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طرابلس ــ عبد اهلل الشريف

ــلــــس، أمـــس  شـــهـــدت الـــعـــاصـــمـــة الــلــيــبــيــة طــــرابــ
اشتباكات  التوالي،  على  الثاني  لليوم  الجمعة، 
ــوات تـــابـــعـــة لــحــكــومــة الـــوفـــاق  ــ مــتــقــطــعــة بــــن قــ
الــوطــنــي املــدعــومــة دولــيــا ومــجــمــوعــات مسلحة 
»ممارسة  عـــاودت  التي  اإلنــقــاذ  لحكومة  تابعة 
الــعــاصــمــة  أن تستعيد  قــبــل  أخـــيـــرًا،  مــهــامــهــا« 
هدوءًا حذرًا في أعقاب أكثر من 12 ساعة من 
القتال املتواصل، فيما أشار مصدر من الهالل 
الطبي، تحدث مع »العربي الجديد«، إلى سقوط 

تسعة قتلى، بينهم ثالثة مدنين والباقون من 
إلى  أقــرب  القوتن. وبــدت االشتباكات  عناصر 
بروفا مصغرة عما يمكن أن تشهده العاصمة 
نتيجة  إليها،  املواجهات  عــودة  الليبية في حال 
ليبي،  ليبي-  باتجاه حل  للدفع  املــبــادرات  تعثر 
بسبب تعنت قائد عملية الكرامة خليفة حفتر، 
ــاذ إلــــى الـــتـــحـــرك داخـــل  ــقــ وعــــــودة حــكــومــة اإلنــ
طرابلس لتنافس بذلك حكومة الوفاق املعترف 
بها دوليا. ولم يصدر أي بيان رسمي من قبل 
ــدالع الــقــتــال منذ  ــ الــحــكــومــتــن حـــول أســـبـــاب انـ
أفــاد سكان  ليل أول من أمــس الخميس، بينما 

مــن معسكر  بالقرب  بــدأ  القتال  بــأن  محليون، 
بوسليم عندما هاجمت  بسيدي حسن بحي 
ــاذ املــعــســكــر الــتــابــع  ــقـ قـــوة تــابــعــة لــحــكــومــة اإلنـ
لحكومة الوفاق، لتتصاعد حدة القتال تدريجيا 
وتبلغ ذروتها مع ساعات صباح أمس الجمعة. 
لقوات  الرسمية  الصفحة  ذكــرت  الــســيــاق،  وفــي 
األمن املركزي – بوسليم )التابعة لوزارة الداخلية 
ــاق(، عــلــى مـــوقـــع فــيــســبــوك،  ــ ــوفـ ــ فـــي حــكــومــة الـ
ــدور مـــع مــجــمــوعــة مسلحة  أن »االشــتــبــاكــات تــ
تــتــمــركــز فــي مــقــر الــشــرطــة الــعــســكــريــة ســابــقــا، 
تّدعي تبعيتها لكتيبة الشهيد البركي، وذلك على 

خلفية قيامهم بخطف أربعة أعضاء تابعن لفرع 
وأكــد سكان محليون  املركزي بوسليم«.  األمــن 
منذ  األعــنــف  يعد  القتال  أن  الــجــديــد«،  لــ»العربي 

أشهر واستخدمت فيه األسلحة الثقيلة.
وحـــاولـــت حــكــومــة اإلنـــقـــاذ، املــتــهــمــة بــأنــهــا أحــد 
أسباب عودة التوتر إلى طرابلس، النأي بنفسها 
عــن الــتــوتــر املــســلــح، بــدعــوتــهــا »جــمــيــع األطـــراف 
ــنـــار«. كــمــا طالبت  املــعــنــيــة إلـــى إيــقــاف إطــــالق الـ
جــمــيــع وحــــدات رئــاســة أركــــان املــؤتــمــر الــوطــنــي 
ــات الــتــأهــب للتدخل  ــ الـــعـــام، بــاتــخــاذ أعــلــى درجـ

إلنهاء »حالة الفوضى«.
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سياسة

تطبيع 
بال ممانعة

نصر الحريري ينفي أن 
يكون وفده قد سمع 

تهديدًا من دي ميستورا

دعا بيان فيينا 
إلى »تشكيل حكومة 
شاملة وغير طائفية«

للحدث تتمة...

جنيف 4 
شكل بال مضمون

حول   4 جنيف  مؤتمر  من  الثاني  اليوم  جاء 
اللقاءات  استمرار  مع  نسبيًا،  هادئًا  سورية 
التي ال تزال تدور حول شكل الجلسات  الثنائية 

الخروج  ومحاوالت  التنظيمية  ــراءات  واإلجـ
الــذي  السياسي  االنــتــقــال  لعنوان  بتعريف 
يفترض أنه يشّكل لّب المؤتمر. غير أن اهتمام 

في  المحصورة  العسكرية  بالبنود  واشنطن 
اجتماعات أستانة، والتي ترغب موسكو في 
السياسية،  العناوين  لتشمل  نطاقها  توسيع 

إلى  ميستورا  دي  ستيفان  سعي  عن  فضًال 
تمديد  لتأمين  شكلي،  ولــو  إنجاز  تحقيق 

واليته، عوامل ال تنتج تفاؤًال كبيرًا

جنيف ــ باسم دباغ، ناصر السهلي

بدا اليوم الثاني من فعاليات مؤتمر 
جنيف بنسخته الرابعة يوم الجمعة، 
أكثر هدوءًا مقارنة مع فوضى اليوم 
األول الـــــذي حـــــاول عـــــراب املـــؤتـــمـــر، املــبــعــوث 
إلــى ســوريــة، ستيفان دي ميستورا،  الــدولــي 
تــوجــيــه ضـــربـــة قـــويـــة خـــالـــه إلــــى املــعــارضــة 
ــــال تـــجـــزئـــة مــمــثــلــيــهــا إلـــى  الــــســــوريــــة، مــــن خـ
ثاثة وفــود: »أســاســي« يجسده 21 مفاوضًا 
ــــوى الــــثــــورة واملــــعــــارضــــة« الــــذي  مــــن »وفــــــد قـ
شكلته الهيئة العليا للتفاوض، ومجموعتني 
»ثــانــويــتــني« تــخــتــصــران بــمــنــصــتــي الــقــاهــرة 
وموسكو. لكن اليوم الثاني ظلت سمته »شكل 
بــا مــضــمــون«، بــا جـــدول أعــمــال، بــا تنظيم 
واضــــح لــشــكــل الــجــلــســات ومـــواعـــيـــدهـــا. وفــي 
حــني خــرج وفــد الهيئة العليا مــن صــدمــة ما 
الخميس  يوم  االفتتاحية  الجلسة  حصل في 
لتفادي  فيها  االضــطــراريــة  مشاركته  لناحية 
االنسحاب من املؤتمر، ظهر يوم الجمعة، في 
اته مع كل من دي ميستورا وممثلني عن  لقاء
التواصل حول  دول غربية مشاركة في غرفة 
سورية، برئاسة نصر الحريري، أكثر تماسكًا 
 دي مــيــســتــورا مــصــّرًا 

ّ
وارتـــيـــاحـــًا، بــيــنــمــا ظـــل

على تسجيل نجاح، ولو كان شكليًا، ليضمن 
محاولة تأمني تمديد لواليته التي تنتهي في 
آخر مارس/آذار املقبل، بينما تفيد معلومات 
»الــعــربــي الــجــديــد« بــأن األمـــني الــعــام الجديد 
ل 

ّ
لــأمــم املــتــحــدة أنــطــونــيــو غــوتــيــريــس يفض

السويدي  ــــ  اإليــطــالــي  الدبلوماسي  اســتــبــدال 
نتيجة فشله في تحقيق أي نجاح طيلة ثاث 
سنوات ونصف السنة من عمله )ُعــني صيف 

2014 بدل األخضر اإلبراهيمي(. 
وانـــطـــلـــق الــــيــــوم الـــثـــانـــي بــــا جـــــــدول أعـــمـــال 
من  مــيــســتــورا مجموعة  دي  فعقد  لــلــمــؤتــمــر، 
االجــتــمــاعــات لــتــحــديــد مــثــل هـــذا الـــجـــدول من 
دون تسجيل تقدم حقيقي على هذا الصعيد، 
فـــي ظـــل الـــخـــاف عــلــى مــاهــيــة بــنــد »االنــتــقــال 
الــســيــاســي« بــني املــعــارضــة الــتــي تـــراه انتقااًل 
من النظام الحالي إلى آخر ديمقراطي، ووفد 
الــذي يرى في هذا االنتقال السياسي  النظام 

كامًا فارغًا. 
وبـــدأ يـــوم الــوفــد املـــفـــاوض بــاجــتــمــاع داخــلــي 
ــــذي حــصــل عـــصـــرًا مع  لــتــنــســيــق االجـــتـــمـــاع الـ
العليا  الهيئة  وفــد  عقد  كــذلــك  ميستورا،  دي 
لــلــتــفــاوض اجــتــمــاعــًا آخـــر مــع أعــضــاء منصة 

الـــقـــاهـــرة الــتــي رفــــض مــمــثــلــهــا األبــــــرز، جــمــال 
ــال أي طـــرف فــي وفـــد آخـــر، في  ســلــيــمــان، إدخــ
رد مــبــاشــر عــلــى شــــرط وفــــد الــهــيــئــة الــعــلــيــا 
للتفاوض حصر املعارضني بوفد واحد يمكن 
أما  الــقــاهــرة.  منصة  أعــضــاء  ليضم  توسيعه 
اللقاء بني دي ميستورا ووفد النظام، فانتهى 
إلـــى مـــا يــشــبــه املــؤتــمــر الــصــحــافــي املقتضب 
الـــذي دام بضع دقــائــق قــال فيه رئــيــس الوفد 
بشار الجعفري ما حرفيته إن »اللقاء اقتصر 
على تدارس شكل الجلسات فقط«، مشيرًا إلى 
أنه استلم ورقة من دي ميستورا على أن يرد 

على مضمونها في وقت الحق.
وبدا االرتياح واضحًا في املؤتمر الصحافي 
قال  إذ  الوفد،  أعضاء  وبقية  الحريري  لنصر 
إن  االجتماع مع دي ميستورا  الحريري بعد 
االجــتــمــاع كـــان جـــيـــدًا، مــعــتــرفــًا أنـــه لـــم يحمل 
»خــطــوة كــبــيــرة لــكــن سنعمل مــن أجـــل ذلـــك«. 
ــريـــري  ــات، أجـــــــاب الـــحـ ــ ــاوضـ ــ ــفـ ــ ــكـــل املـ ــن شـ ــ وعــ
ــزءًا مـــن الــتــرتــيــبــات الــتــي  ــ ــذا ســيــكــون جـ أن هــ
أن  الــحــريــري  وأوضـــح  مناقشتها«.  اآلن  »تتم 
االنـــتـــقـــال الــســيــاســي يــعــنــي بــالــنــســبــة لــنــا ما 
انتقالية  هيئة حكم  أي   ،1 بيان جنيف  عناه 
أنه »ليس على  إلى  كاملة الصاحيات، الفتًا 
ــقــــرارات الــدولــيــة  دي مــيــســتــورا إال تــطــبــيــق الــ
الخاصة باالنتقال السياسي، وليس أن يطبق 
ما يسمعه من هذا الطرف أو ذاك«. وردًا على 
»العربي الجديد«، نفى نصر الحريري  سؤال لـ
أن يكون وفده قد تلقى أي كام بمثابة تهديد 
مـــن دي مــيــســتــورا، مــكــذبــًا مـــا نــشــرتــه بعض 
وسائل اإلعــام حول أن املبعوث األممي لّوح 
»حلب ثانية« في حال انسحاب وفد الهيئة  بـ
العليا من مؤتمر جنيف. كذلك كشف أن »وفد 
إيجابية من  تلقى وعــودًا  السورية  املعارضة 
ــم بحث  ــه »تــ املـــبـــعـــوث الــــدولــــي«، مــوضــحــًا أنــ
الــقــضــايــا اإلنـــســـانـــيـــة، والـــتـــأكـــيـــد عــلــى وقــف 

خروقات النظام لوقف إطاق النار«. 

على صعيد آخـــر، قــال مــصــدر مــن داخـــل وفد 
املعارضة السورية إنها تعيش »حالة صدمة« 
مما حصل في الجلسة االفتتاحية، مضيفًا في 
وفدها  أن  الجديد«  »العربي  لـ  خــاص  حديث 
الــذي توجه إلــى األمــم املتحدة يــوم الخميس 
تـــكـــّون مـــن عـــدد مـــن أعـــضـــاء الـــوفـــد وعــــدد من 
أن  على  التأكيد  بهدف  وذلــك  الهيئة،  أعضاء 
ما جرى في الجلسة االفتتاحية غير مقبول، 
حــســب قــولــه. وعـــن إصــــرار املــعــارضــة عــلــى أن 
يكون الوفد املفاوض باسم املعارضة محصورًا 
دي  يحاول  أن  املصدر  توقع  العليا،  بالهيئة 
ميستورا العودة إلى نقطة الصفر، خاصة في 
ظل اهتمام روسيا باالجتماعات املتكررة في 
أستانة من جهة، وعدم وضوح رؤية الواليات 
ثانية.  السوري من جهة  امللف  تجاه  املتحدة 
ــقـــيـــادة الـــروســـيـــة أن  ويـــســـود اعـــتـــقـــاد لــــدى الـ

املقاتلة  املجموعات  ممثلي  مــفــاوضــة  عليها 
إلى  للوصول  السورية،  املعارضة  تمثل  التي 
حكومة  بتشكيل  الــنــظــام  تطلعات  يلبي  حــل 
وحدة وطنية تحت سقف رئيس النظام بشار 
األسد، وذلك على غرار تجربتها في الشيشان. 
ونقلت صحيفة »الوطن« السورية املوالية عن 
مبعوث الكرملني الخاص إلى سورية، رئيس 
ألكسندر  أستانة  اجتماع  في  الــروســي  الوفد 
الفرنتييف، قوله إن »أستانة ال تقتصر على 
القضايا العسكرية، وفي املستقبل قد تناقش 
في  األمــــر«،  اقــتــضــى  إذا  السياسية  الــتــســويــة 
تــفــريــغ ملــؤتــمــر جــنــيــف مـــن مــضــمــونــه فعليًا. 
وأضــاف الفرنتييف أن »علينا انتظار نتائج 
جــنــيــف 4، وإذا نــجــح املــبــعــوث ســتــيــفــان دي 
ميستورا في تحريك الحوار السوري من هذه 
قــد حققت  فستكون  عــنــدهــا  املــتــوقــفــة  النقطة 

نتائج سنواصلها في أستانة«.
فــي املــقــابــل، أبــلــغ مــســؤولــون أمــيــركــيــون وفــد 
املعارضة السورية في جنيف، أن إدارة الرئيس 
دونالد ترامب تركز على عملية القضاء على 
التنظيمات اإلرهابية وتثبيت مناطق النفوذ 
الحالية  بــالــفــتــرة  وغــيــر مهتمة  فــي ســـوريـــة، 
بتطور امللف السياسي )في إشارة إلى مؤتمر 
جــنــيــف(. وقــــال مــصــدر دبــلــومــاســي أمــيــركــي 

األمــيــركــيــة  اإلدارة  إن  ــديـــد«  الـــجـ »الـــعـــربـــي  ـــ لـ
موقفها  السورية  املعارضة  أخبرت  الجديدة 
ــــوري، مــضــيــفــًا أن  ــسـ ــ ــلـــف الـ ــاه املـ الـــحـــالـــي تـــجـ
»واشـــنـــطـــن مـــرتـــاحـــة لــاجــتــمــاعــات الــجــاريــة 
فــي أســتــانــة، إذ إنــهــا تــركــز عــلــى وقـــف إطــاق 
التنظيمات  مقاتلة  مــوضــوع  وتناقش  الــنــار، 
اإلرهابية التي تعتبر أولوية لترامب«. ويبقى 
االتــــحــــاد األوروبـــــــــي الـــجـــهـــة الـــوحـــيـــدة الــتــي 

العملية السياسية، وذلك بسبب  تحاول دفع 
املــســار السياسي  الـــروس  خوفه مــن أن يأخذ 
بالكامل إلى أستانة. وقال مصدر آخر مطلع 
ــــي  ــاد األوروبـ ــحـ »الــعــربــي الــجــديــد« إن »االتـ لـــ
غير مرتاح ملا يحدث في أستانة«، مضيفًا أن 
املعارضة السورية »تريد تفعيل دور االتحاد 
األوروبي في امللف السوري«. وكانت مسؤولة 
الــســيــاســة الــخــارجــيــة فــي االتـــحـــاد األوروبــــي 

فـــيـــدريـــكـــا مـــوغـــريـــنـــي قــــد الـــتـــقـــت مـــســـؤولـــني 
فــي املــعــارضــة الــســوريــة فــي بــروكــســل فــي 18 
وسلمتهم  املــاضــي،  الــثــانــي  نوفمبر/تشرين 
ورقة غير رسمية، تضمنت »مناقشة مستقبل 
ســوريــة«، وأكـــدت فيها أن دور االتــحــاد يأتي 
في مرحلة ما بعد الصراع من أجــل املشاركة 
في إعادة اإلعمار. وفي السياق، علم »العربي 
الــجــديــد« مــن مــصــدر تــركــي مطلع أن األتـــراك 
غير متفائلني على اإلطاق بإمكانية حصول 
ــفـــاوضـــات جــنــيــف 4، وأن  مـ فــــي  ــراق  ــتــ اخــ أي 
ا من باب توجيه  حضورهم ومساهمتهم جاء
رسالة طمأنة إلى الجانب األوروبي، وبالذات 
الــفــرنــســيــني واألملـــــان، بـــأن مــبــاحــثــات أســتــانــة 
ال تــعــنــي اســتــبــعــادهــم مـــن األزمـــــة الــســوريــة. 
وكــذلــك كــانــت مــحــاولــة إلعــطــاء زخــم للعملية 
الــتــفــاوضــيــة إلــــى حـــني رد األمـــيـــركـــيـــني على 
السيطرة على  ما يخض  التركي في  العرض 

كل من مدينة منبج والرقة.
وعلمت »العربي الجديد« من مصدر مطلع في 
صفوف املعارضة السورية أن هناك ضغوطًا 
ــام لـــأمـــم املـــتـــحـــدة، انــطــونــيــو  ــعـ ــن األمـــــني الـ مـ
غــوتــيــريــس، عــلــى دي مــيــســتــورا للتخلي عن 
مــنــصــبــه، بــســبــب فــشــلــه فـــي تــفــعــيــل الــعــمــلــيــة 
التفاوضية وضرورة إفساحه املجال ملبعوث 
أممي آخــر. لكن دي ميستورا يحاول تحقيق 
أي شيء في املفاوضات، في سبيل الدفع نحو 
استمراره في منصبه. وعادت األروقة لتداول 
بــعــض األســـمـــاء لــخــافــة دي مــيــســتــورا منها 
ــاغ، والــتــي تــشــغــل حــالــيــًا منصب  ســيــغــريــد كــ
لبنان،  في  املتحدة  لأمم  العام  األمــني  ممثلة 
الترسانة  لتدمير  الــدولــيــة  البعثة  وتــرأســت 
الــكــيــمــاويــة، كــمــا أنــهــا تتقن الــعــربــيــة، وكــذلــك 
يتم تداول اسم املبعوث األممي السابق لليمن 
جــمــال بــن عــمــر. علمًا أن واليـــة دي ميستورا 

الحالية ستنتهي في مارس/آذار املقبل. 
وبعيدًا عن التقسيمات الرائجة في ما يخص 
ومدنيني،  عسكريني  بني  السورية،  املعارضة 
ــــور فـــي جــنــيــف مــخــتــلــفــة، إذ تظهر  تــبــدو األمـ
ثاثة  مــن  مكونة  وكأنها  السورية  املعارضة 
بـــاالئـــتـــاف  مــمــثــل  األول  رئـــيـــســـيـــة:  ــارات  ــ ــيـ ــ تـ
السوري املعارض، والذي يعتبر الكتلة األكبر 
على  العسكرية  الفصائل  مــع  متحالف  وهــو 
الثانية فهي ممثلة بهيئة  الكتلة  أما  األرض. 
الــتــنــســيــق املـــعـــارضـــة الـــتـــي تــمــثــل »مــعــارضــة 
الداخل« وتمتلك مواقف أقل حدة تجاه النظام. 
أما الحاضر األكبر والغائب عن اإلعــام فهو 
املــنــشــقــني، والــذيــن  الــبــيــروقــراطــيــني  مجموعة 
واستثنائيًا  كبيرًا  دورًا  يلعبون  وكأنهم  بــدا 
في إدارة األمــور ضمن الــوفــد، على الرغم من 
غياب رئيس الهيئة العليا للتفاوض، رياض 
أزمــة قلبية يتعالج منها في  حــجــاب، بسبب 

الواليات املتحدة األميركية.
»الــعــربــي الجديد«  ويــؤكــد مــصــدر مــعــارض لـــ
يلعبون  املنشقني  »الــبــيــروقــراطــيــني  بـــأن  ذلـــك 
ــًا فــــي مــــا يـــخـــص دفـــة  دورًا مـــهـــمـــًا ومــــحــــوريــ
توجهات املعارضة، بسبب عاقاتهم املباشرة 
ــع الـــدبـــلـــومـــاســـيـــني الــــداعــــمــــني لــلــمــعــارضــة  مــ
الــحــديــث معهم،  والــذيــن يفضلون  الــســوريــة، 
ولــكــن هــنــاك جــانــبــًا آخـــر يــجــب أن يــتــم النظر 
البيروقراطيني، وهو  ما يخص دور  إليه في 
أن املــعــارضــة، عــلــى عــكــس مــا يــدعــي بعضهم 
ليبرروا  الــبــاد  إدارة  قدرتها على  عــدم  حــول 
ضــــــرورة بـــقـــاء الـــنـــظـــام بــحــجــة الـــحـــفـــاظ على 
مــؤســســات الـــدولـــة، فــهــي تــضــم فــي صفوفها 
لديهم  والذين  املنشقني،  البيروقراطيني  آالف 

باع طويل في إدارة الدولة«.

نصر الحريري: تلقينا 
وعودًا إيجابية من دي 
ميستورا )ناصر السهلي(

نضال محمد وتد

انفردت صحيفة »يديعوت 
أحرونوت«، مساء الخميس، بخبر 
انتخاب وزير الحرب اإلسرائيلي 
السابق عمير بيرتس، الذي قاد 
العدوان على لبنان عام 2006، 
ملنصب نائب رئيس الجمعية 

البرملانية لدول حوض البحر األبيض 
املتوسط. وأشارت الصحيفة إلى 
أن »بيرتس تغلب على مرشحني 
يونانيني وفرنسيني«. »يديعوت 

أحرونوت« انفردت بالخبر، ألنها 
حصلت عليه مباشرة من بيرتس، 

فيما لم تصدر أي تعقيبات أو ردود 
على نتائج االنتخابات التي جرت في 
دورة الجمعية البرملانية، لدول حوض 

املتوسط التي انعقدت هذا األسبوع 
في البرتغال، من أي دولة عربية، مع 
أن الجمعية تضم في صفوفها 11 

دولة عربية، بدءًا من املغرب غربًا 
وحتى لبنان شرقًا مرورًا بسورية 

واألردن وفلسطني.
يمثل هذه الدول األعضاء في مجلس 

الجمعية املذكورة، عادة، عدد من 
أعضاء برملاناتها ويترأس وفود هذه 
الدول للجمعية رؤساء البرملانات في 

أوطانهم. فرئيس الوفد اإلسرائيلي 
هو يولي إدلشتاين )أحد مناصري 

االستيطان في األراضي املحتلة(، 
ومن سورية رئيسة مجلس الشعب 

السوري، هداية عباس، ومن لبنان 
رئيس املجلس النيابي نبيه بري، 

ومن فلسطني تجد في القائمة سليم 
الزعنون وعبد الرؤف العلمي، وهكذا 
الحال أيضًا بالنسبة لألردن ومصر 

وليبيا واملغرب والجزائر وتونس.
مع ذلك سكت العرب األعضاء في 
هذه الجمعية جميعًا، ولم يصدر 
أي رّد منهم، حتى عندما انتخب 
 
ً
شخص كبيرتس، كان مسؤوال

مباشرًا عن فظائع وويالت العدوان 
على لبنان عام 2006. كما سكتوا 
ولم يصدر عن أي من العرب قبل 

أسبوعني، أي موقف بشأن احتمال 
ترشيح تسيبي ليفني ملنصب رفيع 

املستوى في األمم املتحدة، على الرغم 
من أنها تتحمل مسؤولية عن فظائع 
عدوان الرصاص املصبوب على غزة 

عام 2008. ال يمكن وصف ما يحدث 
في هذه الجمعية سوى بعبارة واحدة 
هي »التطبيع الحر«، وهو تطبيع يبدأ 

من مجرد العضوية في الجمعية 
املذكورة، والتي كغيرها من املنظمات 

تستخدم عبارة »بلدان حوض 
املتوسط وشمال أفريقيا«، إلضفاء 

شرعية »طبيعية« على وجود 
إسرائيل فيها وفي مؤتمراتها. هكذا 

»تضيع« إسرائيل في الدول األوروبية 
 من الحديث 

ً
و»األفريقية«. وبدال

عن حوار عربي أوروبي، أو عربي 
أفريقي، يستثني دولة االحتالل 

بمجرد تحديد أطراف الحوار، تتسلل 
إسرائيل إلى هذه الهيئات واملؤتمرات 
»بعفوية« ومن دون مقاومة وال حتى 

»ممانعة« من أحد.

االنقالب على أسس »المرحلة االنتقالية« يهدد المؤتمر حروب جيش الصحافيين »خلف خطوط التفاوض«

الوفد المعارض 
يستعيد زمام 

المبادرة

الحدث

عدنان علي

عــلــى الــرغــم مــن أن الــقــضــايــا »الــشــكــلــيــة« في 
مـــحـــادثـــات الــتــســويــة الـــســـوريـــة الـــجـــاريـــة في 
املعارضة وطبيعة  وفــد  جنيف، مثل تشكيل 
أو غير مباشرة،  كانت  املــفــاوضــات، مباشرة 
وترتيب جلوس املفاوضني، أخذت وقتًا كبيرًا 
قبل اجتماع جنيف وفي أيامه األولــى، إال أن 
األهم من ذلك هو مضمون املفاوضات، والتي 
ستركز بشكل أساسي على املرحلة االنتقالية 
التي نّصت عليها جميع القرارات والتفاهمات 
هذا  وفي  السوري.  بالشأن  الخاصة  الدولية 
ــإن املــعــارضــة الــســوريــة بــدعــم من  الــســيــاق، فـ
بعض حلفائها، رأت أنه من الضرورة إرساء 
حكم انتقالي كامل الصاحيات، ينتفي معه 
دور رأس النظام الحالي وأجهزته األمنية، في 
الداعمتان  وقــٍت تواصل فيه روسيا وإيـــران، 
لــنــظــام بــشــار األســـــد، تــقــديــم صــيــغ مختلفة 
للمرحلة االنتقالية، تتضمن مشاركة معينة 
لــلــمــعــارضــة فـــي الــســلــطــة الــقــائــمــة، مـــع بــقــاء 
ــه وأجــهــزتــه إلــى نهاية املرحلة  الــنــظــام ورأسـ
االنــتــقــالــيــة، بـــل مـــع إعـــطـــاء الــحــق لــأســد في 
إعادة ترشيح نفسه في أية انتخابات جديدة.
وقــد بــدأ حديث املجتمع الدولي عن املرحلة 
يونيو/  نهاية  فــي  ســوريــة  حــول  االنتقالية 
فـــي جنيف  أولــــي  بــاجــتــمــاع  حـــزيـــران 2012، 
شاركت فيه الدول املعنية بالقضية السورية، 
املــكــون من  ليصدر الحــقــًا »بــيــان جنيف 1«، 
6 نــقــاط، والـــذي دعــا إلــى وقــف إطـــاق الــنــار، 
وإطــاق ســراح املعتقلني، ورفــع الحصار عن 
املناطق املحاصرة، وإدخال املساعدات، على 
أن يعقب تلك الخطوات تأسيس هيئة حكم 
النظام  قبل  مــن  مقبولة  أســمــاء  مــن  انتقالي 

بالنسبة لبعض االجتهادات الدولية فتعني 
فقط  التنفيذية  الــصــاحــيــات  مــن  »تــجــريــده 
النظام  أما  التشريعية«.  وإبقاء الصاحيات 
»السلطات  أن  فيعتبرون  وروســـيـــا،  وإيــــران 
الــتــنــفــيــذيــة الـــكـــامـــلـــة« تــعــنــي »بـــقـــاء الــنــظــام 
بــكــامــل صــاحــيــاتــه مـــع تــوســيــع صــاحــيــات 

الحكومة«.
وفي بيان فيينا 1 بتاريخ 30 أكتوبر/تشرين 
األول 2015، والذي جمع 17 دولة، إضافة إلى 
األمم املتحدة واالتحاد األوروبي، تّم االتفاق 
مــبــادئ عــامــة للحل  نــقــاط شّكلت  على تسع 
السياسي في سورية، تتضمن وحدة سورية 
والحفاظ  العلمانية،  وهويتها  واستقالها 
ــة، وتــشــكــيــل حــكــومــة  عــلــى مــؤســســات الــــدولــ
ــة، ووضـــــع دســتــور  ــلـ ــامـ ذات مــصــداقــيــة وشـ
جــديــد، وإجــــراء انــتــخــابــات جــديــدة، وتنفيذ 
وقــف إطــاق الــنــار فــي كــل أنــحــاء الــبــاد. لكن 
ــتــــمــــاع أرجــــــأ الـــبـــت فــــي بـــعـــض الــنــقــاط  االجــ
وما  األســـد،  مقدمتها مصير  وفــي  الخافية 
إذا كان يستطيع ترشيح نفسه لانتخابات 

التي تعقب املرحلة االنتقالية أم ال.
ـــاحـــظ هــنــا هـــو أن اجــتــمــاع فــيــيــنــا، وإن 

ُ
وامل

كان قد اعتمد على بيان جنيف 1، باعتباره 
قاعدة سياسية وقانونية للحل في سورية، 
إال أنه حاد عنه من ناحية شكل هيئة الحكم، 

ال  أي  الصاحيات،  كاملة  تكون  واملعارضة، 
يكون لأسد أي دور فيها.

ــأن صـــاحـــيـــات الــهــيــئــة االنــتــقــالــيــة  ــ ــــي شـ وفـ
بالقول  ذلــك  البيان  حــّدد  فقد  ومواصفاتها، 
تهيئة  يمكنها  انتقالية  حكم  هيئة  »إقــامــة 
ــهــا الــعــمــلــيــة 

ّ
بــيــئــة مـــحـــايـــدة تــتــحــرك فـــي ظــل

الـــحـــكـــم  هـــيـــئـــة  تـــــمـــــارس  وأن  االنــــتــــقــــالــــيــــة. 
االنتقالية كامل السلطات التنفيذية. ويمكن 
ــة الــحــالــيــة  ــكـــومـ ــم أعــــضــــاء مــــن الـــحـ أن تـــضـ
واملعارضة، ومن املجموعات األخرى، ويجب 
ــاس املــوافــقــة املــتــبــادلــة«.  ــشــّكــل عــلــى أســ

ُ
أن ت

ــرى« تــركــت  ــ واإلشـــــــارة إلــــى »مــجــمــوعــات أخــ
ثة 

ّ
مثل تركيبة  حــول  للتأويل  مفتوحًا  الباب 

للحكومة بوجود مستقلني ومجتمع مدني، 
باإلضافة للنظام واملعارضة.

وبالنسبة للسلطات التشريعية، فقد تحدثت 
منبثق  تشريعي  جسم  تشكيل  عــن  الوثيقة 
عـــن هــيــئــة الــحــكــم االنــتــقــالــيــة أو بــإشــرافــهــا 
ت وطرحه 

ّ
يتولى إعداد وثيقة الدستور املوق

يتم تحديد  لم  أنــه  غير  الشعبي.  لاستفتاء 
املصدر التشريعي الذي ستستند إليه الفترة 
االنتقالية، وما إذا سيكون الدستور املعتمد 
حاليًا من جانب النظام، أم أنه سيتم االتفاق 
ــتــــوري، أو اعــتــمــاد دســتــور  ــــان دســ عــلــى إعـ

1950 كما تطالب بعض أطراف املعارضة.
ــر إشــــكــــالــــيــــة، والـــتـــي  ــ ــثـ ــ ــل الـــقـــضـــيـــة األكـ ــعــ ولــ
ــبـــذولـــة في  تــصــطــدم بــهــا أغـــلـــب الـــجـــهـــود املـ
هــــذا اإلطــــــار، هـــي مــوقــع ودور وصــاحــيــات 
رأس النظام. هناك تأويات في هذا الصدد، 
حـــول دور »الــســلــطــات الــتــنــفــيــذيــة الــكــامــلــة«، 
والــــتــــي نــــّصــــت عــلــيــهــا صـــاحـــيـــات الــهــيــئــة 
للمعارضة،  بالنسبة  االنــتــقــالــيــة.  الــحــاكــمــة 
أما  نهائيًا،  النظام  رأس  رحيل  تعني  فإنها 

الــتــخــلــي األمـــيـــركـــي عــن  فــــي أوج  إذ حـــصـــل 
الروسية  الرؤية  لصالح  السورية  املعارضة 
واإليـــرانـــيـــة فــي الــحــل. فــبــعــدمــا أكــــدت وثيقة 
انتقالية«  حكم  »هيئة  تشكيل  على  جنيف 
بيان  دعـــا  كــامــلــة،  تنفيذية  صــاحــيــات  ذات 
مصداقية  ذات  حــكــومــة  »تشكيل  إلـــى  فيينا 
وشــامــلــة وغــيــر طــائــفــيــة«. وهــو مــا فتح باب 
االجتهاد بأن جزءًا من الصاحيات سيبقى 

لرئيس النظام وفق ما يرى أنصار األخير.
وجاء في بيان فيينا 2 الصادر في 14 تشرين 
الثاني/نوفمبر 2015، أن »أعضاء املجموعة 
أكــدوا دعمهم للعملية  الدولية لدعم سورية 
االنتقالية وفق ما ورد في بيان جنيف 2012 
وإطـــــاق عــمــلــيــة ســيــاســيــة، مـــن شــأنــهــا، في 
غضون ستة أشهر، إقامة حكم ذي مصداقية 
وشــامــل وغير طائفي، ووضــع جــدول زمني 
انتخابات  وعقد  للدستور.  جديدة  لصياغة 
حــــرة ونـــزيـــهـــة وفـــقـــًا لــلــدســتــور الـــجـــديـــد في 
غـــضـــون 18 شـــهـــرًا. ويـــجـــب أن تـــجـــرى هــذه 
االنتخابات تحت إشراف األمم املتحدة، وفقًا 
لة،  الدولية للشفافية واملساء املعايير  ألعلى 
وذلك بمشاركة جميع السوريني، بما في ذلك 

سوريو الشتات«.
واملــرجــع األخــيــر لعملية الــتــســويــة هــو قــرار 
بـــتـــاريـــخ 18  الــــصــــادر  مــجــلــس األمــــــن 2254 
انبثق  والـــذي   ،2015 األول  ديسمبر/كانون 
من وحي بياني فيينا 1 وفيينا 2، وجاء فيه 
أن »دعوة األمني العام لأمم املتحدة ممثلي 
في  للمشاركة  السوريني  واملعارضة  النظام 
مـــفـــاوضـــات رســمــيــة بـــشـــأن مـــســـار االنــتــقــال 
الـــســـيـــاســـي، عــلــى أن تـــبـــدأ تــلــك املـــفـــاوضـــات 
الــثــانــي 2016 بــهــدف  مــطــلــع يـــنـــايـــر/كـــانـــون 

التوصل إلى تسوية سياسية دائمة«.

قال القيادي في الجيش السوري الحر، أحمد عثمان، إن تطهير مدينة 
الباب من تنظيم »داعش« سيقوي موقف المعارضة في مفاوضات 
المنضوي  مــراد«  »السلطان  لــواء  قائد  وهو  عثمان،  وأكــد  جنيف. 
تحت جناح الجيش الحر، لوكالة »األناضول«، أهمية تحقيق النصر على 
حلب.  ريف  في  التنظيم  معاقل  أكبر  كانت  التي  الباب،  في  »داعــش« 
المعارضة من  الذي تحقق ضد داعش، سيعزز نضال  النصر  وقال »إن 

الناحية العسكرية والسياسية ضد نظام )بشار( األسد في جنيف«.

تطهير الباب يقّوي موقف المعارضة

جمال سليمان 
والتلفزيون

راحت مراسلة التلفزيون 
الرسمي السوري تسنتطق 
جمال سليمان من منصة 
القاهرة في العراء والبرد 

بأسئلة مستفزة، وظل 
يجيب ببرودة أعصاب 
ويقول لها إن »األهم 

عندنا هو بلدنا وأن ننتقل 
إلى الديمقراطية«. وبعد 

سلسلة من االستفزازات 
عن خالفات المعارضة 

وما تمثله، التفت جمال 
سليمان إليها سائًال إياها: 

هل ستنشرون اللقاء كامًال 
على التلفزيون السوري؟ 

أجابت المراسلة: ربما. 
عندها أجابها جمال 

سليمان حرفيًا: أتحداك أن 
تنشروه.

تحليل رصد

جنيف ــ ناصر السهلي

خــلــف كــامــيــرات وكــوالــيــس مــؤتــمــر جــنــيــف 4 
حول سورية، دارت »حــروب صغيرة«. حروب 
أبطالها جيش من الصحافيني والصحافيات، 
منهم  الــعــرب  شّكل  وإن  الجنسيات،  متعددي 
الــغــالــبــيــة الـــعـــظـــمـــى. تـــفـــاجـــأ الـــبـــعـــض بـــرؤيـــة 
غربي،  ومظهرهم  بقربهم،  واقــفــني  أشــخــاص 
بدا  إذ  العربية،  باللغة  بالتذّمر  بــدأوا  وفجأة 
انتداب من  أن مؤسساتهم اإلعامية اختارت 
يــجــيــد لــغــة »أهــــل الـــتـــفـــاوض« مـــن الــســوريــني. 
وفــــي مــقــابــل ذلـــــك، فــــإن صـــرامـــة رجـــــال األمـــن 
يـــوم األربـــعـــاء، عشية افــتــتــاح املــؤتــمــر، إلبــقــاء 
ــتــــاف قـــوى  الــصــحــافــيــني بـــعـــيـــدًا عــــن وفـــــد ائــ
الــثــورة واملــعــارضــة، لــم تنجح كــثــيــرًا، إذ كسر 
الصحافيون الحاجز في محيط فندق »كراون 
ــعـــارض(، املــحــاط  ــازا« )مــقــر إقــامــة الــوفــد املـ بــ
إعامي  بشرطة سويسرية مسلحة، وأحدهم 
من جنني الفلسطينية، اعتاد على املراسلة من 
أفغانستان وباكستان، فقال ممازحًا »اخترقت 

الخطوط واستطعت شراء فنجان قهوة«.
سرق صحافي على غفلة، صورة فوتوغرافية. 
رصدها أحدهم، فلهث مسرعًا نحو »الدكتور 
أسامة«، الذي بدا عليه أنه يعيش في الخارج، 
قبل التوّجه للصحافي بالقول بلهجة سورية 
شامية عتيقة: »معلم ممنوع التصوير هون«. 
ــل الــصــحــافــيــني، 

ّ
مـــّر الـــوقـــت بــطــيــئــًا عــلــى تــطــف

خــلــف الــكــامــيــرا، وخــلــف الــخــطــوط الــصــفــراء 
وخــلــف الــســيــاج الــحــديــدي، الـــذي اتــســع كلما 
زاد الــحــشــد. حــــاول الــبــعــض أخـــذ ولـــو شيئًا 
من  العسكري«  »الــجــنــاح  ممثلي  مــن  بسيطًا 
الوفد املعارض، لكنهما بدوا األكثر تكتمًا من 
زمائهم »املدنيني«. انشغل الحشد اإلعامي 

على بطاقة الصحافة، لكن من دون ابتسامة 
الصحافيني.  صـــور  التقطت  الــتــي  للكاميرا 
الهرولة مــن مبنى إلــى آخــر، اللتقاط صــورة 
أو خــبــر، أو ســمــاع أن شخصية مــا وصلت، 
هي التي طغت على يوم الخميس. فاملنافسة 
ــــرت بــعــض  ــهـ ــ ــلــــى أشــــــدهــــــا، ومـــــــع ذلـــــــــك، ظـ عــ
ــنـــاص. في  ــتـ ــلــــؤم« واالقـ الـــدمـــاثـــة وبــعــض »الــ
الصحافية  لــلــمــؤتــمــرات  املــخــصــصــة  الــقــاعــة 
فــي املــقــر، لــم نسمع ســوى التبرم واالنــزعــاج 
ــن الـــصـــحـــافـــيـــني، خـــصـــوصـــًا بـــعـــد تــأجــيــل  مــ
الجلسة االفتتاحية من الثالثة إلى السادسة 
بــالــتــوقــيــت املــحــلــي، ونــــال املــبــعــوث الــدولــي 
ستيفان دي ميستورا نصيبه من التعليقات 
اإلعامية،  الوفود  وبــني  غالبًا.  اللطيفة  غير 
 لقناة »الجزيرة« القطرية النصيب األكبر 

ّ
ظل

من املقاعد، وانتشر تعبير »جيش الجزيرة« 
ــل قـــاعـــة االفـــتـــتـــاح وخــارجــهــا  ــ املــــوزعــــني داخـ

الفاحش في سويسرا،  بالحديث عن »الغاء 
ــد تــعــبــيــر  فـــهـــذا بـــلـــد نــكــبــة مــــالــــيــــة«، عـــلـــى حــ
صــحــافــي شــــاب. وطــــاول الــحــديــث »التحليل 
الــســيــاســي« عــن يـــوم الخميس املــاضــي، يــوم 
ــطــــاق الــــتــــفــــاوض رســـمـــيـــًا. وفـــــي ســـاعـــات  انــ
على  السياسية  التحليات  بـــرزت  االنــتــظــار، 
شاكلة: »يا خيي بعد بكير... أخدت منا سنني 
لبناني  صحافي  قالها  عنا«،  الحرب  لوقفت 
شـــاب مـــرهـــق، بــيــنــمــا اخـــتـــار مـــراســـل مــصــري 

التحدث لقناة غير عربية بعيدًا عن مصر.
ــاب  ــ ــــحـ ــعـــــض اإلعــــــامــــــيــــــني مـــــــن أصـ ــ وقـــــــــف بـ
لطبيعة عملهم في محطات سابقة  الخبرة، 
كنيويورك، ومعهم البعض اآلخر مّمن انتظر 
جديدًا لوقٍت طويل. التفتيش األمني في مقر 
أننا   

ّ
نــظــن املــتــحــدة فــي جنيف جعلنا  األمـــم 

داخلون إلى مطار أو ثكنة عسكرية. عمومًا 
ــّم االرتـــيـــاح بــعــد انــتــظــار طــويــل للحصول  عـ

الافت فكان  أمــا  الجميع.  املباشر، بني  للبث 
ــد الــصــحــافــيــني تــســمــيــة »صــحــافــة  ــــاق أحــ إطـ
»التسمية  ــر:  آخـ ليقاطعه  الـــســـوري«،  الــنــظــام 
الــرســمــيــة الــحــكــومــة الــــســــوريــــة«. الــصــحــافــي 
يـــأبـــه، عــلــى وقــــع دخــــول صحافيني  لـــم  األول 
شـــيـــع بــأنــهــم وصـــلـــوا مـــع وفــــد الــنــظــام على 

ُ
أ

الــطــائــرة، وهــم مــراســلــون لقنوات حتى  نفس 
غير ســوريــة. امتقع وجــه بعضهم حــني يجد 
نفسه في مواجهة مع وجوه من »قنوات سفك 
املقابل،  الكونية«. في  السوري واملؤامرة  الدم 
ــرون يــســيــرون فــي املــمــر الــفــاصــل بني  كـــان آخــ
القاعة وكافيتريا الصحافيني حني قال زميل: 
»أرأيــت هــؤالء متجّمعني في زاويــة واحــدة؟«، 
ق بصوٍت 

ّ
مشيرًا إلى أحد املوجودين الذي عل

عـــــــاٍل: »لــــــوال الـــجـــيـــش الــــســــوري وحــــــزب الــلــه 
لسقطت مــوســكــو«. الــغــريــب بـــأن اإلعــامــيــني 
ــروا إلــــــى قـــاعـــة  ــم يــــحــــضــ ــ ــام لـ ــنـــظـ ــلـ ــــني لـ ــوالــ ــ املــ
الــصــحــافــيــني، وقــيــل إنــهــم فــي مــكــتــب ممثلية 
بدأ  الصحافة  قاعة  في  املبنى.  داخــل  سورية 
»الَجلد« بحق دي ميستورا، أثناء إلقاء كلمة 
االفــتــتــاح للترحيب بــالــوفــديــن. وحــني قــال إن 
»مصافحات جرت« رّد البعض: »هذا الرجل ال 

يفهم عّما يتحدث«. 
استمرت املماحكات الصحافية حتى ساعات 
متأخرة من ليل الخميس، لكن يمان، املراسل 
الفرصة  لــم ُيمنح   غاضبًا ألنــه 

ّ
الــســوري، ظــل

لــطــرح ســــؤال عــلــى دي مـــســـتـــورا. لـــم تــتــّم في 
اإلجمال اإلجابة عن أسئلة الصحافيني حول 
غياب الوضوح في أجندات ما يجري، فسخر 
أحـــدهـــم: »الـــســـاعـــة الــســويــســريــة مــضــروبــة«. 
 »انظر إلى الناس، 

ً
بينما ظل آخر يتحسر قائا

يجلسون على املقاهي ويحتسون مشروبهم 
وطعامهم بينما نحن قابعون هناك«.

في المكتب اإلعالمي داخل مقر األمم المتحدة في جنيف )ناصر السهلي(

السبت 25  فبراير/ شباط  2017 م  28 جمادى األول 1438 هـ  ¶  العدد 908  السنة الثالثة
Saturday 25 February 2017

السبت 25  فبراير/ شباط  2017 م  28 جمادى األول 1438 هـ  ¶  العدد 908  السنة الثالثة
Saturday 25 February 2017

  شرق
      غرب

عشرات القتلى بتفجيرين
في ريف حلب

ــر مــــن 60 شـــخـــصـــًا، جــــراء  ــثـ ــل أكـ ــتـ ـ
ُ
ق

ــــني، أمــــــس  ــلـ ــ ــــصـ ــفـ ــ ــنـ ــ تـــــفـــــجـــــيـــــريـــــن مـ
ــاب وفـــي  ــبــ الـــجـــمـــعـــة، فــــي مـــديـــنـــة الــ
ــي ريـــــــف حــلــب  ــ ــان، فــ ــ ــ ــوسـ ــ ــ ــدة سـ ــ ــلـ ــ بـ
الــتــفــجــيــر األول  ــر  ــفــ الـــشـــرقـــي. وأســ
فـــي الـــبـــاب عـــن مــقــتــل أكـــثـــر مـــن 50 

شخصًا، وإصابة العشرات، إضافة 
ــــى احـــــتـــــراق عــــشــــرات الـــســـيـــارات  إلــ
ــتــل فيه 

ُ
والــــدراجــــات الــنــاريــة. كــمــا ق

ــًا لــرئــيــس  ــقــ ــان، وفــ ــيــ ــركــ جــــنــــديــــان تــ
الـــــــوزراء الــتــركــي بـــن عــلــي يــلــدريــم. 
ــادر  ــيــــة، ذكـــــــرت مـــصـ ــة ثــــانــ ــهـ ــــن جـ مـ
 »سيارة ملغومة أرسلها 

ّ
محلية أن

)داعـــش(،  اإلسامية  الــدولــة  تنظيم 
سوسيان،  بــلــدة  أطـــراف  استهدفت 
إلـــى مقتل  الــثــانــيــة، مـــا أّدى  لــلــمــرة 
ثمانية مدنيني، في حصيلة أولية، 

 عن إصابة آخرين بجراح«.
ً
فضا

)العربي الجديد(

ترقب عقوبات أممية 
جديدة على النظام 

السوري
ــــاد مـــصـــدران دبــلــومــاســيــان، ليل  أفـ
ــأن »مــجــلــس  ــ الــخــمــيــس الـــجـــمـــعـــة، بـ
األمــــــــــــن الــــــتــــــابــــــع لــــــأمــــــم املــــتــــحــــدة 
ــّوت عـــلـــى األرجـــــــــح بــحــلــول  ــيــــصــ ســ
األســبــوع املقبل، على مــشــروع قــرار 
ــقـــادة الــعــســكــريــني  ــإدراج 11 مـــن الـ ــ بــ
القائمة  السوريني على  واملسؤولني 
الــــســــوداء، فـــي مـــا يــتــعــلــق بهجمات 
بأسلحة كيماوية«. ويسعى مشروع 
إلــى حظر بيع طائرات  القرار أيضًا 
ــلـــنـــظـــام الـــــســـــوري أو  هـــلـــيـــكـــوبـــتـــر لـ
تــزويــده بها ووضــع عشرة كيانات 
في  بالحكومة  متعلقة  أو  حكومية 
ــوداء ملــشــاركــتــهــا فــي  ــ ــسـ ــ الـــقـــائـــمـــة الـ

تطوير وإنتاج أسلحة كيماوية.
)رويترز(

الغارة العراقية 
على البوكمال بالتنسيق 

مع دمشق
أفاد مصدر مقرب من وزارة خارجية 
ــــس الــجــمــعــة،  ــوري، أمـ ــ ــسـ ــ ــنـــظـــام الـ الـ
ــهــا 

ّ
ــارة الـــجـــويـــة الـــتـــي شــن ــغــ ــأن »الــ بــ

الطيران العراقي ضد تنظيم الدولة 
اإلســامــيــة )داعــــش( داخـــل ســوريــة، 
مع حكومة  الكامل  بالتنسيق  تّمت 

دمشق«، من دون إيراد أي تفاصيل 
ــة. وكــــــــان رئــــيــــس الــــــــــوزراء  ــ ــيـ ــ ــافـ ــ إضـ
)الــصــورة(،  العبادي  حيدر  العراقي 
أعلن أمس، أنه »أمر القوات الجوية 
ــــرب مـــــواقـــــع لـــلـــتـــنـــظـــيـــم داخـــــل  ــــضـ بـ
وأن  البوكمال،  فــي  تحديدًا  ســوريــة 

العملية نفذت بنجاح باهر«.
)رويترز(

ضحايا مدنيون في 
قصف قوات األسد

من  بقصف  املدنيني  صيب عشرات 
ُ
أ

قوات النظام السوري، أمس الجمعة، 
عـــلـــى مـــنـــاطـــق مــخــتــلــفــة فــــي أنـــحـــاء 
الباد. وأفيد عن وقوع جرحى جراء 
الــقــصــف الــجــوي مــن طــيــران النظام 
ــيــــاء الــســكــنــيــة فـــي بــلــدات  عــلــى األحــ
صيب 

ُ
أ كما  الشمالي.  بريف حمص 

ــــوي مــــن قــــوات  ــيـــون بــقــصــف جـ مـــدنـ
النظام في ريف حماة الشرقي، ووقع 
جرحى بتجدد القصف الصاروخي 

على أحياء في شرق دمشق.
)العربي الجديد(

تظاهرات »داعش حليف 
األسد« تندد باستهداف 

»الحر«
خــرجــت عــشــرات الــتــظــاهــرات، أمــس 
الجمعة، في محافظات حلب وإدلب 
ــــق الـــــســـــوريـــــة، تــحــت  ــــشـ وريـــــــــف دمـ
عــنــوان »داعـــش حليف األســــد«، في 
إشـــارة إلــى الــجــرائــم الــتــي يرتكبها 
التنظيم ونــظــام بــشــار األســـد بحق 
الشعب السوري. ونّدد املتظاهرون 
للتنظيم  املبايعة  الفصائل  بــإعــدام 
الحر،  عناصر من الجيش السوري 
ــــب ودرعــــــــا فــي  ــ فــــي مــحــافــظــتــي إدلـ

الفترة األخيرة.
)العربي الجديد(
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مخيمات الالجئين غائبة  
عن زيارة عباس إلى لبنان 

ــارة  ــزيــ أثـــــــار الــــبــــرنــــامــــج الــــرســــمــــي لــ
ــنـــي، مـــحـــمـــود  ــيـ ــلـــســـطـ ــفـ الــــرئــــيــــس الـ
لــبــنــان، حفيظة شرائح  إلــى  عــبــاس، 
الفلسطينيني  الالجئني  مــن  واســعــة 
فــي لــبــنــان، بــســبــب خــلــّوه مــن زيـــارة 
في  ـــ12 لالجئني  الـ املخيمات  مــن  أي 
الــــبــــالد. ويــــــرد مـــتـــابـــعـــون اســتــثــنــاء 
إلــى  مــن جــولــتــه  للمخيمات  عــبــاس 
تراجع دور السلطة الوطنية لصالح 
ــيــــات تــــابــــعــــة لـــشـــخـــصـــيـــات  ــيــــشــ ــلــ مــ
فلسطينية، وأخرى إسالمية. وأيضًا 
إلى ارتفاع حدة الخالفات الداخلية 
بني قادة حركة »فتح« في املخيمات.
)العربي الجديد(

احتجاجات في األردن 
تطالب برحيل الحكومة

عــــــّمــــــت الــــــتــــــظــــــاهــــــرات والــــــوقــــــفــــــات 
ــــدن األردنــــيــــة، بعد  االحــتــجــاجــيــة املـ
صالة الجمعة أمس، رفضًا للقرارات 
الحكومة،  أقّرتها  التي  االقتصادية 
ودخلت حّيز التنفيذ مطلع فبراير/

ارتفاع  فــي  متسببة  الحالي،  شباط 
العديد من أسعار السلع والخدمات.

وشـــهـــدت عـــمـــان فــعــالــيــتــني، األولــــى 
ــن أمـــــام املــســجــد  مــســيــرة انــطــلــقــت مـ
ــقــــديــــم  الــــحــــســــيــــنــــي فــــــي الــــــوســــــط الــ
ــة تـــمـــثـــلـــت  ــ ــيــ ــ ــانــ ــ ــثــ ــ ــ ــة، وال ــ ــمـ ــ ــــاصـ ــعـ ــ ــلـ ــ لـ
بـــاعـــتـــصـــام أمــــــام مــجــمــع الــنــقــابــات 
املــهــنــيــة. كــمــا خــرجــت تــظــاهــرات في 
ولـــواء  الجنوبية  الطفيلة  محافظة 
ذيــــــبــــــان، الــــتــــابــــع ملـــحـــافـــظـــة مــــادبــــا 

)جنوب عمان(.
)العربي الجديد(

تحطم طائرة أردنية 
في السعودية 

ــيــــادة قــــــوات تـــحـــالـــف دعـــم  أعـــلـــنـــت قــ
الجمعة،  أمــس  الــيــمــن،  فــي  الشرعية 
عــن تــحــطــم طــائــرة عــســكــريــة أردنــيــة 
تشارك ضمن قوات التحالف عندما 
كانت في األجواء السعودية، مؤكدة 
لقيادة  نجاة قائدها. وأوضــح بيان 
الــتــحــالــف أن طــائــرة مــقــاتــلــة أردنــيــة 
تابعة لقوات التحالف من نوع »إف 
16« تعرضت لخلل فني، ما أدى إلى 
ســقــوطــهــا فـــي قـــطـــاع نـــجـــران داخـــل 
األراضـــي السعودية، وقــد نجا قائد 

الطائرة، وهو بصحة جيدة.
)العربي الجديد(

أردوغان: النظام 
البرلماني عاجز عن 

تحقيق األهداف 
الــتــركــي، رجــب طيب  الرئيس  اعتبر 
أردوغـــان )الــصــورة(، أمــس الجمعة، 
أن الـــدافـــع الــرئــيــســي لــســعــي تــركــيــا 
نــحــو تــعــديــل الـــدســـتـــور، واالنــتــقــال 
ــكــــم مـــــن بــــرملــــانــــي إلــــى  ــنــــظــــام الــــحــ بــ
رئاسي، هو أن »النظام الحالي غير 
قادر على تحقيق أهداف تركيا وحل 
أردوغان،  العالقة«. وأشار  مشاكلها 
عـــلـــى هـــامـــش تـــدشـــني مـــشـــاريـــع فــي 
واليــة مانيسا غربي الــبــالد، إلــى أن 
بــعــض الــجــهــات تــوجــه انــتــقــادات له 
االنتقال  فــكــرة  لتبنيهم  وللحكومة 
للنظام الرئاسي، في ظل ما تشهده 

البالد من أزمات.
)األناضول(

واشنطن تعد المكسيك: 
ال طرد جماعيًا للمهاجرين 
وعـــــــــد  كـــــل مـــــن وزيــــــــــري الـــداخـــلـــيـــة 
األمــيــركــي جـــون كــيــلــي والــخــارجــيــة 
ريـــكـــس تــيــلــرســون، املــكــســيــك، أمــس 
الــجــمــعــة، بـــأن الـــواليـــات املــتــحــدة لن 
ــقــــوم بـــعـــمـــلـــيـــات »طـــــــرد جـــمـــاعـــي«  تــ
السّريني، ولن تستخدم  للمهاجرين 
الجيش ضدهم، وذلــك في أوج أزمة 
دبـــلـــومـــاســـيـــة بــــني الـــبـــلـــديـــن. ووجــــه 
تــيــلــرســون وكــيــلــي رســـالـــة مطمئنة 
إلـــى نــظــيــريــهــمــا املــكــســيــكــيــني. وقـــال 
ــــني جــــــــدًا. لــن  ــحـ ــ كـــيـــلـــي »لـــنـــكـــن واضـ
ــــرد جــمــاعــيــة«،  تــحــصــل عــمــلــيــات طـ
تستخدم  »لـــن  واشــنــطــن  أن  مضيفًا 

الجيش في موضوع الهجرة«.
)فرانس برس(

بغداد ـ براء الشمري

ــوات الـــعـــراقـــيـــة فــــي مــعــســكــر  ــقــ ــقـــدم الــ يــشــيــر تـ
الغزالني ومطار املوصل على حساب تنظيم 
ــة إلنــــهــــاء مــعــركــة  ــبـ ــــى وجــــــود رغـ »داعــــــــش« إلـ
الساحل األيمن بشكل سريع. وفي الوقت الذي 
عــن مشاركة  مــيــدانــيــون  فيه مقاتلون  تــحــدث 
أمــيــركــيــة فــاعــلــة فـــي املــــعــــارك، كــشــف ضــبــاط 
عراقيون عن وجود خطة أعدت بالتنسيق بني 
بغداد وواشنطن، تهدف لحسم املعركة بوقت 
قياسي، من أجل تهيئة املوصل لالشتراك في 
انتخابات مجالس املحافظات املقرر إجراؤها 

في سبتمبر/أيلول املقبل. 
وقال ضابط عراقي رفيع في قيادة العمليات 
عــراقــيــني وأميركيني  مــســؤولــني  إن  املــشــتــركــة 
ــروا خـــالل الــســاعــات املــاضــيــة اجــتــمــاعــات  ــ أجـ
مــكــثــفــة، لــلــتــوصــل إلــــى خــطــة جـــديـــدة تــســرع 
ــديـــث مــع  بــتــحــريــر املــــوصــــل. وأوضـــــــح فــــي حـ
»الــــعــــربــــي الــــجــــديــــد« أن املــجــتــمــعــني اتـــفـــقـــوا 

عادل األحمدي

ــنــــوب الــيــمــن  ــــي جــ ــبــــدو مـــحـــافـــظـــة أبــــــني فـ تــ
املقبلة،  األيـــام  فــي  أمــنــي  لتصعيد  مرشحة 
اعـــتـــداًء في  »الــقــاعــدة«  تنظيم  تنفيذ  عــقــب 
»قـــوات الــحــزام  املــحــافــظــة اســتــهــدف مــقــرًا لــــ
األمـــنـــي«. وأكــــدت مــصــادر محلية فــي أبــني، 
ــع »الـــعـــربـــي  ــي حـــديـــث مــ أمـــــس الـــجـــمـــعـــة، فــ
ــة قـــتـــلـــى عــلــى  ــيـ ــانـ ــمـ ــوط  ثـ ــ ــقـ ــ ــد«، سـ ــ ــديـ ــ ــجـ ــ الـ
األقـــــل و11 جــريــحــًا فـــي صـــفـــوف الــجــنــود، 
جـــــراء هـــجـــوم انـــتـــحـــاري بـــســـيـــارة مفخخة 
اســتــهــدف مــقــرًا لــقــوات الـــحـــزام األمـــنـــي، في 
مدينة زنجبار، مركز محافظة أبني، وأعقب 
التفجير اشتباكات بني مسلحني مهاجمني 
الــذي كان  وبــني الجنود املرابطني في املقر، 

في السابق، معسكرًا لقوات »النجدة«. 
في املقابل، أعلن تنظيم »القاعدة في جزيرة 
»أنصار  العرب«، والذي يعرف نفسه محليًا بـ
الـــشـــريـــعـــة«، تــبــنــيــه الـــهـــجـــوم، وأوضــــــح في 

عــلــى االســتــعــانــة بــمــســتــشــاريــن مــن التحالف 
الــدولــي الـــذي تــقــوده واشــنــطــن ضــد »داعـــش« 
األيمن  الساحل  أحياء  اقتحام  عمليات  خالل 
الحشد  مليشيات  منع  عــن   

ً
فــضــال للموصل، 

الشعبي من الوصول إلى داخل املدينة. وأشار 
في  األرض  اتفقا على مسك  الــطــرفــني  أن  إلــى 
الجانب األيسر للموصل وفي األراضــي التي 
ستحرر في املستقبل من قبل ضباط محليني 
مـــن أهـــالـــي املـــديـــنـــة، الفـــتـــًا إلــــى وجـــــود رغــبــة 
لـــدى بــغــداد وواشــنــطــن بتحرير املــوصــل في 
االنتخابات  لتهيئتها لخوض  فترة قياسية، 
في سبتمبر/ إجــراؤهــا  املقرر  املقبلة  املحلية 

أيلول املقبل.
ــان  ــ ــــك، قــــال رئـــيـــس هــيــئــة األركـ فـــي غـــضـــون ذلـ
األميركية املشتركة، جوزيف دانفورد، إن خطة 
لهزيمة  األميركية  املتحدة  الــواليــات  تقودها 
ــوم االثــنــني  ــقـــرر أن تــظــهــر يــ »داعــــــــش«، مـــن املـ
املقبل. وأكد خالل تصريح صحافي أن الخطة 
الجديدة ستكون أوسع نطاقًا من سابقاتها. 
في غضون ذلك، أعلن قائد الشرطة االتحادية، 
رائــد شاكر جــودت، عن تحرير مطار املوصل 
بشكل كامل. كما قال قائد الحملة العسكرية 
فــي املــوصــل، عــبــد األمــيــر يــارالــلــه، إن الــقــوات 
الـــعـــراقـــيـــة بــســطــت ســيــطــرتــهــا الــكــامــلــة على 
معسكر الغزالني في الجهة الغربية للموصل. 
مطار  على  العراقية  الــقــوات  سيطرة  وتحتل 
في  كبيرة  أهمية  الغزالني  ومعسكر  املوصل 
اســتــراتــيــجــيــة الــحــرب عــلــى تنظيم »داعــــش«، 
بــحــســب الــعــقــيــد فــي فــرقــة الــــرد الــســريــع التي 
تقاتل غرب املوصل حميد السالمي. وأوضح 
الــســالمــي، فــي حــديــث مــع »الــعــربــي الــجــديــد«، 

األميركيون  يحاول  فيما  املقبلة،  االنتخابات 
إيـــصـــال رســـالـــة لــلــعــالــم مــفــادهــا أن الـــواليـــات 
كبح جماح  وبإمكانها  قوية  تــزال  ال  املتحدة 
أي تنظيم إرهابي في العالم، على حد وصفه. 
وشـــــدد الـــعـــيـــدانـــي عــلــى ضــــــرورة الـــحـــذر من 
خــطــورة تــوجــه أنــظــار الــقــوات الــعــراقــيــة نحو 

انتحارية وهجومًا  أنه تضمن عملية  بيان 
التنظيم(،  مــن  مسلحون  )نــفــذه  »انغماسيًا 
بـــدأوا بفتح الطريق، أمــام االنــتــحــاري الــذي 
يــدعــى أبــــو الـــبـــراء الـــعـــدنـــي، وبــعــد أن فجر 
سيارته املفخخة في املقر، واصل املسلحون 
هجومهم لتصفية الجنود والضباط داخل 

املقر«.
ــد هـــجـــوم »الــــقــــاعــــدة« فــــي أبــــــني، أمـــس  ــعـ ويـ
الجمعة، هو األضخم بني عمليات التنظيم 
ــــت أغـــلـــب  ــانـ ــ فـــــي الــــشــــهــــور األخـــــــيـــــــرة، إذ كـ
االعتداءات تتنوع بني اغتياالت وتفجيرات 
بعبوات ناسفة أو انتحاريني، لكن التنظيم 
اســتــخــدم بــهــذه الــعــمــلــيــة أســلــوبــه املــعــهــود 
ــقـــرات واملـــعـــســـكـــرات، بهجوم  الســتــهــداف املـ
مع  يشتبكون  ومسلحني  انتحاري  مــزدوج 
الـــجـــنـــود فـــي مـــوقـــع الــــهــــدف. وحـــســـب بــيــان 
تنظيم »الـــقـــاعـــدة«، فـــإن الــعــمــلــيــة تــأتــي ردًا 
على ما قال إنها انتهاكات تقوم بها »قوات 
ــزام األمـــنـــي املـــدعـــومـــة مـــن قــبــل دويــلــة  الــــحــ
ــارات )حــســب تــعــبــيــره( - فـــي أبــــني، من  ــ ــ اإلمـ
وقتل  املسلمني  وحــرمــات  لبيوت  مداهمات 
تطاول  التي  لالعتقاالت  باإلضافة  األبرياء 
ــه. وتـــعـــد أبــني  ــفـ املـــواطـــنـــني«، عــلــى حـــد وصـ
الــتــقــلــيــديــة للتنظيم منذ  املــعــاقــل  أهـــم  أحـــد 
سنوات، وصّعد فيها هجماته في الشهرين 
املاضيني باستهداف »قوات الحزام األمني«، 
في مديرية لودر، بما دفعها لالنسحاب من 

املديرية.
وجـــــاء تــصــعــيــد »الــــقــــاعــــدة«، بــعــد يــــوم من 
صــــدور قــــرار مــجــلــس األمــــن الـــدولـــي بــشــأن 
الــيــمــن، أعـــرب املجلس مــن خــاللــه »عــن بالغ 

قــلــقــه مـــن وجـــــود مــنــاطــق مـــن الــيــمــن تحت 
الجزيرة  شبه  فــي  الــقــاعــدة  تنظيم  سيطرة 
ــن اآلثـــــــار الــســلــبــيــة الــنــاجــمــة  ــ الـــعـــربـــيـــة، ومـ
الــتــي تهدد  التنظيم وعــمــلــيــاتــه  عــن وجـــود 
أعــرب  كما  واملنطقة«.  اليمن  فــي  االســتــقــرار 
املــتــزايــد للجماعات  الــوجــود  القلق مــن  عــن 
املنتسبة لتنظيم الدولة اإلسالمية )دعش(، 
ــلـــى الـــتـــصـــدي  ــلـــس تــصــمــيــمــه عـ وأكـــــــد املـــجـ
لجوانب التهديد التي يطرحها التنظيمان. 
مــن زاويـــة أخـــرى، جــاء الــقــرار الــدولــي، الــذي 
يحمل الرقم 2342، بناًء عل مسودة تقدمت 
بها بريطانيا عقب االستماع لتقرير لجنة 
الــعــقــوبــات وفــريــق الــخــبــراء، وكـــان مــن أبــرز 
ــا تــضــمــنــه الـــقـــرار الــتــمــديــد لــلــجــنــة حتى  مـ
26 فــبــرايــر/شــبــاط 2018 ولــفــريــق الــخــبــراء 
حتى 28 مــــارس/آذار 2018. وحــث املجلس 
ــــدول األعــضــاء  جــمــيــع األطــــــراف، وجــمــيــع الـ
وغير  واإلقليمية  الدولية  املنظمات  وكذلك 
الخبراء،  التعاون مع فريق  اإلقليمية، على 
وإتاحة  الفريق  أفــراد  وعلى ضمان سالمة 
إمــكــانــيــة وصـــولـــهـــم دون عــــوائــــق، وبــوجــه 
خــاص إلــى األشــخــاص والوثائق واملــواقــع، 

لــيــتــســنــى لـــه االضــــطــــالع بـــواليـــتـــه. وكــانــت 
األمــن  مجلس  لــقــرار  وفقًا  العقوبات،  لجنة 
فـــبـــرايـــر/شـــبـــاط   26 فــــي  والـــــصـــــادر   2140
2014، وتضم اللجنة جميع أعضاء مجلس 
األمن الـ 15، وتتخذ قراراتها بتوافق اآلراء، 
ــد تــنــفــيــذ تـــدابـــيـــر الــعــقــوبــات  مــهــمــتــهــا رصــ
ــانـــات  ــيـ ــكـ ــة ضــــد األشـــــخـــــاص والـ ــفــــروضــ املــ
السياسي،  التحول  عملية  بعرقلة  املتهمة 
استقرار  أعمال عنف تؤثر على  ارتكاب  أو 
الــبــالد، ويــأتــي اســم الــرئــيــس املــخــلــوع علي 
عبدالله صالح، ونجله األكبر أحمد، وزعيم 
جــمــاعــة أنـــصـــار الـــلـــه، عــبــداملــلــك الــحــوثــي، 
وشقيقه عبدالخالق، وقيادات أخــرى، على 

رأس أعمال اللجنة. 
فــي الــجــانــب الــســيــاســي، كــان أبـــرز مــا حمله 
ــقــــرار، الــتــأكــيــد عــلــى الــحــاجــة إلــــى تنفيذ  الــ
عملية االنتقال السياسي بشكل كامل وفي 
الوقت املناسب. ويعد القرار رقم 2342، هو 
الــثــالــث مــنــذ تــصــاعــد الــحــرب فــي الــيــمــن مع 
بــــدء الــتــدخــل الــعــســكــري لــلــتــحــالــف بــقــيــادة 
اآلراء حــولــه، بني  تباينت  وقـــد  الــســعــوديــة. 
من رأى أنه ال يحمل مضامني جديدة يمكن 
في  بــاألزمــة  دوليًا حاسمًا  موقفًا  اعتبارها 
اليمن، وبــني مــن رأى أنــه يمثل دعــمــًا مهمًا 
لجهود السالم، من خالل الدعوة إلى انتقال 

سلمي وكامل في اليمن.
وفــــي تــعــلــيــق شــبــه رســـمـــي، اعــتــبــر الــســفــيــر 
اليمني في بريطانيا، ياسني سعيد نعمان، 
ــذي صـــــدر الـــخـــمـــيـــس، يــطــيــح  ــ ــ ــرار الـ ــ ــقـ ــ أن الـ
بــمــا ســمــي بـــمـــبـــادرة كــيــري )مــــبــــادرة وزيـــر 

الخارجية األميركي السابق جون كيري(.

أن الــســيــطــرة عــلــى املــطــار واملــعــســكــر ستمكن 
القطعات العسكرية العراقية من إيصال غرب 
املوصل بشرقها. ولفت إلى أن إمدادات القوات 
التي تأتي من  ــراد والــســالح  العراقية مــن األفـ
الــســاحــل األيــســر تــمــّر عــبــر معسكر الــغــزالنــي 
ــل قـــبـــل أن تـــصـــل إلـــــى أحـــيـــاء  ــار املــــوصــ ــطــ ومــ
ــزال تــحــت سيطرة  الــجــانــب األيـــمـــن الــتــي ال تــ

تنظيم »داعش«. 
فــي جامعة  السياسية  العلوم  أســتــاذ  وتــوقــع 
بـــغـــداد، حــســان الــعــيــدانــي، أن تــشــهــد معركة 
املوصل جهودًا محلية ودولية أكبر لحسمها 
املقبلة. وأكــد، في حديث مع  قبل االنتخابات 
الحكومة حيدر  رئيس  أن  الجديد«،  »العربي 
الــعــبــادي يــبــحــث عـــن ورقــــة نــصــر يــدخــل بها 

املوصل، وفتح ثغرات أمنية في مناطق أخرى. 
ورجــــح أن يـــواجـــه الـــعـــراق تــحــديــات خــطــيــرة 
املنفلتة،  كاملليشيات  »داعـــــش«  بــعــد  جــديــدة 
الدولة.   الخارج عن سيطرة  العشائر  وســالح 
ــحــون يــرتــدون 

ّ
وفـــي هـــذا الــســيــاق، قــطــع مــســل

الــزي األســـود، أمــس الجمعة، الطريق الدولي 
العراقية بغداد  العاصمة  الرابط بني  السريع 
ومحافظة األنبار )غرب العراق(، وصواًل إلى 
فـــي وزارة  ــال مــصــدر  الـــحـــدود مـــع األردن. وقــ
حني الذين 

ّ
الداخلية العراقية، إن عشرات املسل

يـــرتـــدون الــــزي األســـــود، ويــحــمــلــون األســلــحــة 
املــتــوســطــة والــخــفــيــفــة، قــطــعــوا طــريــق )بــغــداد 
األنبار( في منطقة أبو غريب )10 كيلومترات 
غرب بغداد(. وأوضــح املصدر، في حديث مع 
إنهم  قــالــوا  أن املسلحني  الــجــديــد«،  »الــعــربــي 
يــتــبــعــون لــعــشــائــر يــنــتــمــي إلــيــهــا 16 ســائــق 
شاحنة كانوا قد اختطفوا في بلدة الرحالية 

الواقعة في الصحراء الجنوبية لألنبار. 
ولفت املصدر إلى أن »املسلحني سيطروا على 
عدد من نقاط التفتيش، واحتجزوا عشرات 
املــســافــريــن الــوافــديــن مــن املــنــاطــق الغربية« 
فــي منطقة أبــو غــريــب، وســط مــحــاوالت من 
للتدخل إلطــالق سراحهم.  العراقية  الــقــوات 
ــار املـــصـــدر إلـــى انــتــشــار الــعــشــرات من  ــ وأشـ
ــدر وعــــصــــائــــب أهـــل  ــ ــنـــاصـــر مـــلـــيـــشـــيـــات بــ عـ
الحق في محيط املنطقة لحماية املسلحني. 
الفلوجة، محمد  أعيان  وأكــد عضو مجلس 
الجديد«،  »العربي  لـ تصريٍح  في  الجميلي، 
أن املسلحني احتجزوا عشرات السيارات مع 
ركابها، ولم يسمحوا لها بالعودة أو إكمال 

طريقها باتجاه العاصمة بغداد.

واشنطن »تريد 
خنق طهران«

حرب إلغاء 
الجيش الحر

الــواضــح أن ترامب  العربي نفسه فإنه »مــن 
للمنطقة  عـــازم على وضــع سياسة جــديــدة 
كي تدوم إلى ما بعد واليته الحالية، سواء 
كان سيترشح لوالية ثانية أم ال، وذلك ببناء 
شـــراكـــات اســتــراتــيــجــيــة جـــديـــدة ذات طــابــع 
دفاعي واقتصادي«. ويبدو املسؤول نفسه 
ترامب  قواعد سياسة  إحــدى  »أن  من  واثقًا 
إلى  اقتصاديًا  إيـــران  العمل على خنق  هــي 
النفط«. وبناّء على  حد منعها من تصدير 
ذلــــك، يـــرى املــصــدر أن »هــــذا الــتــوجــه ســوف 
يقود إلى رفع سعر البترول إلى حدود 100 

دوالر«.
تـــرامـــب  إدارة  ــــني  بـ ــة  الــــعــــالقــ تـــحـــضـــر  كـــمـــا 
املسؤول  حديث  فــي  العربي  الخليج  ودول 
يــقــول إن »اإلدارة األمــيــركــيــة  الـــذي  الــعــربــي 
الــجــديــدة عـــازمـــة عــلــى الـــدخـــول مـــع منطقة 
استراتيجية  شــراكــات  فــي  الــعــربــي  الخليج 
واســـتـــثـــمـــارات مــشــتــركــة فـــي مـــيـــدان الــطــاقــة 

املدني، تحاول نزع  للدفاع  التابعة  الهندسة 
األلـــغـــام وتــأمــيــنــهــا، والــبــحــث عـــن مــفــقــوديــن 
»لــــواء األقـــصـــى«، فيما  لـــدى  كــانــوا معتقلني 
املقاتلني،  املــدنــي جثث  الــدفــاع  فــرق  انتشلت 
املــنــشــق محمد  املــــالزم أول  ومـــن بينهم جــثــة 
دخـــان، مــن »جــيــش الــنــصــر«، وإبــراهــيــم عــواد 
قــائــد كتيبة »أم املــؤمــنــني عــائــشــة«. وأوضـــح 
الــدفــاع املــدنــي أن الجثث وجــدت مدفونة في 
مناطق متفرقة من املعسكر، الذي كان يسيطر 
عليه »لواء األقصى«، وتم إعدام املقاتلني إما 
رمــيــًا بــالــرصــاص أو نــحــرًا بــالــســكــني، مشيرًا 
املقاتلني،  أهــالــي  إلـــى  الــجــثــث سلمت  أن  إلـــى 
بــعــد الــتــعــرف عــلــيــهــا، فــيــمــا تــتــواصــل عملية 
البحث عن باقي الجثث واملفقودين في أرجاء 
نحو  هــنــاك  زال  مــا  فيما  الــواســعــة،  املعسكر 
مائة مقاتل مفقودين. وكان »لــواء األقصى«، 
وخالل سيطرته على مقرات لفصائل الجيش 
الــحــر فــي مــديــنــة كــفــرزيــتــا بــريــف حــمــاة، شن 
غالبيتهم  العشرات،  طاولت  اعتقاالت  حملة 
مــــن »جـــيـــش الـــنـــصـــر« و»الــــفــــرقــــة الـــوســـطـــى« 
ــابـــعـــني لــلــجــيــش الـــــســـــوري الــــحــــر. كــذلــك  ــتـ الـ
مدينة  شمالي  موقة،  قرية  محكمة  تعرضت 

لندن ـ بشير البكر

يقرأ مسؤول عربي رفيع املستوى، 
الكواليس  مــن  الــعــديــد  عــلــى  مطلع 
املنطقة  في  والعسكرية  السياسية 
التقته  الفاعل،  دولــتــه  ودور  منصبه  بحكم 
الــتــطــورات في  لــنــدن،  »العربي الجديد« فــي 
املــنــطــقــة، بــــدءًا مــن املــلــف الـــســـوري وتــأكــيــده 
أن »الــوضــع فــي ســوريــة حــافــل بــاملــفــاجــآت، 
مـــــرورًا  األرض«،  عـــلـــى  تــنــتــه  ــم  لــ واملــــعــــركــــة 
بالحرب على »داعـــش«. كما يتوقف مطواًل 
فــي حديثه مــع »الــعــربــي الــجــديــد« عند لغة 
الــتــصــعــيــد بـــني الــــواليــــات املــتــحــدة وإيـــــران، 
أنها »ال تبشر بخير«، ال سيما في  معتبرًا 
ظل مؤشرات تفيد بتوجه الرئيس األميركي، 
إلــى »وضــع سياسة جديدة  دونالد ترامب، 
ــــول فــــي شـــراكـــات  ــــدخـ لــلــمــنــطــقــة« تــشــمــل الـ
للمسؤول  ووفقًا  الخليج.  مع  استراتيجية 

عدنان علي

لتنظيم  مــبــايــعــون  مــقــاتــلــون  أقـــــدم 
»الــــدولــــة اإلســـالمـــيـــة« )داعـــــــش( في 
ــرة عـــلـــى قـــتـــل عـــشـــرات  ــيــ ــام األخــ ــ ــ األيـ
السوري  الجيش  لفصائل  التابعني  املقاتلني 
الحر في محافظتي إدلــب ودرعــا، وذلــك بعد 
ــم رمــيــًا  ــهـ ــدامـ ــر، إذ تــــم إعـ ــ ــ وقـــوعـــهـــم فــــي األسـ
بــالــرصــاص أو ذبـــحـــًا، مـــا يــشــيــر الـــى أجــنــدة 
ــــؤالء وغــلــوائــهــم وتــقــديــمــهــم قــتــل عــنــاصــر  هـ
بــاملــرتــديــن  الــذيــن يصفونهم  الــحــر،  الــجــيــش 
ــال الـــنـــظـــام الـــســـوري  ــتـ ــوات، عـــلـــى قـ ــحــ والــــصــ

واملليشيات اإليرانية.
ووصل أكثر من مئة عنصر من تنظيم »لواء 
األقـــــصـــــى«، وهـــــو أحـــــد مـــجـــمـــوعـــات فــصــيــل 
ــــف الـــرقـــة  ــى ريـ ــ ــنـــحـــل، إلـ ــد األقــــصــــى« املـ ــنـ »جـ
»داعــش«، شرقي  الخاضع لسيطرة  الغربي، 
ســوريــة، قــادمــني مــن محافظة إدلـــب، شمالي 
ارتكابهم مجزرة جماعية  البالد، وذلــك بعد 
بــحــق عـــشـــرات مـــن مــقــاتــلــي الــجــيــش الــحــر. 
ونــقــلــت وكــالــة »ســمــارت نــيــوز« عــن مــصــادر 
العناصر وصلوا مع نحو  إن  قولها  محلية 
50 مـــن عـــائـــالتـــهـــم، بـــســـيـــارات الــنــقــل الـــعـــام، 
حاملني أسلحة فردية، وذلــك بعد أن سلموا 
أســلــحــتــهــم الــثــقــيــلــة إلــــى »داعــــــش« فـــي ريــف 
حماة الشرقي، أو قاموا بإحراقها وتعطيلها. 
وأشارت املصادر إلى أن العناصر واملقاتلني، 
خــصــوصــًا الـــســـوريـــني مــنــهــم، ســيــخــضــعــون 
لــــــدورات »شـــرعـــيـــة« وعــســكــريــة تــمــتــد لنحو 
ــر  ــر ونــــصــــف الــــشــــهــــر. وكـــــــان هـــــــؤالء آخـ ــهـ شـ
دفــعــة خــرجــت األربـــعـــاء املــاضــي مــن معسكر 
ــنــــة خـــــــان شـــيـــخـــون،  الـــــخـــــزانـــــات قـــــــرب مــــديــ
ــب، إلــــى مــحــافــظــة الــــرقــــة، وذلـــك  ــ جــنــوبــي إدلــ
تحرير  »هيئة  إليه  توصلت  اتــفــاق  بموجب 
الــــشــــام« وتــنــظــيــم »لـــــــواء األقـــــصـــــى«، قــضــى 
بخروج عناصر التنظيم إلى محافظة الرقة 
الخاضعة لسيطرة »داعش«، بعد اشتباكات 
في إدلــب وحماة أسفرت عن مقتل العشرات 

من الطرفني.
وقـــال الـــدفـــاع املــدنــي فــي إدلـــب إنـــه عــثــر على 
 من الجيش السوري الحر، 

ً
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كان »لواء األقصى« أعدمهم. وأضاف أن فرق 

مع الشركات األميركية مثل شل أويل وغاز 
أويـــــل، وفـــي مـــيـــدان الــطــاقــة املــتــجــددة الــتــي 

تعتمد على الذرة«.
أن  إلــى  العسكري فيشير  أمــا على الصعيد 
الصيغ  تطوير  إلى  تتجه  األميركية  اإلدارة 
املوجودة حاليًا من اتفاقات دفاعية وأمنية 
ــعــــاهــــدات دفـــاعـــيـــة وأمـــنـــيـــة.  إلـــــى تـــوقـــيـــع مــ
ويتوقف عند معرفة رموز اإلدارة الجديدة 
ــر مع  ــ ــدًا، كــمــا هـــو األمـ ــيـ مــنــطــقــة الــخــلــيــج جـ
ماكماستر  هربرت  القومي  األمــن  مستشار 
ووزيــري الدفاع جيمس ماتس والخارجية 
متابعة  على  وجميعهم  تيلرسون،  ريــكــس 
ألوضاعها منذ زمن طويل. وردًا على سؤال 
»العربي الجديد« حول احتماالت أن ينعكس 
ــربـــي عــمــومــًا  ــعـ ــع الـ هـــــذا األمــــــر عـــلـــى الــــوضــ
وفــي ســوريــة على وجــه الــخــصــوص، يشير 
املسؤول العربي إلى أنه لم تحصل تطورات 
كبيرة في املشهد السوري، باستثناء املوقف 
التركي الذي اختلف بعد انقالب 15 يوليو/ 
تموز املاضي على الصعيد التكتيكي، وكان 
ملوقف إدارة الرئيس األميركي السابق باراك 
أوباما دور أساسي في ذلك، على حد وصفه. 
ويلفت إلــى أن »مــا حصل فــوق طاقة تركيا 
على تحمله لوحدها في الوقت الذي كانت 
ــاب داعـــش وحــزبــي العمال  تــواجــه فــيــه إرهــ

»هيئة تحرير الشام«،  خان شيخون، التابعة لـ
للهجوم، وقام عناصر »اللواء« بتصفية أكثر 
من 40 عنصرًا من »الهيئة« رميًا بالرصاص 
ــدي،  ــ ــ وذبــــحــــًا بـــالـــســـكـــاكـــني وهـــــم مــكــبــلــو األيـ

غالبيتهم من ريف إدلب الجنوبي.
ــــب  ــــي ريــــــف إدلـ ــنــــاشــــط اإلعـــــالمـــــي فـ وقــــــــال الــ
»العربي الجديد«، إن  الجنوبي، أبو محمد، لـ
الــدفــاع املدني وأهــالــي املعتقلني قاموا  أفــراد 

الكردستاني واالتحاد الديمقراطي الكردي، 
وتمكن مالحظة ذلــك من خــالل موقفها من 
حلب التي تعتبرها منطقة حيوية بالنسبة 

لها على كافة املستويات«.

تقسيم سورية... تكهنات
قناعته  نفسه عن  العربي  املــســؤول  ويعرب 
ــأن »الـــحـــديـــث عـــن تــقــســيــم ســـوريـــة مــجــرد  بــ
تكهنات ال أســاس لها«. ويؤكد »أن الوضع 
ــة حـــافـــل بـــاملـــفـــاجـــآت. واملـــعـــركـــة  فــــي ســــوريــ
فـــالـــســـوريـــون يمكن  األرض،  عــلــى  تــنــتــه  لـــم 
ــا، ولــكــنــهــم  ــيــ أن يــقــبــلــوا الــتــفــاهــم مـــع روســ
لــن يــقــبــلــوا بـــإيـــران ودور لــبــشــار األســــد في 
املــســؤول  يستبعد  ولـــم  ســـوريـــة«.  مستقبل 
العربي مسألة إقامة مناطق آمنة في سورية 
الـــجـــديـــدة  األمـــيـــركـــيـــة  اإلدارة  تـــوجـــه  ــق  ــ وفـ

ومشروع تركيا.
ــامــــة هـــذه  ــإن إقــ ــ ــًا لـــلـــمـــســـؤول نــفــســه فـ ــقــ ووفــ
طيران  حظر  عليها  يترتب  ســوف  املــنــاطــق 
الــــعــــراق عـــــام 1991، وفـــي  كـــمـــا حـــصـــل فــــي 
للنظام  كبيرة  ضــربــة  ستوجه  الحالة  هــذه 
الــــســــوري وإيــــــــران واملـــلـــيـــشـــيـــات الــطــائــفــيــة 

املرتبطة بها والتي تقاتل السوريني.
ــــرى املـــصـــدر أن الـــحـــل فـــي ســـوريـــة حتى  ويـ
مشاركة  يتطلب  فهو  ثابتة،  بخطى  يسير 
ــات املــتــحــدة،  خــمــس دول أســـاســـيـــة، الــــواليــ
روســـيـــا، تــركــيــا، إيــــــران، واملــمــلــكــة الــعــربــيــة 
أي مسعى  فــإن  إلــيــه،  وبالنسبة  السعودية. 
جــاد للحل فــي ســوريــة يجب أن يــأخــذ هذا 
األمــر فــي عــني االعتبار بعدما جــّرب العالم 
كـــل الــســبــل والـــطـــرق ولـــم يــصــل إلـــى مــخــرج 
حــقــيــقــي ونــهــائــي مــنــذ مــجــمــوعــة »أصـــدقـــاء 
ــم املــتــحــدة  ســـوريـــة« وصــيــغــة مــبــعــوثــي األمــ
وآخــــرهــــم ســتــيــفــان دي مـــيـــســـتـــورا. ويــلــفــت 
املـــســـؤول الــعــربــي إلـــى أن الــجــمــيــع يتحدث 
ن هذا الطريق 

ّ
عن حل سياسي، لكن من دش

هو روسيا وتركيا، وكي نذهب حتى نهاية 
الطريق ال بد من تفاهم الدول الخمس أواًل.

داعش واألسد في نفس الميزان
وحول مسألة محاربة اإلرهــاب في سورية، 
يـــقـــول املـــصـــدر »نـــحـــن إزاء طـــرفـــني، داعـــش 
وبقية الفصائل التي يتم تصنيف بعضها 
إرهـــابـــيـــة مــثــل جــبــهــة الـــنـــصـــرة، وبــالــنــســبــة 
لـــداعـــش هــنــاك إجـــمـــاع دولــــي عــلــى ضـــرورة 
محاربته وهزيمته، ولكن حتى اآلن ال تبدو 
ــــش أعـــطـــت نــتــيــجــة كــبــيــرة  الـــحـــرب ضـــد داعـ
سواء في العراق أو سورية«. ويضيف »مثال 
ــن مـــراوحـــة  ــل مـ ــا يــحــصــل فـــي املـــوصـ ذلــــك مـ
وعدم حصول تقدم كبير منذ أكثر من أربعة 
أشهر، وهذا التقييم تتشاركه أطراف دولية 
عـــدة«. ويــبــدي املــصــدر قناعة بــأن »القضاء 
على داعش في سورية يجب أن يوضع في 
الــســوري وبشار  النظام  ميزان رحيل  نفس 

األسد«.
املرتقبة  امليدانية  بــاملــعــارك  يتعلق  مــا  وفــي 
ــــي الـــــرقـــــة، يـــقـــول  ــة وتــــحــــديــــدًا فـ ــ ــــوريـ ــــي سـ فـ
الرقة من  »إن من سيحرر  العربي  املــســؤول 
ــة الــديــمــقــراطــيــة  داعـــــش لــيــس قـــــوات ســـوريـ
واألكــــراد وأحــمــد الجربا )رئــيــس تيار الغد 
ــثــــورة الــســوريــة  الــــســــوري( ، بـــل فــصــائــل الــ
املسلحة«. ويكشف املصدر عن أن »الواليات 
املتحدة طلبت من دول خليجية ذات تأثير 
على املعارضة السورية املسلحة بحث هذا 
األمــر«. ويوضح أن »األمــر ينتظر ضمانات 
أميركية للمعارضة السورية لوضع معركة 

الرقة وبشار األسد في مستوى واحد«.
متباينة  الفصائل  »بقية  أن  إلــى  يشير  كما 
األيـــديـــولـــوجـــيـــات واملـــرجـــعـــيـــات، وبــعــضــهــا 
ــة بــــاإلرهــــاب مثل  ــيـ تــتــهــمــه األطـــــــراف الـــدولـ
جبهة النصرة«. لكنه يلفت إلى أن »األطراف 
ــة لــيــســت مــســتــعــجــلــة لــفــتــح مــعــارك  ــيـ الـــدولـ
مـــع بــعــض هــــذه الــفــصــائــل، ألنــهــا تــــدرك أن 
للمسؤول  ووفــقــًا  دولــيــة«.  ليست  أجندتها 
معها،  للتعامل  هناك طريقتني  »فــإن  نفسه 
فإما الطلب منها كي توائم نفسها وفكرها 
مع الوضع السوري، أو مقاتلتها الضعافها 

أو دفعها النشقاقات واندماجات جديدة«.

بعد خروج عناصر »لواء األقصى« بساعات 
بانتشال الجثث، التي رمي بعضها في اآلبار 
وأخــــرى دفــنــت فــي مــقــابــر جــمــاعــيــة، ومعظم 
الــجــثــث كــانــت مــكــبــلــة الـــيـــديـــن، وبــعــضــهــا تم 
ذبح أصحابها، مشيرًا إلى أن »لواء األقصى« 
الثقيلة.  أحـــرق، قبل خــروجــه، معظم اآللــيــات 
وكان »اللواء« بدأ قبل أيام في إخالء مقراته 
خــان شيخون ومحيطها، متجهًا  مدينة  من 
إلـــى مــنــاطــق ســيــطــرة تنظيم »داعـــــش« وفقًا 
لـــالتـــفـــاق املـــبـــرم مـــع »هــيــئــة تــحــريــر الـــشـــام« 
اإلســالمــي«،  »التركستاني  الــحــزب  ووســاطــة 
والذي قضى بخروجهم بأسلحتهم الخفيفة 
ــراج عن  ــ واإلفـ الثقيلة،  مــن دون  واملــتــوســطــة، 
املعتقلني األحـــيـــاء، وذلـــك بــعــد مــعــارك دامــت 
أربــعــة أيـــام ســيــطــرت خــاللــهــا »الــهــيــئــة« على 
مــنــاطــق واســعــة خــاضــعــة لسيطرة »الـــلـــواء«. 
ــالـــث مــن  ــثـ ــفـــريـــق الـ و»لــــــــواء األقــــصــــى« هــــو الـ
جــمــاعــة »جــنــد األقــصــى« الــتــي كــانــت »حــركــة 
الــحــرب عليها الشهر  الـــشـــام« أعــلــنــت  ــرار  أحــ
املاضي، فأعلنت اندماجها في »هيئة تحرير 
الشام« لكنها لم تندمج فعليًا، وانقسمت إلى 
ــدة قبلت بــاالنــدمــاج،  ثـــالث مــجــمــوعــات، واحــ
وقفت  التركستان  املقاتلني  وتضم  والثانية، 
على الــحــيــاد، والــثــالــثــة هــي »لـــواء األقــصــى«، 
»داعــــش«، ودخـــل  الــــذي يــعــتــقــد أنــــه مــبــايــع لـــــ
وأعــرب  املعارضة.  فصائل  مع  مواجهات  في 
ناشطون عن استغرابهم من سكوت فصائل 
وارتكابات  جــرائــم  عــن  املنطقة  فــي  املعارضة 
»لــــــواء األقــــصــــى« بــحــق مــقــاتــلــي املـــعـــارضـــة، 
وتركهم يغادرون بسالم إلى مناطق »الدولة 
اإلسالمية«، مع علمهم مسبقًا بأنهم ارتكبوا 
لفت  كما  مقاتليهم.  بحق  جماعية  إعــدامــات 
هؤالء إلى تغاضي طيران التحالف والطيران 
الـــروســـي، وكــذلــك طــيــران الــنــظــام، عــن تحرك 
إلى  هــؤالء فــي مناطق مكشوفة، ووصــولــهــم 
يــعــتــرض طريقهم  أن  مــن دون  بــســالم  الــرقــة 
الطيران الذي يتواجد في سماء املنطقة على 

مدار الساعة. 
الــســوري تكرر في  وهــذا املشهد فــي الشمال 
الــجــنــوب فــي الــوقــت ذاتــــه تــقــريــبــًا. وأحــصــى 
مــكــتــب تــوثــيــق الــشــهــداء فـــي مــحــافــظــة درعـــا 
مقتل 110 مقاتلني من فصائل الجيش الحر، 
غالبيتهم جرى إعدامهم ميدانيًا، بالرصاص 
ابن  مقاتلي »جيش خالد  يد  على  ذبحًا،  أو 
الوليد« املبايع لتنظيم »داعــش«، وذلك بعد 
ــيـــش« بعض  أن اجـــتـــاح عــنــاصــر هــــذا »الـــجـ
القرى املحيطة في منطقة وادي اليرموك في 
محافظة درعا أخيرًا. ويتمركز »جيش خالد« 
فــي عـــدد مــن قـــرى حـــوض الــيــرمــوك املــحــاذي 
وتفرض  املحتلة،  وفلسطني  األردن  لــحــدود 
منذ  املنطقة  على  املعارضة حصارًا  فصائل 
مقاتلو »جيش خالد«،  واجــتــاح  أشهر.  عــدة 
قبل ثالثة أيـــام، قــرى تسيل وعـــدوان وجلني 
وسحم الجوالن وتل الجموع، وقتل العشرات 
من مقاتلي املعارضة، قبل أن تتمكن فصائل 
الجيش الحر من استعادة بعض تلك القرى، 
ــه  ــاودتـ ــعـ ــة مـ ــيـ ــانـ ــكـ ــــن إمـ ــرات مـ ــذيــ ــحــ وســــــط تــ
انشغال   

ً
أخـــرى، مستغال قــرى  الــهــجــوم على 

فصائل املعارضة بمعركة »املوت وال املذلة« 
ضـــد قــــوات الــنــظــام فـــي حـــي املــنــشــيــة بــدرعــا 

البلد.
ــة مـــحـــاوالتـــهـــا  ــارضــ وتـــــواصـــــل قـــــــوات املــــعــ
ــق الــــتــــي تـــقـــدم  ــاطــ ــنــ الســــتــــعــــادة جـــمـــيـــع املــ
إلــيــهــا »جــيــش خـــالـــد«، وقــصــفــت بــراجــمــات 
الــــصــــواريــــخ، أول مــــن أمــــــس، تــــل الــجــمــوع 
الـــذي اســتــولــى عليه »جــيــش خــالــد«. وقــال 
املتحدث باسم »تجمع أحــرار حــوران«، أبو 
إنه  الجديد«،  »العربي  لـ الــحــورانــي،  محمد 
تمت حتى اآلن استعادة جلني وسد عدوان 

وتأمني قرية حيط.

)Getty/تشتد المعارك بين »داعش« والقوات العراقية )مارتن آيم

داعش يهاجم المعارضة عند كل اشتباك مع النظام )إبراهيم الحريري/األناضول(

)Getty( توقعات بأن تتجه العالقات األميركية اإليرانية نحو تصعيد إضافي

يرى مسؤول عربي 
رفيع المستوى، 

تحدث إلى »العربي 
الجديد«، أن لغة 

التصعيد بين 
أميركا وإيران »ال 

تبشر بخير«، وسط 
توجهات اإلدارة 

األميركية لـ»خنق 
طهران«. أما سوريًا، 

فيعتبر أن القضاء 
على »داعش« يجب 

أن يوضع بنفس 
ميزان رحيل النظام 

وبشار األسد

يرتكب عناصر يتبعون »داعش« مجازر بحق الجيش السوري الحر في 
فصائل  سكوت  من  استغرابهم  عن  ناشطون  وأعــرب  ودرعــا.  إدلب 
المعارضة بإدلب وتغاضي طيران التحالف وروسيا والنظام عما يحدث

قضيةخاص

مسؤول عربي: الوضع في 
سورية »حافل بالمفاجآت«

إعدامات »داعش« 
متالحقة في إدلب ودرعا

تحليلمتابعة

 400
كيلومتر

أكد وزير الدفاع اإليراني، 
العميد حسين دهقان، 

أن القوات المسلحة، 
بلغت مرحلة تمكنها من 
التصدي ألي تهديد ضد 
النظام اإلسالمي. وقال 

إن »دقة إصابة الصواريخ 
البالستية على مسافة 

نحو 400 كيلومتر للهدف 
المنشود، دليل على تزويد 

الصناعة الدفاعية في 
البالد بالتقنيات الحديثة«.

الحديث عن تقسيم 
سورية مجرد تكهنات 

ال أساس لها

»لواء األقصى« هو 
الفريق الثالث من جماعة 

»جند األقصى«

اإلدارة األميركية 
الجديدة تريد شراكة 

استراتيجية مع الخليج

توجد رغبة لدى بغداد 
وواشنطن بتحرير الموصل 

في فترة قياسية

انقسام يمني 
حول تفسير القرار 

األممي 2342

عثر الدفاع المدني 
في إدلب على جثث 145 

مقاتًال من »الحر«

تتكثف المشاورات بين 
المسؤولين العراقيين 

واألميركيين لتسريع 
عملية تحرير الموصل 
من »داعش«، فيما برز 
قطع طريق بغداد ـ 

عمان من قبل مسلحين

يحمل االعتداء الذي 
نفذه تنظيم »القاعدة« 

في محافظة أبين اليمنية 
رسائل عدة، بعدما 

استهدف مقرًا لقوات 
الحزام األمني المدعومة 

من اإلمارات
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D D

  شرق
      غرب

االحتالل يوقف منح 
التأشيرات لـ»هيومن 

رايتس ووتش«
أعلنت سلطات االحتالل اإلسرائيلي 
بـــعـــد اآلن بــمــنــح  تــــقــــوم  أنــــهــــا »لــــــن 
تــأشــيــرات ملــوظــفــي مــنــظــمــة هيومن 
رايتس ووتش«، متهمة إياها بأنها 
ــد الــــدولــــة الـــعـــبـــريـــة«.  »مــــنــــحــــازة ضــ
ــشــــرت  ــة الــــــتــــــي نــ ــ ــمـ ــ ــــظـ ــنـ ــ وكـــــــانـــــــت املـ
االحتالل  حــول  التقارير  مــن  العديد 
قدمت  الغربية،  للضفة  اإلسرائيلي 
طلبًا لــلــحــصــول عــلــى تــأشــيــرة عمل 
ــا فــــي إســــرائــــيــــل واألراضـــــــي  ــديـــرهـ ملـ
أشهر  قبل  شــاكــر  عمر  الفلسطينية 
ــم إبــالغــهــا بــأن  ــه »تـ عــــدة، وذكــــرت أنـ

التأشيرة ُرفضت«. 
)فرانس برس(

»العمال« األسترالي 
لنتنياهو: نؤيد الحقوق 

الفلسطينية

أكـــد زعــيــم حـــزب الــعــمــال األســتــرالــي 
املـــعـــارض، بــيــل شــورتــن )الـــصـــورة(، 
أمـــس الــجــمــعــة، دعــمــه »حـــق الشعب 
الــفــلــســطــيــنــي فـــي تــأســيــس دولـــتـــه«. 
ــــد شـــورتـــن، خــــالل لــقــائــه رئــيــس  وأكـ
الــــــــــــــــوزراء اإلســـــرائـــــيـــــلـــــي بـــنـــيـــامـــن 
ــًا فـــي  ــ ــيـ ــ ــالـ ــ ــاهــــو املــــــــوجــــــــود حـ ــيــ ــنــ ــتــ نــ
االستيطان  »وحــــدات  أن  أســتــرالــيــا، 
اإلســرائــيــلــيــة وتــوســيــع رقــعــتــهــا في 
أمام   

ً
الغربية يشكالن حائال الضفة 

طريق السالم في املنطقة«. 
)األناضول(

صدامات في ذكرى 
مجزرة الحرم اإلبراهيمي

الجمعة، بن  وقعت صدامات، أمس 
مـــئـــات املـــتـــظـــاهـــريـــن الــفــلــســطــيــنــيــن 
وجـــنـــود إســرائــيــلــيــن فـــي الــخــلــيــل، 
ــة، فــي  ــلــ ــتــ ــحــ ــة املــ ــيــ ــربــ ــغــ بــــالــــضــــفــــة الــ
ــرم اإلبــراهــيــمــي  ــحـ ــزرة الـ ــجـ ذكـــــرى مـ
الـــتـــي ارتــكــبــهــا مــســتــوطــن مــتــطــرف 
الــجــنــود  عــــام 1994. وحـــــاول مـــئـــات 
الغاز  مستخدمن  التظاهرة  تفريق 
الصوتية.  والقنابل  للدموع  املسيل 
مت التظاهرة في ذكرى املجزرة 

ّ
ظ

ُ
ون

الـــتـــي ارتـــكـــبـــهـــا املـــســـتـــوطـــن بـــــاروخ 
شباط  فبراير/   25 في  غولدشتاين 
قتل بسالحه 29 مصليًا  1994 حن 
فــلــســطــيــنــيــًا وأصــــــاب أكـــثـــر مـــن 100 

آخرين داخل الحرم اإلبراهيمي.
)فرانس برس(

أول ظهور علني للسنوار 
في غزة منذ انتخابه

ـــس املـــكـــتـــب الـــســـيـــاســـي  ــيـ شــــــــارك رئــ
فــي قطاع  الجديد لحركة »حــمــاس« 
ــنـــوار )الــــصــــورة(،  غـــــزة، يــحــيــى الـــسـ
أمــــس الــجــمــعــة، فـــي افــتــتــاح مسجد 
الــشــهــيــد رائــــــد الـــعـــطـــار فــــي جــنــوب 
لـــه يحظى  الـــقـــطـــاع، فـــي أول ظــهــور 
بتغطية إعالمية منذ توليه منصبه. 
ويعّد السنوار، الذي انتخب لرئاسة 
املــكــتــب الــســيــاســي فـــي 13 فــبــرايــر/ 
شــــــبــــــاط الــــــحــــــالــــــي، أحـــــــــد األســـــــــرى 
املحررين في صفقة »وفــاء األحــرار« 
عـــام 2011، وملـــع اســمــه فــي الــعــدوان 
اإلســرائــيــلــي األخـــيـــر عــلــى غــــزة عــام 
الــحــركــة  قـــــادة  أحــــد  بــصــفــتــه   ،2014
العسكرية،  الـــذراع  مــن  املقربن جــدًا 
»كــتــائــب الــقــســام«، وقــائــدهــا محمد 

الضيف.
)العربي الجديد(

الجيش المصري يدّمر 
نفقًا في رفح

أعلن الجيش املصري، أمس الجمعة، 
الشريط  على  »رئيسي«  نفق  تدمير 
سيناء  شــمــال  بمحافظة  الـــحـــدودي 
)شــــمــــال شــــرقــــي الـــــبـــــالد(، املــــحــــاذي 
لحدود قطاع غزة. وقال العقيد تامر 
الرفاعي، املتحدث باسم الجيش، في 
الرسمية  نــشــره على صفحته  بــيــان 
ــي  ــاعــ ــمــ ــتــ ــــع الــــــتــــــواصــــــل االجــ ــــوقـ ــمـ ــ بـ
»فيسبوك«، إن »قوات إنفاذ القانون 
بشمال سيناء، تمكنت من اكتشاف 
وتــدمــيــر جــســم نــفــق رئــيــســي تتفرع 
ــرى عــلــى الــشــريــط  ــ ــفـــاق أخـ مــنــه 3 أنـ

الحدودي جنوب مدينة رفح«.
)األناضول(

الكويت ـ خالد الخالدي

أزمة  الكويتي يتجاوز  األمــة  يكد مجلس  لم 
استجواب وزير اإلعالم، وزير الدولة لشؤون 
الــشــبــاب الـــســـابـــق، الــشــيــخ ســلــمــان الــحــمــود 
الـــصـــبـــاح، والـــتـــي انــتــهــت بــاســتــقــالــة الــوزيــر 
عــلــى خــلــفــيــة قــضــيــة إيـــقـــاف نــشــاط الــكــويــت 
الرياضي خارجيًا وقضايا فساد مالي، حتى 
ظهرت مالمح أزمة سياسية جديدة، تمثلت 
استجوابات  بثالثة  نـــواب  ثــالثــة  تهديد  فــي 
منفصلة لرئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر 
املــبــارك الــصــبــاح، عــلــى خلفية ثـــالث قضايا 
مختلفة. وبعد انتهاء قضية استجواب وزير 
اإلعالم بنجاح، باستقالة الوزير ورحيله عن 
الحكومة، أعلن النائب السلفي املستقل وليد 
الــوزراء  الطبطبائي، عزمه استجواب رئيس 
في األول من شهر مـــارس/آذار املقبل، ما لم 

يقم بحل بعض القضايا العالقة.
الطبطبائي في مؤتمر صحافي داخل  وقال 
»الــنــواب سيعطون رئيس  إن  األمـــة،  مجلس 
العالقة،  الــوزراء مهلة لحل القضايا  مجلس 
املـــتـــمـــثـــلـــة فــــي أربــــعــــة بــــنــــود، أولــــهــــا قــضــيــة 
ســـحـــب الـــجـــنـــســـيـــات، وثـــانـــيـــهـــا قــضــيــة مــنــع 
املسيء للذات األميرية من الترشح لعضوية 
مجلس األمة، وثالثها رفع اإليقاف الرياضي 
ــان ســبــبــًا فـــي تــقــديــم  ــــذي كــ عـــن الـــكـــويـــت، والــ
ــر الشباب  االســتــجــواب لــوزيــر اإلعــــالم ووزيــ
والرياضة، ورابعها إلغاء الزيادة عن الوقود 
والكهرباء«. وأضــاف أنــه »مــن دون حل هذه 
القضايا بشكل مباشر أو تقديم تصور عام 
أمــام  بــاتــت  الحكومة  فــإن  بــعــد،  فيما  لحلها 
امتحان صعب وهو استجواب رئيسها على 
الفور كونه يملك جميع الصالحيات الالزمة 
ستكون  واملهلة  العالقة.  القضايا  هــذه   

ّ
لحل

املقبل، وبعدها  آذار  مـــارس/   7 تــاريــخ  حتى 

القاهرة ـ العربي الجديد

»املــحــلــيــات مــلــيــئــة بـــالـــفـــســـاد... طــيــب هــاعــمــل 
إيـــه طـــيـــب!«. بــهــذه الــكــلــمــات تــحــدث الــرئــيــس 
املصري، عبد الفتاح السيسي، ضاحكًا، خالل 
كلمته في منتدى تأهيل الشباب للقيادة، في 
إبريل/ نيسان 2016. وعلى الرغم من اعترافه 
التابعة  البلدية  األجــهــزة  فــي  الفساد  بتغول 
توجيهه  دون  يحل  لــم  ذلــك  أن  إال  لحكومته، 
ــابـــات املــحــلــيــة قــبــل  ــتـــخـ ــراء االنـ ــ ــ ــرة إلجـ ــيــ األخــ
انتهاء الــعــام املــاضــي، وهــو مــا لــم يــحــدث في 
ظل توقعات تشير إلى أنه من املتوقع إرجاء 

االنتخابات إلى عام 2019.
ــرة أيـــــضـــــًا تــــعــــهــــد الـــســـيـــســـي  ــ ــتـ ــ ــفـ ــ فــــــي تــــلــــك الـ
نظم 

ُ
امل بضرورة االنتهاء من قانون املحليات 

العام  مــّر  لكن   ،2016 نهاية  قبل  النتخاباتها 
مـــن دون انــتــخــابــات أو إقـــــراٍر لــلــقــانــون الـــذي 
بعدما  الـــنـــواب،  أدراج مجلس  داخـــل  اخــتــفــى 
أحــمــد  املـــحـــلـــيـــة،  اإلدارة  لــجــنــة  رئـــيـــس  ــلـــن  أعـ
مناقشات  مــن  اللجنة  انــتــهــاء  عــن  السجيني، 
القانون، وإيداعه بمكتب رئيس البرملان، علي 

عبد العال، في 3 فبراير/ شباط الحالي.
توافقت  البرملانية  اللجنة  إن  السجيني  وقال 
مع الحكومة على نصوص القانون، بعد عقد 
جلسات استماع ضّمت ممثلن عن األحزاب، 
وأساتذة  املتخصصة،  واملجالس  والنقابات، 
الــجــامــعــات. وهـــي جــلــســات صــوريــة قاطعها 
عدد من أعضاء اللجنة، بعد رفض السجيني 
ملناقشة أربعة مشاريع ُمقدمة من النواب عن 
املعد من  املشروع  بتمرير  واالكتفاء  القانون، 

الحكومة.
مـــن جــهــتــه، قـــال عــضــو الــلــجــنــة، الــنــائــب عبد 
الحميد كمال )أحد مقدمي مشروعات اإلدارة 
املــحــلــيــة(، إن إرســــال رئــيــس الــلــجــنــة ملــشــروع 
قره 

ُ
ت أن  إلى رئيس املجلس من دون  القانون 

الــلــجــنــة بــشــكــل نـــهـــائـــي فــــي جــلــســة خـــاصـــة، 

سنبدأ في تجهيز صحيفة االستجواب«.
الـــذي قاطعته  الــســابــق،  وكـــان مجلس األمـــة 
ــّر حــزمــة مــن الــقــوانــن التي  املــعــارضــة، قــد أقـ
يــرغــب أعــضــاء الــبــرملــان الــحــالــي فــي إلغائها 
أو تــحــيــيــدهــا عــلــى األقــــــل، وأبــــرزهــــا قــانــون 
منع املــدان بــاإلســاءة إلــى الــذات األميرية من 
ــة، والـــذي  ــ الــتــرشــح النــتــخــابــات مــجــلــس األمـ
اعــتــبــر املـــعـــارضـــون أنــــه »يــســتــهــدف بشكل 
ــة املـــتـــهـــمـــن بــعــدة  ــارضــ ــعــ ــــاص زعــــمــــاء املــ خــ
لــلــذات األمــيــريــة، وعلى  ة  قضايا فيها إســـاء
الــبــراك، والــذي  النائب السابق مسلم  رأسهم 
يقضي عقوبة السجن لسنتن بسبب اتهامه 

باإلساءة للذات األميرية«.
وأمام النواب املعارضون في البرملان فرصة 
الـــيـــوم الــســبــت، لـــصـــدور عــفــو عــــام عـــن أمــيــر 
البالد. وفي هذا  الكويت في ذكــرى استقالل 
الجديد«،  »العربي  لـ مصادر  كشفت  الصدد، 
أن »وفـــدًا برملانيًا ضــّم مجموعة مــن أعضاء 
مــجــلــس األمـــــة، بــيــنــهــم رئــيــس لــجــنــة حــقــوق 
اإلنسان في املجلس عادل الدمخي، قد اجتمع 
الجنسيات  إعـــادة  منه  طالبًا  الــبــالد،  بأمير 
املسحوبة من العائالت التي انخرط أبناؤها 
ــدار  ــ ــــارض، وإصــ ــعـ ــ فــــي الـــعـــمـــل الـــســـيـــاســـي املـ
التعدي على  املتهمن بقضايا  عفو عام عن 
الذات األميرية وعلى رأسهم النائب السابق 
مسلم الــبــراك. وفــي حــال عــدم إصـــدار العفو 
املباشر  للتصعيد  سيتجهون  الــنــواب  فـــإن 
فـــي شــهــر مـــــارس، خــصــوصــًا أن اســتــجــواب 
وزيــر اإلعــالم وشــؤون الشباب أوضــح فقدان 
إذ  البرملان،  داخــل  نفوذها  لبعض  الحكومة 
أيد عدد من النواب املحسوبن على الحكومة 
رحيل الوزير الحمود«. من جهة أخرى، أبدى 
ــه تــقــديــم  ــزامـ ــتـ الـــنـــائـــب يـــوســـف الـــفـــضـــالـــة اعـ
استجواب آخر لرئيس مجلس الوزراء، حول 
هدد  كما  الصحة.  وزارة  فــي  الفساد  قضايا 
ــر الــصــحــة جـــمـــال الــحــربــي بــاالســتــقــالــة  ــ وزيـ
املتعلقة  قــراراتــه  الحكومة على  لم توافق  ما 
في  املساعدين  الــوكــالء  صالحيات  بتجميد 
ــوزارة والــتــحــقــيــق فــي قــضــايــا الــفــســاد في  ــ الــ
مــلــف »الـــعـــالج الــســيــاحــي«، والــــذي اتــهــم من 
خاللها بعض النواب بتلقي »رشى« بصورة 

قانونية. 
وقــــال الــفــضــالــة، فــي مــؤتــمــر صــحــافــي داخــل 
ــة  ــدايـ مـــجـــلـــس األمـــــــة الـــكـــويـــتـــي، إنــــــه »فــــــي بـ
ــــن وزيـــــــر الــصــحــة  دور االنــــعــــقــــاد طـــلـــبـــنـــا مـ
ــاء  ــهـ مــحــاســبــة الـــفـــاســـديـــن فــــي الـــــــــوزارة وإنـ
مــهــزلــة الــتــنــفــيــعــات الـــتـــي تـــحـــدث فـــي إدارة 

ــم كــمــال  ــهــ ــالـــف لـــنـــصـــوص الــــالئــــحــــة. واتــ ُمـــخـ
السجيني بــتــجــاهــل مــنــاقــشــة عـــدد مــن املـــواد 
الــخــالفــيــة بـــالـــقـــانـــون، واإلعـــــــالن عـــن انــتــهــاء 

مناقشاته، من دون العودة إلى األعضاء.
ــع »الـــعـــربـــي  ــ ــي حــــديــــث مـ ــ ــال، فـ ــ ــمـ ــ وأضـــــــــاف كـ
ــانــــون ُمـــــــرر بـــنـــص تــعــيــن  ــقــ الــــجــــديــــد«، أن الــ
املحافظن الــوارد في مشروع الحكومة، وهو 
ــاء الــلــجــنــة،  ــدد كــبــيــر مـــن أعـــضـ ــا يــرفــضــه عــ مـ
بعدما أثبت فشله الذريع طوال الستن عامًا 
األخيرة، منذ تطبيقه في عهد الرئيس الراحل 
الــنــاصــر، نــظــرًا ألن والء املحافظ  جــمــال عــبــد 
يــكــون ملـــن عــيــنــه، بــخــالف املــحــافــظ املنتخب 
ــكــــومــــة وضـــــــع نــص  شـــعـــبـــيـــًا. وتـــــرفـــــض الــــحــ
املحلية  لـــإدارات  املنتخبن  للرؤساء  »ُيتيح 
بــاملــحــافــظــات، الــحــق فــي انــتــخــاب املحافظن، 
وتتمسك  الــشــعــبــيــة«.  الــرقــابــة  ملــبــدأ  تعظيمًا 
الحكومة بمسألة اختيار املحافظن بالتعين 

من جانب رئيس الجمهورية، من دون غيره.
ــافـــظـــات  وأشـــــــــار كــــمــــال إلــــــى أن تـــعـــيـــن املـــحـ
املتعاقبة،  الحكومات  اخــتــالف  على  اقــتــصــر، 
ــال  ــ ــيـــش والــــشــــرطــــة، ورجــ ــلـــى لــــــــــواءات الـــجـ عـ
الــقــضــاة، وأســاتــذة الــجــامــعــات، والــذيــن ليس 
لــهــم بـــاع فــي مــجــال اإلدارة املــحــلــيــة، مــن غير 
املــحــتــكــن بــمــشــكــالت املــواطــنــن فــي الــشــوارع 
والقرى والنجوع، وبالتالي ال يستمرون في 

نــــواب  ــات  ــ ــكـ ــ تــنــفــيــع وإسـ يـــتـــم  إدارة  مــــجــــرد 
البرملان السابق فيها. وال يعقل في أي دولة 
من دول العالم أن تضحي الحكومة بوزير في 
وزارتها من أجل مجموعة موظفن فاسدين 
يسيطرون على مــوارد الــوزارة منذ أكثر من 
30 عامًا ويسخرونها لصالحهم. فإذا فعلت 
الحكومة ما تنوي فعله وهو قبول استقالة 
منصبه،  في  املسيطر  الوكيل  وإبقاء  الوزير 
فإن استجواب رئيسها سيكون مستحقًا بال 

شك«.
وأبـــــــدى الـــنـــائـــب فــــي مــجــلــس األمـــــــة، ريــــاض 
ــتـــجـــواب  ــقـــديـــم اسـ ــانــــي، نـــيـــتـــه فــــي تـ الــــعــــدســ
منفصل لرئيس مجلس الــوزراء، بما يخص 
قضية اإليداعات املليونية، التي تفجرت بن 
النيابة  حققت  حينما  و2012،   2011 عــامــي 
موا 

ّ
العامة مع 11 نائبًا في برملان 2009، تسل

مبالغ مليونية من أطراف حكومية للوقوف 
فــي وجـــه املــعــارضــة الكويتية آنــــذاك، والــتــي 

الفقراء في املحليات، لصالح توفير الخدمات 
ألصحاب »الكومباوندات« باملدن الجديدة.

فـــي ســـيـــاق مــتــصــل، قـــالـــت مـــصـــادر بــرملــانــيــة 
ــوبــــة فــــــي إجــــــــراء  ــعــ ــلــــعــــة إنــــــــه تـــــوجـــــد صــ ُمــــطــ
ــيـــة خــــــالل عــــامــــي 2017  ــلـ االنــــتــــخــــابــــات املـــحـ
إلـــى عــام  املــتــوقــع إرجـــاؤهـــا  مـــن  و2018، وأن 
السياسية  اإلرادة  غياب  إلــى  اســتــنــادًا   ،2019
إلجــرائــهــا، ســـواء مــن جــانــب الــنــظــام الــحــاكــم، 
 فــي حــكــومــة شــريــف إســمــاعــيــل، أو من 

ً
مــمــثــال

يمثله في إدارة املجلس النيابي.
وأوضــحــت املــصــادر، فــي حــديــث مــع »العربي 
ُيعطل تمرير قانون  الــعــال  أن عبد  الــجــديــد«، 
الــهــيــئــة الــوطــنــيــة لــالنــتــخــابــات، الــــذي انتهت 
الـــلـــجـــنـــة الـــتـــشـــريـــعـــيـــة مــــن مـــنـــاقـــشـــة مـــــــواده، 
ويرتبط صدور قانون اإلدارة املحلية بإقراره، 

كونه أحد التشريعات املكملة للدستور.
الوطنية  الهيئة  قانون  العال  ُيــدرج عبد  ولــم 
ــابـــات فــــي جـــــــدول أعــــمــــال الــــبــــرملــــان،  ــتـــخـ لـــالنـ
األســبــوعــن املــقــبــلــن، مــا ُيــنــذر بــعــدم تمريره 
أنه  املقبل، ال سيما  آذار  مـــارس/  خــالل شهر 
يجب إرساله للمراجعة بمجلس الدولة عقب 
ــه ُمــــجــــددًا لــأخــيــر  مـــوافـــقـــة الـــبـــرملـــان، وعــــودتــ
وهو  النهائية،  صــورتــه  فــي  عليه  للتصديق 
مـــا يــنــطــبــق عــلــى اإلدارة املــحــلــيــة، حــــال أخــذ 
دوره فــي املــنــاقــشــة خـــالل الــجــلــســات الــهــامــة، 
الحكومة  أن  املصادر:  املصادر. وتابعت  وفق 
ُمــلــزمــة بــعــرض مـــوازنـــة الـــدولـــة لــلــعــام املــالــي 
نيسان،  إبريل/  األول من  في   ،)2018  /2017(
والتي لن تشمل، على األغلب، وضع ميزانية 
ــدور قــانــونــهــا، إذ  لــعــدم صــ الــوطــنــيــة  للهيئة 
نــص الــدســتــور على أن »تشمل املــوازنــة كافة 
ــا، ومـــصـــروفـــاتـــهـــا، دون اســتــثــنــاء،  ــهــ ــراداتــ إيــ
ــنـــواب  وُيــــعــــرض مـــشـــروعـــهـــا عـــلـــى مــجــلــس الـ
قبل تسعن يــومــًا، على األقـــل، مــن بــدء السنة 

املالية«.
كــمــا أشــــارت إلـــى أن عـــدم وضـــع مخصصات 
الهيئة في املوازنة الجديدة يعني عدم وجود 
نــيــة لــــدى الـــدولـــة فـــي الـــبـــدء فـــي اســـتـــعـــدادات 

انتخابات املحليات.
وعن عام 2018، أشارت املصادر إلى صعوبة 
إجراء االنتخابات املحلية بالتزامن مع إجراء 
االنـــتـــخـــابـــات الـــرئـــاســـيـــة، لـــعـــدم ســابــقــة جمع 
الدولة املصرية ألي من االنتخابات )الرئاسية 
إلى  نــظــرًا  ــد،  عــام واحـ فــي  املحلية(  البرملانية 
الكلفة الضخمة التي تتحملها في إجــراء أي 
جرى الواحدة منها 

ُ
من تلك االنتخابات، التي ت

على مراحل عدة، بحسب تقسيم املحافظات.

الوزير  استجاب  وبالفعل  بالخارج،  العالج 
لــنــا وشــــرع فـــي مــحــاســبــة الــفــاســديــن الــذيــن 
استنجدوا بــأطــراف خـــارج الــــوزارة وهـــددوا 
الـــوزيـــر بــالــرحــيــل، مــمــا أدى إلـــى قــيــام وزيــر 
تستجب  لــم  مــا  شفهيًا  باالستقالة  الصحة 
الـــوزارة  الحكومة ملطالبه، وهــي عــزل وكـــالء 
العامة بتهمة  للنيابة  الفاسدين وتحويلهم 
ــتــــالس األمـــــــــوال«. وأضــــــاف أن  تــضــيــيــع واخــ
»تقرير ديــوان املحاسبة يثبت وجــود فساد 
كبير في إدارة العالج بالخارج التي صارت 

ثم  األرجـــح،  قليلة، على  إال ألشهر  مناصبهم 
ُيجرى استبدالهم بغيرهم من الفئات ذاتها.

ــاط الـــخـــالفـــيـــة  ــقــ ــنــ ـــن الــ وأوضـــــــــح كــــمــــال أن مــ
الــنــص على  اللجنة بــضــرورة  أعــضــاء  تمسك 
لــلــمــحــافــظــن،  واإلداري  املــــالــــي  ــقــــالل  ــتــ االســ
ومنحهم صالحيات حقيقية، مقابل مجالس 
مــحــلــيــة مــنــتــخــبــة لــهــا حـــق ســحــب الــثــقــة من 
املــحــافــظ، وفــقــًا ألدواتـــهـــا الــرقــابــيــة، فــي إطــار 
تشكيل  عن  عوضًا  الالمركزية،  نظام  تطبيق 
رقابة  دون  مــن  للمحافظن،  تنفيذي  مجلس 

على قراراته.
وشــدد كمال على عــدم دستورية النص على 
واليــــة املــجــتــمــعــات الــعــمــرانــيــة الــجــديــدة على 
لــوزارة  التابعة  العمرانية،  املجتمعات  هيئة 
املحلية، ألنها  املــجــالــس  عــن  بعيدًا  اإلســكــان، 
الــجــغــرافــي ذاتـــه للمحافظة،  الــنــطــاق  تقع فــي 
على اعتبار أنه تمييز واضح، يأخذ من أموال 

 مجلس األمة.  لكن مجلس 
ّ

كانت تسعى لحل
األمة السابق أغلق القضية لعدم كفاية األدلة 
العدساني في  ريــاض  النائب  وأعــاد فتحها 
هـــذا املــجــلــس حـــن قـــرأ بــصــوت عــــاٍل أســمــاء 
 حصانته 

ً
الـــنـــواب املــتــهــمــن فــيــهــا، مــســتــغــال

البرملانية. 
الترقب  مــن  حالة  الكويتي  البرملان  ويعيش 
فـــي انـــتـــظـــار قـــــرار املــحــكــمــة الـــدســـتـــوريـــة )3 
مايو/أيار املقبل( الذي قد يبطل االنتخابات 
كــمــا حــــدث عــــام 2012 مـــع مــجــلــس األغــلــبــيــة 
املــعــارضــة. ويــحــاول رئــيــس مجلس الــــوزراء 
تدارك األمور، خصوصًا بعدما فاجأه النائب 
الــســلــفــي املــســتــقــل مــحــمــد هـــايـــف املـــطـــيـــري، 
بــتــقــديــمــه مـــشـــروع اقــــتــــراح بـــقـــانـــون يقضي 
بــتــعــديــل املـــــادة 79 مـــن الـــدســـتـــور الــكــويــتــي، 
ــواد الـــقـــوانـــن الــتــي  ــ ــــك ألســلــمــة جــمــيــع مـ وذلـ
فيه. وهو ما اعتبره النواب اآلخرون تجاوزًا 

لجدول األولويات املتفق عليه.

مسيحيّو العريش
ــر في  الــشــهــر ذاتــــه، قــتــل الطبيب بهجت زاخـ
وقبلها  العريش،  مدينة  جنوب  العبور  حي 
بنحو أسبوعن قتل وائل ميالد داخل محله 

وسط العريش.
ــتــــي تــــؤكــــد االســـتـــهـــداف  ــذه الــــــحــــــوادث، الــ ــ هــ
تكشف  الــعــريــش،  فــي  للمسيحين  املــمــنــهــج 
عــن غــيــاب الــســيــطــرة األمــنــيــة عــلــى األوضـــاع 
فـــي تــلــك املـــديـــنـــة، الــتــي نــقــل إلــيــهــا التنظيم 
فقط  يقتصر  ولــم  املسلحة.  العمليات  محور 
القوات املشتركة من الجيش  على استهداف 
والــشــرطــة، لكنه تــوســع أيــضــًا فــي استهداف 
املسيحين  قتل  يمكن فصل  املسيحين. وال 
فـــي الـــعـــريـــش عـــن إصــــــدار تــنــظــيــم »داعـــــش« 
ــق 

ّ
ــبــــوع املــــاضــــي، شــريــطــًا مـــصـــورًا يــوث األســ

تفجير الكنيسة البطرسية، والتعهد بتنفيذ 
في  املسيحين  تــســتــهــدف  عــمــلــيــات  سلسلة 

مختلف أنحاء مصر.
وبــحــســب مـــصـــادر مــســيــحــيــة، فـــإن مـــا يــقــرب 
العريش،  مدينة  فــي  أســـرة مسيحية   50 مــن 
ــبـــعـــض  ــنــــاء تــــمــــامــــًا، والـ ــيــ بـــعـــضـــهـــا تـــــــرك ســ
ــام قليلة، خــوفــًا من  أيـ اآلخـــر سينتقل خـــالل 
إن  فــي سيناء  قبلي  وقــال شيخ  استهدافها. 
للمسيحين  االســـتـــهـــداف  عــمــلــيــات  تـــوالـــي 
تؤكد وجود رغبة حقيقية في تهجيرهم من 
الــدولــة على  إظهار   عن 

ً
تمامًا، فضال سيناء 

أنــهــا ال تستطيع حــمــايــتــهــم، ملــحــاولــة إثـــارة 
غــضــب املــســيــحــيــن تـــجـــاه الـــنـــظـــام الــحــالــي. 
الجديد«،  »العربي  لـ القبلي،  الشيخ  وأضــاف 
أنــــه ال يــوجــد مــســيــحــيــون فـــي الــشــيــخ زويـــد 
ورفـــــــح، ألن األســــــر املــســيــحــيــة انــتــقــلــت إلـــى 
العريش بشكل طوعي، مع اشتداد العمليات 
الــعــســكــريــة فـــي املــديــنــتــن، وبــعــضــهــا انــتــقــل 
ــار إلــى أن األســر  إلــى مدينة بئر الــعــبــد. وأشـ
قــررت  سيناء  شمال  محافظة  فــي  املسيحية 
ــاورة، أو لـــدى  ــ ــجـ ــ ــــى مــحــافــظــة مـ االنـــتـــقـــال إلـ

القاهرة ـ العربي الجديد

ــل 
ْ
ــوادث اســـتـــهـــداف وقــت ــ دفـــعـــت حــ

املــســيــحــيــن فـــي مــحــافــظــة شــمــال 
ــدًا فـــــي مـــديـــنـــة  ــ ــديـ ــ ــحـ ــ ســــيــــنــــاء، وتـ
إلى  االنتقال  إلــى  املسيحية  األســر  العريش، 
ــــالل الـــفـــتـــرة الــحــالــيــة،  ــرى خـ ــ مـــحـــافـــظـــات أخــ
ــــوات املـــشـــتـــركـــة، مــن  ــقـ ــ ــدرة الـ ــ ــ بـــســـبـــب عـــــدم قـ
الجيش والشرطة، على مواجهة االستهداف 

املمنهج لهم.
فبراير/ مطلع  منذ  مسيحين  سبعة  وقتل 
يد  الــعــريــش، على  فــي مدينة  الحالي  شباط 
ســيــنــاء«،  »واليــــة  لتنظيم  تــابــعــن  مسلحن 
التابع ملا يعرف بتنظيم »الدولة اإلسالمية« 
ــمـــات  ــهـــجـ ــك الـ ــلــ )داعــــــــــــــش(. وكـــــــــان أحـــــــــدث تــ
مساء  كامل،  رؤوف  كامل  املواطن  استهداف 
أول مــن أمـــس، أمـــام أســرتــه داخـــل مــنــزلــه في 
حي الزهور. وقال شهود عيان إن املسلحن 
»أبو روماني«،  اقتحموا منزل كامل، الشهير بـ
منزله،  فــوق سطح  له 

ْ
وقت بمطاردته  وقاموا 

ثــم أشــعــلــوا الــنــار بــاملــنــزل بــعــد هـــروب باقي 
أفـــــراد أســـرتـــه. وقــــد أثـــــارت الــجــريــمــة غضب 
األهــالــي فــي سيناء، كما أثـــارت غضب كثير 
مــن فــئــات الشعب املــصــري عــمــومــًا، ال سيما 
مــن سكان  املسيحين  على  االعـــتـــداءات  وأن 
الحالي.  الــعــام  بــدايــة  مــع  العريش تصاعدت 
وكانت مجموعة من العناصر التكفيرية قد 
اختطفت، فجر األربعاء املاضي، سعد حكيم 
حنا )65 سنة( ونجله مدحت )45 سنة(، من 
منزلهما في شارع سلمان الفارسي في حي 
الــبــطــل بـــدائـــرة قــســم شــرطــة ثــالــث الــعــريــش، 
ــوا بـــإطـــالق الـــنـــار عــلــيــهــمــا، ثـــم إشــعــال  ــامـ وقـ
الــجــثــة تمامًا.  الــنــار فــي جــثــة االبـــن لتتفحم 
أحذية  بائع  مسلحون  قتل  فبراير،   16 وفــي 
يدعى جمال توفيق داخل منزله. وفي 13 من 

كانت  لكنها  أخـــرى،  فــي محافظات  أقــاربــهــا 
تنتظر ملتابعة تطورات الوضع لناحية بْسط 
السيطرة وعــودة الهدوء في العريش، إال أن 
تصاعد العمليات املسلحة وتكرار استهداف 
املسيحين، جعالهم يعّجلون بقرار الرحيل. 
ولــفــت إلـــى أن بــعــض األســــر فـــي مــديــنــة بئر 
أيــضــًا، رغم  عــن سيناء  الرحيل  قـــررت  العبد 
عـــدم اســتــهــدافــهــم، لكنهم يــتــوقــعــون وصــول 

عمليات القتل لهم قريبًا.
وشــــدد الــشــيــخ الــقــبــلــي عــلــى أنــــه خــــالل أيـــام 
قــلــيــلــة ســيــتــم اإلعــــــالن عـــن مــحــافــظــة شــمــال 

يعد  مــا  وهــو  املسيحين،  مــن  سيناء خالية 
استمرارًا لأزمة في سيناء، وطريقة التعامل 
ــع املــســلــحــن.  ــزة املـــعـــنـــيـــة مــ ــهـ الـــســـيـــئـــة لـــأجـ
وقال »قــوات الجيش والشرطة تشن حمالت 
أمــنــيــة عــلــى عـــدة أحــيــاء فــي مــديــنــة العريش 
منذ أشهر عــدة، مــن دون توقف االعــتــداءات 
ــفــت الــحــمــالت بــمــوازاة 

ّ
فــي قــلــب املــديــنــة. وكــث

إظهار وجود  ملحاولة  املسيحين  استهداف 
جهود حقيقية لوقف هــذا االســتــهــداف، لكن 
على أرض الــواقــع هي مــحــاوالت فاشلة، ألن 
ينفذون  املدينة.  في  يتواجدون  ال  املسلحن 

العمليات وينسحبون في هدوء تام من دون 
مالحقة«.

وفي يونيو/حزيران، قتلت عناصر تابعة لـ 
»واليــة سيناء« كاهن كنيسة مــاري جرجس 
بــالــعــريــش، ويــدعــى الــقــس روفــائــيــل موسى، 
في املنطقة الصناعية خالل إصالح سيارته. 
وبــدأت عملية تهجير املسيحين من مدينة 
قال  رفــح، في سبتمبر/أيلول 2012. حينها، 
كاهن كنيسة ماري جرجس، القس ميخائيل 
ــر مــن رفـــح إلــى  ــه تــم تهجير 9 أسـ أنــطــون إنـ
العريش، بناء على تعليمات محافظ شمال 

ســيــنــاء، الـــلـــواء عــبــد الــفــتــاح حـــرحـــور، بعد 
تعرضهم للتهديد بالقتل، ومحاولة البعض 
ــعــــض املــــحــــالت  ــى بــ ــلــ ــــاص عــ ــ ــرصـ ــ ــ إطـــــــــالق الـ
ــاحـــث فــي  ــال بـ ــ ــم. مــــن جـــهـــتـــه، قـ ــهـ املـــمـــلـــوكـــة لـ
»داعــش«  استهداف  إن  اإلسالمية،  الحركات 
لــلــمــســيــحــيــن لــيــس كــمــا يـــدعـــى ملــشــاركــتــهــم 
فـــي الـــحـــرب عــلــيــه، لــكــن هـــي مــحــاولــة إلثـــارة 
القالقل في مصر، وزيــادة الغضب املسيحي 
ضـــد الــنــظــام الـــحـــالـــي، بــاعــتــبــاره غــيــر قـــادر 
»العربي  لـ الباحث،  وأضــاف  حمايتهم.  على 
الــتــنــظــيــمــات املــســلــحــة تسعى  الـــجـــديـــد«، إن 

ــارة الــفــوضــى وزعــزعــة أي اســتــقــرار حتى  إلثـ
تــحــافــظ عــلــى تـــواجـــدهـــا، وتــلــعــب عــلــى وتــر 
الداخلي  التوتر  من  مناخ  إلشاعة  الطائفية 
أجهزة  وإنهاك  السيطرة،  على  القدرة  وعــدم 
األمـــــــن. وحــــــذر مــــن اســــتــــهــــداف الــتــنــظــيــمــات 
أخــرى،  محافظات  في  للمسيحين  املسلحة 
غير سيناء، مثلما حدث في تفجير الكنيسة 
البطرسية في ديسمبر/كانون األول املاضي، 
مرحلة جديدة  بــدأ  التنظيم  أن  على  مــشــددًا 

من استهداف املسيحين.
وقال الخبير األمني، اللواء جمال أبو ذكري، 

إن األجهزة املعنية بمواجهة اإلرهاب تواجه 
الجماعات  هــذه  دعــم  لناحية  كــبــيــرًا،  تحديًا 
يذكرها،  لــم  إقليمية،  دول  قبل  مــن  املسلحة 
لذلك  املصرية تحاصرها بشدة،  الدولة  لكن 
ــاف أبـــو ذكـــري،  ــ ــارة الــفــتــنــة. وأضـ ــ تــســعــى إلثـ
فــي تصريحات خــاصــة، إن األجــهــزة األمنية 
للمسيحين،  العبادة  ودور  الكنائس  تؤّمن 
عقب تفجير الكنيسة البطرسية، مع توسيع 
والعمل  املتطرفة،  للعناصر  االشتباه  دائــرة 
بقوة لرصد أي تجمعات للمسلحن. واعتبر 
أن حـــــوادث قــتــل املــســيــحــيــن فـــي ســيــنــاء لن 

تؤدي لفتنة طائفية في مصر كما تريد تلك 
الجماعات اإلرهابية، لكن على العكس يزداد 
ــاب  الــتــمــاســك املــجــتــمــعــي، ألن ضــريــبــة اإلرهــ
قوات  املصري، من  الشعب  أبناء  كل  يدفعها 
الجيش والشرطة واملواطنن، حتى تمر هذه 
الفترة العصيبة وزوال اإلرهاب تمامًا، الذي 

يلفظ أنفاسه األخيرة.
وبـــعـــد ســـاعـــات قــلــيــلــة مـــن ســـقـــوط الــضــحــيــة 
ــاء، تـــوجـــه  ــنــ ــيــ الــــســــابــــعــــة مـــــن مـــســـيـــحـــيـــي ســ
إلى  السيسي،  الفتاح  عبد  املصري،  الرئيس 
مقر أكاديمية الشرطة في القاهرة الجديدة، 
فــجــر أمـــس الــجــمــعــة، يــرافــقــه وزيـــر داخليته، 
ــدا طــابــور 

ّ
الـــلـــواء مــجــدي عــبــد الــغــفــار، وتــفــق

اإلعــداد  تدريبات  وتابعا  الصباحي،  الطلبة 
للطلبة.  القتالية  الــفــنــون  ومــهــارات  الــبــدنــي، 
ــم  ــدادهــ ــــأن الـــســـيـــســـي عـــلـــى عــمــلــيــة إعــ ــمـ ــ واطـ
بيان  بحسب  بها،  يتمتعون  التي  والــكــفــاءة 
رئــاســة الــجــمــهــوريــة. وبــعــد انــتــهــاء الــطــابــور 
الـــعـــســـكـــري، شــــــارك الــســيــســي بـــعـــض طــلــبــة 
الــكــلــيــة فــي جــولــة بـــالـــدراجـــات الــهــوائــيــة في 
شـــــوارع مــنــطــقــة »الــتــجــمــع الـــخـــامـــس« حيث 
تقع األكاديمية، تحت حراسة أمنية مشددة. 
وشــهــد السيسي بعد الــجــولــة قــيــام عــدد من 
»قفزة الثقة« في حوض  الطلبة بما يسمى بـ
السباحة الخاص بالكلية، ثم تناول إفطاره 
الرئاسة  الطلبة والــطــالــبــات. وذكــر بيان  مــع 
أن الــســيــســي تــحــدث مــع طــلــبــة الــكــلــيــة خــالل 
ــدًا أن  الـــطـــابـــور الـــعـــســـكـــري واإلفـــــطـــــار، مــــؤكــ
»الدولة املصرية قد عادت، وبمشيئة الله لن 

يستطيع أحد املساس بها«.
املتكررة  االعــتــداء  لحوادث  السيسي  تجاُهل 
عــلــى املـــواطـــنـــن املــســيــحــيــن، يـــدفـــع بخبير 
أمـــنـــي، كـــان مــتــخــصــصــًا فـــي مــجــال مكافحة 
ظ على ذكر اسمه، إلى القول، 

ّ
اإلرهــاب وتحف

»الــســيــســي يعتبر  إن  الـــجـــديـــد«،  لـــ«الــعــربــي 
مسؤواًل عن تكرار حوادث قتل املواطنن في 

سيناء، خصوصًا املسيحين منهم«.

البرلمان قد يُبطل بقرار من المحكمة الدستورية في 3 مايو )ياسر الزيات/فرانس برس(

)Getty/يُستبعد إجراء االنتخابات المحلية في 2018 )بيتر ماكديارميد

7 ضحايا مسيحيين في سيناء منذ مطلع فبراير الحالي )سامر عبداهلل/األناضول(

تكشف عمليات االستهداف الممنهج للمسيحيين في العريش، والتي بدأت تؤدي إلى هجرة 
جماعية، فشل القوات األمنية في السيطرة على المنطقة، ما يدفع إلى طرح أسئلة حول 
إهمال النظام المصري، بقيادة عبد الفتاح السيسي، حماية المواطنين في منطقة سيناء، 

على وقع اهتمام الرئيس بشؤون أخرى. ومع استمرار عملية التهجير، في ظّل تلكؤ الدولة 
عن حماية مواطنيها، يبدو مصير سكان المنطقة في المرحلة المقبلة غامضًا، مع تواصل 

عمليات تنظيم »والية سيناء« واعتداءاته
قضية

جرائم »والية سيناء« تتسبب بهجرة 
جماعية وسط غياب للدولة

اعتداء »داعش« 
على المسيحيين محاولة 

إلثارة القالقل في مصر

50 أسرة مسيحية 
تغادر مدينة العريش 

خوفًا من استهدافها

يترّقب المعارضون 
فرصة صدور عفو 

بمناسبة العيد الكويتي

خالفات داخل لجنة 
اإلدارة المحلية حول 

قانون المحليات

ُتهّدد 3 استجوابات 
جديدة عالقة مجلس 

األمة بالحكومة في 
الكويت على وقع انتظار 

نتائج قرار المحكمة 
الدستورية بشأن االنتخابات

يبدو أن انتخابات المحليات 
لن تعقد قبل عام 2019، 

نتيجة التعقيدات التي 
تحول من دون إجرائها 

هذا العام واستبعاد 
تنظيمها في 2018

إلى  )الصورة(  السيسي  الفتاح  عبد  الرئيس  زيارات  مسألة  محللون  أرجع 
الجماهير  مع  التواصل  على  القدرة  فقدان  إلى  العسكرية،  الكليات 
ما  ــو  وه أيــضــً،  منها  والــخــوف 
يعيشها  عزلة  عن  بوضوح  يعبّر 
أنه  مؤكدين  بالده،  داخل  الرئيس 
للناس في أماكن  ال يحبّذ أن يخرج 
عامة ليلتقي بهم في مؤتمرات 
كما  المحافظات  في  جماهيرية 
ما  وهــو  يفعلون،  أسالفه  كــان 
إليه  يتوجه  مكانً  يجد  ال  يجعله 
المحصنة.  العسكرية  األماكن  غير 

أي المالذ األخير له.

السيسي والزيارات العسكرية

خاص الكويت
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أكبر من صورة وأقل من »صانع ملوك«

نتائج »مبايعة« بايرو ماكرون للرئاسة الفرنسية

موسكو تخشى نهاية »شهر العسل« مع ترامب

يعترف بايرو أن دوره 
هو »فعل كل شيء 
لمساعدة ماكرون«

باريس ـ محمد المزديوي

الــرأي  اســتطالعات  تنتظــر  لــم 
رغــم  بايــرو،  فرانســوا  »مبايعــة« 
الجــارح  املصطلــح  يروقــه  ال  أنــه 
للــذات، إليمانويــل ماكرون، حتى تصعد أكثر 
وتذهب باملرشح للرئاسة الفرنسية ماكرون، 
الثانيــة، أي ورقــة  أكثــر فأكثــر، نحــو املرتبــة 

النجاح ملواجهة 
الحقيقــة  هــذه  النهايــة.  فــي  لوبــان،  ماريــن 
أولئــك  بعــض  حتــى  أحــد،  ينكرهــا  ال 
تصديقهــم  عــدم  عالنيــة،  يّدعــون،  الذيــن 
الستطالعات الرأي، وهذا ما يعترف به رجل 
فرنســا،  شــمال  فــي  القــوي  »الجمهوريــون« 
كزافيــي برترانــد، الــذي قــّرر، أخيرًا، املســاهمة 
بشــكل قــوي فــي حملــة فرانســوا فيــون، حــن 
ــا األوفــر حظــا، ولــم نعــد كذلــك. كل 

ّ
يقــول: »كن

شيء يمكن أن يتحقق بفضل الطاقة وبرودة 
الــدم. إن 60 يومــا فتــرة قصيــرة، لكــن يمكن أن 

تحدث خاللها أحداث كثيرة«.
اليمــن  مــن  كثيــرة،  شــخصيات  كانــت  وإذا 
التحــاق  فــإن  بماكــرون،  التحقــت  واليســار، 
رئيس حزب »االتحاد من أجل الديمقراطية«، 
مــن  دعمــا  للمرشــح  يمنــح  بايــرو،  فرانســوا 
هــو  كمــا  فســاد،  تهــم  تشــوبها  ال  شــخصية 
حــال كثيــر مــن الطبقــة السياســية الفرنســية، 
ومــن شــخصية لهــا تاريــخ سياســي متميــز. 
باعتبــاره  إليــه  ــر 

َ
ُينظ ســنوات  قبــل  كان  إذ 

الرجــل الثالــث فــي االســتحقاقات الرئاســية، 
ويحظــى بتأييــد 14 فــي املائــة من الفرنســين 
علــى  قــادرًا  كان  أي  الــرأي،  اســتطالعات  فــي 
فــإن  ولهــذا  اإلليزيــه.  إلــى  مرشــحن  إيصــال 
عــدم  قــرار  أعقبــت  التــي  االنتقــادات  أول 
السياســية  خدماتــه  عــرض  وقــرار  ترشــحه، 
علــى ماكــرون، وفــق شــروط معينــة، كان مــن 
اليمــن التقليــدي، الــذي اعتبــر القــرار امتــدادًا 
لتحالفه مع اليســار، في إشــارة إلى تصويته 
لصالح فرانسوا هوالند ضد منافسه نيكوال 
يتضمــن  مــا  وهــو   .2012 ســنة  ســاركوزي 
إشــارة إلــى أن اليمــن الفرنســي يأبــى إال أن 
فــي خانــة  يضــع املرشــح إيمانويــل ماكــرون 
مرشــح اليســار، رغم أن ماكرون ُيشــهر ورقته 
وصــف  حركتــه  عــن  نافيــا  للتقــدم،  كمرشــح 
اليســار واليمــن، معــا، وهــو مــا ُيبرهــن عليــه 
السياســة  »أيتــام«  مــن  لكثيــر  باســتقطابه 

الكثر، من اليسار ومن اليمن.
يكــون  أن  إال  بايــرو  لفرانســوا  يمكــن  وال 
فــي إمــداده بكثيــر  مفيــدًا للمرشــح ماكــرون، 
فــي  نفســها  تجــد  كانــت  التــي  األصــوات  مــن 
بــن فرانســوا  التحالــف املعلــن عنــه، ســابقا، 
بايــرو وأالن جوبيــه، والتــي وجــَدت نفَســها 
 من األمر، حن انتصر فرانســوا فيون 

ٍّ
في ِحل

ومعــه خطــه العنيــف، الذي يريد أن يكّســر كل 
شــيء، كما قال فيون نفســه، قبل أشــهر. وهذه 
إلــى  الرضــى  بعــن  تنظــر  ال  التــي  األصــوات 
عــودة شــوكة رجــاالت ســاركوزي فــي الحملة، 
فضائــح  توالــي  بعــد  فيــون  خطــاب  وتشــدد 
لــن  بســاركوزي،  لقائــه  وعقــب  بينيلوبــي، 

معــه عــن خطــوط التقــاء، أي أن يعقــد صفقــة 
يتخلى بموجبها عن ترشحه، مقابل مناصب 
تمنــح  انتخابيــة  ومقاعــد  لرجاالتــه  هامــة 
حزبــه فريقــا برملانيا، لوال أن كشــفت صحيفة 
بينيلوبــي،  فضائــح  أنشــينيه«  »لوكنــار 
فغيــّرت موقفــه، وهو الداعــي، بصدق ودونما 
 رفضه 

ّ
كلل، لتخليق الحياة السياسية. ولعل

اليهــودي  الســنوي  العشــاء  لحضــور  الدائــم 
الصفقــات  كل  مــن  قلقــه  يبــّن  فرنســا  فــي 
والشــبهات. ويحــاول مقربــون مــن فيــون نــزع 
أي أهميــة كبيــرة ملوقــف بايــرو. ويقول األمن 
العــام لحــزب »الجمهوريــون«، برنــار أكوييــر، 
إن موقــف بايــرو »لــن يغيــر مــن األمــر كثيــرًا. 
ال  ثــم  نقصــان،  نقطــة  أو  زيــادة  نقطــة  ربمــا 
شيء في نهاية أسبوع«، وهو ما يوافق عليه 
ثيــري  ُدمــا«، 

ُ
ق فــي حركــة »ماضــون  القيــادي 

كورنيــي، بصيغــة أخــرى، ويقــول إن »رئيــس 
 معــزواًل بــن زعمــاء 

ً
حــزب املوديــم يظــل رجــال

الوســط«، وبالتالــي »ال يجــب توقــع انضمــام 
فيالــق«، لكنــه يــرى أن »فرانســوا بايــرو اتخــذ 
لديــه أي خيــار  يكــن  لــم  لكــن  موقفــا حكيمــا، 
أن  يعتبــر  الــذي  الوحيــد  ليــس  وهــو  آخــر«. 
فرانسوا بايرو لم يجد أي صعوبة في اتخاذ 

القــرار، فكمــا يــرى رئيــس التحالف الوســطي، 
جــان أرتويــس، الــذي انضــم إلــى ماكــرون قبل 
مــن  بالكثيــر  التحــق  »بايــرو  فــإن  شــهرين، 
حركــة  إلــى  ســبقوه  الذيــن  حزبــه،  مناضلــي 
ماضــون قدمــا«، وهــو ما يجعــل الزعيم اآلخر 

للوســط، رئيس الحزب الديمقراطي املســتقل، 
انضــّم  الــذي  الغــارد،  كريســتوف   - جــان 
بايــرو،  حالــة  مــن  يســخر  فيــون،  لفرانســوا 
إذن  زعيمهــم،  أنــا  ر: 

ُ
تنــاذ »إنــه  ويلخصهــا: 

ســأقتفي أثَرُهــم«. وهــو ما يعنــي في نظره أن 
»قــرار بايــرو لــن يغيــر شــيئا، فــي النهاية، من 

موازين القوى«.
بهــذه  األمــور  يــرون  ال  الكثيريــن  أن  يبقــى 
وإيثاريــة  بأريحيــة  ويشــيدون  الطريقــة، 
املرشــح فرانســوا بايرو، خصوصا حن أعلن 
عــن حرصــه علــى ســمعة ومصالح ومســتقبل 
بلــده، عارضــا شــروطا يتعــن علــى إيمانويل 
ومنهــا  تحالــف،  أي  قبــل  قبولهــا،  ماكــرون 
الحفاظ على هوية وثقافة أنصار الوسط، ثم 
التخفيــف مــن الجمــوح الليبرالــي فــي خطــاب 
»تخليــق«  إلــى  إضافــة  وبرنامجــه،  ماكــرون 
الحيــاة السياســية، حتــى ال تعــود قضايا من 
نــوع قضيــة بينيلوبــي للوجــود، أي محاربــة 
بايــرو،  ويعتــرف  والفســاد.  املحســوبية 
بتواضع شــديد، أن دوره بســيط، ويتمثل في 
»فعــل كل شــيء مــن أجــل مســاعدة ماكــرون«. 
وكأنه ُيطْمِئن نفَسه، يضيف: »يوجد مرشح، 
مــن  يجمــع  أن  طبيعــي  بشــكل  ويســتطيع 
حوله، في ظل احترام لالختالفات وللهوّيات 
ولتواريــخ كل مــن يصبــو للمشــاركة فــي هــذا 

األمل«.
 من أن 

ً
ال شــك أن فرانســوا بايرو يخاف فعال

يــذوب حزبــه فــي هــذا الخليــط الــذي يعجنــه 
ماكــرون، ولهــذا يحــاول الحصــول على أكبر 
ــح ُيحّول 

ّ
قــدر مــن الضمانات، من طرف مرش

إلــى ذهــب، لحــّد الســاعة.  كل شــيء يلمســه 
وفــي النهايــة فــإن فرانســوا بايــرو يســتطيع 
أن يكــون أكثــر مــن مجرد صورة تذكارية مع 
ماكرون، وهو ما يقوله آخر استطالع للرأي، 
تحالــف  عــن  اإلعــالن  بعــد  الجمعــة،  أمــس 
الرجلن، إذ يرى 62 في املائة من الفرنسين 
أن »بايــرو اتخــذ قــرارًا صائبا بالتحالف مع 
ماكرون«، لكنه، حتما، وهو الذي تقطعت به 
الســبل، لن يكون له دور »صانع امللوك«، أي 

لن يكون له الدور الحاسم.

8
سياسة

لم تعد العالقة بين 
روسيا فالديمير بوتين 

وأميركا دونالد ترامب، 
كما كانت في وقٍت 

سابق، بعد استعادة البيت 
األبيض خطاب الرئيس 

السابق باراك أوباما أخيرًا

لم تتأخر تداعيات التحاق فرانسوا بايرو بالمرشح إلى االنتخابات الرئاسية الفرنسية إيمانويل ماكرون عن الظهور، بعدما فجرت 
الخطوة غضب اليمين التقليدي، الذي اعتبر القرار امتدادًا لتحالف حزب االتحاد من أجل الديمقراطية مع اليسار

)Getty/بايرو )إلى اليسار( يمنح ماكرون دعمًا من شخصية ال تشوبها تهم فساد )فنسان إيزوريه

موسكو ـ رامي القليوبي

ي الرئيس 
ّ
بعد مرور أكثر من شهر على تول

األميركــي دونالــد ترامــب زمــام الســلطة فــي 
البيت األبيض، بدأت تتالشى آمال موسكو 
فــي اعتــراف واشــنطن بضمهــا شــبه جزيــرة 
القــرم األوكرانيــة، ورفع العقوبات املفروضة 
أوكرانيــا،  فــي  الوضــع  بســبب  عليهــا 
والتعــاون فــي امللــف الســوري، وباتــت لهجة 
روســيا  تجــاه  الجديــدة  األميركيــة  اإلدارة 
تشــبه تلــك التــي ســادت أيــام إدارة الرئيــس 
ضــم  اعتبــار  ذلــك  فــي  بمــا  أوبامــا،  بــاراك 
وضــع  الســياق،  هــذا  فــي  »احتــالاًل«.  القــرم 
الشــرق  فــي  النزاعــات  تحليــل  مركــز  مديــر 
وكنــدا  املتحــدة  الواليــات  بمعهــد  األوســط 
التابع ألكاديمية العلوم الروسية، ألكسندر 
بــن  للعالقــات  الحالــي  الوضــع  شــوميلن، 
فــي  الجديــدة  األميركيــة  واإلدارة  الكرملــن 
إطــار »مرحلــة التبّصــر واإلحبــاط«، معتبــرًا 
بالتوصــل  مرهــون  العالقــات  »تحّســن  أن 
البعيــد«.  املــدى  علــى  وســط  حلــول  إلــى 
»العربــي  لـ حديــٍث  فــي  شــوميلن  وأضــاف 
الجديــد«، أن »هنــاك رغبــة فــي التعــاون مــن 
تــدرك  بــدأت  الجديــدة، ولكنهــا  اإلدارة  قبــل 

إلــى  يعيدهــا  أمــر  وهــو  القائمــة،  العوائــق 
موقــف إدارة أوبامــا، بينمــا يشــعر الجانــب 
الروســي باإلحبــاط«. وحــول العراقيــل أمــام 
التعــاون فــي امللــف الســوري رأى شــوميلن 
أن »الواليــات املتحــدة تــدرك أنــه ال يمكنهــا 
التعــاون مــع روســيا فــي ظــل تمّســكها بدعم 
الرئيــس بشــار األســد«. مــن جهتــه، اســتبعد 
رئيــس تحريــر مجلــة »روســيا في السياســة 
العامليــة«، فيودور لوكيانوف، احتمال إبرام 
املتحــدة.  والواليــات  روســيا  بــن  »صفقــة« 
إلــى  »العــودة  بعنــوان  مقــال  فــي  وأوضــح، 
»غازيتــا.رو«  بصحيفــة  نشــر  الطبيعــة« 
ترامــب  بــأن  »التوقعــات  بــأن  اإللكترونيــة،  
ســيغّير العالقــات بــن موســكو وواشــنطن، 
ناجمــة عــن أمريــن، أولهمــا إشــادته بصفات 
يدافــع  كزعيــم  بوتــن  فالديميــر(  )الرئيــس 
الحملــة  وثانيهمــا  الوطنيــة،  املصالــح  عــن 
تتهــم  كانــت  التــي  والسياســية  اإلعالميــة 
وحتــى  لروســيا،  مواليــة  بمواقــف  ترامــب 
واألجهــزة  الكرملــن  مــع  مباشــرة  عالقــات 

الخاصة الروسية«. 
فــي  املبالغــة  »عــدم  إلــى  لوكيانــوف  ودعــا 
تفســير تصريحــات ترامــب بشــأن بوتن، إذ 
كان املرشح الجمهوري يبني استراتيجيته 
بأوبامــا،  متعلــق  هــو  مــا  كل  إنــكار  علــى 
اختراعــا  بروســيا  صالتــه  جــاءت  بينمــا 
الرئاســية  )املرشــحة  حملــة  علــى  للقائمــن 
الســابقة عــن الحــزب الديمقراطــي هيــالري( 
كلينتــون، ورهانهــم علــى ترويــع الناخبــن 
بشــبح البوتينيــة«. وذّكر الكاتب السياســي 
الروســي بــأن »هــذه الظــروف مؤقتــة، بينمــا 
الروســي  االســتراتيجي  اإلطــار  يتحــدد 
األميركــي بامتــالك البلديــن أكبر ترســانتن 
نوويتــن فــي العالــم، وقدرتهمــا على تدمير 
»مســار  أن  إلــى  مشــيرًا  اآلخــر«،  أحدهمــا 
تطــور العالقــات بــن موســكو وواشــنطن لم 
يتغيــر بشــكل جوهــري منــذ إقامــة نمــوذج 

الــردع النــووي فــي الخمســينيات مــن القــرن 
املاضي«.

إن  القــول  إلــى  لوكيانــوف  وخلــص 
اإلدارة  ملمثلــي  األخيــرة  »التصريحــات 
األميركيــة تــدل علــى أن واشــنطن فــي عهــد 
ضمــن  أوكرانيــا  إدراج  تنــوي  ال  ترامــب 
وضــع  يتــم  أن  بــل  موســكو،  مــع  الصفقــة 
كشــرط  أوكرانيــا  شــرق  النــزاع  تســوية 
مســبق للتفــاوض«. ومــع هــذا التحــول فــي 
بــدأت  روســيا،  تجــاه  ترامــب  إدارة  لهجــة 
فــي  الكرملــن«  »رجــل  بمواقــف  اإلشــادة 
البيــت األبيــض تغيــب عــن عناويــن البرامــج 
الدعائيــة بالتلفزيــون الروســي. وعــاد أحــد 
هــذه البرامــج األكثــر شــعبية يشــبه حلقاتــه 
فــي عهــد أوبامــا ومــا اتســمت بــه مــن أجــواء 
آخــر حلقاتــه،  لتتضمــن  البــاردة«،  »الحــرب 
قنــاة  »يفضــح  تقريــرًا  املثــال،  ســبيل  علــى 
ناطقــة  جديــدة  أميركيــة  وعدائيــة  دعائيــة 
باللغة الروســية ومدونن معادين لروســيا 
البرنامــج ذاتــه  أن  العلــم  مــع  الخــارج«.  فــي 
اســتمر علــى مدى أشــهر في تمجيــد ترامب، 
األعمــال  مجــال  فــي  نجاحاتــه  علــى  مركــزًا 
منافســته  إخفاقــات  مقابــل  وبراغماتيتــه 
الديمقراطيــة هيــالري كلينتــون. وجــاء هــذا 
التحول في خطاب اإلعالم الرسمي الروسي 
بالتزامــن مــع تنــاول وكالــة »بلومبــرغ« نبــأ 
مفــاده، بــأن الكرملــن وجــه وســائل اإلعــالم 
الحكوميــة بالكــف عن مــدح ترامب، متخوفا 
وديــة  غيــر  سياســة  واشــنطن  انتهــاج  مــن 
تجــاه موســكو. إال أن الســكرتير الصحافــي 
للرئيــس الروســي، دميتــري بيســكوف، نفى 
»مفبــرك«.  الخبــر  أن  معتبــرًا  بشــدة،  ذلــك 
ووفقا لقاعدة »ميديالوجيا« لرصد وسائل 
اإلعــالم، فقــد انخفض عدد مرات ذكر ترامب 
مــن  الروســية،  الرئيســية  التســع  بالقنــوات 
141 مــرة فــي 5 فبراير/شــباط إلــى 116 فــي 

12 فبراير و35 مرة فقط في 19 فبراير.

تعثــر على مرشــح أفضــل من ماكرون بكوابح 
فرانســوا  فيهــا  يتحكــم  أخالقيــة  وضمانــات 
بايــرو. وال يكفــي مــن أجل التخفيف من طابع 
املفاجــأة التــي خلقهــا قــرار بايــرو، أن ينهــال 
عليه قياديو اليمن، ويتهمونه، وهو املرشح 
ِلــق مــن اندثــاره وابتالعــه 

َ
الدائــم للوســط والق

مــن قبــل اليمــن املحافــظ، بامليــل يســارًا، وهــم 
الذين يصفون فيون بمرشح اليمن والوسط 
معــا، وحاولــوا اســتمالته، بعــد إعــالن فيــون 
مرشحا رسميا لليمن والوسط، ولم ُيفلحوا 
القابلــة  وغيــر  الشــديدة،  الكراهيــة  بســبب 
تجــاه  وألنصــاره  لســاركوزي  للمصالحــة، 
 فرانســوا بايــرو، كمــا 

ّ
بايــرو. وللحقيقــة فــإن

أالن  مــن حليفــه  كثــر، وبضغــط خفــي  يقــول 
جوبيــه، كاد أن يتحالــف مــع فيــون ويبحــث 

تقرير

■  فر حوالى 217.000 شخص منذ بدء الهجوم على #املوصل في 17 
أكتوبر.

■  شاهدة عيان #منقول #أبوسليم: معقولة 3 حكومات في #ليبيا 
ومفيش وحدة منهن تنقذنا. حسبي الله ونعم الوكيل فيكم #حفظ_

الله_طرابلس #طرابلس

■  الذخيرة جاية بي فلوس الشعب. املتقاتلن يخلصوا من فلوس 
الشعب. ساحة الحرب مناطق سكنية ومنازل الشعب يموت الشعب  

#ليبيا #أبوسليم

■  #اليمن بعد استحالة الحل العسكري قريبا سيسقط الحوثي بإيدي 
أبناء صنعاء بعد تفشي الفقر والنهب والتصفيات التعسفية ألعيان 

ومشايخ القبائل

الرئيس #محمود_عباس يلتقي بمتسابقي  #عرب_آيدول في بيروت. 
ليس عندي مشكلة مع الفن، إنما سؤالي: هل التقاهم قبل زيارته مخيمات 

الالجئن أم بعدها؟!

■ زج منصات مؤمنة ببقاء األسد ونظامه من قبل دي ميستورا في #جنيف 
هو استهانة بدم نصف مليون شهيد ومئات املعتقلن في سجون األسد 

وآالف املهّجرين.

■ غياب مطلب رحيل األسد ونظامه وإخراج املعتقلن، وخروج املليشيات 
األجنبية، سيؤدي لفشل أي مفاوضات، واستمرار سلسلة #جنيف 

واستباحة الدم السوري.

■ #العبادي: وجهنا القوة الجوية لضرب مواقع #داعش داخل األراضي 
السورية. حتى العبادي؟؟؟؟ 

■ أنا بحاول اتخيل مدى الرعب اللي في املطلق األقباط عايشن به في 
مصر.. ولكن اللي بيحصل ألقباط العريش ده فزع بجد

■ #السيسي ال يري ف #مصر إال جيش شرطة قضا ومش شايف في 
شبابها إال طلبة الكليات العسكرية

■ ترامب يلهو بكل شيء. حتى الديمقراطية لم تعد مضمونة في عهده. 

يانيك  الرئاسية،  االنتخابات  الفرنسي في  )الخضر(  البيئة  أعلن مرشح حزب 
جادو، انسحابه من السباق الرئاسي وتأييده مرشح اليسار بونوا هامون، 
وعلى  بالرئاسة.  االحتفاظ  في  المتعثر  اليسار  حظوظ  تعزيز  في  أمًال 
البعض  اعتبر  ــرأي،  ال استطالعات  في  جادو  شعبية  تدني  من  الرغم 
هذه الخطوة لصالح اليسار المنقسم. وكان جادو قد فاز بترشيح حزبه 
التي جرت  التمهيدية للحزب  الثانية من االنتخابات  للرئاسيات في الدورة 

في نوفمبر/تشرين الثاني 2016.

مرشح الخضر ينسحب لهامون
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مصر: الدوالر يعاود االرتفاع
القاهرة ـ جيهان عبدالغني

بــوزارة  حكومــي  مســؤول  توقــع 
حديثــه  فــي  املصريــة  املاليــة 
معــاودة  الجديــد«  »العربــي  لـ
الدوالر ارتفاعه مجّددًا أمام الجنيه، مضيفا: 
»ولكنــه ليــس بالصــورة التــي يتحــدث عنهــا 
البعــض بــأن يالمس حاجــز الـ20 جنيها مرة 
أخــرى«، ويأتــي ذلــك فــي الوقــت الــذي فتحت 
فيه الحكومة اعتمادات مســتندية الســتيراد 

سلع أساسية، خالل الفترة املقبلة.
موجــة  األميركيــة  العملــة  أســعار  وشــهدت 
مــن االنخفاضــات، خــالل الفتــرة األخيــرة، إذ 
الطلــب  محدوديــة  ظــل  فــي  الــدوالر،  تراجــع 
 20 نحــو  مــن  كثيــرة،  بيــع  حــاالت  ووجــود 
جنيها بداية الشهر الجاري إلى نحو 15.75 
جنيهــا منتصــف األســبوع الجــاري ليســتقر 
حول هذا الرقم خالل األيام الثالثة املاضية.

وأضاف املسؤول، الذي طلب عدم ذكر اسمه، 
فتحــت  »الحكومــة  أن  هاتفــي،  اتصــال  فــي 
الحتياجــات  بالفعــل  مســتندية  اعتمــادات 
للفتــرة  والســلع  البتــرول  مــن  اســتيرادية 
وتابــع  دوالر«.  مليــار   1.5 بقيمــة  املقبلــة 
املســؤول أن املوردين يقومون بالفعل حاليا 
بشــحن تلــك التعاقــدات وفــي طريقهــا ملصــر، 
ممــا يجعــل أثــر الطلــب الحكومــي منخفضــا 

على الدوالر في الفترة املقبلة.
لتقليــص  حكوميــة  إجــراءات  ظــل  وفــي 
مصــر  واردات  إجمالــي  تراجــع  االســتيراد، 
خــالل الربــع األول مــن العــام املالــي الحالــي 
2016/ 2017 بنحــو 810 ماليــن دوالر ليبلغ 
نحــو 13.93 مليــار دوالر مقابل 14.74 مليار 
املالــي  العــام  مــن  األول  الربــع  خــالل  دوالر 

السابق عليه 2015 /2016.
وذكر أحدث تقرير للبنك املركزي املصري أن 
واردات مصــر مــن الوقــود والزيــوت املعدنية 

ومنتجاتهــا تراجعــت مــن 2.8 مليــار دوالر 
 2016/  2015 املالــي  للعــام  األول  الربــع  فــى 
إلــى 2.6 مليــار دوالر خــالل نفــس الفتــرة مــن 
2016/ 2017 منهــا 190.5 مليــون دوالر مــن 
البتــرول الخــام، و2.3 مليــار دوالر منتجــات 
الطلــب  بارتفــاع  توقعــات  وعــن  بتروليــة. 
علــى الــدوالر متأثــرا بموســم العمــرة املقبــل، 
أكــد املســؤول علــى أن الطلــب علــى الســياحة 
الدينيــة ســيكون محــدودا هــذا العــام بســبب 
ارتفــاع تكلفتهــا ممــا يقلل مــن أعداد املقبلن 
علــى أداء العمــرة، وبالتالــي ال نتوقــع طلبــا 

مرتفعا لتغطية هذا البند.
املصريــن  فــإن  الرســمية  البيانــات  وحســب 
أنفقــوا العــام املاضــي 2.4 مليــار دوالر علــى 
نســبة  مــن   %59 بنســبة  والعمــرة  الحــج 

اإلنفاق على السياحة الخارجية.
وساعد حصول مصر على الشريحة األولى 
من قرض صندوق النقد الدولي البالغة 2.75 

مليار دوالر وسندات دولية بأربعة مليارات 
النقــدي،  االحتياطــي  زيــادة  علــى  دوالر 
وبالتالــي كبــح ســعر العملــة األميركيــة التي 
الجنيــه  تعويــم  عقــب  كبيــر  بشــكل  ارتفعــت 
في الثالث من شــهر نوفمبر/تشــرين الثاني 
املاضــي، إال أن محللــي اقتصــاد ومؤسســات 
ماليــة عامليــة يــرون أن عملية الكبح ســتكون 
مؤقتة. وذكرت وكالة بلومبيرغ االقتصادية 
األميركيــة فــي تقريــر حديــث لهــا أن ارتفــاع 
الجنيه أمام الدوالر كان بســبب اإلقبال على 
املســتثمرين  قبــل  مــن  الخزانــة  أذون  شــراء 
األجانــب بعائــد يتجــاوز 15%، وهــو مــا أدى 

إلى وفرة في العملة الصعبة.
العاملــي  االســتثمار  بنــك  حــذر  كمــا 
ســريع  هبــوط  مــن  كابيتــال«  »رينيســانس 
للجنيه وصعود جديد وســريع للدوالر مرة 
أخــرى، ألنــه ليس هنــاك على أرض الواقع ما 

يثبت قدرة الجنيه على الصمود.

الجزائر ــ حمزة كحال

تحل الذكرى السادســة واألربعن لتأميم قطاع النفط 
اقتصاديــة  ظــروف  فــي  الجزائــر،  فــي  واملحروقــات 
صعبــة تتميــز بتهــاوي مداخيــل الذهــب األســود التــي 
تشــكل 94% مــن إيــرادات البــالد و79% مــن صادراتها، 
مــن  اســترجعت  نعمــة  مــن  يتحــول  النفــط  جعــل  مــا 
املســتعمر الفرنســي فــي 24 فبرايــر/ شــباط 1971 إلــى 
نقمة تؤرق أسهمها في البورصات العاملية، الحكومة 

والشعب على السواء.
التــي تكــررت منــذ بدايــة األزمــة  ولعــل أكثــر األســئلة 

االقتصادية قبل 3 سنوات، كانت تلك املتعلقة بطريقة 
تحريــر  يمكــن  وكيــف  النفــط،  أمــوال  وإنفــاق  صــرف 
االقتصاد الجزائري من قيود التبعية ملداخيل النفط.
وفــي تقييــم للعقــود األربعة التي مرت بعد اســترجاع 
الخبيــر  قــال  النفــط،  علــى  لســيادتها  الجزائــر 
مــع »العربــي  فــي حديــث  االقتصــادي، فرحــات علــي، 
الجديد«: »النفط في الجزائر لألسف تحول من نعمة 
إلــى نقمــة نتيجــة رهن االقتصــاد الوطني بهذه املادة، 
فمــع كل هــزة ارتداديــة فــي األســواق العامليــة تنطلــق 
صافــرات اإلنــذار فــي الجزائــر، كمــا تســبب النفــط فــي 
القضــاء علــى املســاحات الزراعيــة التــي تحولــت إلــى 

عقــارات، وتــم القضــاء علــى املصانــع عن طريــق غلقها 
وتســريح عمالهــا«. وأضــاف املتحــدث نفســه أن أمــوال 
النفــط أغرقــت الجزائر في دوامــة التبعية االقتصادية 
حتــى  االســتهالكية  املــواد  جــل  باســتيراد  لغيرهــا 
البســيطة منهــا وأصبحــت تســتهلك أكثــر مّمــا تنتــج، 
خاّصــة فــي الســنوات األخيــرة التي فاقت فيها أســعار 
الجزائــر  وعرفــت  دوالر.   100 عتبــة  الواحــد  البرميــل 
فــي الســنوات الـــ17 املاضيــة إنفــاق أكثر مــن 800 مليار 
التــي أطلقهــا  البرامــج الخماســية األربعــة  فــي  دوالر 
الرئيــس عبــد العزيــز بوتفليقة، وذلك باالســتفادة من 
ارتفاع أسعار النفط، وهو الرقم الذي تحول إلى ورقة 

والســلطة  املعارضــة  تلعبهــا  واقتصاديــة  سياســية 
بعدمــا تهــاوت أســعار النفــط. وحســب الخبيــر املالــي 
جمــال نــور الديــن، فــإن الجزائــر ضيعــت فرصــة كبيــرة 
املاضيــن،  العقديــن  فــي  املاليــة  مصادرهــا  لتنويــع 
بعدمــا صرفــت بــن 800 إلــى 900 مليــار دوالر دون أن 
تخفــض حجــم مســاهمة النفــط في مداخيــل البالد ولو 
بـــ5%، وهــذا شــيء يحســب علــى مســؤولية الحكومــات 
املتعاقبــة خــالل واليــات الرئيــس بوتفليقــة الرئاســية، 
خــالل  مــن  االجتماعــي«  »الســلم  شــراء  فضلــت  حيــث 
استيراد كل شيء ودعم األسعار، في وقت كان يتوجب 

عليها وضع نموذج اقتصادي جديد.

46 عامًا من التأميم: النفط الجزائري يتحول إلى نقمة

ترامب: الصين بطل كبير 
في التالعب بالعملة

جدد الرئيس األميركي دونالد 
ترامب، هجومه على السياسة 

املالية للصني. ووصف بكني بأنها 
»بطل كبير« في التالعب بالعملة.
وفي مقابلة أجرتها معه رويترز 

أمس، قال الرئيس األميركي 

إن الصني يمكنها بسهولة حل 
التوترات الثنائية مع كوريا الشمالية 

متى أرادت ذلك. وتأتي هذه 
التعليقات، بعد ساعات من تصريح 
ترامب، خالل اجتماعه مع عدد من 

املسؤولني التنفيذيني للشركات 
األميركية، بأنه يريد الحفاظ على 

انخفاض قيمة الدوالر.

الهند تبدأ تنفيذ قطار 
فائق السرعة تحت الماء

بدأت الهند عمليات املسح والتمهيد 
ملسار قطار فائق السرعة تحت املاء 

وسوف تنطلق أعمال اإلنشاءات 
عام 2018 تستمر حتى 2023، 

وفقًا لتقرير نشرته »إيكونوميك 
تايمز«. وأوضح التقرير أن عمليات 

الحفر سوف تجري لربط مسار 
القطار بني مدينتي »مومباي« 

و»أحمد أباد« والذي يشمل 
نفقًا يمتد طوله ألكثر من ستة 

كيلومترات. ويجري حاليًا اختبار 
طبيعة التربة والصخور على عمق 
سبعني مترًا تحت سطح البحر في 

ضوء تجارب جيولوجية وفنية 
للمشروع بأكمله الذي سيشهد 
تشغيل أول قطار فائق السرعة 

تحت املاء في البالد.

أوبك تلتزم بخفض اإلنتاج 
قالت ثالثة مصادر في أوبك إن 

اللجنة الفنية املشتركة بني املنظمة 
واملنتجني املستقلني سجلت 

مستوى التزام بتخفيضات اإلنتاج 
من الجانبني بلغ 86% في يناير/

كانون الثاني. واجتمعت اللجنة في 
22 فبراير/شباط بفيينا. وقالت 

املصادر إن اللجنة الوزارية العليا 
ألوبك واملنتجني املستقلني أشارت 
إلى أن املجال ما زال مفتوحًا أمام 

التحسن ودعت جميع األطراف إلى 
املضي قدمًا نحو تحقيق االلتزام 

الكامل في الوقت املناسب. ومن 
املنتظر أن يعقد االجتماع املقبل في 
مارس/آذار في فيينا ويليه اجتماع 

وزاري في الكويت في 25 و26 
مارس/آذار.

الضرائب ُتفقد بوينغ 
قدراتها التنافسية

قال املدير املالي لشركة بوينغ، 
غريج سميث أمس، إن قطاع 

الطائرات التجارية في الشركة »ال 
يتمتع بالتنافسية« في ظل قوانني 

الضرائب األميركية الحالية، وإن 
الشركة تلجأ إلمكانية وصولها 

إلى إدارة الرئيس األميركي دونالد 
ترامب من أجل الضغط إلحداث 

تغييرات. وقال سميث خالل 
مؤتمر للمستثمرين نظمه بنك 
باركليز، إن اإلصالح الضريبي 

»سيقود النمو وسيقود اقتصادنا 
األميركي وسيخلق فرص عمل 

وسيسمح لنا باالستثمار أكثر في 
شعبنا ومصانعنا وفي منتجاتنا«.

أخبار

داو جونز 
يواصل مسيرته 

التاريخية

ارتفعت غالبية مؤشــرات األســهم األميركية خالل تداوالت الخميس، بدعم من قطاع الطاقة بالتزامن مع صعود أســعار النفط، حيث تمكن داو جونز من 
مواصلة مسيرة مكاسبه التاريخية محققا اإلغالق القياسي العاشر على التوالي. وارتفع مؤشر »داو جونز« الصناعي 34.7 نقطة إلى 20810 نقاط، كما 
ارتفــع مؤشــر »S&P 500« األوســع نطاقــا، بنحــو نقطــة واحــدة إلــى 2364 نقطــة، بينمــا انخفض مؤشــر »نازداك« )- 25 نقطة( إلى 5835.5 نقطة. وفي ســوق 
السلع، ارتفعت العقود اآلجلة للذهب تسليم إبريل/ نيسان عند التسوية، أمس، بنسبة 1.5% إلى 1251.40 دوالرًا لألوقية. وفي أسواق النفط، ارتفع خام 

»نايمكس« األميركي بنسبة 1.6% مسجال  54.45 دوالرًا للبرميل، أمس، بينما ارتفع خام »برنت« القياسي بنسبة 1.33% إلى 56.58 دوالرًا للبرميل.

اقتصاد
السبت 25  فبراير/ شباط  2017 م  28 جمادى األول 1438 هـ  ¶  العدد 908  السنة الثالثة
Saturday 25 February 2017
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الكويت ـ محمود بدير

الـــــتـــــعـــــاون  مــــجــــلــــس  دول  خـــــطـــــة 
الــخــلــيــجــي الـــضـــريـــبـــيـــة الـــجـــديـــدة 
بــــهــــدف الــــحــــد مــــن األزمــــــــة املـــالـــيـــة 
املــتــرتــبــة عــلــى تــراجــع أســعــار الــنــفــط، تحتاج 
ــدة حتى  ــديـ لــعــمــلــيــة تــحــضــيــر ومــتــطــلــبــات عـ
يـــمـــكـــن تـــطـــبـــيـــقـــهـــا واســـــتـــــمـــــرارهـــــا بـــنـــجـــاح، 
الضرائب،  مــن  مــن نظام شبه خــاٍل  فاالنتقال 
استمر ملا يربو على خمسة عقود، إلى نظام 
مــخــتــلــف تــمــامــا قـــائـــم عــلــى أســــس ضــرائــبــيــة 
اقتصاد  محللي  حسب  السهل،  بــاألمــر  ليس 

»الــعــربــي الــجــديــد«. وعــلــى الــرغــم مــن إعــان  لـــ
ــة خليجية عـــن عــزمــهــا تطبيق  أكــثــر مـــن دولــ
ضريبة القيمة املضافة بواقع 5% مطلع العام 
املقبل وضريبة على الشركات بواقع 10% عام 
2019، إال أن غالبيتها لم تعلن حتى اآلن عن 
للضريبة  قانوني  تشريع  تجهيز  أو  صــدور 
املحاسبية  الشركات  كبرى  وحسب  املضافة. 
في الخليج واملعتمدة لدى حكومات خليجية 
ــن مـــــرة فــي  ــي ام جـــــي« أكــــــدت أكـــثـــر مــ »كـــــي بــ
املحاسبية  األنــظــمــة  أن  مــؤتــمــرات صــحــافــيــة 
املــعــمــول بــهــا حــالــيــا بــاملــؤســســات والــشــركــات 
غير جاهزة فعليا لتطبيق أي نظام ضريبي 
ــد. االقــــتــــصــــاديــــات الــخــلــيــجــيــة تــســتــعــد  ــديــ جــ
ملرحلة أكثر تطورًا وتنوعا وأقل اعتمادًا على 
العائدات النفطية املتذبذبة صعودًا وهبوطا 
وفق ظروف أسواق النفط العاملية، مما يؤثر 
ــاق الـــعـــام وعـــلـــى بـــرامـــج الــتــنــمــيــة  ــفــ عــلــى اإلنــ

االقتصادية واالجتماعية في دول املجلس.
رســوم على  النفطية هناك  البلدان  مثل  وفــي 
بــعــض أنــــواع الــخــدمــات وضـــرائـــب انــتــقــائــيــة، 
كما هو الحال في السعودية والكويت وقطر 
وُعمان، في حني ال يوجد أي شكل من أشكال 

السنوي  االقتطاع  الدولة مضاعفة  قــررت  إذا 
الـــحـــتـــمـــي مــــن إيـــــــــــرادات الـــــدولـــــة املــخــصــصــة 
ذلك  على  وترتب  القادمة  األجيال  الحتياطي 

عجز يتوجب تغطيته.
» الــعــربــي  ويــضــيــف الــبــيــلــي، خـــال حــديــثــه لــــ
الجديد«، أن »الضريبة عادة تؤدي إلى خفض 
لعموم  املعيشة  ومستوى  الشخصي  الــدخــل 
املواطنني والتي تسعى الدولة في العادة إلى 
تحسينه وزيادته كهدف استراتيجي للدولة 
الحاضر  بالوقت  الكويت  وتطبق  املتقدمة«. 
أربعة قوانني تتعلق بالنظام الضريبي وفي 

انتظار تشريع جديد للضريبة املضافة.

ال لنصائح الغارد 
وثــارت ردود أفعال رافضة القتراحات مديرة 
صندوق النقد الــدولــي، كريستني الغــارد، في 
وقــت ســابــق، بــضــرورة أن تكون دول الخليج 
مــســتــعــدة لتطبيق ضــرائــب جـــديـــدة، بــمــا في 
ولفتت  الشخصي.  الــدخــل  على  ضريبة  ذلــك 
مديرة صندوق النقد الدولي إلى أنه »يجب أن 
نطاق  على  تدريجيا  الضرائب  تطبيق  يكون 
ذلــك بشكل  وفــعــل  واســـع وبنسبة منخفضة، 
ثابت ومتماسك بقدر اإلمكان، حتى ال يكون 
هناك تسرب في النظام، وال يكون هناك عدم 

تـــوازن بــني منطقة وأخـــرى«. وهــو األمــر الــذي 
استبعده مسؤولون ومحللو اقتصاد في عدة 
والــســعــوديــة  ــارات  ــ اإلمــ ومــنــهــا  دول خليجية 
دول  السعودية تصدرها  وتواصل  والكويت. 
العالم كأقل دولــة فــي فــرض الــضــرائــب، حتى 
ــرار تــطــبــيــق ضــريــبــة الــقــيــمــة املــضــافــة  ــ بــعــد إقـ

بنسبة 5% في الربع األول من عام 2018.
ويقول الخبير االقتصادي عبدالعزيز الغنيم 
خـــال اتــصــال هــاتــفــي مــع »الــعــربــي الــجــديــد« 
 »الــضــريــبــة هــي جــزء أســاســي مــن عمل أي 

ّ
إن

الحكومة تهدف بشكل  إن  إذ  حكومة ودولـــة، 
عام إلى تقديم أفضل الخدمات ملواطنيها لكن 

دون االقتراب من خطر عجز املوازنة«. 
باالعتبار  األخــذ  »يجب  أنــه  الغنيم  ويضيف 
أن الــضــرائــب لــهــا تــأثــيــر ســلــبــي عــلــى الــــدورة 
النمو  فــي تخفيف  فهي تساهم  االقــتــصــاديــة 
االقتصادي إذا لم تتبع بإنفاق حكومي رشيد 
يــعــتــمــد مــبــدأ االســتــثــمــار بــمــا أن االســتــهــاك 
جـــزء مـــن مــحــفــزات االســتــثــمــار وهــــذا األخــيــر 
االقتصادي«. وعلى  النمو  يعد أحد مقومات 
إال  املضافة  القيمة  انخفاض نسبة  الرغم من 
 100 استثناء  قـــررت  الــســعــوديــة  الحكومة  أن 
سلعة أساسية من الضريبة لكونها من السلع 

األساسية للمواطنني.

تعديالت ضريبية
وفـــي الــوقــت الـــذي أكـــدت فــيــه دول خليجية 
عـــدم نــيــتــهــا فـــرض ضـــرائـــب جـــديـــدة، أجـــرت 
سلطنة ُعــمــان تــعــديــات ضــريــبــيــة واســعــة، 
ألــغــت بــمــقــتــضــاهــا حـــد اإلعـــفـــاء الــضــريــبــي، 
ــان مــمــنــوحــا فــــي املــــاضــــي، ورفـــعـــت  ــ ــــذي كـ الــ
ضريبة الــدخــل على املــؤســســات والــشــركــات 
جديدة  جباية  وفرضت  واألجنبية،  املحلية 
لــزيــادة  خــطــوة  فــي  الصغيرة،  املنشآت  على 
إيـــــرادات الــبــاد بــعــد تــراجــع عــائــدات النفط 

بنحو حاد.
ــة الـــعـــامـــة لــلــضــرائــب بـــــوزارة  ــانــ وقـــالـــت األمــ
املـــالـــيـــة فـــي بــيــانــهــا، وفــــق مـــا نــقــلــتــه وكــالــة 
األنــبــاء العمانية، منذ يومني، إنــه »تــم إلغاء 
ألف  البالغة قيمته 30  القانوني  حد اإلعفاء 
ريال ُعماني )78 ألف دوالر(، بهدف الحد من 
ظاهرة تجنب الضريبة من جانب الخاضعني 
لها عبر تجزئة األعمال لاستفادة من اإلعفاء 
وعــدم ســداد الضريبة«. وأضــاف البيان، أنه 
تــم اســتــحــداث ضــريــبــة عــلــى بــعــض املنشآت 
الصغيرة بنسبة 3%، كما تم تعديل ضريبة 
الــدخــل املطبقة عــلــى املــؤســســات والــشــركــات 
لتكون  األجنبية  الشركات  وفــروع  العمانية 

15% بداًل من %12.

دول الخليج العربي: مـوعد مع الضرائب

الخليج الغني يتأهب إلجراءات ضريبية صعبة )فرانس برس(

)Getty( استبعاد أي ضرائب جديدة في اإلمارات

النقد  صندوق  لمديرة  تصريحات  حركت 
الضرائب  مياه  الغارد،  كريستين  الدولي، 
خاصة  الخليج،  منطقة  داخل  الراكدة 

تزال  ال  والتي  الدخل،  بضريبة  المتعلقة 
بعيدة عنها، وكانت  الدول  معظم هذه 
الخليج  دول  أن  أيام،  قبل  أكدت،  الغارد 

ضرائب  لتطبيق  مستعدة  تكون  أن  يجب 
جديدة بما في ذلك ضريبة الدخل.  فهل 
بات الخليج على موعد مع هذه الضريبة 

المضافة  القيمة  ضريبتي  قانون  إقرار  بعد 
الضرائب على  تأثيرات هذه  واالنتقائية، وما 

االستثمار في دول المنطقة؟

محور

انتقادات خليجية 
لنصائح الغارد بتطبيق 

ضريبة الدخل

أبو ظبي ـ العربي الجديد

ــة إن فـــرض  ــيــ ــاراتــ قـــالـــت مــــصــــادر رســـمـــيـــة إمــ
ــرا  ــبــــات يـــعـــد أمــ ــرتــ ضـــريـــبـــة عـــلـــى الــــدخــــل واملــ

مستبعدا ولسنا في حاجة له.
ــــدت املـــصـــادر الـــتـــي فــضــلــت عــــدم الــكــشــف  وأكــ
عـــن هــويــتــهــا: »يــخــتــلــف نـــمـــوذج األعـــمـــال في 
الخليج،  دول  بــاقــي  عــن  اإلمــاراتــيــة  الحكومة 
عــلــى اعــتــبــار أنــهــا أصــبــحــت ال تعتمد بشكل 
الخليج،  دول  كما  النفط  مـــورد  على  رئيسي 
ــدة ومـــتـــنـــوعـــة  ــ ــديـ ــ ــادر دخــــــل عـ ــ ــــصـ ــا مـ ــهــ ولــــديــ
ومــقــومــات اقــتــصــاديــة تجعل فـــرض ضــرائــب 
الدخل فيها أمرا مستبعدا، نظرا ألنها ليست 

في حاجة إلى هذا األمر حاليا«.
وقــــال الــخــبــيــر االقــتــصــادي نــاصــر السعيدي 
خال اتصال هاتفي مع »العربي الجديد« إن 
تنوعا ملصادر  األكــثــر  يعد  اإلمــــارات  اقتصاد 
الدخل بني دول مجلس التعاون الخليجي، إذ 

الدوحة ـ إبراهيم حسونة

تلجأ  أن  قطر  فــي  مطلعة  مــصــادر  استبعدت 
الدولة إلى خيار فرض الضرائب تماشيا مع 
أزمة انزالق أسعار النفط، وذلك بفضل متانة 
ــاع املــالــيــة لــلــدوحــة الــتــي تمكنت على  ــ األوضـ
ــدار الــعــقــد املـــاضـــي مـــن تــقــلــيــص اعــتــمــادهــا  مــ

اقتصاد  النفط حاليا بنسبة 30% من  يسهم 
الـــــدولـــــة، بــيــنــمــا كـــــان يــبــلــغ نــســبــة 90% فــي 
املاضي.  ويضيف أن ضريبة القيمة املضافة 
التدابير  أهــم  مــن  تعد  االنتقائية  والــضــرائــب 
لاستدامة املالية ومهمة في عملية اإلصاح 
ــارات املــالــي يؤهلها  ــ املــالــي، إال إن وضـــع اإلمـ
إلى تأجيل ملف الضرائب حاليا. ويوضح أن 
اإلمارات تقوم حاليا بفرض ضريبة فقط على 

األرباح بالنسبة للبنوك األجنبية. 
وكـــان وكــيــل وزارة املــالــيــة اإلمـــاراتـــي، يونس 
الخوري قال إن »باده ال تنوي فرض ضرائب 
ــراد، وإن الحكومة ال  جــديــدة على دخـــول األفــ
تـــدرس فــرض رســـوم إضــافــيــة على الخدمات 

الحكومية«.
مباشرة  هــي ضريبة  الــدخــل  على  والضريبة 
تفرضها الدولة على األفراد واملؤسسات )غير 
الــخــاضــعــة لــلــضــريــبــة عــلــى الــشــركــات( الــذيــن 
يــحــصــلــون عــلــى حـــد أدنــــى مـــن الـــدخـــل خــال 

أعــمــال ومستثمرون  النفط. وقــال رجــال  على 
لـــ »الــعــربــي الــجــديــد«، إن دولـــة قــطــر مرتبطة 
لدول مجلس  والضريبية  النقدية  بالسياسة 
تتخلف  أن  يمكنها  وال  الــخــلــيــجــي،  الــتــعــاون 
عن باقي دول الخليج في حالة االضطرار إلى 

اللجوء لفرض ضرائب جديدة.
وفــضــل مــتــخــصــصــون أن تــتــبــنــى قــطــر خــال 
الفترة املقبلة العمل على خلق نظام ضريبي 
ــى جـــانـــب اتــجــاهــهــا  ــ مــــتــــوازن وتــــدريــــجــــي، إلـ
لـــتـــنـــويـــع مـــــصـــــادر الـــــدخـــــل فـــــي الـــقـــطـــاعـــات 
ــــرى، الفــتــني إلـــى أن الــنــظــام  االقــتــصــاديــة األخـ
وال  العالم،  دول  كل  في  به  معمول  الضريبي 
ضرر فيه خاصة إن كان الهدف األسمى منه 
هــو التنمية وتــحــقــيــق الــعــدالــة ولــيــس فــرض 
ــال الــخــبــيــر االقــــتــــصــــادي عـــدنـــان  ــ جـــبـــايـــة. وقــ
ستيته، إن الحديث عن فرض ضرائب في قطر 
خاصة ودول الخليج عامة ال يزال محصورا 
املضافة  كالقيمة  املباشرة  غير  الضرائب  في 

قتطع من جميع أصناف الدخل من 
ُ
السنة، وت

أجور وأرباح مهنية أو عقارية.
إما  لــلــدولــة بشكل ســنــوي،  وتـــؤدى الضريبة 
الذين  لها  الخاضعني  املواطنني  من  بمبادرة 
الــضــريــبــيــة  اإلدارة  إلــــى مــصــالــح  يــتــوجــهــون 
للتصريح بدخولهم وأداء ما بذمتهم، أو يتم 
بــه في  املنبع، كما هــو معمول  مــن  اقتطاعها 
بعض البلدان. ويهم نظام االقتطاع من املنبع 
بعض املداخيل فقط، مثل األجــور أو عائدات 
أسهم  من  املالية  واألوراق  املصرفية  الــودائــع 
املــداخــيــل  يــمــكــن تطبيقه عــلــى  وســـنـــدات، وال 
املهنية التي ُيعتمد فيها على نظام التصريح.
ــات قــــــال الـــــخـــــوري إن  ــركــ ــشــ ــة الــ ــبـ ــريـ وعــــــن ضـ
الــوزارة تقوم منذ سنوات عدة بدراسة اآلثار 
االقتصادية واالجتماعية التي يمكن أن تنتج 
الضريبة، وتقوم برفع  في حــال تطبيق هــذه 
ــــوزراء،  ــات إلـــى مجلس الـ نــتــائــج هـــذه الـــدراسـ
ــوزارة تــســعــى لــبــنــاء »نــظــام  ــ مــشــيــرا إلـــى أن الــ

املباشرة  وليست  االستهاك  على  والضريبة 
»العربي  لـــ  وأضـــاف  الــدخــل.  على  كالضريبة 
الجديد«: »حتى اآلن ال أرى أن دولة قطر تحتاج 
لفرض ضرائب على الدخل، رغم أن الضريبة 
شــيء عــادل ألنها تكون مقابل خــدمــات ولها 
أهداف مالية وتنموية«، الفتا إلى أن تطبيق 
إلــى جاهزية  أي نظام ضريبي عــادل يحتاج 
ا من جهاز الضريبة  وبنية تحتية قوية )بدء
وحتى نقطة البيع(، قد يستغرق بناؤها عدة 
سنوات. واستبعد رجل األعمال ونائب رئيس 

ضريبي متكامل«.  ولم يفصح الخوري عن أي 
تغييرات محتملة في ضريبة الشركات، لكنه 
قال إنه جرى اتخاذ أولى الخطوات تجاه بناء 
الــنــظــام الــضــريــبــي املــتــكــامــل بــصــدور مــرســوم 

أن  العمادي،  العزيز  عبد  السابق،  قطر  غرفة 
تلجأ قــطــر لــفــرض ضــرائــب عــلــى الــدخــل على 
املستوى القصير وال املتوسط وال حتى على 
مضيفا  تعبيره-،  بحسب   – البعيد  املستوى 
إلى  لم يصل  االقتصادي في قطر  الوضع  أن 
هذه الدرجة. وأضــاف في تصريح لـ »العربي 
لديها مشكلة سيولة،  أن قطر ليس  الجديد« 
فضا عن أنها ربطت سعر النفط في املوازنة 
العامة الحالية عند 45 دوالرا للبرميل، واليوم 
سعر البرميل يتراوح بني 50 – 55 دوالرا، وهو 
ما يعني أن هناك فائضا في التقديرات وليس 
عجزا. وتوقع أن يتجه الوضع االقتصادي في 

قطر إلى األحسن خال السنوات املقبلة.
وقـــــــــال الــــرئــــيــــس الـــتـــنـــفـــيـــذي لــــشــــركــــة األمـــــل 
الـــخـــاطـــر، إن تطبيق  الـــلـــه  لــاســتــثــمــار، عــبــد 
ــي حــاجــة  الـــنـــظـــام الـــضـــريـــبـــي وأنــــــت لـــســـت فــ
إليه، أفضل بكثير من تطبيقه عند  ضرورية 
إلـــيـــه، مــضــيــفــا أن تــأخــيــر أو تأجيل  الــحــاجــة 

الشيخ خليفة بن زايد  الرئيس اإلماراتي  من 
آل نــهــيــان بــقــانــون إنــشــاء الــهــيــئــة االتــحــاديــة 

للضرائب.
وتخطط الحكومات في منطقة الخليج لطرق 
جديدة لجمع اإليـــرادات، في وقــت تسبب فيه 
تدني أسعار النفط والغاز في عجز باملوازنات 
ــــدول الــســت  الــحــكــومــيــة. وفـــي 2018 تــعــتــزم الـ
الخليجي تطبيق  التعاون  األعضاء بمجلس 
ضريبة القيمة املضافة. ومن املتوقع أن تحقق 
الضريبة التي تعتبر جزءًا من الضرائب غير 
املــبــاشــرة، إيـــــرادات تــتــجــاوز 25 مــلــيــار دوالر 
سنويا، وفق تقدير »إرنست آند يونغ«.  وبدأ 
رسميا  املــضــافــة  القيمة  ضريبة  فــي  التفكير 
عـــام 2008، فــي أعــقــاب تــوصــيــة مــن صــنــدوق 
النقد الدولي صدرت في 2003؛ وقتها اتفقت 
دول الــخــلــيــج عــلــى الـــدخـــول املـــتـــدرج، بحيث 
النسبة الضريبية ما بني 3 إلى %5،  تتراوح 

أي حوالي ثلث النسب الشائعة عامليا.

تكون  الــدولــة  حــاجــة  لحني  الضريبة  تطبيق 
أضراره أكثر من تطبيقها في الوقت الحالي.

وأكد لـ »العربي الجديد«، أن الشركات في قطر، 
العاملية واملحلية على السواء، تتمتع بأوضاع 
جـــيـــدة تــمــكــنــهــا مـــن اســتــيــعــاب أي تــداعــيــات 
ســلــبــيــة لــفــرض ضـــرائـــب فـــي الـــوقـــت الــحــالــي، 
الفتا إلى أن تطبيق نظام ضريبي تدريجي لن 
يكون له آثار سلبية ال على الشركات وال حتى 
على األفـــراد ســواء كانوا مواطنني أو وافدين 
من ناحية القدرة الشرائية. وتوقع املدير العام 
ــراء االســـتـــثـــمـــار، مــحــمــد أحــمــد  ــبـ ملــجــمــوعــة خـ
اليافعي، في تصريح لـ »العربي الجديد«، أن 
تضطر دول الخليج بما فيها قطر إلى فرض 
النفط  أسعار  انخفضت  إذا  إضافية  ضرائب 
الـــ 40 دوالرا للبرميل، مؤكدًا أنه  إلــى ما دون 
ــار الــنــفــط فــــوق مــســتــوى الـــ  ــعـ طـــاملـــا ظــلــت أسـ
دول  مــن  أي  تضطر  فــلــن  للبرميل  دوالرا   50

مجلس التعاون لهكذا إجراءات.

االستقرار المالي يمنح قطر رفاهية اإلرجاءاإلمارات: ال رسوم على دخول األفراد

تطبيق نظام ضريبي 
عادل يحتاج استعدادات 

تستغرق سنوات

بجامعة الــكــويــت عــبــدالــعــزيــز الــكــنــدري الــذي 
»العربي الجديد« إن »الكويت في أمس  يقول لـ
الحاجة لتنويع مصادر الدخل ويمكن تطبيق 
عدة أمــور مع النظام الضريبي مثل مشاريع 
االقتصاد  لتنويع  مجال  وفتح  الخصخصة 
والعمل على قوانني لتوطني االستثمار وليس 

فقط جذبه«.

فائض في الميزانية
يـــرى الخبير االقــتــصــادي  وفـــي رأي مــعــاكــس 
إبــراهــيــم الــبــيــلــي أن الــكــويــت ال يــتــوافــر فيها 
ــي لــتــطــبــيــق مـــشـــروع فــرض  ــاســ الـــشـــرط األســ
الضريبة على دخل املواطنني، حيث إن هناك 
ــل ومــيــزانــيــة الــدولــة  فــائــضــا مــســتــمــرًا فـــي دخـ
السنوية، ولن تكون هناك حاجة للضريبة إال 

التطبيق يواجه تحديات 
التشريعات ومخاوف االستثمار

الــضــرائــب فــي اإلمــــارات والــبــحــريــن، مما دفع 
»جـــنـــة  الـــبـــعـــض إلـــــى تــســمــيــة هـــــذه الــــــــدول بــــ

الضرائب«.
 

هيكل غير متوازن
يــقــول الــخــبــيــر االقــتــصــادي بـــدر الــعــتــيــبــي إن 
»هــيــكــل االقــتــصــاد الــوطــنــي بــالــكــويــت مـــازال 
غـــيـــر مــــتــــوازن فــالــنــفــط ال زال يــســيــطــر عــلــى 
ــرادات وهــو كله مرتبط بنشاط  90% مــن اإليــ
ــو الــنــفــط ومــشــتــقــاتــه، وال  ــد وهــ ــ ــورد واحـ ــ ومــ
تــوجــد مــشــروعــات كــبــرى مـــدرة للدخل داخــل 
 له، وبالتالي على 

ً
الباد يمكن أن تشكل بديا

تــقــوم بنشاط واســـع للخصخصة  أن  الــدولــة 
والـــتـــنـــازل عـــن جــــزء كــبــيــر مـــن أنــشــطــتــهــا كي 
يديرها القطاع الخاص الذي ستفرض عليه 
حديثه  خــال  العتيبي،  ويضيف  الضريبة«. 
الـــجـــديـــد«، أن »تــطــبــيــق منظومة  لــــ »الــعــربــي 
الضرائب يحتاج الى دراسة دقيقة وتأثير كل 
ضريبة على االقتصاد كما أن هناك ُبعدا آخر 
يجب النظر إليه وهو املوازنة بني الرغبة في 
للدخل وبــني تشجيع  مـــوارد إضافية  وجـــود 
املحلي واألجــنــبــي حتى ال تكون  االســتــثــمــار 

الضريبة طاردة للمستثمرين في الكويت«.
ويـــتـــفـــق مـــعـــه فــــي الــــــــرأي أســــتــــاذ االقـــتـــصـــاد 

الرياض ـ خالد الشايع

استبعدت مــصــادر رسمية ســعــوديــة فــرض ضــرائــب على 
الـــدخـــل الــشــخــصــي بــاملــمــلــكــة خـــال الــفــتــرة املــقــبــلــة، ونــفــت 
»الــعــربــي الجديد«  مــصــادر فــي وزارة املــالــيــة الــســعــوديــة لـــ
ــل عــلــى املـــواطـــنـــني أو  ــــود أي نــيــة لـــفـــرض ضــريــبــة دخــ وجـ

املقيمني، على األقل في السنوات الثاث املقبلة.
وشـــّددت املــصــادر، التي فضلت عــدم ذكــر اسمها، على أن 
محمد  الــوزيــر  بتأكيدات  حاليا  ملتزمة  السعودية  املالية 
الـــجـــدعـــان الــــذي شــــدد فـــي أواخـــــر الـــعـــام املـــاضـــي عــلــى أن: 
»الــســعــوديــة لــن تــفــرض ضــرائــب عــلــى املــواطــنــني وال على 

املقيمني أو أرباح الشركات حتى عام 2020«.
وكــانــت مــديــرة صــنــدوق النقد الــدولــي، كريستني الغـــارد، 
حثت قبل أيام دول الخليج على فرض ضرائب على الدخل، 
محذرة من أن أسعار النفط املنخفضة ستبقى على األرجح 
لفترة طويلة، وأن على دول الخليج تقوية إطاراتها املالية 
وإعادة هندسة أنظمتها الضريبية عبر خفض اعتمادها 
الكبير على عــائــدات الــنــفــط، وتــعــزيــز مــصــادر الــدخــل غير 

النفطي.
الــدولــي، وهــي مطالبات  النقد  أن مطالبات صــنــدوق  غير 
غير ملزمة، تتناقض مع تحذيرات سابقة، أطلقتها وكالة 
املطالبة  أن  من  فيها  حــذرت  االئتماني،  للتصنيف  فيتش 
التي  املضافة  القيمة  الضرائب بما فيها ضريبة  بتطبيق 
قد  املقبل  الشهر  الخليج  دول  فــي  التنفيذ  حيز  ستدخل 
الــشــركــات وضــغــوطــا على  تــفــرض مخاطر تشغيلية على 
األربــاح قبل الفائدة والضرائب والديون املعدومة، وكذلك 
تلك  خاصة  القطاعات،  بعض  فــي  النقدية  التدفقات  على 

التي تعتمد على العمالة الوافدة. 
»الــعــربــي الــجــديــد« على أن فكرة  لـــ وأكـــد محللون مــالــيــون 
فرض الضرائب على الدخل قد تكون مؤجلة، ولكن ليست 
تم  التي  الجديدة  الــرســوم  أن  تماما، مشددين على  ملغاة 
فرضها، أو ستدخل حيز التنفيذ تباعا منذ منتصف العام 

الحالي تعتبر ضرائب ولكن بشكل مختلف.
ونفت وزارة املالية السعودية أكثر من مرة فرض ضريبة 
دخـــل، خــاصــة على الــوافــديــن، وهــو مــا يــؤكــد عليه املحلل 
 »الوضع املالي 

ً
» العربي الجديد« قائا املالي ربيع سندي لـ

للمواطنني ال يتحمل فرض ضرائب«.
التفكير فــي فــرض ضريبة  ويضيف ســنــدي: »ربــمــا يكون 
دخــــل مــســتــقــبــا، خـــاصـــة وأن بــعــض الـــخـــبـــراء يــعــتــقــدون 
أن املــعــلــومــات الــتــي يطلبها بــرنــامــج حــســاب املــواطــن هي 
بداية ملثل هذه الضرائب، بيد أن األمــر يحتاج للكثير من 
الخطوات، وأهمها ضبط اإلنفاق املالي، وتقليص الفساد، 
ألن املواطن سيبدأ يتساءل عن مصير األموال التي دفعها«.
رسمي  بشكل  البطالة وصلت  نسبة  أن  ننسى  »ال  وتــابــع 

ألكثر من 12.01%، وهي مرشحة لارتفاع«.
وشـــدد ســنــدي على أن اقــتــراحــات صــنــدوق النقد الــدولــي، 

لدول الخليج ليست إلزامية، بل هي مجرد اقتراحات.
وظــلــت الــســعــوديــة لفترة طــويــلــة، جنة لــلــوافــديــن الــذيــن ال 

الــذي  الــدعــم  أيــة ضــرائــب، فيما يتمتعون بكامل  يــدفــعــون 
ُيقدم للمواطنني، سواء للوقود أو الطاقة والغذاء، وهو ما 
الــســعــودي ألن يناقش قبل أسابيع  الــشــورى  دفــع مجلس 
فرض رسوم على تحويات العمالة الوافدة للخارج بنسبة 
6% مــن املبلغ املــحــول، إال أن املــشــروع فشل فــي املـــرور من 
ذلــك على  يؤثر  أن  مــن  التخوف  املجلس بسبب  قبة  تحت 

االستثمار األجنبي في الباد.
وبــــدأت الــســعــوديــة فــي تطبيق خــطــط اقــتــصــاديــة جــديــدة، 
من خال رفع رسوم بعض الخدمات وخاصة التأشيرات 
والرسوم البلدية، إضافة لسلسلة رسوم، شملت املواطنني 
ــادة مــصــادر الــدخــل والــعــائــدات غير  والــوافــديــن، بــهــدف زيـ

النفطية.
ــذه الــــرســــوم تــعــديــل رســـــوم »تـــأشـــيـــرات  ــن أبـــــرز هــ وكـــــان مـ
الجوازات«، والتي دخلت حيز التنفيذ في أكتوبر/تشرين 
األول املاضي، وتم فرض رسوم تأشيرة الخروج والعودة 
للوافدين »ملــرة واحـــدة« بمبلغ 200 ريــال )الـــدوالر = 3.75 
ريـــاالت( ملــدة شهرين، و100 عن كل شهر إضــافــي، وزيــادة 
رسوم تأشيرة الخروج والعودة »املتعددة« إلى 500 ريال 

ملدة ثاثة أشهر، و200 ريال عن كل شهر إضافي.  
أيــضــا تــم فــرض رســـوم »الــطــيــران املــدنــي«، بــواقــع 50 ريــاال 
عن املــرور باملطار، وزيــادة رســوم املخالفات املــروريــة، كما 
تــم فــرض رســم بمقدار 300 ريـــال على املــركــبــات الــتــي تمر 
عبر أراضي السعودية إلى الدول املجاورة، و50 رياال على 

املغادر عبر موانئ السعودية.
كما ستبدأ وزارة اإلســكــان فــي عــام 2017 تحصيل رســوم 
قــيــمــة األرض غير  مـــن  بــنــســبــة %2.5  الــبــيــضــاء  األراضــــــي 
املستغلة، وهو ما سيوفر للدولة أكثر من 30 مليار دوالر 
ســنــويــا، كــمــا ســتــدخــل رســــوم الـــخـــدمـــات الــبــلــديــات، حيز 
التنفيذ في الربع األول من العام 2017، وفيها سيتم فرض 
رسوم على طلب تراخيص إنشاء املباني، والتي أصبحت 
ــاالت لــلــمــتــر الـــواحـــد بــعــد أن كــانــت ال  ــ تــصــل إلـــى ثــاثــة ريـ

تتجاوز النصف ريال للمساحة ذاتها.

االنتقال 
الصعب

السعودية: تأجيل إلى حين
أكدت السعودية اعتزامها 

عدم فرض ضريبة على الدخل 
خالل الفترة المقبلة

تعد بريطانيا أول دولة قامت بإدراج ضريبة على الدخل في منظومتها 
بلدان  عدة  بها  لحقت  ثم   ،1842 عام  ذلك  وكان  الوطنية،  الجبائية 
عليها  يحصل  التي  المداخيل  على  ضرائب  فرض  تبنت  أخرى  أوروبية 
وفرضت  الملتحقين،  أول  السويد  وكانت  أعمالهم.   من  المواطنون 
ضريبة على الدخل عام 1861، ثم إيطاليا عام 1864، وبروسيا )جزء من 
بين عامي 1891 و1903، وهولندا عام 1893، فيما كانت  ألمانيا حاليا( 
فرنسا من بلدان القارة العجوز التي تأخرت في فرض ضريبة على الدخل.

بريطانيا أوًال

ليس سهًال أن تنتقل الدول 
النفطية الغنية التي ظلت 
عقودًا خالية من الضرائب 
إلى مرحلة جديدة مليئة 

بالجبايات والرسوم

يقول متخصصون إن 
قطر ليست بحاجة إلى 

تطبيق ضريبة على 
الدخل، إذ ال تزال تمتلك 

العديد من الحلول 
والبدائل

السعودية من أقل الدول فرضًا للضرائب )العربي الجديد(
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اقتصاد

موسى مهدي

االسترليني  الجنيه  يتحول  هــل 
مــــن الـــضـــعـــف الـــــــذي عــــاشــــه مــنــذ 
يونيو/  في  »بريكست«  استفتاء 
ــوة خــــال الــنــصــف  ــى قــ حــــزيــــران املــــاضــــي، إلــ
الثاني من العام الجاري ليصبح  املاذ اآلمن 
في أوروبا؟ سؤال طرحه مصرف »بانك أوف 
أميركا ـ ميريل لينش« في أحد تقاريره قبل 

أسبوعني.
وتـــوقـــعـــات مـــصـــرف االســـتـــثـــمـــار األمـــيـــركـــي 
تدعمها عدة أزمات تكتنف أوروبا وأميركا 
حاليًا، كما تدعمها مخاوف املستثمرين في 
الــيــورو واحتماالت حــدوث تصحيح  أدوات 
ــة.  ــيـ ــركـ ــيـ ــــم األمـ ــهـ ــ ــــي مـــــؤشـــــرات األسـ ــم فـ ــؤلــ مــ
والحظ مصرفيون في لندن، تزايد مخاوف 

املستثمرين فــي ســنــدات الــيــورو مــع صعود 
ــم  ــــي فــــرنــــســــا، رغـ ــــان فـ ــــوبـ ــــن لـ ــاريـ ــ شـــعـــبـــيـــة مـ
اســتــبــعــاد فــوزهــا بــاالنــتــخــابــات الــفــرنــســيــة، 
وكذلك وسط احتماالت صعود حركة »فايف 
ســـتـــار« اإليــطــالــيــة لــلــحــكــم فـــي االنــتــخــابــات 

املــقــبــلــة فــي أعــقــاب اســتــقــالــة رئــيــس الــــوزراء 
مــاتــيــو ريــــنــــزي. وحـــســـب تـــقـــاريـــر أوروبــــيــــة، 
فـــإن املستثمرين يــهــربــون مــنــذ بــدايــة الــعــام 
ــافـــة مــــن ســــنــــدات الــخــزيــنــة  ــثـ ــكـ الـــــجـــــاري وبـ
الفرنسية ويواصلون شراء سندات الخزينة 
ــهــــروب تــحــول  األملـــانـــيـــة. ويـــصـــاحـــب هــــذا الــ
واضـــح كــذلــك فــي تــوجــهــات الــرســامــيــل التي 
تــحــول مــن مــصــارف دول أوروبــــا الضعيفة 
مــثــل الــيــونــان والــبــرتــغــال وإســبــانــيــا وحتى 
إيطاليا نحو املصارف التجارية في كل من 

أملانيا وهولندا ولكسمبورغ. 
وحسب تقرير في صحيفة »ديلي تلغراف«، 
ــورو فــــي دول  ــ ــيـ ــ ــإن حـــكـــومـــات مــنــطــقــة الـ ــ فــ
الــجــنــوب األوروبــــي تسعى لــدعــم املــصــارف 
التجارية وحمايتها من هزة إيداعات، مثل 
تلك التي التي حدثت في اليونان خال أزمة 
اإلفاس، حيث اضطرت الحكومة اليونانية 
لفترة  املــصــارف  السحب من  لتحديد كمية 
أســـبـــوع كـــامـــل، لـــتـــفـــادي إفـــــاس املـــصـــارف 
املتراصة  السحب  صــفــوف  أمـــام  اليونانية 

أمامها في شوارع أثينا. 
وحــســب الــتــقــريــر، تــحــول حــكــومــات الــيــورو 
بــهــدوء الــتــزامــات الــديــون، والــتــي هــي عبارة 
البنوك  إلــى  عن سندات ديــن في محافظها، 
الضرائب  دافــع  على  عبئًا  لتصبح  املــركــزيــة 
ــزي األوروبـــــــــــي بــــداًل  ــ ــركـ ــ وتــــحــــت تــــصــــرف املـ
مــن الــبــنــوك الــتــجــاريــة. وتــقــدر هـــذه الــديــون 
ــورو. وتــثــار  ــ املــصــرفــيــة بـــحـــوالـــى تـــرلـــيـــون يــ

توجهات 
االسترليني

الحي التجاري في 
لندن كما يبدو 

من إحدى البنايات 
)Getty/ريتشارد باركر(

على الرغم من العقبات التي تعترض بريطانيا في مفاوضات الخروج 
تجتاح  التي  السياسية  الفوضى  فإن  األوروبي،  االتحاد  عضوية  من 
أوروبا واإلدارة األميركية تجعل من االسترليني والعقارات البريطانية أحد 

مالذات المستثمرين خالل الفترة المقبلة

مخطط جديد للشقق 
الفاخرة في هايد بارك 

بسعر 55 مليون استرليني 
للمستثمرين األجانب

الصين أكبر شريك تجاري 
أللمانيا في 2016 

متفوقة على أميركا

تقرير يفيد بتراجع 
االقتصاد األميركي للمرتبة 

الثالثة بعد 33 عامًا

اضطراب اليورو 
وهروب الرساميل 

يدعمان عملة 
بريطانيا

ــدوالر، أمـــس الــجــمــعــة، ويــتــجــه لتكبد أولـــى خــســائــره األســبــوعــيــة في  ــ تــراجــع الـ
الجديد ستيفن منوتشني  األميركي  الخزانة  وزيــر  أدلــى  بعدما  أسابيع،  ثاثة 
بـــأن تــؤدي  الــتــي تحركها تــوقــعــات  الـــتـــداوالت  انــحــســار  إلـــى  بتصريحات أدت 
سياسات الرئيس  دونالد ترامب إلى ارتفاع التضخم والتي صعدت بالدوالر 
ألعلى مستوياته في 14 عامًا في وقــت سابق من 2016. وقــال منوتشني، يوم 
الــخــمــيــس، إن أي خــطــوات تــتــخــذهــا إدارة تــرامــب بــشــأن الــســيــاســات لــن يكون 
لها سوى تأثير محدود على األرجــح هذا العام، وإن كان يريد إقــرار اإلصاح 
أول  فــي  بها  أدلـــى  الــتــي  التعليقات  هــذه  آب. وتشير  أغسطس/  قبل  الضريبي 
زالــت هناك  أنه ما  إلى  مقابلة تلفزيونية منذ توليه منصبه األسبوع املاضي 
الضريبي  اإلصـــاح  لخطة  الرئيسية  العناصر  بشأن  العمل  مــن  لكثير  حاجة 
الضخمة التي وصفها منوتشني بأنها على رأس أولوياته. وانخفض الدوالر 
بفعل هذه التصريحات وتراجع مؤشره الذي يقيس أداءه أمام سلة من العمات 
 تراجعًا طفيفًا منذ 

ً
الرئيسية 0.2%، أمس الجمعة، ليصل إلى 100.82، مسجا

بداية األسبوع. 

الــتــعــامــات، أمــس الجمعة، مــع استمرار  تــراجــعــت األســهــم اليابانية فــي خــتــام 
عزوف املستثمرين في ظل عدم وضوح السياسات االقتصادية األميركية تحت 
في  السياسي  املشهد  تكتنف  التي  والضبابية  تــرامــب  دونــالــد  الرئيس  قــيــادة 
القياسي  نيكاي  املعنويات. وانخفض مؤشر  أثــر سلبًا على  مــا  أوروبـــا، وهــو 
لألسهم اليابانية 0.5%، ليغلق عند 19283.54 نقطة، لكنه زاد 0.3% على مدى 
األسبوع. وخسر مؤشر توبكس األوسع نطاقًا 0.4%، ليصل إلى 1550.14 نقطة، 
اليوم عند  بينما نزل مؤشر »جيه.بي.إكس-نيكاي 400« بنسبة 0.4%، لينهي 

13893.04 نقطة. 

وسط املخاوف من فقدان السوق األوروبية وعدم اليقني حول مستقبل منطقة 
الشركات األوروبية من طول مدة الحصار على  التململ بني  اليورو، يتواصل 
ــارج أمــيــركــا، خــاصــة بالنسبة  روســيــا الــتــي تمثل واحــــدة مــن أهـــم أســواقــهــا خـ
لــلــشــركــات األملــانــيــة. وأظـــهـــرت نــتــائــج اســتــطــاع رأي، أجــرتــه الــلــجــنــة الشرقية 
لاقتصاد األملاني وغرفة التجارة الروسية األملانية لـ190 شركة بمبيعات تبلغ 
قيمتها 29 مليار يــورو، أن 29% من املستطلعة آراؤهــم يؤمنون بأن العقوبات 
الغربية سترفع جزئيًا خال العام الجاري. كما أشارت نتائج استطاع الرأي 
والــدول  العاقات بني روسيا  العقوبات. وتــأزمــت  لرفع  أن 91% يتطلعون  إلــى 
األزمــة  املــتــحــدة واالتــحــاد األوروبــــي، على خلفية  الــواليــات  الغربية، بما فيها 
األوكرانية، حيث فرضت بروكسل وواشنطن عقوبات ضد أشخاص وقطاعات 
كاملة من االقتصاد الروسي. بدورها، ردت موسكو على هذه العقوبات بحظر 

توريد املواد الغذائية من الدول التي فرضت عقوبات عليها.

أخبار في صور

الدوالر يتراجع بعد تعليقات 
وزير الخزانة األميركي 

انتكاسة ألسهم اليابان 

تململ الشركات األلمانية 
من الحظر الروسي 

)Getty( مقر المركزي الصيني في بكين)Getty( حي المال األميركي في نيويورك، حيث تدار تمويالت العالم

وســـط مــخــاوف مــن حـــدوث فــقــاعــة فــي ســوق 
األســهــم والــعــمــل عــلــى اســتــقــرار ســعــر صــرف 
ــــوان، يــــواصــــل الـــبـــنـــك املــــركــــزي الــصــيــنــي  ــيـ ــ الـ
التدخل املستمر في سوق الصرف األجنبي، 
تــارة عبر السوق املفتوحة وتــارة عبر شراء 
اليوان في أسواق »أوفشور«، مثل سنغافورة 
وهونغ كونغ . وفي هذا الصعيد سحب البنك 
املـــركـــزي الــصــيــنــي أمـــس الــجــمــعــة املـــزيـــد من 
األمــوال عن طريق تــداوالت السوق املفتوحة 
لليوم الثاني على التوالي. وقام بنك الشعب 
الصيني( بعمليات  املركزي  )البنك  الصيني 
إعادة شراء عكسي معروفة باسم الـ »ريبو« 
العكسي لـ30 مليار يوان )نحو 4.37 مليارات 
عملية  العكسي«  »ريــبــو  الـــ ويعتبر   .) دوالر 
يــشــتــري مــن خــالــهــا الــبــنــك املــركــزي األوراق 
املــالــيــة مــن الــبــنــوك بــمــوجــب اتــفــاقــيــة ليعيد 

بيعها إليها في املستقبل.
وبهذه الخطوة سحب البنك املركزي صافي 
ــــوان مـــن الـــســـوق عـــوضـــًا عـــن 50  20 مــلــيــار يـ

مليار يوان مستحقة للريبو العكسي.
املــذكــورة  العكسي  الــريــبــو  عمليات  وتــشــمــل 
ملدة سبعة أيام بسعر فائدة 2.35%، وعقودًا 
لـ 14 يومًا بسعر فائدة 2.5%، واتفاقيات ملدة 
فــائــدة 2.65%، وذلـــك حسب  يــومــًا بسعر   28

بيان صادر عن البنك املركزي.
ــة شــيــنــخــوا الــصــيــنــيــة شــبــه  ــالــ ونـــســـبـــت وكــ
الرسمية إلى  »ما جيون«، الخبير االقتصادي 

آخر اإلحصائيات الصادرة عن البنك الدولي 
هــــذا الــشــهــر، تــشــيــر إلــــى أن حــجــم االقــتــصــاد 
الــعــاملــي يــســاوي 74 تــرلــيــون دوالر فــي الــعــام 
املــحــلــي  ــاتــــج  ــنــ الــ حـــجـــم  يـــتـــصـــدر  إذ   .2016
ــاملـــي بـــحـــوالـــى 18  ــعـ األمـــيـــركـــي االقـــتـــصـــاد الـ
الــصــيــنــي  االقـــتـــصـــاد  تـــرلـــيـــون دوالر، ويــلــيــه 
بحجم يقدر بحوالى 11 ترليون دوالر. وهما 
الــلــذان يــقــودان العالم حاليًا. ثم  االقــتــصــادان 
الياباني  االقــتــصــاد  الثالثة  املرتبة  فــي  يــأتــي 
ــانــــي  واألملــ دوالر،  تـــرلـــيـــونـــات   4.4 بـــحـــوالـــى 
املرتبة  فــي  ثــم  دوالر،  ترليونات   3.4 بحوالى 
 2.9 بحوالى  البريطاني  االقتصاد  الخامسة 
االقتصاد  سيكون  كيف  لكن  دوالر.  تــرلــيــون 

العاملي خال العام 2050؟ 
ــات إلـــــى تــوقــع  ــ ــدراســ ــ ــن الــ ــد مــ ــديـ ــعـ  ســـعـــت الـ
تطور االقتصاد العاملي خال العقود املقبلة 
ــان والـــتـــقـــدم  ــكـ ــاًء عـــلـــى  تـــطـــور عـــــدد الـــسـ ــنــ بــ
الــتــقــنــي. ولــكــن هـــذه الــتــوقــعــات تــظــل شبيهة 
بالنظريات، وذلك لكثرة املتغيرات املتداخلة 

الــدول. حاولت  اقتصادات  في رسم مسارات 
شــركــة تــدقــيــق الــحــســابــات الــعــاملــيــة »بــرايــس 
ووتر هاوس كوبرز«، رسم مسار لاقتصاد 
الــذي  التقرير،  الــعــام 2050. وفــي  فــي  العاملي 
حــمــل عــنــوان »رؤيــــة بــعــيــدة: كــيــف سيتغير 
الـــعـــام 2050؟«،  بــحــلــول  الــعــاملــي  االقـــتـــصـــاد 
ــرز«  ــ ــوبـ ــ ــــس ووتــــــــرهــــــــاوس كـ ــ ــرايـ ــ ــ درســـــــــت »بـ
اقتصادات العالم وقامت بترتيب 32 اقتصادًا 
اســتــنــادًا لــلــنــاتــج املــحــلــي اإلجــمــالــي بحسب 
التقرير  وقــال   .)PPP( الشرائية  القوة  تعادل 
على  ستهيمن  النامية  البلدان  اقتصادات  إن 

ــام 2050، إذ  ــعـ الـ الـــعـــاملـــي بــحــلــول  االقـــتـــصـــاد 
سيكون نمو االقتصاد العاملي مدفوعًا ببلدان 
ــبـــرازيـــل والــــصــــني والـــهـــنـــد وإنــدونــيــســيــا  ــالـ كـ
ــيــــا وتـــركـــيـــا. واملـــفـــاجـــأة أن  واملــكــســيــك وروســ
املتحدة،  الــواليــات  تتراجع  أن  تتوقع  الشركة 
العالم،  فــي  اقتصاد  أقــوى  تعد صاحبة  التي 
بحلول العام 2050 إلى املرتبة الثالثة عامليًا، 
والهند،  العالم،  ستتصدر  التي  الــصــني،  بعد 
التي ستحل في املرتبة الثانية. وامللفت أيضًا 
في التقرير أن إندونيسيا ستتقدم من املرتبة 
الثامنة في 2016 إلى املرتبة الرابعة في 2050، 
حــيــث ســيــبــلــغ حــجــم اقــتــصــادهــا نــحــو 10.5 

تريليونات دوالر.
ــاد الـــروســـي  ــتـــصـ ــاء فــــي الـــتـــقـــريـــر أن االقـ ــ وجــ
اقــــتــــصــــادات   2050 الـــــعـــــام  فـــــي  ســــيــــتــــجــــاوز 
دول أوروبـــيـــة كــبــرى كــأملــانــيــا، وبــريــطــانــيــا، 
حجم  يبلغ  أن  الــدراســة  تتوقع  إذ  وإيطاليا، 
الناتج املحلي اإلجمالي لروسيا آنذاك نحو 7 
تريليونات دوالر. وفي العام 2050، ستخرج 
أملانيا من نــادي أقــوى خمسة اقتصادات في 
العالم، حيث ستتراجع إلى املرتبة الـ9 عامليًا، 
عامليًا  الخامسة  املرتبة  تحتل  كانت  أن  بعد 
في 2016، في حني ستحل اململكة املتحدة في 
2050 في املرتبة الـ10 عامليًا. ولكن ياحظ أن 
الشرائية  الــقــوة  مكافئ  على  اعتمد  التقرير 
للسكان ولم يأخذ في الحسبان تطور حجم 
ــمـــي. وبــالــتــالــي  االقـــتـــصـــادات بــالــتــقــديــر اإلسـ
النمو السكاني على  التقرير على تأثير  ركز 
رسم مسار االقتصاد العاملي في العام 2050. 
ومعروف أن النمو السكاني في الصني ودول 
»بريكس«، مثل الهند والبرازيل، يفوق كثيرًا 
النمو السكاني في الدول املتقدمة، وبالتالي 
فــبــهــذا الــتــقــديــر تــتــفــوق اقـــتـــصـــادات ضعيفة 
على أخــرى قوية. ولكن هنالك عوامل مهمة، 
ــذي يــخــلــق حــالــيــًا  ــ ــــي الـــتـــطـــور الــتــقــنــي الــ وهـ
الـــذي تهيمن عليه  ــاح،  ــ واألربـ القيمة  فــائــض 

أميركا وأملانيا. 
)العربي الجديد(

في البنك املركزي قوله، إن السياسة النقدية 
لــلــصــني ســتــكــون حكيمة ومــحــايــدة فــي عــام 
2017، ما سيساعد على منع حــدوث ارتفاع 
ــون وفـــقـــاعـــات  ــ ــديـ ــ ســــريــــع فــــي مـــســـتـــويـــات الـ
األصــــول. وأضـــاف »مـــا« أن مــوقــف السياسة 
املالية هذا سيساعد أيضا في الحفاظ على 
نمو اقتصادي ضمن وتيرة معقولة وضمان 

بقاء التضخم ضمن مستوى مستقر.
ــا »مـــــــا« فــي  ــهـ ووفــــقــــا لـــتـــصـــريـــحـــات أدلـــــــى بـ
ــافــــورة، ســتــســعــى  ــغــ ــنــ ــــي ســ ــد فـ ــقـ اجــــتــــمــــاع عـ
املــزيــد مــن فتح ســوق السندات  الــصــني وراء 
فــي  ســـنـــداتـــهـــا  إلدراج  ــــروف  ــظــ ــ الــ ــئـــة  ــيـ وتـــهـ
املـــــؤشـــــرات الـــعـــاملـــيـــة الـــرئـــيـــســـيـــة. وبــحــســب 
تصريحات للخبير ما جيون خال اجتماع 
فـــي ســـنـــغـــافـــورة، تــســعــى الـــصـــني إلــــى زيــــادة 
فتح ســوق الــســنــدات وتهيئة الــظــروف لضم 

سنداتها في املؤشرات العاملية الكبرى. 
إلـــى ذلـــك أظـــهـــرت بــيــانــات أمـــس الــجــمــعــة أن 
الـــصـــني صـــــارت لــلــمــرة األولــــــى أكـــبـــر شــريــك 
تجاري ألملانيا في 2016 لتتفوق بذلك على 
الــواليــات املــتــحــدة الــتــي تــراجــعــت إلــى املركز 
مكتب  بيانات  وأشـــارت  فرنسا.  بعد  الثالث 
ــتـــي اطـــلـــعـــت عــلــيــهــا  ــادي الـ ــ ــــحـ اإلحــــصــــاء االتـ
رويترز إلى أن قيمة واردات أملانيا من الصني 
وصادراتها إليها زادت إلى 170 مليار يورو 

)180 مليار دوالر( العام املاضي.
ومــن املرجح أن يسعد هــذا التطور الحكومة 
حماية  في  يتمثل  هدفا  تبنت  التي  األملانية 
الرئيس  هــدد  بعدما  العاملية  الحرة  التجارة 
ــفــــرض رســــوم  ــركــــي دونـــــالـــــد تــــرامــــب بــ ــيــ األمــ

جمركية على الواردات واتهم كبير مستشاريه 
ضعف  باستغال  أملانيا  التجارية  للشؤون 
اليورو في تعزيز الصادرات. وأشــار زيغمار 
غــابــريــيــل نــائــب املــســتــشــارة األملــانــيــة إلـــى أن 
االتــحــاد األوروبـــــي يــجــب أن يــعــاود التركيز 
ــاه آســـيـــا  ــة تــــجــ ــاديــ ــتــــصــ ــلـــى ســـيـــاســـتـــه االقــ عـ
تــرامــب ســيــاســة الحماية  تــبــنــت حــكــومــة  إذا 
الــتــجــاريــة. وظــلــت فــرنــســا ثــانــي أكــبــر شريك 
تجاري ألملانيا إذ بلغ حجم التبادل التجاري 
ــاءت  ــ ــار يــــــــورو. وجــ ــيـ ــلـ ــديـــن 167 مـ ــلـ ــبـ الـ بــــني 
بتجارة  الثالثة  املرتبة  في  املتحدة  الواليات 

حجمها 165 مليار يورو.
وفي عام 2015 أضحت الواليات املتحدة أكبر 
شــريــك تــجــاري ألملــانــيــا مــتــفــوقــة عــلــى فرنسا 
انتعاش  األولــى منذ عــام 1961 بفضل  للمرة 
االقــتــصــاد األمــيــركــي وتــراجــع الـــيـــورو. وعلى 
ــات  ــا ظــلــت الـــواليـ ــدهـ ــــادرات وحـ صــعــيــد الـــــصـ
املتحدة أكبر مشتر للمنتجات األملانية الصنع 
في 2016 إذ استوردت سلعًا من أكبر اقتصاد 
أوروبــــي تــقــارب قيمتها 107 مــلــيــارات يــورو. 
وظـــلـــت فــرنــســا ثـــانـــي أكـــبـــر مــســتــورد للسلع 
ــا منها  ــهــ األملـــانـــيـــة حــيــث بــلــغــت قــيــمــة وارداتــ
الــبــيــانــات. وجــاءت  يـــورو بحسب  101 مليار 
بريطانيا في املركز الثالث باستيرادها سلعا 
أملانية قيمتها 86 مليار يورو. وحققت أملانيا 
أكبر فائض في التجارة الثنائية مع بريطانيا 
إذ تــشــيــر الــبــيــانــات إلـــى أن الـــصـــادرات فاقت 
مــن 50 مليار  بــأكــثــر  مــن بريطانيا  الـــــواردات 
يــــورو. وجــــاءت الـــواليـــات املــتــحــدة فــي املــركــز 
أملانيا  الــتــي حققت معها  الــــدول  بــني  الــثــانــي 
تجاوزت  حيث  الثنائية  التجارة  فــي  فائضا 
الــــصــــادرات األملـــانـــيـــة إلــــى الــــواليــــات املــتــحــدة 

الواردات منها بواقع 49 مليار يورو.
ويعني ذلك أن بريطانيا والواليات املتحدة 
شكلتا معا نحو 40% من الفائض التجاري 
ــا فــــي 2016  ــيـ ــانـ الـــقـــيـــاســـي الــــــذي حــقــقــتــه أملـ

والبالغ 252.9 مليار يورو.
)العربي الجديد(

اقتصادات العالم في 2050المركزي يواصل التدخل في السوق لدعم اليوان

املـــخـــاوف مــن أن هـــذه الـــديـــون قــد تــقــود إلــى 
اضطراب كبير في القطاع املصرفي األوروبي 
إذا ظــلــت فــي مــحــافــظ الــبــنــوك الــتــجــاريــة في 

دول الجنوب األوروبي. 
ــلـــق يـــعـــتـــقـــد مـــصـــرفـــيـــون أن  ــن هــــــذا املـــنـــطـ ــ مـ
مخاوف املستثمرين في سندات اليورو التي 
السياسي  التغيير  مطرقة  تحت  دولها  تقع 

على طباعة الفرنك الفرنسي. وهو ما يعني 
أن احـــتـــمـــاالت حــــــدوث فـــوضـــى فــــي مــنــطــقــة 
الــيــورو قــائــمــة.  وبــالــتــالــي، فــإن املستثمرين 
يــبــحــثــون عــن مــــاذات آمــنــة الســتــثــمــاراتــهــم، 
وحتى اآلن ال توجد ماذات كافية، فالدوالر 
ربــمــا يــتــراجــع وســـط تــضــارب التصريحات 
فتارة  ترامب،  دونالد  الرئيس  يطلقها  التي 

الذي يجتاح أوروبا، تبحث عن ماذات آمنة 
بعيدًا عن املفاجآت السياسية التي قد تحدث 
خال العام الجاري. ومن أكبر هذه املخاوف 
االنتخابات  نتائج  ستحمله  مــا  السياسية 
الــفــرنــســيــة، حــيــث تــهــدد املــرشــحــة لــوبــان في 
ــال فــوزهــا بــالــرئــاســة بـــإخـــراج فــرنــســا من  حـ
ــبـــار املـــركـــزي الــفــرنــســي  ــيـــورو وإجـ مــنــطــقــة الـ

يقول إنه سيطبق »ضريبة الحدود«، وتارة 
أخــــرى يــقــول إنــهــا »ضــريــبــة مــعــقــدة«، ثـــم ال 
يــزال مترددًا في متى سينفذ وعــده الخاص 
بمشاريع البنى التحتية التي قال إنه سينفق 
الــتــصــريــحــات  عــلــيــهــا تــرلــيــون دوالر. وآخــــر 
الرئيس ترامب يقول فيها، إن  الــصــادرة عن 

هذه املشاريع ربما ستبدأ في العام املقبل. 

وســــط هــــذه الــتــصــريــحــات املــتــضــاربــة يجد 
ــــرة حــــول  ــيـ ــ ــمــــرون أنـــفـــســـهـــم فـــــي حـ ــثــ ــتــ املــــســ
ــــي وكــــذلــــك  ــركـ ــ ــيـ ــ ــاد األمـ ــ ــــصـ ــتـ ــ تــــوجــــهــــات االقـ
توجهات سوق »وول ستريت« الذي يواصل 
تــحــطــيــم األرقــــــــام. كــمــا يــــرى مــصــرفــيــون أن 
والفوضى  التصريحات  فــي  الــتــضــارب  هــذا 
األبيض،  البيت  في  حاليًا  الجارية  اإلداريـــة 
ربــــمــــا تــــقــــود إلــــــى حــــركــــة تـــصـــحـــيـــح مـــؤملـــة 
فـــي ســـوق املــــال األمـــيـــركـــي. وهــــذا االحــتــمــال 
يجعل املستثمرين في أوروبــا يحذرون من 
االستثمار بقوة في السوق األميركي. وعلى 
الصعيد السويسري، فقد وضعت الحكومة 
السويسرية خال العامني املاضيني ضوابط 
اليورو، أصبح  لتدفق اإليداعات من منطقة 
ا من إيداعاته  بموجبها املستثمر يفقد جزء
حينما يحول أمواله من اليورو إلى الفرنك 
ــة ديـــون  ــان أزمــ ــدث ذلـــك إبــ الــســويــســري. وحــ
ــفـــع ســعــر صــــرف الــفــرنــك  ــيــــورو، حــيــث ارتـ الــ
الـــســـويـــســـري بـــقـــوة لـــيـــؤثـــر عـــلـــى تــنــافــســيــة 
نفاذهل  وإضــعــاف  السويسرية  الـــصـــادرات 

لألسواق العاملية. 
وبـــالـــتـــالـــي فـــالـــفـــرصـــة قـــائـــمـــة أمـــــــام تــحــول 
املستثمرين نحو االسترليني خال النصف 
الــــجــــاري، إذا مـــا تمكنت  الـــعـــام  الــثــانــي مـــن 
ــة الـــــــــــوزراء الـــبـــريـــطـــانـــيـــة مــــن إجــــــراء  ــيـــسـ رئـ
مـــفـــاوضـــات نــاجــحــة لــلــخــروج مـــن عــضــويــة 
األوروبـــي وتفاوضت على مكاسب  االتحاد 
ــــدود الـــتـــجـــاريـــة املــفــتــوحــة  ــحـ ــ مــــن بــيــنــهــا الـ
وحـــق »جــــواز املــــرور الــتــجــاري« للمصارف 
ورضيت بتقديم بعض التنازالت. وما يدعم 
االســتــرلــيــنــي خــــال نــصــف الـــعـــام الـــجـــاري، 
البريطاني  لاقتصاد  املتوقع  القوي  النمو 
و%2.0،   1.8 بــــني  تـــــــراوح  بــنــســبــة  واملــــقــــدر 
ــمـــو الـــضـــعـــيـــف فــــي اقــــتــــصــــادات  ــنـ ــابـــل الـ ــقـ مـ
االستقرار  كذلك  يدعمه  كما  اليورو.  منطقة 
الــســيــاســي الـــقـــوي فـــي بــريــطــانــيــا وضــعــف 
الـــحـــركـــات الــشــعــبــويــة مـــقـــارنـــة بــالــحــركــات 
الشعبوية التي تحولت إلى أحزاب قوية في 

العديد من دول منطقة اليورو.  
ومـــــــــن بـــــــني الــــــعــــــامــــــات املــــشــــجــــعــــة عـــــــودة 
املستثمرين في اإلنشاءات العقارية لتطوير 
الشقق الفاخرة في لندن، حيث تتجه شركات 
»كــانــدي بــــراذرز«، لتطوير شقق فــي منطقة 
هـــايـــد بـــــارك بــســعــر 55 مــلــيــون اســتــرلــيــنــي 
هـــايـــد  مـــخـــطـــط »وان  ــــن  مـ ــالــــقــــرب  بــ لـــلـــشـــقـــة 
بــــــارك«، وهــــو مـــا يــدعــم تــوجــه املــســتــثــمــريــن 
واألثـــريـــاء نــحــو لــنــدن وســـط الــفــوضــى التي 
تجتاح أسواق منطقة اليورو واملخاوف من 

سياسات ترامب

الدوالر  أمام  أسبوعين  في  مستوى  أعلى  من  االسترليني  الجنيه  تراجع 
أمس الجمعة لكنه ال يزال يتجه صوب تسجيل أقوى أداء أسبوعي منذ 
الذي  الوقت  في  الثاني،  يناير/كانون 
المستثمرين  اهتمام  فيه  تحول 
ــاســيــة في  ــســي ــى الـــمـــخـــاوف ال ــ إل
من  بدًال  ــا  وأوروب المتحدة  الواليات 
من  بريطانيا  بخروج  المرتبطة  تلك 
االتحاد األوروبي. ويتوقع عدد من 
من  جديدة  جولة  الكبرى  البنوك 
محادثات  مضت  إذا  االسترليني  بيع 
قدما  األوروبي  االتحاد  من  الخروج 

الشهر المقبل.

أقوى أداء اسبوعي
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يواصل البنك المركزي 
الصيني التدخل في 
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سلطان العامر

عــنــدمــا شــرعــت أكــتــب هـــذه املــقــالــة، كــانــت 
ــتــــي أريـــــــد كـــتـــابـــتـــهـــا مــخــتــلــفــة.  ــفــــكــــرة الــ الــ
كــنــت أريــــد أن أعــــارض ثــاثــة آراء ســائــدة 
حــول الــرئــيــس األمــيــركــي، دونــالــد تــرامــب: 
أميركا  داخـــل  الــلــيــبــرالــيــون  يــروجــه  األول 
وخــارجــهــا، والـــذي يــصــور تــرامــب شــذوذا 
عّما هي عليه أميركا، وتصوير ما يقوله 
عّما  غريبا  أجنبيا  باعتباره  يفعله  ومــا 
أريــد،  وكنت  أميركا.  عليه  تكون  أن  يجب 
ــــرأي، أن ال أقــع  فــي اعــتــراضــي عــلــى هـــذا الـ
 الـــذي يــقــع فــيــه مــن يــعــارضــه من 

ّ
فــي الــفــخ

أصحاب الرأي اآلخر من اليساريني الذين 
يعتقدون أن الشر، كل الشر، هو ما تفعله 
ــه ال جــديــد  ــ أمـــيـــركـــا، والــــذيــــن يـــــــــرّددون أنـ
تحت الشمس، وأن تــرامــب مثل غــيــره، بل 
إن متبنني لهذا الــرأي قد يمضون خطوة 
أخـــرى، ليقولوا إن تــرامــب هــو مــن يعكس 
الـــوجـــه الــحــقــيــقــي ألمـــيـــركـــا. كــنــت أريــــد أن 
تـــرّد أيضا  الــرأيــني بطريقة  أعــتــرض على 
على رأي ثالث، يتبناه يمينيون في أميركا 
وخارجها، يرى في ترامب رئيسا صادقا، 
وافـــيـــا بـــوعـــوده، وأن كـــل الــدعــايــة الــقــويــة 
ضده ما هي إال رّدة فعل الطغمة الفاسدة 

املتحّكمة باإلعام والدولة العميقة.
وللقيام بهذه املهمة، كنت أريد أن أتحّدث 
عن أكثر قرارين مثيرين، اتخذهما ترامب 
مــطــلــع تــولــيــه الــســلــطــة، وأبـــــنّي مـــا قــــام به 
فعا، حظر دخول مواطني الدول العربية 
املكسيك.  الجدار مع  وإيـــران، وبناء  الست 

طارق الشيخ

قــضــيــة حـــايـــب خــائــبــة ومـــعـــركـــة فـــي غير 
مــــعــــتــــرك، وهـــــــي عـــــــرض ملـــــــرض ســـيـــاســـي 
يصيب مصر والسودان معا من حني إلى 
آخر، أكثر منها قضية تثير اهتمام الرأي 
العام في كا البلدين. حينما تثار، تتذكر 
السوداني  بــه  الـــذي يحس  الثابت  املــؤشــر 
مباشرة عند مطار القاهرة، حينما تطول 
فــتــرة انــتــظــاره فــي إجــــراءات غير مفهومة 
. حــيــنــهــا تــــدرك 

ً
وتـــســـتـــغـــرق وقـــتـــا طــــويــــا

ــرام بني  ــ ــا يـ ــا عــلــى غــيــر مـ أن ثــمــة شــيــئــا مـ
حكومتي مصر والسودان. وهكذا حايب، 
املفتعل  السمج والخشن  الــحــوار  مــن  نــوع 
بني قيادتي البلدين أكثر منه قضية قائمة 
ُيراد لها حل. هي قضية منسية ال تستوقف 
أحدا، فحينما كانت مصر بعنفوانها، أيام 
مصر  تكن  لم  عبدالناصر،  جمال  الرئيس 
لتشغل بالها كثيرا بهذه املسألة، وارتضت 
ــلــــســــودان،  لـــحـــايـــب الـــتـــبـــعـــيـــة اإلداريــــــــــــة لــ
والـــســـودان حينما كــان فــي مــقــدوره إثــارة 
القضية ســيــادة وحقا اخــتــار وقــف الجدل 
بـــشـــأنـــهـــا، وفـــضـــل تـــركـــهـــا مــنــســيــة ضــمــن 
آالف القضايا في أرشيفات األمم املتحدة. 
وأهـــــل حـــايـــب أنــفــســهــم، عــلــى قــلــتــهــم من 
قــبــائــل الــبــشــاريــني، حينما كـــان االقــتــصــاد 
ــانـــوا أكــثــر  الـــســـودانـــي بــصــحــة وعـــافـــيـــة، كـ
اهــتــمــامــا بــســودانــيــتــهــم، ويــحــرصــون على 
على  الــســودانــي، ويفضلونه  السفر  جــواز 
الــســودان وقتها يضمن لهم  املــصــري، ألن 
ــة املــــوفــــورة،  الــتــعــلــيــم املـــــرغـــــوب، والـــصـــحـ
والسوق العامر ببضائعه، وبكل ما يخطر 
ــا تدهورت صحة اقتصاد 

ّ
على بالهم.  ومل

السودان، شأن كل شيء في السودان اليوم، 
أصبحت مصر املـــاذ، فــوجــدوا املــوئــل في 
الــــجــــواز املــــصــــري، واحـــتـــمـــوا بــمــكــتــســبــات 
املواطنة املصرية. وكانت هذه العملية تتم 
بتلقائية قبلية، بعيدا عن عدسات الشارع 
يعرف  البلدين.  في  والصحافة  السياسي 
أهلنا البشاريون أكثر من غيرهم جغرافيا 
املنطقة وتعاريجها. ولذا، هم بغض النظر 

سمير صالحة

املــؤكــد أن الــزعــيــمــني الــعــراقــيــني الــكــرديــني، 
مــســعــود الــبــرزانــي وخــصــمــه الــلــدود جــال 
من  املستفيدين  أكثر  بني  كانا  الطالباني، 
غــزو أميركا الــعــراق واحــتــالــه عـــام  2003، 
الـــكـــردي  لــإقــلــيــم  رئــيــســا  األول  أصـــبـــح  اذ 
ــل الـــثـــانـــي إلـــى  ــ ــال، بــيــنــمــا وصــ ــمــ فــــي الــــشــ
ــراق بــأكــمــلــه. وفــــي مــوقــع آخـــر،  ــعـ رئـــاســـة الـ
ــم، 

ّ
تــمــســك الــــســــوري الــــكــــردي، صـــالـــح مــســل

حــلــيــف زعــيــم حـــزب الــعــمــال الــكــردســتــانــي، 
عــبــد الـــلـــه أوجـــــــان، بـــهـــذا الــــحــــزب، وشــكــل 
التنظيم الظل في سورية، تحت اسم حزب 
االتـــحـــاد الــديــمــقــراطــي، وتــضــعــهــمــا تركيا 
فـــي مــقــدمــة قــائــمــة الــتــنــظــيــمــات اإلرهــابــيــة 
الــتــي تــحــاربــهــا. أمــا أكـــراد إيـــران فما زالــوا 
خارج املشهد، ينتظرون التحوالت املحلية 
واإلقــلــيــمــيــة والـــدولـــيـــة.  تــخــلــت أنـــقـــرة عن 
سياسة رفض املشروع الفيدرالي العراقي، 
العراقية  الــتــوازنــات  فــي  الــتــغــيــرات  بسبب 
واإلقــلــيــمــيــة واملــشــهــد الـــســـوري، وســيــاســة 
الطريق  لقطع  بها  تمسكت  التي  التصلب 
ــــزب الـــعـــمـــال الــكــردســتــانــي  ــــام حـ عـــلـــى أحــ
ومشروعه االنفصالي، فوطدت العاقة مع 
رفض  على  البرزاني  مع  وتفاهمت  أربــيــل، 
املشاريع الكردية في سورية وتركيا، فيما 
انصرف الطالباني وحلفاؤه في اإلقليم إلى 
تبني مشروع معارضة يتصاعد ويتراجع، 

حسب البارومتر السياسي في الشمال.
ــانــــي« تــوحــيــد  ــتــ ــكــــردســ ــد »الــــعــــمــــال الــ ــريــ يــ
مــنــاطــق ســيــطــرتــه فـــي شـــمـــال ســـوريـــة مع 
إقــلــيــم شــمــال الــعــراق نـــواة أولــيــة ملشروعه 
في تركيا وإيـــران، لكنه يعرف جيدًا أن كل 
بقدرته  مباشرة  يرتبط  ويــريــده  يقوله  مــا 
الصارمة  التركية  السياسة  مواجهة  على 
هنا، وكذلك املتغيرات اإلقليمية والدولية، 

وتحديدًا املوقفني األميركي والروسي.
بدعوة من مركزي أبحاث ودراسات يتابعان 
ــردي فــــي املـــنـــطـــقـــة، وبــتــمــويــل  ــ ــكـ ــ الــــشــــأن الـ
ودعــم روسيني مباشرين، عقد سياسيون 
ومفكرون أكراد وروس مؤتمرًا إقليميا في 
الكردية  القضية  مستقبل  لبحث  موسكو، 
في تركيا والعراق وسورية وإيران، البلدان 
األربعة التي يتنازعون معها على حقوقهم 
تحت  والثقافية،  واالجتماعية  السياسية 
عنوان »املنافسة إلعادة تقسيم النفوذ في 
والعواقب  الراهن  الوضع  األوســط:  الشرق 
املحتملة«، بمشاركة ممثلني عن أكراد هذه 
دالالت  طياته  في  املؤتمر  ويحمل  البلدان. 
ــى بــهــذا  ــ عــــدة، مــنــهــا أنـــه يــعــقــد لــلــمــرة األولـ
الشكل والتمثيل الواسع من األكراد، وجاء 
السورية  مــفــاوضــات جنيف  انــطــاق  قبيل 
ــة لـــأكـــراد  ــيــ ــام، ويـــشـــكـــل فـــرصـــة روســ ــ ــأيـ ــ بـ
الرعاية والحماية  لتنسيق مواقفهم تحت 
التي  أن موسكو  التي توفرها لهم. ويبدو 
تخلت عن حليفها أوجان، وقبلت تسليمه 
إلـــى أنـــقـــرة فـــي 15 فــبــرايــر/ شــبــاط 1999، 
أن تغفر لنفسها من خــال توقيت  تحاول 
انــعــقــاد املــؤتــمــر فـــي الـــتـــاريـــخ نــفــســه الـــذي 

تخلت فيه عن أوجان.
تقول قناعات كثيرة ملن شاركوا في املؤتمر 
أن الــــشــــرق األوســــــــط لــــم يـــعـــد قــــــــادرًا عــلــى 
الــتــعــامــل مــع مــفــهــوم الــدولــة الــقــومــيــة، وأن 
والدستوري  السياسي  والتجديد  التغيير 
في إطار نظام الكونفدراليات بات ضرورة 
ال يمكن تجاهلها. وأنه إذا لم يكن لأكراد 
ــإنـــهـــم لــن  ــيـــف، فـ ــنـ ــفــــاوضــــات جـ دور فــــي مــ
إليها،  ستنتهي  الــتــي  بــالــقــرارات  يعترفوا 
وحـــق املــشــاركــة فــي تــقــريــر مصير بــادهــم 
حــقــيــقــة لـــم يــعــد فـــي الـــوســـع إغــفــالــهــا، إلــى 
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ــي  ــ ــانــ ــ ــة االســـــتـــــراتـــــيـــــجـــــي األملــ ــ ــولــ ــ ــقــــى قــ ــبــ تــ
كاوزفيتس »الحرب امتداد للسياسة لكن 
بوسائل أخرى« التعبير املقتضب، والوحيد 
االستعصاء  لــوصــف  اقتباسه  يمكن  الـــذي 
ــكــــام األوضــــــح لفهم  ــد، والــ ــديــ الــــســــوري املــ
الساعية  واإلقليمية  الدولية  القوى  موقف 
إلـــى حـــل ســيــاســي، بــاالتــكــاء عــلــى وســائــل 
بـــات واضــحــا أن شــكــل التمثيل  عــســكــريــة. 
املعارض في جنيف 4 يعكس زاوية النظر 
الــدولــيــة الــجــديــدة لــأزمــة الــســورّيــة، والتي 
فقد سبق  وعــســكــري،  هــي خليط سياسي 
أن حاول املجتمع الدولي إخفاء العسكري 
)املـــــعـــــارض( لـــصـــالـــح الـــســـيـــاســـي مــــن دون 
جــــدوى، فبموجب قــواعــد الــحــرب الــدائــرة، 
رضخ املجتمع الدولي إّياه لفكرة وجوب أن 
يجلس العسكريون إلى جوار السياسيني، 
ــاالت الــســابــقــة، ولــعــل  ــحـ مـــتـــجـــاوزًا بــذلــك الـ
التقارب  أنتجها  الــتــي  أستانة  مــفــاوضــات 
الروسي – التركي شّكل همزة الوصل بني 
الــجــاري، من حيث  الفائت وجنيف  جنيف 
رسم شكل الوفد املعارض، وبالتالي طبيعة 
الــنــقــاشــات الــعــمــلــّيــة املــتــوقــعــة فــيــمــا خص 
الــعــســكــريــة. وال يجانب  ــمـــال  الــهــدنــة واألعـ
واحدنا الصواب في القول إن تحّول قبول 
حــضــور املـــعـــارضـــة املــســلــحــة ومــشــاركــتــهــا 
ــه، إغـــــــــراًء روســـيـــا  ــ ــهـ ــ ـــل، فــــي أحـــــد أوجـ

ّ
يـــمـــث

التي وصفتها  املسلحة  للفصائل  مكشوفا 
لحضور  »إرهــابــيــة«،  بأنها  يــومــا  موسكو 
مــحــادثــات جنيف 4، حيث عــّبــرت روســيــا، 
ــراك الــعــســكــريــني من  ، بــوجــوب إشــ

ً
صـــراحـــة

املــعــارضــة فــي مــحــادثــات جــنــيــف، بتمثيل 
صــحــيــح إلـــى جــــوار الــســيــاســيــني، مــا شّكل 
ملمحا جديدًا في محاولة تفكيك االنسداد 
السابقة  الجوالت  في  السياسي وحلحلته 

من املفاوضات.  
وفي ما يشبه قول نبوءة ما، عّبر املبعوث 
األممي، ستيفان دي ميستورا، في مؤتمر 
ــرايـــر/ شــبــاط  ــبـ ــط فـ ــ ــ مـــيـــونـــخ األمــــنــــي أواسـ
إنه  بقوله  التشاؤمية  نظرته  عن  الــجــاري، 
مـــحـــادثـــات جنيف  إن  ــقـــول  الـ يــســتــطــيــع  ال 
بــشــأن غموض  وكــذلــك صراحته  ستنجح، 
وعدم  السلمي،  الحل  من  األميركي  املوقف 
إبـــداء رأي واضـــح إزاء الــوضــع الــراهــن، ما 
يعد من العقبات املنتظرة. يبدو أن كثيرين 
أخـــطـــأوا فــي تــوصــيــف الــعــاقــات الــروســيــة 
ــيــــة بـــأنـــهـــا تـــســـيـــر وفــــــق إيـــقـــاع  ــيــــركــ - األمــ
تـــرامـــب، ويــبــدو  إدارة  مــع وجـــود  منضبط 
ــوا فـــي تــحــلــيــل مــجــريــات  ــرطـ أن كــثــيــريــن أفـ
ــانــــة ونـــتـــائـــجـــهـــا بــأنــهــا  ــتــ مــــفــــاوضــــات أســ
أميركي  بقبول  تركية   - روســيــة  محادثات 

ليس القرار األول سوى بناء وتوسيع على 
قرارات وإجراءات اتخذها الرئيس السابق 
ــا، فـــســـوريـــة ولــيــبــيــا تــوقــف  ــ ــامـ ــ ــاراك أوبـ ــ ــ بـ
إصدار التأشيرات فيها منذ عام 2012، أما 
 .2015 شباط  فبراير/  منذ  فتوقف  اليمن 
أمـــا إيـــــران والـــصـــومـــال فـــا تــوجــد فيهما 
ســفــارات أميركية. وهــذا يعني أنــه عندما 
ــدر تـــرامـــب الـــقـــرار، فـــإن مــواطــنــي هــذه  أصــ
من  بالغة   

ً
صعوبة يجدون  كانوا  البلدان 

أجـــل الــحــصــول عــلــى تــأشــيــرة أو مراجعة 
ســــفــــارة، وأن الــتــكــالــيــف الـــتـــي يــحــتــاجــهــا 
السفر إلى دولة قريبة توجد فيها سفارة 
عــالــيــة، بــحــيــث ال يــمــكــن إال لــفــئــة صغيرة 
فقط االنتفاع من هذه الخدمات. بالنسبة 
لــلــعــراق والــــســــودان، فــالــحــرب فــي األولــــى، 
والــعــاقــة الــفــاتــرة بـــني الــثــانــيــة وأمــيــركــا، 
جعلت مــن أعــــداد املــقــبــولــني مــن الــدولــتــني 

 نسبيا. 
ً
قليلة

نجد انعكاس هذا على األعداد التي تأتي 
ــــى أمـــيـــركـــا فــــي الــفــتــرة  ــدول إلـ ــ ــ ــــذه الـ مــــن هـ
الــســابــقــة لــلــحــظــر، فــمــجــمــوع املــمــنــوحــني 
تــأشــيــرة هــجــرة مــن هـــذه الــــدول مــن 2013 
إلى 2015 يتراوح من 17 ألفا إلى 19 ألفا 
ســنــويــا، وهـــذا يمثل مــا نسبته مــن %3 - 
4% مــن اإلجــمــالــي الـــذي يــتــراوح مــن 473 
أما مجموع املمنوحني  ألفا.  إلى 531  ألفا 
وما  والــدراســة  )للسياحة  مؤقتة  تأشيرة 
إلى ذلك( فيتراوح عددهم من 68 ألفا إلى 
ألــفــا، وهـــذا يمثل مــا نسبته نحو %2   78
من اإلجمالي الذي يتراوح من 3,3 مايني 
يتراوح  5 مايني. وبمقارنة بسيطة،  إلــى 

ــــى قـــرابـــة  ــــدد املــســلــمــني فــيــهــمــا إلـ يـــصـــل عـ
مائتي مليون(.

يــنــطــبــق األمــــــر نــفــســه عـــلـــى قــــــرار تـــرامـــب 
ــا ملــا  اآلخـــــــــر املـــتـــعـــلـــق بـــــالـــــجـــــدار، فــــخــــافــ
من  كبيرا  قسما  فــإن  الليبراليون،  يتمناه 
الـــحـــدود األمــيــركــيــة واملــكــســيــكــيــة مــســّيــج 
ملا  الشرعيني. وخافا  املتسللني غير  ملنع 
يزعمه اليساريون املؤمنون بأن سياسات 
أمــيــركــا ال تتغير، فــإن قضية الــحــدود مع 
ابــتــداء  تــكــن قضية مــهــمــة، إال  لــم  املكسيك 
من التسعينيات، فبحسب بيتر آندرياس، 
صـــاحـــب كـــتـــاب »ألــــعــــاب الــــحــــدود.. تــأمــني 
سمح  األمــيــركــيــة«،   - املكسيكية  الـــحـــدود 
تــوقــيــع اتــفــاقــيــات الــتــجــارة املــفــتــوحــة بني 
دول أمــيــركــا الــشــمــالــيــة بـــمـــرور كـــل أنـــواع 

السلع، ما عدا اثنتني: املخّدرات والعمالة، 
أي أنه، بالتوازي مع حرّية مرور البضائع 
أمـــيـــركـــا إظـــهـــار غلظتها  بـــــدأت  األخـــــــرى، 
السلع،  من  النوعني  وشّدتها تجاه هذين 
حــيــث بـــدأ الــســيــاســيــون يــتــنــافــســون فيما 
بينهم، من أجل إظهار أنهم األكثر حرصا 
على أعمال األميركيني وصحتهم وأمنهم 
اتخاذ تدابير متشّددة  من غرمائهم، عبر 
الحّد  أن  أي  الشرعية،  غير  الهجرة  تجاه 
أصـــبـــح مــســرحــا ســيــاســيــا، لــكــســب رضــا 
أكثر من  الداخل والخارج،  الجماهير، في 
البضائع.  هــذه  لتسلل  حقيقي  منع  غاية 
مئات  بــنــاء  تــم  التسعينيات،  منذ  وفــعــا، 
ــلــــى الـــــحـــــدود،  األمــــــيــــــال مـــــن األســــــيــــــاج عــ
عسكرية  إلكترونية  تقنيات  واستخدمت 
معقدة لحماية الحدود، وآالف األشخاص 
تـــم تــوظــيــفــهــم )مـــن 4 آالف إلـــى 21 ألــفــا(، 
وطــائــرات بشرية ومــســّيــرة عــديــدة تحلق 
ونتيجة هذا  السماء.  مــن  الــحــدود  ملراقبة 
املتسللني غير  مــن  القتلى  مــن  اآلالف  كله: 
ميل   700 فــإن  ــدة:  واحـ وبكلمة  الشرعيني. 
من األلف ميل التي وعد ترامب ببناء جدار 
عليها مسّورة اآلن. تعني هذه الحقائق أن 
ما وعــد به ترامب موجود أصــا، أو على 
األقــل: غالبيته الكبرى، وفــي هــذا رّد على 
مــن يــــراه، مــن يمينيي الـــداخـــل والـــخـــارج، 

صادقا وصريحا.
ا كــبــيــرا  ــاالن أن جــــزء ــثـ مـــا يــقــولــه هــــذان املـ
ــن األثــــــر الــــــذي أوقـــعـــهـــمـــا قـــــــرارا تـــرامـــب  مــ
الفعلي،  وأثــرهــمــا  مضمونهما  فــي  لــيــس 
ســّمــت حظر  فدعايته  تسميتهما،  فــي  بــل 

مــواطــنــي الــــدول الــســبــع »مــنــع املسلمني«، 
ــمـــت الـــحـــواجـــز واألســـــــــوار املــــوجــــودة  وسـ
عــلــى الـــحـــدود مــع املــكــســيــك جـــــدارا. وهــذه 
النتيجة هي التي دفعتني لصياغة املقال 
بــشــكــل مـــخـــتـــلـــف، فـــعـــوضـــا عــــن االكـــتـــفـــاء 
تـــرامـــب، والـــرد  بكشف »حــقــيــقــة« مــا فعله 
أن  أحببت  السابقة،  الثاثة  املــواقــف  على 
ــى الـــقـــّوة الــعــجــيــبــة الــتــي تملكها  أشــيــر إلـ
»الــتــســمــيــة« وأثـــرهـــا عــلــى الـــنـــاس. وهـــذه 
مــاحــظــة كــنــت قــد الحــظــتــهــا أول مــا ظهر 
تنظيم الدولة اإلسامية )داعــش(، وبدأت 
جرائم التي ال تختلف نوعيا، وأقل بكثير 
مــن ناحية الــعــدد، مــن جــرائــم نظام األســد 
أو إسرائيل، لكن ردة الفعل عليها أشد من 
الفعل  ردة  مــن  كبير  فيما جــانــب  غــيــرهــا، 
هذه بسبب أن تسميتها بطريقة مختلفة.

املــشــتــرك فــي تــســمــيــات تــرامــب و»داعــــش« 
باعتبارها  يصوغانها  أنــهــمــا  أفعالهما 
 ضد فئات بشرية محددة، وليس 

ً
موجهة

ضــد قــضــايــا أو مــشــكــات عــامــة، فالحظر 
ــيـــــس لــحــفــظ  ــ ــلــــمــــني، ولـ ــــه ضـــــد املــــســ ــــوجـ مـ
ــــاب، والـــجـــدار ضد  األمـــن أو مــقــاومــة اإلرهـ
املــكــســيــكــيــني، ولــيــس لــحــمــايــة الـــحـــدود أو 
مكافحة املخدرات، والتفجير ضد الشيعة، 
ــقــــاط الـــحـــكـــومـــة أو الـــتـــوســـع،  ــيـــس إلســ ولـ
ــذا الــتــشــخــيــص، فـــإن  ــ ــّح هـ ــ وهــــكــــذا. إن صـ
السؤال الذي يعقبه هو ما حدث بأجهزتنا 
، ألســمــاء 

ً
ــة ــاسـ ــّسـ اإلدراكـــــيـــــة، لــيــجــعــلــهــا حـ

ــا  ــثــــر مــــن واقــــعــــهــــا وأثــــرهــ الـــســـيـــاســـات أكــ
الحقيقي؟ هذا سؤال بحاجة لتأمل.

)كاتب سعودي(

عن الجدل الرسمي أحرار في تجوالهم في 
املــنــطــقــة، مـــن مــصــوع جــنــوبــا فـــي أريــتــريــا 
ــاتــــني ومــــــدن الــبــحــر  وحـــتـــى حـــايـــب وشــ

األحمر على الساحل املصري.  
ــالــــزائــــدة  ــه بــ ــبــ ــدو حــــايــــب أشــ ــبــ وبـــــذلـــــك، تــ
الحياة  فحينما تستعر مصاعب  الدودية، 
فـــي الــبــلــديــن، تــلــتــهــب، وتــحــط الــحــكــومــات 
اســمــهــا حــايــب.   قــفــر  فــي منطقة  خيباتها 
والـــيـــوم، فــي هـــذه الــســنــوات الــعــجــاف التي 
ــلـــديـــن اضـــطـــرابـــا  ــبـ ــال الـ ــ تــــســــاوت فـــيـــهـــا حــ
سياسيا وأمــنــيــا وتــرديــا وفــقــرا وتــراجــعــا 
مــخــيــفــا فـــي الــديــمــقــراطــيــة وفـــي االقــتــصــاد 
وفي التعليم وفي الثقافة، أصبحت حايب 
قــضــيــة مــقــّدمــة يــتــجــاذب عــلــيــهــا الــطــرفــان. 
الــخــرطــوم امتلكوا  أو  الــقــاهــرة  فــي  وليتهم 
قّدموه  بما  بيانا  يقدموا  حتى  الشجاعة، 
اتــجــاه.  أي  فــي   

ً
تنمية املنطقة  تلك  لترقية 

واملرجح أن نــاس تلك املنطقة غير عابئني 
بما يــثــار بشأنها، وهــم يــعــرفــون أكــثــر من 
الرسميني أنهم ال يعترفون بالحدود التي 
تــخــتــصــم عــلــيــهــا حــكــومــتــا الـــبـــلـــديـــن، فكل 
بحالهم  فيها  يسرحون  التي  األرض  تلك 
لــهــم، وال شـــيء يــوقــفــهــم. وحــدهــم يــدركــون 
مدى حريتهم في الحركة رعاة مع حالهم 

بحسب الفصول واملراعي واملياه. 
ــيـــون كــثــيــرون إنـــهـــا أرض  ســيــقــول ســـودانـ
ــقــــول مــــصــــريــــون الـــكـــام  ــيــ ــة، وســ ــ ــيـ ــ ــــودانـ سـ
في  ومــعــركــة  خائبة  القضية  فيما   نفسه، 
الجغرافي،  األطلس  إلى  أنظر  غير معترك. 
حينما طبع ذات يوم، وفق السلم التعليمي 
في السودان، جاء يومها من مطابع مصر 
با حايب وال شاتني. ومع ذلك، لم تثر تلك 
الضجة بحكم العاقة الجيدة بني البلدين 
وقـــتـــهـــا، فــيــمــا تــعــلــمــت األجــــيــــال الــســابــقــة 
الجغرافيا على األطلس اإلنكليزي، فكانت 
حـــايـــب وشـــاتـــني ســـودانـــيـــتـــني. والــحــالــة 
جغرافيا  تــطــالــع  فحينما  شــائــعــة،  عــربــيــة 
املــدرســة فــي أي دولــة عربية، يطل الطاب 
ــافـــذة جــغــرافــيــة الـــعـــالـــم الـــعـــربـــي، من  مـــن نـ
خال رؤية موطن طباعة الخرائط، فتظهر 
أكـــثـــر مـــن حـــايـــب، وتــخــتــفــي تــبــعــا لجهة 

باالعتبار،  أخذ مصالحهم  جانب ضــرورة 
النظر  وبــغــض  بــمــســاواة،  معهم  والتعامل 
ــكــــم فـــــي ســــوريــــة  ــكــــون فـــــي الــــحــ ــيــ ــــن ســ ــّمـ ــ عـ

 .
ً
مستقبا

ــــراد أنــهــم الــيــوم وســـط تــطــورات  ويـــرى األكـ
ــاًء لــصــالــحــهــم،  ــ

ّ
ــن بــ تـــاريـــخـــيـــة، تــلــعــب دورًا 

الـــهـــدف  وأن  مــــضــــى،  وقــــــت  أي  ــن  ــ مـ أكــــثــــر 
األكــبــر بالنسبة ألكـــراد ســوريــة هــو إنشاء 
ــم، أمــــــا الـــحـــد  ــهــ ــة بــ ــاصــ دولــــــــة مــســتــقــلــة خــ
ــم فـــهـــو حـــصـــولـــهـــم عــلــى  ــهــ ــدافــ األدنــــــــى ألهــ
حــكــم ذاتــــي ســيــاســي وثــقــافــي مـــوســـع، في 
إطـــار الــدولــة الــســوريــة. وهــنــاك مــن يــرى أن 
األكــراد وصلوا إلى مرتبة القبول بهم قوة 
تساهم في تحديد شكل مستقبل املنطقة، 
ثــــــورات  أنـــتـــجـــتـــهـــا  ــتــــي  الــ ــحــــوالت  ــتــ الــ وأن 
الــربــيــع الــعــربــي أعـــــادت الــقــضــيــة الــكــرديــة 
 عــن نجاح األكـــراد في 

ً
إلــى الــواجــهــة، فضا

ويستفيد  »داعـــش«.  على  الحرب  استثمار 
ــنـــاورون على  أكــــراد صــالــح مــســلــم الــذيــن يـ
ــول الـــى  ــ ــــوصـ أكــــثــــر مــــن جـــبـــهـــة مــــن أجـــــل الـ
هدفهم األول في الحصول على حكم ذاتي 
فـــي املــنــطــقــة الــشــمــالــيــة املــتــاخــمــة لــتــركــيــا، 
ــيــــوم مــــن الــــدعــــم األمـــيـــركـــي  يــســتــفــيــدون الــ
الــعــســكــري واملــــــادي املـــبـــاشـــر، تــحــت غــطــاء 
ــيــــة فــي  ــة اإلســــامــ ــ ــدولـ ــ مـــحـــاربـــة تــنــظــيــم الـ
ــــراق. وهــــم يـــحـــاولـــون إقــنــاع  ــعـ ــ ــوريـــة والـ سـ
اإلدارة األميركية الجديدة أنهم، بتحالفهم 
ــقـــوى الــعــربــيــة فـــي املــنــطــقــة الــواقــعــة  مـــع الـ
أميركي،  جــوي  وبــغــطــاء  سيطرتهم،  تحت 
يمكنهم طرد »داعش« من الرقة نفسها، وأن 
مطلبهم الوحيد هنا هو ربط الكانتونات 
الــكــرديــة فــي شــمــال ســوريــة ببعضها، من 

خال تعطيل عملية درع الفرات التركية.
وقـــد تــكــون مــوســكــو جــاهــزة لتفعيل ورقــة 
بذل مزيد من الجهود، من أجل إنجاز عملية 
الــتــفــاهــم  بــني نــظــام األســـد وصــالــح مسلم 
في سورية، وهي فعلت ذلك في ديسمبر/ 
لكنها  املـــنـــصـــرم،  الـــعـــام  مـــن  األول  كـــانـــون 
اقتراح  الــى جانب  الــوقــوف  إمكانية  بشأن 
منح أكــراد سورية الحكم الــذاتــي، تقول إن 
دســـتـــورًا فــيــدرالــيــا لــســوريــة يــحــمــي حصة 
األكراد السياسية والدستورية ونفوذهم ال 
لبدء  اقتراحا، بل تساؤاًل تطرحه هي  يعد 
املناقشة حول املوضوع، لكنها على األرض 
تفعل أكثر من ذلك. سياسة أميركا الكردية 
كانت بني أسباب التقارب التركي الروسي، 
ــا مع  ــيـ أخــــيــــرًا، فــهــل يــعــقــل أن تــنــســق روسـ
أكراد سورية، من دون تفاهمات مسبقة مع 
أم أن موسكو تحاول سحب الورقة  أنقرة، 
الــكــرديــة مــن يــد واشــنــطــن، للعبها هــي في 
بــأنــقــرة وطــهــران؟ عـــادت موسكو  عاقتها 
الــــتــــي ســـمـــحـــت بـــافـــتـــتـــاح مــمــثــلــيــة لــحــزب 
االتـــحـــاد الــديــمــقــراطــي الـــكـــردي، وأصــــدرت 
أوامـــــرهـــــا بــــإغــــاق املــمــثــلــيــة بـــعـــد تــحــســن 
املصالح  تتقاطع  وحيث  بأنقرة،  عاقاتها 
بمقترحاتها،  موسكو  لكن  الجانبني.  بــني 
في إطار مشروع الدستور الذي تروجه في 

عــلــى مــضــض، فــيــمــا خـــص نــتــائــجــهــا، كــان 
يحمل االستعجال وإطاق األحكام املسبقة 
حــول الـــدور األمــيــركــي فــي ســوريــة الـــذي ال 
ُيــفــهــم مــنــه ســـوى الــعــنــوان الــرئــيــســي، وهــو 
محاربة تنظيم داعش، بينما تختفي باقي 

العناوين األميركية، أو يصعب تقديرها. 
ــــي رغـــبـــة  ــــروســ ــتــــعــــجــــال الــ ــن االســ ــ ُيـــفـــهـــم مـ
مــوســكــو الــــوصــــول إلــــى صــيــغ تــضــع حــدًا 
لدورها العسكري في سورية، وأنها تخشى 
ــحـــرب الـــتـــي دخــلــتــهــا،  ــواقـــب اســـتـــمـــرار الـ عـ
فقد تــحــدث مــفــاجــآت. لــذا تتبدى األولــويــة 
الــقــوى  فــي مــحــاولــة تفكيك  الــروســيــة اآلن 
املـــعـــارضـــة املــســلــحــة وفــــق ثــنــائــيــة الـــثـــواب 
الفصائل  تقسيم  منطق  ووفـــق  والــعــقــاب، 
ذلك عدم  إلى  ُيضاف  واحتوائها،  املسلحة 
إصــرار روسيا على إشــراك املعارضة التي 
تــتــبــع فـــي هـــواهـــا مــوســكــو، كـــحـــال منصة 
موسكو، وغيرها من األطراف املتكئة على 
الدعم الروسي، في مشهٍد يؤكد أن أولوية 
موسكو في جنيف هو الحديث عن مسرح 
األعمال العسكرية والهدنة وإعادة تحديد 
الفصائل التي يستوجب قتالها. في مقابل 
ذلـــك، يعكس الــتــبــاطــؤ األمــيــركــي رغــبــة في 
عــــدم إخــــــراج روســـيـــا ظـــافـــرة عــلــى طــاولــة 
الروابط  تفكيك  إلــى  يرمي  كما  املحادثات، 
الــروســيــة الــتــركــيــة الــنــاشــئــة، لــكــن الــهــشــة، 
 إلــى حشر إيــران في أضيق الزوايا 

ً
إضــافــة
املمكنة.

 »جنيف« لن يرّكز على 
َّ
الغالب على الظن أن

السير نحو تطبيق قرار مجلس األمن 2254 
األمثل،  الحكم  )شكل  العريضة  بعناوينه 
الدستور، االنتخابات( بقدر ما سيرّكز على 
تثبيت وقف إطاق النار الهش، وتوسعته، 
لـــيـــكـــون جــنــيــف تــــكــــرارًا ألســـتـــانـــة. وتــبــقــى 
،  فبموجب موقف 

ً
العقبات القديمة حاضرة

أهل النظام سيتم اإلصرار على  بقاء األسد 
وتحريم النقاش عن رحيله، وكذلك تحويل 
كل قرار »أممي« بخصوص األزمة السورية 
إلى قــرار »وطني«، أي أن مسائل الدستور 
واالنــتــخــابــات يــجــب أن يــقــّرهــا الــســوريــون 
ــــي يــــريــــدهــــا الـــــنـــــظـــــام، مــا  ــتـ ــ بـــالـــطـــريـــقـــة الـ
سيسمح للنظام اإلمعان في مسلكه القائم 
قـــرار مجلس األمـــن 2254 من  عــلــى  تفريغ 
املعارضة  الــذي سترفضه  األمــر  مضمونه، 
ــة الـــوحـــيـــدة  ــدنـ ــهـ ــــددًا، لــتــبــقــى ورقــــــة الـ ــــجـ مـ
القابلة للنقاش. ومع ذلك، لن يفّوت النظام 
الحديث عن مسائل محاربة »اإلرهاب«، في 
مقابل مطلب املعارضة انسحاب املليشيات 
الطائفية املؤازرة للنظام وغيرها من نقاط 
سيحاول الطرفان تسجيلها وعدم التراجع 

عنها، مهما كلف األمر. 
)كاتب سوري(

عدد التأشيرات املؤقتة التي منحت لدولة 
إســـامـــيـــة واحـــــــــدة، هــــي الـــســـعـــوديـــة، مــن 
ألــفــا، أي أنها أكثر من  إلــى 133  108 آالف 
 بفارق 

ً
إجمالي هذه الدول السبع مجتمعة

كــبــيــر. وتــجــدر اإلشـــــارة أيــضــا أن نصيب 
األسد من هذه التأشيرات املمنوحة لهذه 
الدول السبع يذهب إلى إيران )بما نسبته 

.)%40
وإضــافــة إلــى أن الــقــادمــني مــن هــذه الــدول 
يواجهون صعوبات قبل قرار ترامب، وإلى 
ــإن األســـاس  ــم قــلــيــلــة نــســبــيــا، فـ ــدادهـ أن أعـ
الــقــانــونــي الــــذي اعــتــمــد عــلــيــه تـــرامـــب، في 
اخــتــيــاره هـــذه الــــدول الــســبــع، مــبــنــي على 
قرار أصــدره أوباما عام  2015، يلغي فيه 
اإلعـــفـــاء مـــن الــتــأشــيــرة أليٍّ مـــن مــواطــنــي 
الدول األوروبية، يحمل جنسية أحد هذه 
الدول السبع، فكان هذا القانون هو البنية 
األســـاســـيـــة لــجــمــع هــــذه الـــــدول مــعــا تحت 

مسمى »دول مقلقة«. 
لم يأت قرار ترامب، إذن، من الفراغ، خافا 
ملا يقوله الليبراليون، بل مبني على أسس 
وإجراءات موجودة وأرساها أوباما، لكنه 
يعتبر متطرفا، خافا ملا يقوله اليساريون 
األميركية،  اإلدارات  بــني  الــفــروق  بــانــعــدام 
فــي مــداه وأثـــره. أخــيــرا، وهــذه املــرة خافا 
ملــحــبــي تـــرامـــب، فــإنــه لــم يــف بـــوعـــده، فهو 
لــم يمنع املسلمني مــن دخـــول أمــيــركــا، بل 
منع ما نسبته تقل من 20% من القادمني 
الــدول التي يصل عــدد املسلمني فيها  من 
بــدون  )أي  باملائة  الخمسني  مــن  أكثر  إلــى 
الــهــنــد والـــصـــني اللتني  حــســاب دول مــثــل 

الــســودان،  مــع  اإلنكليزية  الــخــرائــط  الطبع. 
أيضا،  ملصر  املستعمر  كــانــت  بأنها  علما 
وأهل حايب يهتمون بمصالحهم، وظلوا 
تاريخيا ال يهتمون كثيرا بمن يحكم مصر 
املباشرة،  بمصلحتهم  وإنما  الــســودان،  أو 

ألنهم أهل رعي ومراع. 
في خيمة مصرية، في مهرجان الجنادرية 
أخــيــرا فــي الــســعــوديــة، كتب عليها حايب 
وشــاتــني، كـــان الــشــبــاب الــذيــن جــلــبــوا، في 
ــٍة، لــيــثــبــتــوا مــصــريــة حــايــب،  ــتــ ــٍة الفــ رمــــزيــ
صـــادقـــني إلــــى أبـــعـــد حـــد فـــي الــتــعــبــيــر عن 
مــشــاعــرهــم، فــشــدا مــغــنــيــهــم بــأغــانــي سيد 
خليفة الـــســـودانـــي. ولــهــذا املــشــهــد داللــتــه، 
وهـــــو أصـــــــدق تــعــبــيــر عـــلـــى تـــفـــاهـــة الــفــكــر 
البلدين.  في  املسيطر  املضطرب  السياسي 
وقد حان الوقت لحكومتي مصر والسودان 
أن تفكرا معا، وفي ظل الظروف االقتصادية 
الــطــاحــنــة الــتــي يــعــانــي مــنــهــا الــبــلــدان، في 
ــفـــادة مــن  ــتـ ــرك، لـــاسـ ــتـ ــو مـــشـ ــا هــ ــاد مــ ــجــ إيــ
مــعــطــيــات الـــتـــقـــارب الـــتـــاريـــخـــي والــــجــــوار 
والنيل الذي يجمعهما، إلنجاز أمور تفيد 
برصيدهما  واالســتــفــادة  الــبــلــديــن،  شعبي 
املعرفي والزراعي والصناعي أداة وسبيا 

لتقدم الشعبني ورفاهيتهما.
)إعالمي سوداني(

سورية الجديدة، تدعم قيام كيان فيدرالي 
هناك، وهي تــدرك جيدًا أنه بعد حرمانهم 
أكــراُد  لجأ  أستانة،  اجتماعات  من حضور 
حماية  في  التنسيق  لبحِث  إليها،  سورية 
مــصــالــحــهــم. وهــــي لـــذلـــك تـــقـــدم تــســهــيــات 
حــيــال املــطــالــب الــكــرديــة، إذا مــا شــعــرت أن 
تفاهما تركيا أميركيا، يتم من وراء ظهرها، 
وعلى حسابها في سورية. ورسالة تنظيم 
املــؤتــمــر الـــكـــردي واحــــدة مــمــا تستطيع أن 
تفعله مــوســكــو، وذريــعــتــهــا دائــمــا جــاهــزة 
هنا، الدفاع عن سورية، حليفها وشريكها 
االســتــراتــيــجــي. وقـــد تــتــحــول إدارة تــرامــب 
نحو ترجيح التنسيق مع حليفها التركي 
فـــي املــلــف الـــســـوري، لــكــن مــوســكــو جــاهــزة 
ــروع  ــشــ ــأنــــصــــار املــ ــتــــغــــال عـــاقـــتـــهـــا بــ الســ
الفيدرالي من األكراد، وتقديم نفسها راعيا 
ملصالحهم، بداًل من واشنطن، فيما تتشدد 
تــركــيــا فـــي مــنــع إشـــــراك مــجــمــوعــات حــزب 
االتـــحـــاد الــديــمــقــراطــي فـــي أيـــة مــفــاوضــات 

تتعلق بسورية، تكون هي طرفا فيها. 
ــام، على هــامــش قمة  أيـ لقائهما، قبل  وفــي 
ــيـــس الـــــــوزراء  ــد رئـ ــ ــن فــــي مـــيـــونـــيـــخ، أكـ ــ األمــ
التركي، بن علي يلدريم ومسعود البرزاني، 
عــلــى أهــمــيــة الــتــعــاون فـــي ســبــيــل مكافحة 
اإلرهـــاب. وقــال الزعيم الكردي إنــه سيدعم 
مسألة عــودة قــوات »البيشمركة السورية« 
السوري  الوطني  االئتاف  على  املحسوبة 
املعارض إلى مناطقهم، وأفــاد بأن »ألكراد 
االتــحــاد  لتنظيم  ينتمون  ال  الـــذي  ســوريــة 
الـــديـــمـــقـــراطـــي الـــحـــق أيـــضـــا بـــالـــوجـــود في 
مــنــاطــقــهــم، وســـنـــدعـــم ذلــــــك«. وهـــــذا تــحــرك 
أربـــيـــل، لقطع  مــع  تــركــي جــديــد بالتنسيق 
الـــطـــريـــق عــلــى مـــشـــروع صـــالـــح مــســلــم في 
احتكار القرار واملوقف والتمثيل السياسي 
والحزبي ألكراد سورية، لكنه أيضا رسالة 
إلى واشنطن وموسكو أن أنقرة لن تتراجع 
عما تقوله في رفضها مشاريع الفيدراليات 
ــام  ــل فــتــح الـــطـــريـــق أمـ فـــي املــنــطــقــة، مـــن أجــ
كــيــانــات كــرديــة جــديــدة تساهم فــي تفتيت 
املــنــطــقــة االجــتــمــاعــيــة والــعــرقــيــة  بنية دول 
والدينية، غير أن حقائق أخرى تقول شيئا 
الــكــردي فــي موسكو وتمسك  آخــر. املؤتمر 
واشـــنـــطـــن بــحــلــيــفــهــا املــحــلــي الـــوحـــيـــد في 
أن روسيا وأميركا ال  سورية يكشفان عن 
يمكن أن يفرطا في ورقــة األكــراد بسهولة، 
وأن محاوالت تركيا باتجاه إقناع واشنطن 
ومـــوســـكـــو فـــي تــبــنــي مـــا تــطــرحــه يتطلب 
تــقــديــم تــطــمــيــنــاٍت، وربــمــا تـــنـــازالٍت كثيرة 
للطرفني، أن ما تريده لن يكون على حساب 
مصالحهما ونفوذهما اإلقليمي، فما الذي 

يمكن أن تقدمه أنقرة ويقتنعان به؟
ــتــــمــــل، لـــــن تــتــخــلــى  ــنــــاريــــو املــــحــ ــيــ فـــــي الــــســ
أنـــقـــرة عـــن مــواقــفــهــا حـــيـــال حــــزب االتـــحـــاد 
تتراجع  لن  وأميركا  الــكــردي،  الديمقراطي 
عــن دعــمــهــا الـــوحـــدات الــكــرديــة فــي ســوريــة 
التي تــحــارب »داعـــش«. قــد يكون الحل في 
أن يتخلى أكــراد صالح مسلم عن الذهنية 
الثورة  مسار  وينتظروا  يطرحونها،  التي 
فــي ســوريــة، غير أن أكـــراد ســوريــة يقولون 
اتــفــاق »سايكس  الـــدرس مــن  إنــهــم تعلموا 
عــام، ولــن يسمحوا  األول قبل مائة  بيكو« 
الجديد  مــشــروع سايكس بيكو  بــأن يكون 

على حسابهم مرة أخرى.
مـــن املـــهـــم طــبــعــا أن نـــعـــرف بــمــن ســيــتــزوج 
هذه  في  أسهمه  املرتفعة  الــكــردي  العريس 
املرحلة، لكن املهم أيضا أن نعرف العروس 
الــتــي سيختارها مــن بــني فــتــيــاٍت عــديــدات 
حــتــى ال يــقــع فـــي مــطــب االكــتــفــاء بــاخــتــيــار 

بذلة العرس التي سيرتديها ال أكثر.
)كاتب وأستاذ جامعي تركي(

قّوة التسمية... من داعش إلى ترامب

حاليب والفكر الخائب

بمناسبة المؤتمر الكردي في موسكو

أولمبياد جنيف السوري

المشترك في 
تسميات ترامب 

و»داعش« أفعالهما 
الموجهًة ضد فئات 

بشرية محددة

تبدو حاليب أشبه 
بالزائدة الدودية، 

تلتهب حينما تستعر 
مصاعب الحياة في 

البلدين

من المهم أن نعرف 
بمن سيتزوج العريس 

الكردي المرتفعة 
أسهمه حاليًا

آراء

ميشيل كيلو

لقى لتمجيد ما يسمونها املمانعة واملقاومة، 
ُ
ما فائدة األشعار والخطب املنافقة التي ت

ما  مواجهة  في  الخارجية  العسكرية  وممكناتها  الوطني،  الداخلي،  عائدها  كان  إذا 
يسمونه كذبًا »العدو الصهيوني«، يتفقان بنسبة مائة باملائة مع ما يريده هذا العدو 
لشعوب املمانعني املقاومني وبلدانهم؟ وما معنى ممانعة نظام قاتل إسرائيل أقل من 
عشرة أيــام خالل ثالث حــروب، تلقى فيها جميعها صفعات وركــالت مهينة، أدت 
أوالهما )حرب 1967( إلى احتالل محافظة سورية كاملة، بينما ستمر بعد أقل من 
شهر ستة أعوام كاملة على حرب النظام املمانع ضد شعبه؟ وكيف تسّمى السياسات 
املتعايشة مع الهزائم املتعاقبة أمام إسرائيل ممانعة ومقاومة، إذا كان األسد األب قد 
بنى جميع مواقفه بعد 1967 على تحاشي إسرائيل، واستخدم احتاللها الجوالن 
عامل ابتزاز وضغط امتص بمعونته ردود أفعال شعبه على ما أوقعه فيه من كوارث 
داخلية، كالبطالة واالنخفاض املستمر لسعر قوة عمله وملستوى عيشه، واالنهيار 
والتعاظم  اإلنسانية،  ألوضــاعــه  اليومي  والــتــدهــور  لــه،  تقدم  التي  للخدمات  الحثيث 
امللموس ملا تعّرض له من قمع طاول حتى األطفال في أرحام أمهاتهم؟ وكيف يكون 
ممانعًا إذا كان يخوض حربًا داخلية ضد شعبه، لم يهتم ملا يمكن أن يترتب عليها 
من أوضاع مأساوية بالنسبة ملجتمعه وجيشه، وما إذا كانا سيستطيعان، بعدها أو 
خاللها، الدفاع عن وطنهما ضد االحتالل والعدوان، وملاذا، إذا كان ممانعًا بحق، لم 

يستغل العدو الفرصة لينقّض عليه، ويتخلص من ممانعته ومقاومته؟
هل حسب حسابًا ملوقف شعبه منه في أية حرب قادمة، إذا كان قد تعايش سلميًا مع 
االحتالل، وقتل ماليني السوريات والسوريني وشوههم وعذبهم وشردهم وجوعهم، 
ملجرد أنهم طالبوه باصالح أحواله وأحوالهم؟ وإذا كان النظام ممانعًا بحق، مع من 
يكون تناقضه الرئيس الذي يملي عليه سياساته ويحدد خطاه، مع شعبه »الوفي« 
أم مع العدو الذي يحتل أرض وطنه، ويمثل خطرًا داهمًا على أمنه ووطنه، ولم يتوقف 
يومًا عن قصف مواقعه وتدمير ما أراد تدميره من قدراته؟ أال تقول وقائع ال تدحض 
إن عداءه شعبه أكبر ألف مرة من عدائه إسرائيل التي لم يتوقف منذ خمسني عامًا 
عن نشر أكاذيبه حول استعداداته الحثيثة لطردها من الجوالن، لكنه أبقى حدوده 
 صغيرة، في حني 

ً
، وعايشها سلميًا من دون أن يرمي عليها، ولو حصاة

ً
معها آمنة

أن طالبوه بحريٍة،  العزل، بمجرد  شّن حربًا شعواء، وال رحمة فيها ضد مواطنيه 
يعدهم بها في شعارات حزبه منذ خمسني عامًا؟ 

التحرير  لشن حرب  الضرورية،  الذخائر  إلى  بافتقاره  أعوامًا  يتذرع  أن  وما معنى 
املزعومة، ثم يشن ستة أعوام حربًا غطت كل شبر من أرض سورية، وجد لها الذخائر 
الكافية، بل وتباهى، في منشورات جيشه ألقاها على مواطني سورية، باستخدامه 
يماثلها؟ هل  ما  أن استخدم  املنطقة  لم يسبق ألحــد في  الذخائر،  نوعًا من  ثالثني 
الجماعية املتكّررة  الخيانة والجريمة مقاومة وممانعة؟ وهل املجازر  تجوز تسمية 
ممانعة وصمود؟ وهل من املمانعة أن ال يطلق محورها املزعوم رصاصة واحدة ضد 
أربعني عامًا في سورية، وأن يدخل  لبنان وقرابة  أعــوام في  إسرائيل نيفًا وعشرة 
مع  الطائفي  االستراتيجي  التكامل  لنظام  األســدي  الجوالني/  الزمن  في  الله  حــزب 
إسرائيل الذي يربض على صدر سورية، ويكتم أنفاس شعبها، بعد أن أخرجه من 
 قّوض 

ً
املجال العام، ودمر قواه، وكسر معنوياته، وفرض عليه حجرًا قمعيًا شامال

مة، وأغلبية معادية مطحونة ُيمعن يوميًا 
ّ
وحدته، وفرزه إلى قلة موالية منعمة ومتحك

فقد  متهالكًا،  ونظامًا  مًا، 
ّ

مهش وجيشًا  مدمرة،  بــالدًا  النتيجة  لتكون  في سحقها، 
 من إسرائيل، كّرر 

ً
القدرة والجرأة على تحّدي أي عدو غير شعبه. كلما تلقى صفعة

أسطوانته املشروخة حول الرد في زمان ال أحد يعلم متى يأتي، ومكان لم يعثر عليه 
بعد، ولن يعثر عليه إطالقًا، فال أقل من أن يخجل ماللي الكذب في طهران من إلصاق 
تهمة املمانعة واملقاومة به، ال ليصّدقها الناس، بل لفضحه وبهدلته، وتبيان كم هو 
بعيد عنهما وجبان.  وبعد هذا كله، كيف يكون ممانعًا من أوصل مجتمعه وشعبه 
وجيشه إلى درٍك ما كان العدو الصهيوني ليوصله إلى غيره، لو أنه حكم سورية؟ 

وما هذه املمانعة التي ال تخدم أحدًا غير الصهاينة؟

محمد أبو الغيط

ربما كان علينا أن نشكر أيمن الظواهري، زعيم تنظيم القاعدة، كونه أعاد إلى دائرة 
النقاش ما يجب أن ُيطرح بشأن الراحل الشيخ عمر عبدالرحمن. لست ضد التعاطف 
ولست ضد  القانونية،  أو ضد حقوقه  أعمى سجنٍي،  نحو مسنٍّ  املــجــّرد  اإلنساني 
الجدل حول تأييده مراجعات الجماعة اإلسالمية، لكن كان من املستفز ظهور موجٍة 
لتحويله مالكًا أو مجرد ضحية. بل إن جماعة اإلخوان املسلمني، التي كانت تاريخيًا 
معادية للجماعة اإلسالمية إلى حد االشتباكات العنيفة في الجامعات، وصفته في 

بيان نعيه »فقيد العمل اإلسالمي«.
أكد الظواهري، في تسجيله الجديد أن تأييد عمر عبد الرحمن املراجعات، في بيانه 
»وقفوا لله وأوقفوا لله«، كان حني فهم بالخطأ أنها هدنة مؤقتة، لكنه بعدها تراجع 
شر في صحيفة الشرق األوسط في 15 يونيو/ حزيران 

ُ
ببياٍن أعلنته محاميته، ون

املعتقلني ال يزالون  تــقــدم، فــآالف  »لــم يحدث أي  إنــه  قــال فيه ضمن أسبابه   ،2000
الراحل،  القيادي  الظواهري إن  العسكرية مستمرة«. وأضاف  معتقلني، واملحاكمات 
رفاعي طه، أخبره أن عمر عبدالرحمن أرسل، قبل هذا البيان العلني، خطابًا شديد 
اللهجة إلى القيادات التي أيدت املراجعات، لكنهم أخفوه إلى اليوم. في املقابل، يتمّسك 

القيادي ناجح إبراهيم بأن الشيخ عمر أرسل لهم تأييده.
هذا الجدل مهم، ألنه ليس مجرد نقاش نظري نخبوي، بل هو واقع مادي ملموس، 

بسببه مازالت تسيل دماء املسلمني قبل غيرهم.
لعل البلورة األهم ألفكار عبد الرحمن التي يشيد بها الظواهري تتمثل في »ميثاق 
العمل اإلسالمي«. نقرأ تحت بند »هدفنا« أن غرض التنظيم هو »تعبيد الناس لربهم 
أو ما  إمــا االستيالء  الخالفة ثالثة،  النبوة«، وطــرق هــذه  وإقــامــة خالفة على منهاج 
، أو بيعة أهل 

ً
الخليفة رجــال التغلب«، أو االستخالف كأن يستخلف  تسمى »إمــارة 

الحل والعقد، ويؤكد أن كل أنظمة الحكم غير تطبيق الشريعة بهذا النظام كفر بنّي. 
البالغة، نص على أن من صفات الخليفة أن يكون نسبه  أنــه، بأصوليته  من الالفت 
عائدًا لقريش، بسبب الحديث املعروف، وهو ما فعله تنظيم الدولة اإلسالمية )داعش( 
نفسه. كيف  للسبب  األصــل،  رشي 

ُ
ق البغدادي  أبوبكر  الخليفة  أن  على  الــذي شــّدد 

بالدعوة، ثم باألمر باملعروف والنهي عن  البداية  الهدف؟  إلى هذا  الجماعة  ستصل 
حتسب« يجب أن يقوم به أي مسلم 

ُ
املنكر، وهنا تفصيل طويل، ليصل إلى أن دور »امل

ُمكلف قادر، بكل الوسائل، منها »الزجر بالخشن من القول«، و»الضرب باليد والرجل 
ونحو ذلك«.  ثم نصل إلى مرحلة الجهاد، وهنا نجد إعالن حرٍب صريح ضد الُحكام 
أال  مــأمــورون  »إننا كمسلمني  املسلمني.  الشريعة، وضــد كل غير  الذين ال يطبقون 
ندع أي طائفٍة على وجه األرض تحكم الناس بغير شرع الله، فمن أبى ذلك، ورفض 
اإلذعان قاتلناه..«، »البيان والحسنى للقلوب والعقول؛ فإن آمنت فبها ونعمت، وإن 

أبت فالجزية والصغار، وعلو أحكام اإلسالم على الديار..«.
كــّرر الشيخ أفــكــاره بتوّسع فــي أقــوالــه أمــام املحكمة، وأيــضــًا فــي بحثه »حكم قتال 
الطائفة املمتنعة« عن قتل رجال الجيش والشرطة، حتى من خرج منهم »ُمستكرهًا«، 

كالتجنيد اإلجباري، ُيقتل ويبعثه الله »على نيته«.
تل 

ُ
هبت متاجرهم، وق

ُ
تل أقباط ون

ُ
بهذه الفتاوى الدموية، عاشت مصر حقبة سوداء، ق

حصى من االعتداءات بسبب 
ُ
مئات من املصريني من كل الفئات، واندلعت وقائع ال ت

الدكتاتورية  ممارسة »الحسبة«، في الجامعات خصوصًا. وبفتاواه أيضًا توّسعت 
جيد حكم الناس بالخوف. ولهذا، تم اغتيال الدكتور عالء محيي الدين متحدث 

ُ
التي ت

الجماعة الذي كان يسعى إلى إقناع جماعته باملشاركة السياسية.
أيضًا، بحكم توليه منصب  السياسية  الشيخ عمر من مسؤوليته  وال يمكن تبرئة 
أمير الجماعة، والذي تمّسك به ُمصدرًا فتوى »عدم جواز والية األسير«، ليرد على 
فتوى عبود الزمر »عــدم جــواز واليــة الضرير«، ولن يغّير من ذلك تأكيد علمه بكل 

عملية على ِحدة أو نفيه.

بيار عقيقي

تناقش الدولة اللبنانية زيادة الضرائب على الشعب اللبناني في األيام األخيرة، في 
سياق بحث قانون املوازنة. قد يكون الهدف، بالنسبة إليها، جباية األموال الكافية 
لبناء »دولة قوية وقادرة، وتحقيق جزء من أهداف الشعب وطموحاته«. هذا مشروع 
ر هكذا، بل فقط في كيفية جني مزيد 

ّ
وجميل، لكن لألسف، الدولة اللبنانية ال تفك

من األمــوال من شعٍب، بــات أكثر من 30% منه تحت خط الفقر املدقع. وهــو رقم 
مهول، قياسًا على لبنان.

الدولة في فــرض ضرائب على املستثمرين األجــانــب، من أجــل »تسهيل  ال ترغب 
االستثمار لهم في لبنان«، وال تريد فرض الضرائب على املصارف، كي ال تمّس 
الودائع األجنبية فيها، وال تريد وقف الهدر واستعادة األموال املنهوبة من كازينو 
لبنان وصندوق املهجرين وصندوق مجلس الجنوب وغيرها من صناديق، ُولدت 
في زمن ما بعد الحرب األهلية اللبنانية )1975ـ  1990(، ال ملعالجة ذيولها، بل إلثراء 
من ولج من أمراء الحرب إلى الهيكلية الرسمية للدولة اللبنانية، كتقاسم »شرعي« 
ملداخيل السلطة، يتّمم التقاسم »غير الشرعي« الذي ساد أيام حكم املليشيات في 
فدية  مقابل  الخطف  أو  اإلتـــاوات  عبر  أو  العسكرية  الحواجز  على  ميدانيًا،  لبنان 

وغيرها.
ال تريد الدولة االمساك بمداخيل البوابات الحدودية، برًا وبحرًا وجوًا، وال االنتهاء 
العامة، وال  اإلدارات  الرشى في  الجمارك ومعالجة وضعه، وال ضبط  من فوضى 
مالحقة املتعّدين على األمالك البحرية، وال معالجة ملف النفايات بأقل كلفٍة ممكنة. 
ال تريد الدولة زيادة االستثمار الداخلي في قطاعات الزراعة والصناعة، أو تحقيق 
يكفل  بما  الكهرباء،  مشكلة  معالجة  تريد  ال  القطاعات.  بعض  فــي  ذاتــي  اكتفاء 
وفاتورة ألحد أصحاب  فاتورة رسمية  فاتورتني،  واحــدة ال  فاتورة  دفع  للمواطن 
الدولة  الرسمية. ال ترغب  الكهرباء  الذي »ينّور« منزله في غياب  دات الخاصة 

ّ
املول

األكثر  الشبكات  تخوم  على  لبنان  أن  مع  اإلنترنت،  معالجة مشكلة  في  بالتأكيد 
والنواب  الــرؤســاء  امتيازات  إلغاء  الدولة  تــوّد  أيضًا ال  األوروبــيــة.  القارة  تطورًا في 
والوزراء، الحاليني منهم والسابقني وعائالتهم، بل تعتبرها »حقوقًا مقدسة لهم«. 
مع العلم أن تلك االمتيازات تطاول الطبابة والتعليم والوقود والهواتف الخلوية وأمورا 
أخرى. ففي موضوع الطبابة، يعاني 80% من اللبنانيني على أبواب املستشفيات 
ر األمــوال الضرورية لدخولها. وبــات »عاديًا« أن يموت مواطن على باب 

ّ
لعدم توف

مستشفى لعدم قدرته على دفع مائة دوالر للدخول والعالج. سالم على اإلنسانية.
الدولة  املــدرســة، لكن  الــشــوارع خــارج  التعليم، تجد آالف األطفال في  في موضوع 
مصّرة على استضعاف املدارس الرسمية، والسماح بتحّول املدارس الخاصة إلى 
شركات تجارية، تدّر ربحًا على أصحابها، وهم بغالبيتهم رجال دين، مسلمون 
ومسيحيون. أما في شأن الوقود، فيحدث أن تتحّول القرى العالية في فصل الشتاء 
 في ملء 

ّ
إلى شبه مقابر باردة، لغالء أسعار املازوت، بينما يتمتع أي مسؤول بالحق

خزانات وقود سياراته )بالجملة( مجانًا. أما فاتورة الخليوي في لبنان، فإنها من 
بني األغلى في العالم، بسبب حصرها بني شركتني.

ى من أموال في يد 
ّ
ع إلى ما تبق

ّ
ال يريد الباحثون عن زيادة الضرائب سوى التطل

الشعب، لتحويلهم إلى عبيد صاغرين لهم بشكل تاّم، ذلك ألن الضرائب املفروضة، 
ر العبودية في العقلية اللبنانية، 

ّ
من دون أن تالقي رّد فعل شعبيا، ستؤدي إلى تجذ

ويعيد للسلطة سطوة اإلمساك بقرار الشعب، عبر جعل املواطنني يزحفون على 
الخوف من  بدايات  تبدأ  تعليمية.  أو  أو طبية  مادية  املسؤولني، طلبًا ملعونة  أبــواب 
خالل فرض الضرائب وعدم مواجهتها، ثّم تتحّول إلى نمط حياة مسحوق، قبل أن 
 يتم االستغناء عنها مع انتهاء مدتها، ال إنسانًا يستحق الحياة، 

ً
يصبح املواطن آلة

كهؤالء الذين يفرضون الضرائب. ال تنسوا أنهم يفعلون باسم »حقوق الطوائف«.

أية مقاومة وممانعة؟ أفكار عمر عبدالرحمن لم ترحل

في لبنان... ضرائب وعبودية
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ملاذا نشخصن أميركا في ترامب؟ 
هــو  اآلخــر،  وليــس  األول  ترامــب  ليــس 
تجســدت  الهيمنــة  مــن  طويلــة  مســيرة 
ثابتــة  ظلــت  لكنهــا  متنوعــة،  بأشــكال 
الهويــة فــي الحيلولــة دون نهضة شــعوب 

األمة ودون تحّرر إرادتها.
ــل بعضهــم لقــدوم أوبامــا واستبشــر 

ّ
هل

خيــرًا أن تتغّيــر سياســات أميــركا تجــاه 
يأتــي  بأوبامــا  فــإذا  األوســط،  الشــرق 
عــن  الجوهــر  فــي  تختلــف  ال  بســلعة 
وآل  بــوش  آل  مــع  الســابقة  مثيالتهــا 
ثابــت  فيتــو  ريغــان:  آل  وقبلــه  كلينتــون 
فــي  الصهاينــة  لجرائــم  إدانــة  أّيــة  ضــد 
فلســطني املحتلــة، سياســة التّرقــب التــي 
تبقــي علــى الحالــة الســورية مــن دون أي 
تحــّول ديمقراطــي منشــود، مــع تســليح 
انتقائــي لبعــض القــوى هناك مــن األكراد 
الــذي  املســار  تأكيــد  »داعــش«،  ملواجهــة 
خطــه بــول بريمــر  فــي العــراق، والســير 
علــى خطــاه الطائفــي، مــع غــض الطــرف 
علــى تّوغــل إيران فــي املنطقة، ليس غباء 
وإيقــاد  الطائفيــة  للحــرب  إنعاشــا  بــل 

جذوتها هناك.
إنهــا ثوابــت السياســات األميركيــة التــي 
تقــوم علــى: دعــم ال مشــروط للصهاينــة 
املنطقــة،  فــي  كيانهــم  مصالــح  وحمايــة 
 إرادة 

ّ
وزرع بــذور فوضــى إلضعــاف كل

وحدويــة تحّرريــة عنــد شــعوب املنطقــة، 
وهــي بــذور قــد تتخــذ أشــكال دعــم قــوى 
أو دول على دول أو قوى، أو تتخذ شكل 
إنبــات بــذور نشــأة كيانــات الغلــو لتخلط 
التدخــل للقضــاء علــى  األوراق  ولتبــّرر 
هــذه النبتــات التــي هــي صناعــة أميركيــة 
بامتيــاز. لألســف، الذاكــرة تخــون أحيانا 
أميــركا  فعلتــه  مــا  صاحبهــا  فتنســي 
وحلفاؤهــا، لكــي ال تقــوم لهــذه الشــعوب 
قائمــة، وال تلتحــق الــدول التــي تصنعهــا 
إرادتهــا الحرة بركــب التنمية والحضارة 

والديمقراطية.
شــهدناهم يدعمون الصهاينة ويفتحون 
األراضــي  علــى  للســطو  الطريــق  لهــم 
واإلرهــاب  القتــل  علــى  وللتغطيــة 
عــن  مدافــع  خيــر  وكانــوا  الصهيونــي، 
عــن  الدفــاع  ومنهــا  الصهاينــة  مصالــح 
أيضــا  باملنطقــة،  الحيويــة  مصالحهــم 
ومســتبدة،  فاشــية  أنظمــة  دعمــوا 
وصمتــوا على جرائمها اتجاه شــعوبها، 
كل  ضــد  معركــة  وقــود  وجعلوهــا  بــل 
إرادة حــّرة قــد تعلو صيحاتها هناك، ألم 
يتحالفوا مع شاه إيران للتصدي للثورة 
ضــده، وتآمــروا علــى ثــورة مصــدق؟ ألــم 
يدعمــوا نظــام صــدام حســني فــي بدايتــه 

ملحاصرة إيران الثورة آنذاك؟ 
أحمد بوعشرين األنصاري )المغرب(

 
َ

تعــّددت، أخيــرا، اآلراُء والتصريحــاُت واألفكاُر حول
مســتقبِل الدولــة الفلســطينية وشــكِلها وحدوِدهــا، 
وهــي املزمــع ترتيُب بيتهــا، فقد نجحت تلك األفكاُر 
 في املجتمِع الفلســطيني، 

ً
أن تجــَد لهــا آذانــا صاغية

خصوصــا  وسياســييه،  ومثقفيــه  مفكريــه  بــني 
بنيامــني  اإلســرائيلي،  الــوزراء  رئيــس  لقــاِء  بعــد 
نتنياهــو، والرئيــس األميركــي، دونالــد ترامــب، فــي 
البيــِت األبيــض، ومــا تبع ذلك من حفاوِة االســتقبال 

األميركي منقطع النظير لنظيره اإلسرائيلي.
ســماِء  فــي  وملعانــه  ترامــب،  نجــم  صعــوِد  مــع 
بخصــوِص  وتصريحاِتــه  العامليــة،  السياســِة 
 الدولتــني واالســتيطان 

ِّ
القضيــِة الفلســطينيِة وحــل

ونقــِل الســفارِة األميركيــِة مــن تــل أبيب إلــى القدس، 
ومســتقبل العالقــة مــع إســرائيل ودول الجــوار، زاد 
الفلســطينية  القضيــِة  بمســتقبِل  التكهنــاِت  حجــُم 
فــي ضــوِء ضبابيــِة املوقــِف األميركــي مــن القضيــِة 

الفلسطينية. 
ال يستطيع مراقبو السياساِت الخارجيِة ومحللوها 
التكهَن اآلن بمستقبِل تلك التصريحاِت، ولم يجدوا 
مغــزى مــن تلــك التصريحــاِت إال الصبــر واالنتظــار 
والتحضيــر لــردات الفعــِل علــى القــرارات األميركية، 
 انطالِق نتنياهو 

َ
بيــل

ُ
بخصــوِص القضيــِة املعقدة. ق

إلــى البيــِت األبيــض، ســارع رئيــُس وفــِد املفاوضات 
قطــِع  محاولــِة  إلــى  عريقــات  صائــب  الفلســطينية 
الطريِق على نتنياهو في مؤتمٍر َصحفي في أريحا 
نتنياهــو  التــي وضعهــا  العقبــاِت  عــن  فيــه  تحــّدث 
خالل فترِة رئاسِتِه أمام تحقيِق السالِم في الشرِق 

 الدولتــني، وإن نتنياهو 
ِّ

بــوِل بمبــدأِ حل
َ
األوســط والق

 االســتيطاَن وال ينــاُم مطمئنــا إال وقد 
ُ

 يعشــق
ٌ

رجــل
وضــع حجــَر أســاٍس ملســتوطنٍة جديــدٍة علــى أرٍض 

فلسطينيٍة في الضفِة الغربيِة أو القدس .
مــا قالــه عريقــات  حــول الدولِة الديمقراطيــِة املوحدِة 
للســلطِة  السياســي  الضعــِف  إطــاِر  فــي  ينــدرُج 
الفلسطينيِة في مواجهِة املشاريِع اإلسرائيلية التي 
قتلت جميَع املبادراِت العربية واألوروبية، للوصوِل 
الفلســطينيِة  للقضايــا  شــامٍل  ســلمي  حــٍل  إلــى 
 عريقــات فــي 

ُ
، تلخصــت أقــوال

ً
واإلســرائيلية كافــة

 مــع 
َ

ــه »مــن يدمــُر خيــاَر الدولتــني يجــُب أن يتعامــل
ّ
أن

التــي يتســاوى  خيــاِر الدولــِة الديمقراطيــة الواحــدة 
 األديان«، طرح سياسي جديد 

ِّ
فيها الجميع من كل

ملســؤولي الســلطة الفلســطينية فــي محاولــٍة يائســٍة 
إلنقاِذ وجِه السلطِة الفلسطينية من فشٍل ذريع.

 بإقامــِة 
ُ

ــق
ّ
أفــكاٍر تتعل الهامــش، يجــري طــرُح  علــى 

املصريــة«،  ســيناء  مــن  وجــزء  »غــزة  فــي  كيــاٍن 
 

ُ
كمســودة مشــروع إلقامــة دولــٍة فلســطينيٍة، تعيــش

 
ُ
جنبــا إلــى جنــب مــع إســرائيل، وبذلك تكــوُن الضفة
للكيــاِن  العنصــري  الضــِم  ســقِف  تحــت   

ُ
الغربيــة

اإلســرائيلي، وبذلك تصبُح القدُس شــرقها وغربها 
 الدولِة الفلسطينية 

ُ
 إلسرائيل، وتنتهي لعبة

ً
عاصمة

 
ِّ

عــن خريطــِة السياســِة العامليــِة، خصوصــا فــي ظــل
مؤشراِت قدوِم ترامب إلى رئاسة الوالياِت املتحدة، 
وإن حــدث ذلــك هــل يســتطيُع أيُّ سياســي عربي أو 
 

َ
فلســطيني أو حــزٍب سياســي فلســطيني الوقــوف

 
ِّ

فــي وجــِه اإلدارِة األميركيــِة واإلرادِة األوروبيــِة بحــل

القضيــِة الفلســطينيِة علــى الطريقــِة التــي تناســُبهم 
 
َ
وتوفــُر األمــَن إلســرائيل؟  أطلــق نتنياهــو رصاصة
الرحمِة على مشــروِع الســالم »اتفاقية أوســلو« في 
الشــرِق األوســط بــني الفلســطينيني واإلســرائيليني 
فــي  ســبتمبر/ أيلــول عــام 1996 إبــان هبــِة النفــق، 
عندمــا افتتــح أكبــَر نفــق تحــت املســجِد األقصــى، 
 املواجهــاِت مــا بــني الفلســطينيني 

ُ
وانطلقــت شــرارة

والقواِت اإلســرائيلية التي تحرُس املســتوطناِت في 
الضفِة الغربيِة وقطاِع غزة، وســقط بعدها عشــراُت 
الشــهداِء مــن الشــباِن الفلســطينيني. كانــت تســيُر 
 جنبــا إلــى جنــب 

ُ
 والفلســطينية

ُ
القــواُت اإلســرائيلية

 »بالقوات 
ُ

علــى الطرقــاِت في الصباِح وهو ما يعرف
انــدالِع األحــداِث أطلقــت عناصــُر  املشــتركة«، ومــع 
األمــِن فــي القواِت املشــتركة الناَر علــى بعٍض، وكان 
ذلــك بمثابــِة املواجهــِة األولــى مــا بــني قــواِت الســلطِة 

الفلسطينيِة والجيِش اإلسرائيلي. 
القضــاِء  إلــى  نتنياهــو  عــاد  عامــا،  عشــرين  بعــد 
فلســطينيٍة  بدولــٍة  الفلســطينيني  حلــِم  علــى 
القــراراِت  ورفــِض  االســتيطان  سياســِة  بمواصلــِة 
الدوليــة وتعميــِق الفجــوِة ورفــِض الحلــوِل الســلمية 
الجهــوِد   

ِّ
بــكل ــَرَب 

َ
وض الدوليــِة  والوســاطاِت 

الفلســطينيِة الرامية للتوصِل التفاِق ســالٍم بعرِض 
 الدولِة 

َ
الحائــط، ومــا تصريــح صائــب عريقات حــول

بــول 
َ
وق البيضــاء   

ُ
الرايــة إال  الواحــدة  الديمقراطيــِة 

ــت فــي  الخســارة أمــام املتغيــراِت الدوليــِة التــي َصبَّ
مصلحِة اسرائيل.

أشرف أبوخصيوان )فلسطين(

فضاء مفتوح

آراء

محمود الريماوي

أنقــرة وطهــران،  بــن  الخــاف  بــروز  يكــن   لــم 
أخيــرا، أمــرا دراماتيكيــا، بل هو أقرب ما يكون 
إلــى تحصيــل حاصــل. وقــد ســاعد اســتئناف 
وقبلهــا  جنيــف،  فــي  الســورية  املفاوضــات 
االجتمــاع الثاثــي الروســي التركــي اإليرانــي 
فــي أســتانة، علــى تظهيــر الخافــات العميقــة 
إلــى مزيــج مــن حمــل  بالفعــل، فإيــران تســعى 
وعلــى  االستســام،  علــى  الســورية  املعارضــة 
إلغــاء وجودهــا. ولــم يســبق لطهــران أن أعلنت 
العكــس  علــى  التفــاوض،  بمرجعيــة  التزامهــا 
التــي تتمســك بهــذه  مــن أنقــرة جــارة ســورية 
شــكليا  موســكو  تتمّســك  فيمــا  املرجعيــة، 
والثابــت  الدائــم  ســعيها  مــع  باملرجعيــة، 
االنتقــال  وهــو  مضمونهــا،  مــن  إفراغهــا  إلــى 
وشــرطا  للحــل  بوابــة  ســورية  فــي  السياســي 

شارطا له.  
وقــد  دّب بعــض الحــرارة فــي عاقــة البلديــن، 
التركــي صيــف 2016.  الروســي  التقــارب  بعــد 
تركيــا،  مــن  التقــرب  إلــى  طهــران  ســعت  وقــد 
خشية أن يتم  تقارب موسكو وأنقرة، بصورة 
مــن الصــور، على حســابها، فكانت زيارة وزير 
الخارجيــة، محمــد جــواد ظريف، إلى أنقرة في  
أغســطس/ آب املاضــي، ومــا اتســمت بــه تلــك 
الزيــارة مــن دفء دبلوماســي، تبــن أنــه  كان 
آنيــا وعابــرا، ولــم  يؤســس لتقــارب جدي. ومع 
ذلك، اهتبلت موسكو ما بدا أنه تقارب إيراني 
تركــي، لكــي تخرج بصيغة اجتماعي أســتانة، 
املعارضــة  مــن  عســكرين  قــادة  بمشــاركة 

عبد النور بن عنتر

العوملــة، عكــس مــا يقــال، ليســت مفروضة على 
الــدول، بــل هــذه مــن ســمح بوجودهــا، بإيجــاد 
الظــروف املواتيــة لتطورهــا، فالــدول هــي مــن 
التجــارة  وحــّرر  الجمركيــة  الحواجــز  رفــع 
التجــارة  تحريــر  بــأن  القتناعهــا  الدوليــة، 
يعــود عليهــا بالفائــدة اقتصاديــا. بالطبــع، ال 
تستفيد كل الدول بالدرجة نفسها من العوملة، 
فالــدول ذات االقتصاديــات األقــوى هــي األكثــر 
 مــن تحريــر التجــارة. لــذا، هــي األكثــر 

ً
اســتفادة

دفاعــا عــن تحريــر التجــارة العامليــة والعوملــة، 
الســبب،  ولهــذا  األقــوى.  واالقتصاديــات 
نجــد أكبــر مناطــق التبــادل الحــر تضــم أقــوى 
االقتصاديات العاملية. وسبق ملنظمة التجارة 
العامليــة أن اعتبرت التمركز اإلقليمي للتجارة 
لســيطرة  نظــرًا  العوملــة،  علــى  خطــرًا  العامليــة 
املبــادالت  معظــم  علــى  ثــاث  أو  منطقتــن 

العاملية.
وكمــا ســمحت الــدول للعوملــة بالتطــور، فإنــه 
فــي وســع الــدول أيضــا تقويضها. وهــذا ما قد 
يحدث مع تعالي األصوات املنادية بالحمائية 
املتحــدة  الواليــات  فــي  الســيما  االقتصاديــة، 
وروسيا، وفي أوساط اليمن املتطّرف في دول 
االتحاد األوروبي. فقد بنى الرئيس األميركي، 
فيمــا  االنتخابيــة،  حملتــه  ترامــب،  دونالــد 
لحمايــة  االقتصاديــة  الحمائيــة  علــى  بناهــا، 
الصينيــة  املنافســة  مــن  األميركــي  االقتصــاد 

وقــف  تثبيــت  منهمــا  الهــدف  الســورية، وكان 
إطــاق النــار، وهــو ما لم تلتزم به موســكو وال 
وال  لألخيــرة،  التابعــة  املليشــيات  وال  إيــران، 

النظام في دمشق.
منظــور  مــن  الجانبــن،  بــن  الخــاف  يبــدو 
أوســع، علــى نفوذهمــا فــي املنطقــة، وهــو أمــر 
صحيــح جزئيــا، إذ إن التنافــس علــى النفــوذ 
أحــكام  يراعــي  دام  مــا  نظريــا،  مشــروع  أمــر 
التركــي،  التحفــظ  أن  غيــر  الدولــي،  القانــون 
يــدور حــول األســاليب غيــر  الصــدد،  فــي هــذا 
لبســط  طهــران  تنتهجهــا  التــي   املشــروعة 
مليشــيات محليــة  إنشــاء  قبيــل  مــن  نفوذهــا، 
الخطيــر  العبــث  شــاكلة  وعلــى  وتمويلهــا، 
بنســيج مجتمعــات املنطقــة. وعمومــا، يتخــذ 
النفوذ اإليراني طابعا تدخليا فّجا، مع ادعاء 
الوصايــة علــى املنطقــة وشــعوبها. وفــي ذلــك، 
تتخــذ تركيــا موقفــا قريبــا مــن املوقــف العربي 
بــه  تحــدث  ومــا  الخصــوص.  بهــذا  اإلجمالــي 
وزيــر الخارجيــة، مولــود جاويش، في ميونخ، 
إلــى  طهــران  مســعى  عــن  صريحــة  وبطريقــة 
تغيير هوية املجتمعات املذهبية، وخصوصا 
في سورية والعراق، يأتي متساوقا مع املوقف 
العربي، ومع موقف عشــرات الدول اإلســامية. 
الطائفــي  التأجيــج  ُيســتخدم  النهايــة،  وفــي 
إليــه طهــران ألغــراض سياســية،  الــذي تعمــد 
وتعبيــرًا عــن طمــوح قومــي فارســي، كمــا عّبــر 
عن ذلك الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان.
يبــدو،  كمــا  القائــم،  السياســي  الظــرف  حمــل 
الكامنــة،  الخافــات  تظهيــر  علــى  أنقــرة 
الســورية تنعقــد مجــّددا  فمفاوضــات جنيــف 

)البضائــع املصنعــة( ومــن أميــركا الاتينيــة، 
الوافــدة.  العاملــة  اليــد  مــن  املكســيك،  الســيما 
وبمجــرد انتخابــه، هّدد ترامــب، مؤكدًا وعوده 
التــي قامــت  االنتخابيــة، الشــركات األميركيــة 
اإلنتاجيــة  وحداتهــا  تهجيــر  فــي  تفكــر  و/أو 
إلــى املكســيك، بفــرض عقوبــات عليهــا، إن هــي 
لــم تعــد توطينهــا فــي الواليــات املتحــدة. كمــا 
األجنبيــة بضــرورة صناعــة  الشــركات  طالــب 
منتجاتهــا املوجهــة إلــى الســوق األميركية في 
الواليــات املتحــدة. وتــم رفع رســوم مــواد أولية 
اســتخدام  ولفــرض  بــل  لتشــجيع  مســتوردة 
املــواد األوليــة املحليــة. ويطلــب ترامــب مــن كل 
الشــركات توظيف األميركين واالســتغناء عن 
األولويــة  اآلخــر بمبــدأ  هــو   

ً
قائــا املهاجريــن، 

الوطنيــة  الجبهــة  بهــا  تقــول  التــي  الوطنيــة 
روســيا  وتنتهــج  ســنوات.  منــذ  الفرنســية 
 بموجبها على 

ً
سياســة حمائيــة، تفرض مثــا

األخيــرة  تزويــد  الســيارات  صناعــة  شــركات 
بمحركات مصنوعة في روسيا.

اليــوم  يدافــع  مــن  هــي  الصــن  أن  واملفارقــة 
العوملــة،  وعــن  الدوليــة،  التجــارة  تحريــر  عــن 
خطــرًا  إياهــا  ومعتبــرة  بالحمائيــة،  منــّددة 
علــى االقتصــاد العاملــي. إنهــا نقلــة نوعيــة فــي 
طاملــا  التــي  الدوليــة  االقتصاديــة  العاقــات 
املبــادالت  حريــة  عــن  أميــركا  فيهــا  دافعــت 
لكــن  الجمركيــة.  الحواجــز  ورفــع  التجاريــة، 
ل معبــد الحريــة التجاريــة العامليــة  اليــوم تحــوَّ
املثيــر  االقتصاديــة!  الحمائيــة  معقــل  إلــى 

قد جرى في أجواء ما بعد االنقاب  في تركيا 
في يوليو/ تموز املاضي، وحيث اتهمت أنقرة 
حينهــا واشــنطن بممــاألة االنقابين. في تلك 
الظروف، حدثت استدارة تركية نحو موسكو، 
وبدرجــة أقــل نحــو طهــران. اآلن، تلــك الظــروف 
فــي ســبيلها إلــى التغيــر، إن لم تكــن قد تغيرت 
فــي  اإليرانيــة  االندفاعــة  تعــد  ولــم  بالفعــل. 
املنطقة تقابل بـــغض النظر في واشــنطن، كما 
كان عليــه الحــال لــدى إدارة أوبامــا الــذي كان 
، إلــى حوار إيراني ســعودي، بدل 

ً
يســعى، مثــا

اتخــاذ موقــف حــازم مــن التدخــات اإليرانيــة 
الفظة في شؤون املنطقة، دواًل ومجتمعات.

ومــن املهــم، خــال ذلــك، ماحظــة أن أنقــرة لــم 
تعمــد إلــى اتخــاذ أيــة إجــراءات بحــق طهــران، 
موقــٍف  بتســجيل  اآلونــة،  هــذه  فــي  واكتفــت، 
ينــّدد بالسياســة املذهبيــة لطهــران، لتحقيــق 

ومــع تحــوالت اقتصاديــة عامليــة، تعجــز إدارة 
ترامب عن استيعابها كما هي. فحث مواطني 
أي بلــد علــى اســتهاك املنتــوج املحلــي شــيء، 
وفرض رســوم جمركيــة على منتجات أجنبية 
للحد أو للقضاء على قدرتها التنافسية شيء 
آخــر. هــذا النمــوذج االقتصــادي الــذي تعرضه 
نمــو  ســيقّوض  العالــم  علــى  ترامــب  إدارة 
االقتصــاد العاملــي، ويدخــل العالــم، وتحديــدًا 
حمائيــة  حــرب  فــي  الكبــرى،  االقتصاديــات 
علــى   

ً
وخيمــة انعكاســاتها  تكــون  تجاريــة، 

الســلم  العاملــي، وربمــا أيضــا علــى  االقتصــاد 
العاملي.

املفارقة األخرى في زمن الحمائية االقتصادية 
املوعــودة )والواعــدة حســب ترامب( هي النهج 
الــدول  بعــض  بــه  تعمــل  الــذي  تمامــا  املغايــر 

 ُيــراد 
ٌ

طموحــاٍت قوميــة توســعية. وهــو موقــف
منــه إيضــاح صــورة العاقات مع طهــران التي  
 عميق. وبطبيعة الحال، 

ٌ
ما زال يكتنفها خاف

التركيــة الحقــا  التصريحــات  تنعكــس  ســوف 
العاقــات باتجــاه تخفيضهــا،  علــى مســتوى 
بعــد أن ثبــت ألنقرة أن طهــران ترفض مراجعة 
سياســتها التدخليــة، أو كبــح اندفاعهــا غيــر 
خــال  تســعى،  وإنهــا  املنطقــة.  فــي  املشــروع 
ذلك، إلى اإلخال بتوازنات املنطقة، واملســاس 
بالوزن االستراتيجي لتركيا. وكان مسؤولون 
إيرانيــون، فــي الحــرس الثــوري خصوصــا، قــد 
دعــوا أنقــرة، خــال األســابيع املاضية، لســحب 
قواتهــا من ســورية، األمــر الذي تجاهلت أنقرة 
الــرد عليــه، علمــا أن لديهــا مــا تقولــه فــي هــذا 
الصــدد، فهــي جــارة لســورية بحــدود طويلــة، 
خافــا لحــال إيــران، وهــي تســتضيف مليونــا 
ونصــف مليــون ســوري علــى أراضيهــا،  فيمــا 
واحــدًا،  ســوريا  الجئــا  إيــران  تســتضف  لــم 
فــي  مباشــرة  عســكرية  مســاهمة  تســاهم  بــل 
التنكيل بالسورين، ودفعهم، بصورٍة قسرية، 
إلــى اللجــوء للخــارج، تطبيقــا لسياســتها فــي 
إعــادة هندســة املجتمــع الســوري، بمــا في ذلك 

إحداث تغييرات ديمغرافية كبيرة.
بــن  العاقــات  فــي  املنتظــر  الخفــض  ومــع 
الجانبــن مــن دون قطعهــا، ومــع الحفــاظ على 
العاقات االقتصادية والتنسيق حول املسألة 
الكرديــة، فــإن العاقــة التركيــة اإليرانيــة تأخــذ 
وبــدون  مبالغــاٍت،  بغيــر  الطبيعــي  حجمهــا 

وحدة من هما في ُحكم الخصمن.
)كاتب من األردن(

التــي تفــرض رســوما علــى املنتجــات الوطنيــة 
أعلى من التي تفرضها على املنتجات نفســها 
 تفرض 

ً
املستوردة من الخارج، فالسنغال مثا

رســوما تصــل إلــى حوالــي 20% علــى الحليــب 
املنتــج محليــا، بينما ال تتعّدى نســبة الرســوم 
املفروضــة على غبرة الحليب )وليس الحليب، 
مــن دول  ُيســتورد علــى شــكل غبــرة  فاألخيــر 
داللــة  طبعــا  وهــذا   .%10 األوروبــي(  االتحــاد 
الــذي  الســنغالي  االقتصــاد  فــي  خلــل  علــى 
املنافســة  وينظــم  بــل  املنافســة،  مبــدأ  يقــّوض 
غيــر املشــروعة ويقننهــا، بفــرض رســوم غيــر 
متساوية على املنتوجن، املحلي واملستورد.

ضعيفــة،  أو  قويــة  الوطنيــة،  االقتصاديــات 
بحاجــة لتصحيــح اختاالتهــا، حتــى تتكّيــف 
مــع التطــورات املتســارعة، وإلــى تصــور متقدم 
لنمــاذج اقتصاديــة جديــدة، تأخذ في االعتبار 
نــدرة املــواد األولية وحمايــة البيئة واملصلحة 
 علــى الرغــم 

ً
املشــتركة، فالحمائيــة ليســت حــا

الــذي يجعــل كثيريــن  مــن طابعهــا »القومــي« 
يرون فيها إجراًء لحماية الوطن، لكنها إجراٌء 
ض،  يحمــل، فــي طياتــه، بــذور فشــله، ألنــه يعــرِّ
فــي نهايــة املطــاف، مصلحــة أي بلــد للخطــر، 
يتخذونهــا  الحمائيــة  دعــاة  أن  خصوصــا 
عــذرًا لتبرئــة الــذات، ووســيلة لتحميــل اآلخــر 
تبعــات  ترامــب(  إلدارة  بالنســبة  )الصــن 
السلوك االقتصادي األميركي وتحوالت القوة 

االقتصادية العاملية.
)كاتب وباحث جامعي جزائري في فرنسا(

بعد فشــل طهران في نســف املرجعية الدولية، 
وكان  التفــاوض.  إلــى  الحاجــة  إبطــال  وفــي 
عــام  أمــن  إلــى  إضافــة  إيرانيــون،  مســؤولون 
حــزب اللــه فــي لبنــان الســيد حســن نصراللــه، 
قــد نعــوا الحلول السياســية بعد معركة حلب، 
العســكري  الحســم  إن  القــول  علــى  وواظبــوا 
 لها. علما أن 

ً
وحده ما يضع حدًا  لألزمة وحا

وجــود إيــران ومليشــياتها، أربــع ســنوات على 
األقل، لم يؤد إلى أي تغيير في موازين القوى، 
الجويــة  بحملتهــا  موســكو  فعلتــه  مــا  وهــو 

والصاروخية املدمرة على حلب املحاصرة.
على نطاق أوسع، أشاع تجدد التعاون التركي 
األميركــي، فــي ظــل اإلدارة األميركيــة الجديدة، 
مــن  موجــٍة  بعــد  أنقــرة،  فــي  واســعا  ارتياحــا 
الفتــور والتباينــات فــي املواقــف بــن واشــنطن 
وأنقرة في عهد الرئيس السابق باراك أوباما. 
وقــد رأت أنقــرة، علــى ســبيل املثــال، أن إطــاق 
مناطــق  مشــروع  ترامــب  دونالــد  الرئيــس 
آمنــة فــي ســورية، هــو بمنزلــة تزكيــة للموقــف 
علــى  الفكــرة  هــذه  يطــرح  ظــل  الــذي  التركــي 
اإلدارة األميركيــة الســابقة، مــن دون أن تلقــى 
قبــوال. وبمــوازاة عــودة الحــرارة إلــى العاقــات 
األميركيــة التركيــة، شــهدت العاقات اإليرانية 
االتفــاق  خلفيــة  علــى  حــادًا،  توتــرًا  األميركيــة 
النــووي وإطــاق طهــران صواريــخ باليســتية، 
أركان  اتهامــات  مــع  الخــاف  تصاعــدت  وقــد 
فــي اإلدارة الجديــدة طهــران برعايــة اإلرهــاب 
حــرب  اندلعــت  ذلــك،  أثــر  وعلــى  املنطقــة.  فــي 
أن  ولنــا  بــن طهــران وواشــنطن.  تصريحــات 
نســتذكر أن التقــارب التركــي اإليرانــي القصير 

إدارة  بنــت  الــذي  الخاطــئ  التصــور  لانتبــاه 
ترامــب علــى أساســه موقفهــا الحمائــي، فهــي 
ضروريــة  االقتصاديــة  الحمائيــة  إن  تقــول 
ومناصــب  األميركــي  االقتصــاد  لحمايــة 
الريــاح االقتصاديــة  أن  إال  شــغل األميركيــن، 
تجــري بمــا ال تشــتهي ســفن ترامــب وإدارتــه، 
علــى  ومفتــوح  قــوي  األميركــي  فاالقتصــاد 
انفتاحــه  مــن  أيضــا  قوتــه  وتأتــي  العالــم، 
التجــارة،  علــى حريــة  يقــوم  كونــه  ومــن  هــذا، 
وبالتالــي،  غيــره.  مــن  أكثــر  منهــا  ويســتفيد 
التــي  الحمائيــة  مــن  اآلخــر  هــو  ســيتضّرر 
ستؤثر على نموه مع مرور الوقت، خصوصا 
أن املنتجــات األميركيــة املصــّدرة نحــو الــدول 
األخــرى ســتعاني، هــي األخــرى، مــن الحمائية 
الــدول،  هــذه  ستمارســها  التــي  االقتصاديــة 
علــى أســاس مبــدأ التعامــل باملثــل. وبالتالــي، 
ستشــهد كل القطاعــات االقتصاديــة األميركية 
قــد  أزمــة  ثــم  التصديــر ركــودًا،  املوجهــة نحــو 
تســبب فــي انهيارهــا نهائيــا، ذلــك أن املراهنــة 
علــى االســتهاك املحلــي خاســرة، ألن الســوق 
املحليــة األميركيــة ســتبلغ، في وقــت ما، درجة 

اإلشباع.
فــي  الخلــل  لتصحيــح   

ً
حــا الحمائيــة  ليســت 

امليــزان التجــاري األميركــي مع الصــن، وللحد 
تحتــاج  التــي  الوافــدة  والعمالــة  الهجــرة  مــن 
إليهــا، فــي واقــع الحــال، الشــركات األميركيــة. 
 
ً
حــا االقتصاديــة  الحمائيــة  تبــدو  هنــا،  مــن 
جاهــزًا شــعوبيا للتعاطي مع مشــكلة بنيوية، 

الخالف التركي اإليراني تحصيل حاصل

في مسألة الحمائية االقتصادية

العالقة التركية 
اإليرانية تأخذ حجمها 

الطبيعي بغير 
مبالغاٍت، وبدون 

وحدة من هما في 
ُحكم الخصمين

االقتصاديات الوطنية، 
قوية أو ضعيفة، 

بحاجة لتصحيح 
اختالالتها، حتى 

تتكيّف مع التطورات 
المتسارعة
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الحديدة ـ العربي الجديد

مــن  أدنــى  أو  قوســن  قــاب  التعليــم  بــات 
التوقف التام في مدينة الحديدة الساحلية، 
غــرب اليمــن، بعدمــا هــددت بعــض املــدارس 
بوقــف عملهــا فــي حــال عــدم تســليم رواتب املدرســن 

املجّمدة منذ خمسة أشهر.
فــي هــذا الســياق، يبــدي مــدّرس التربيــة اإلســامية 
محمــد أبو حســن أســفه من تراجع العمليــة التربوية 
جراء األوضاع التي تعيشها املحافظة بشكل خاص، 
»العربــي  لـ حســن  أبــو  يقــول  عــام.  بشــكل  واليمــن 
عليــه  يعتمــد  الــذي  الراتــب  توفــر  »عــدم  الجديــد«: 
ــه ســيضطر إلــى البحــث 

ّ
املــدّرس فــي حياتــه يعنــي أن

عــن عمــل آخــر لكســب العيــش، ويقّصــر فــي واجباتــه 
تجــاه تاميــذه«. ويضيــف: »بتنــا نبحــث عــن بدائــل 
تضمــن لنــا ولو الحّد األدنى من احتياجات أســرنا«. 
أحــد  فــي  التجــارة  فــي  العمــل  بــدأ  ــه 

ّ
أن إلــى  ويشــير 

املدرســة،  فــي  بعملــه  التزامــه  وعــن  املدينــة.  أســواق 
ر 

ّ
ــه يحــرص علــى االلتــزام بالدوام، كونــه يوف

ّ
يؤكــد أن

تكاليف املواصات إلى املدرسة مما يكسبه في عمله 
التجاري البسيط. 

ــه فــي بدايــة األمــر كان يشــعر 
ّ
أن يوضــح أبــو حســن 

بالحــرج عندمــا يشــاهده بعــض تاميــذه وهــو يقــف 
الغذائيــة  املــواد  بعــض  عليهــا  يبيــع  بســطة  عنــد 
 عن 

ً
الخفيفة في السوق، لكنه اعتاد على األمر فضا

ــق: »كيــف ال 
ّ
 املدرســن. يعل

ّ
تفهــم التاميــذ وضــع كل

يتفهمون وضعي وأنا أعمل بعيدًا عن التدريس كي 
أوفــر الغــذاء ألســرتي، ولكــي أتمكــن مــن دفــع تكاليف 
املواصات ألصل إلى املدرسة وأقدم لهم الدروس؟«.

بــدوره، يوضــح الناشــط الحقوقــي الحســن مشــعف 
 العمليــة التربويــة تأثــرت بشــكل كبيــر جــراء عــدم 

ّ
أن

تســليم الرواتــب. يقــول: »لجــأ كثيــر من املدرســن إلى 

 مشاكل املدّرسن.
ّ

بالتوقف التام في حال لم تحل
يتســاءل: »كيف تريدون من املدّرس أن يقوم بواجبه 
املقــدس وهــو ال يجــد وجبــة االفطــار أو الغــذاء هــو 
وهــو  املدرســة  إلــى  ســيذهب  كيــف  أســرته؟  وأفــراد 
ال يســتطيع توفيــر مــا يبقيــه علــى قيــد الحيــاة هــو 
 املدّرســن اليوم يتســربون 

ّ
وأطفاله؟«. ويشــير إلى أن

من مدارسهم بعدما كانت العملية التعليمية تعاني 
مــن تســرب التاميــذ. ويناشــد عبــد اللــه مــا يصفهــا 
التعليــم  مؤسســات  تحييــد  املتحاربــة«  »األطــراف  بـ
والصحــة والكهربــاء وعــدم جعلهــا أوراقــا سياســية، 
كونها مرتبطة مباشرة بحياة املدنين: »ليس هناك 
مــا هــو أخطــر من إنتاج جيل يمنــي غير متعلم جراء 
تجاهــل أوضــاع املدّرســن. هــذه جريمــة ال يجــب أن 
يقبلها الناس مهما كانت مبررات السياسين الذين 

هم يكافحون األمية في املجتمع«.
ّ
يّدعون أن

إلــى ذلــك، تســتمر معلمــات مدرســة »مجمــع الســعيد 
التربــوي« فــي املحافظــة باإلضــراب وتنظيــم وقفــات 
منــذ  املنقطعــة  برواتبهــن  للمطالبــة  احتجاجيــة 
املاضيــة،  األيــام  وخــال  أشــهر.  خمســة  مــن  أكثــر 
حــاول العاملــون فــي مكتــب التربيــة معالجــة أوضاع 
املدّرســن بتوفيــر ســال غذائيــة لبعضهــم عبر جمع 
املحافظــة،  فــي  املــال واألعمــال  رجــال  مــن  التبرعــات 
 
ّ
ليجــري توزيعهــا علــى املدّرســن فــي املــدارس، إاّل أن

هذه الخطوة اعتبرت غير مجدية.
مصــدر فــي مكتــب التربية والتعليم يؤكــد لـ »العربي 
املكتــب وّجــه مذكــرات عديــدة للجهــات   

ّ
أن الجديــد« 

املعنيــة فــي وزارة املاليــة واملجلــس املحلــي، لحثهــم 
علــى تكثيــف الجهــود لتوفيــر مســتحقات املدرســن، 
 هــذه الجهــود بــاءت بالفشــل«. يطالــب املصــدر 

ّ
»لكــن

رواتــب  لتوفيــر  حلــول  بإيجــاد  الحديــدة  محافــظ 
املدّرســن قبل أن تتوقف العملية التعليمية بالكامل 

في املحافظة.

اســتئجار دراجات نارية للعمل عليها ونقل األهالي 
مــن مــكان إلــى آخــر، كونهــا الوســيلة األســهل لتوفير 
املال وتأمن الغذاء ألســرهم بشــكل يومي، باإلضافة 

ها وسيلتهم للذهاب إلى املدرسة.
ّ
إلى أن

 الكثير من املدّرسن لم يتمكنوا 
ّ
يشير مشعف إلى أن

 أغلبهــم 
ّ
مــن العثــور علــى أعمــال أخــرى بديلــة، لكــن

التواجــد  عــن  نهائــي  بشــكل  اآلن  حتــى  يمتنــع  لــم 
فــي املدرســة. ويواصــل: »كثيــر مــن املدّرســن يلتــزم 
هم يبقون فيها زمنا 

ّ
بالذهاب إلى املدرسة يوميا، لكن

محــدودًا قــد ال يتجــاوز ثــاث ســاعات يوميــا كالتزام 
التعليــم«.  فــي  التاميــذ  حــق  يضيــع  لئــا  أخاقــي 
 أغلب املدرســن يعيشــون على الديون 

ّ
ويلفت إلى أن

مــن أصحــاب البقــاالت وتجــار املــواد الغذائيــة بشــكل 
عــام. ويقــول: »فــي اآلونــة األخيــرة وبعــد نفــاد صبــر 
داخــل  احتجاجــات  بــدأوا  واملدّرســات،  املدّرســن 
التدريــس،  عــن  الكلــي  بالتوقــف  وهــددوا  املــدارس 
هم تعرضوا لإلهانة والتهديد من قبل مسؤولن 

ّ
لكن

فــي مكتــب التربيــة والتعليــم فــي املحافظــة فــي حــال 
استمرارهم في اإلضراب واالحتجاجات«. 

الحلقــة  »هــم  األمــور  أوليــاء   
ّ
أن مشــعف  ويوضــح 

األضعــف، كونهــم ال يســتطيعون فعــل أو قــول شــيء 
وهم يشاهدون أبناءهم وبناتهم ال يتعلمون بالشكل 
املطلــوب، بالرغــم من تضامنهم مع الكادر التدريســي 

جراء انقطاع الرواتب وترّدي وضعه املعيشي«.
أمــا الناشــط اإلغاثــي صابــر عبد الله فيشــّبه أوضاع 
»يقفــون  باتــوا  فقــد  بالنازحــن،  اليــوم  املدّرســن 
الخيريــة  والجمعيــات  املؤسســات  أمــام  باســتمرار 
للحصــول علــى ســلة غذائيــة تمامــا كاألســر الفقيــرة 
عــن  يختلــف  ال  وضعهــم  أصبــح  فقــد  والنازحــة. 
النازحــن إاّل مــن ناحيــة الســكن فــي منازلهم بداًل من 
التهجيــر، بعــد انقطــاع الرواتب عدة أشــهر«. ويشــير 
 العمليــة التعليميــة أمامهــا عراقيــل ومهــددة 

ّ
إلــى أن

مجتمع
طالــب االتحــاد البرملانــي الدولــي باتخــاذ إجــراءات عاجلــة لضمــان وصــول املســاعدات اإلنســانية 
 »املجاعة في دولة 

ّ
بدون قيود إلى أفريقيا، بهدف الحّد من انتشــار املجاعات. وجاء في بيان له أن

جنوب السودان سوف تطاول مائة الف شخص وقد تمتد إلى اليمن والصومال ونيجيريا«. ودعا 
األمــن العــام لاتحــاد مارتــن شــونغونغ فــي البيــان، إلى تكاتــف املجتمع الدولي ملنــع املجاعات من 
 الحكومــات املتضــررة علــى 

ّ
االنتشــار وتفــادي زهــق األرواح نتيجــة كــوارث ســببها اإلنســان. وحــث

)كونا( تسوية خافاتها وتحديد أولوية ضمان وصول املساعدات اإلنسانية الى املحتاجن. 

الجانبــي  التصلــب  النفســية ملرضــى  الحالــة  التأمــل يحّســن   
ّ
بــأن إيطاليــة حديثــة  دراســة  أفــادت 

الضموري، وهو مرض عصبي سريع ونادر يتسّبب في موت الخايا العصبية الحركية تدريجيا. 
 ممارســة رياضــة التأمــل ملــدة ثمانيــة أســابيع ســاعدت علــى تحســن حالــة املرضــى 

ّ
وأوضحــت أن

النفسية ونوعية حياتهم، وخفضت مستويات القلق واالكتئاب لديهم. وقال الدكتور فرانشيسكو 
 التدخل القائم على تمارين 

ّ
 »هذه هي الدراســة األولى التــي تثبت أن

ّ
بانينــي قائــد فريــق البحــث، إن

)األناضول( الذهن يمكن أن يكون أداة مهمة جدًا« في هذا اإلطار. 

التأمل يحّسن نفسيّة مرضى التصلب الجانبي الضمورياالتحاد البرلماني الدولي يدعو لمنع مجاعات أفريقيا

لندن ـ كاتيا يوسف

الصلــع مــن الحاالت الشــائعة لدى الرجال 
اإلقبــال  يــزداد  انتشــاره  ومــع  خصوصــا. 
علــى مراكــز زرع الشــعر التــي يهــرع إليهــا 
مــن يرفضــون تقّبل مظهرهم الجديد. تلك 
املراكــز ترفــع عــادة شــعار »ال صلــع بعــد 

اليوم«.
هــذا الشــعار قــد يتحــول إلــى حقيقــة لكــن 
خــارج تلــك املراكــز، فالحديــث يــدور حــول 
لــدى  الصلــع خصوصــا  إمكانيــة »عــاج« 
كلفــة  علــى تحمــل  القــدرة  يملكــون  مــن ال 

توصلــت  فقــد  وجراحيــا.  ماديــا  الــزرع 
دراســة جديــدة إلــى إمكانيــة منــع تســاقط 
اختبــار  عبــر  علمــاء،  تمّكــن  بعــد  الشــعر، 
التنبــؤ  مــن  بســيط،  نــووي  حمــض 
بمستقبل اإلصابة بالصلع من عدمه لدى 
الرجــال. ونشــرت الدراســة الجينيــة األكبــر 
مــن نوعهــا في مجلة »بلوس علم الوراثة« 
أعمارهــم  تــراوح  رجــل  ألــف   52 وشــملت 
بــن 40 عامــا و69، فوجــد الباحثــون وهــم 
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ّ
مــن جامعــة »إدنبــره« البريطانيــة، أن

أمــا  بالصلــع.  عاقــة  علــى  وراثيــا  جينــا 
املــام في الصلــع فليس اآلباء بل األمهات، 

مــن  تأتــي  الوراثيــة  اإلشــارات  معظــم   
ّ
ألن

كروموزوم X املوروث من قبل األنثى.
فــي هــذا اإلطــار، قــال الباحــث الرئيســي فــي 
هم 

ّ
الدراســة، الدكتــور ريــكاردو ماريونــي، إن

بشــكل  التنبــؤ  عــن  جــدًا  بعيديــن  زالــوا  مــا 
األفــراد.  لــدى  الشــعر  بنمــط تســاقط  دقيــق 
أفضــل  لفهــم  الطريــق  تمهــد  النتائــج   

ّ
لكــن

ألسبابه التي تصيب الذكور عادة بالصلع، 
ويبدأ غالبا في الثاثينيات من العمر.

لتطويــر  مهّمــة  الدراســة  هــذه  وتعتبــر 
عقاقيــر عــاج الصلــع والظــروف املرتبطــة 
ــع أن يفقــد نصــف الرجــال 

ّ
بــه. فمــن املتوق

بلوغهــم  قبــل  شــعرهم  البريطانيــن 
الخمسن من العمر. في هذا اإلطار، يعّبر 
»العربــي الجديــد«، عن  جــون )39 عامــا(، لـ
بــدأ  عندمــا  انتابــه  الــذي  الشــديد  القلــق 
ــه تضايــق 

ّ
يلحــظ تســاقط شــعره. يقــول إن

ــه ســيصبح أصلــع تماما 
ّ
كثيــرًا واعتقــد أن

ــه ورث تلــك الجينــات 
ّ
 أن

ّ
كوالــده، فقــد ظــن

أو  الفكــرة  تقّبــل  رفــض  ــه 
ّ
أن وبمــا  عنــه. 

االستســام مــن دون أي محاولــة إليقــاف 
ــه 

ّ
هــذه العمليــة، اشــترى عقــارًا قيــل لــه إن

يمنع تســاقط الشــعر، وراح يتناول قرصا 
منــه يوميــا علــى الرغم مــن التحذيرات من 

هــذا الدواء وأعراضــه الجانبية خصوصا 
الجنســية  بالصحــة  اإلضــرار  لجهــة 

وإضعاف الخصوبة.
»العربــي  لـ فيقــول  عامــا(،   44( غســان  أّمــا 
الرجــال علــى عمليــات  إقبــال   

ّ
إن الجديــد«، 

التجميــل فــي عاملنا العربي ما زال محرجا، 
إلــى  ســافر  شــعره  إنقــاذ  قــّرر  حــن  لذلــك 
ــق: »كانــت 

ّ
الخــارج إلجــراء عمليــة زرع. يعل

العمليــة مؤملة واســتمّرت ســاعات طويلة«. 
مــع ذلــك، هــو ســعيد بالنتائــج، وســيحاول 
 مــن حولــه، فهــو 

ّ
أن يبقــي األمــر ســّرًا عــن كل

يشعر كمن ارتكب جريمة أخاقية.

شعار »ال صلع بعد اليوم« قد يصبح حقيقة

ربى أبو عمو

 من مريولها وأعطتها 
ً
»ثّم أخرجت مرآة

لبيتر. قالت: خذ هذه مكافأة لك. لم يكن 
 من قبل. فحني 

ً
قد سبق لبيتر أن رأى مرآة

نظر إليها، ورأى انعكاس السماء بني يديه، 
قال لها: هل أعطيتني السماء؟«. )من كتاب 

مرآة بيتر البسيطة(.
مرايا بيوتنا تعكس جدرانا بيضاء 

خرى ملّونة. وقد تعكس ثيابا كثيرة 
ُ
وأ

قة خلف الباب، أو لوحاٍت مائلة، أو 
ّ
معل

أجسادًا تروح وتجيء، أو فوطة تمسح 
عليها في حركٍة دائرّية لتزيل الغبار عنها 

 بصمات. نحُن 
ّ

وآثار أصابع ما هي إال
ا هنا يوما، ننظر إليها... إلينا. ثم نضُع 

ّ
كن

نا نعّدل بعضا من مالمحنا. 
ّ
أصابعنا عل

ال يعقل أن نكون هكذا. عيون صغيرة 
ها 

ّ
ى تبدو مجّرد ثقوب، أو كبيرة وكأن

ّ
حت

فراغات. مالمح باهتة تستجدي معنًى من 
 ما نراه فيها ليس كافيا. ثّمة ُبعد 

ّ
املرآة. كل

مخّبأ في مكان ما. »مرايتي يا مرايتي«، 
هل...؟ ماذا نريد من مرايانا؟ أسئلتنا 

تفوق قدراتها على اإلجابة أو االستجابة 
لنا.

في هذا النهار بثور وسواد يحيط العينني، 
وشعيرات تمّردت على الجلد. وهذا واقع 
نهرب منه في أحياٍن كثيرة. ليست هذه 

ل 
ّ
نا نملكها، ونتك

ّ
وجوهنا التي نصّدق أن

أحيانا على مصّورين يعرفون ماذا نريد 
ما خانتنا مرايانا، نعود 

ّ
أن يظهر منا. وكل

إلى الصور لنحفظ مالمحنا التي نحّب 
من جديد. 

تقول املسؤولة عن قسم علم النفس في 
كلّية »بارنارد« في جامعة كولومبيا، 

تارا ويل: »املرايا تستخدم ألداء طقوس 
ق من 

ّ
االستمالة االجتماعّية، والتحق

مظهرنا قبل مقابلة الجمهور«، الفتة إلى 
قّيم كيف 

ُ
ه من »خالل تشييء الذات، ن

ّ
أن

سنبدو لآلخرين. بالنسبة إلينا، املرايا 
مهّمة ألّن مظهرنا يحكم كيفّية تفاعل 

اآلخرين معنا«. 
املرايا هي ما سنكون عليه بعد قليل إذا ما 
تحّدثنا إلى آخرين أو ضحكنا معهم. هي 

 
ّ

طوّرها بشكل أو بآخر في كل
ُ
صورة ن

يوٍم نقف أمامها. ماذا يتغّير في وجوهنا 
بني يوم وآخر؟ مجّرد مواقف وذكريات 
وأحالم وخوف وكلمات جميلة وأخرى 

مؤذية. هذه صورتنا على املرآة قبل 
املالمح املثّبتة في وجوهنا. وكأّن املالمح 

 مرتبة ثانية في تصنيفنا على املرآة. 
ّ

تحتل
ويبدو هذا حقيقّيا إذ تشير الدراسات 

إلى أن ثماني من أصل عشر نساء غير 
راضيات عن انعكاساتهن في املرآة.

عجب 
ُ
ا سن

ّ
د ما إذا كن

ّ
هي وسيلتنا للتأك

 هو أن 
ُ

اآلخرين أو ننال رضاهم. األجمل
نختلي باملرآة. في صفوف الرقص، ال 

جدران. فقط مرايا تنظر إلينا، وتدعونا 
إلى النظر إليها. وحني نرقص، علينا أن 

 هذه املرايا، التي تجعلنا نرى 
ّ

ننظر إلى كل
م 

ّ
 جزء من أجسادنا. ال نراها لنتحك

ّ
كل

بخطواتنا فقط، بل لنعجب بمالمحنا 
وأجسادنا، ونحّبها، فال نحتاج إلى 

ق إلى أبعد سماء. 
ّ
آخرين. وحينها، سنحل

نحن في المرآة
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ليس أمرًا عاديًا أن 
تختار امرأة مهنة 

قلّما يختارها 
الرجال، نظرًا 

إلى خطورتها 
وصعوبة التعامل 

معها. رافعه 
قسيم فعلت 

ذلك وتميّزت في 
مجالها

موريتانيون يستغيثون بـ»رئيس الفقراء«
وقفات احتجاجية بعناوين مختلفة تتكرّر أمام القصر

1819
مجتمع

إسالم أباد ـ صبغة اهلل صابر

رافــــعــــه قـــســـيـــم بـــيـــغ فــــي الــتــاســعــة 
والعشرين من عمرها. ليست املرأة 
ــــى الــتــي راحـــت  الــبــاكــســتــانــيــة األولـ
تــنــزع األلـــغـــام وتــفــّكــك الــقــنــابــل، بــل هــي من 
َول عــلــى مــســتــوى آســـيـــا، رغــــم الــعــقــبــات 

ُ
األ

 تلك العراقيل 
ّ

الكثيرة التي واجهتها. وجل
البالد  أعـــراف  خلفّية  على  اجتماعية،  هــي 
تنتمي  ها 

ّ
أن سّيما  وال  املتبعة،  وتقاليدها 

ــــى الـــبـــشـــتـــون املـــعـــروفـــن بـــتـــشـــّددهـــم فــي  إلـ
التمسك بالتقاليد والذين يمنعون نساءهم 

عادة من تحصيل العلم.
»منذ الصغر، كنت أحّب مواجهة التحديات 
والـــقـــيـــام بــأعــمــال شــاقــة وصــعــبــة. ولــطــاملــا 
أحــبــبــت حــمــل الـــســـالح وأحــبــبــت مــشــاهــدة 
 حمل 

ّ
رجال العائلة وهم يحملونه«. ُيذكر أن

السالح أمر شائع في شمال غرب باكستان، 
القبلية  املــنــاطــق  مــن  وتــحــديــدًا على مقربة 

وتلك الحدودية مع أفغانستان.
ُيــــشــــاع عــــن تــغــلــغــل الـــفـــســـاد فــــي الـــشـــرطـــة 
 الـــعـــمـــل فــي 

ّ
ــإن ــ ــ الـــبـــاكـــســـتـــانـــيـــة، بـــالـــتـــالـــي فـ

ذ للنساء، خصوصًا  صفوفها أمر غير محبَّ

يكبر حجم المشكالت 
المطلبية، فيما تعجز 

الدولة عن حلّها

منذ الصغر، كنت أحّب 
مواجهة التحديات 

والقيام بأعمال شاقة 
وصعبة

لطالما أحببت حمل 
السالح وأحببت مشاهدة 

رجال العائلة وهم 
يحملونه

إلى   
َ
ينتمن اللواتي  الغربي  الشمال  نساء 

»األمــر   
ّ
لــكــن املــحــافــظــة.  البشتونية  القبائل 

رافــعــه، فهي مرتاحة  إلــى  بالنسبة  عـــادّي« 
ــــوف الـــشـــرطـــة  ــفـ ــ ــــي صـ ــا فــ ــهـ ــلـ ــمـ ــي عـ ــ جـــــــدًا فــ
الباكستانية، »وأشعر بسعادة فائقة عندما 
أقف في الطابور الصباحي بن زمالئي من 

عناصر الشرطة«.
قــبــل ســبــعــة أعـــــــوام، انــتــســبــت الـــشـــابـــة إلــى 
ــا رفــضــت  الـــشـــرطـــة الـــبـــاكـــســـتـــانـــيـــة، بـــعـــدمـ
العمل في عدد كبير من املؤسسات املحلية 
ـــي 

َ
ــا تــحــمــل شـــهـــادت ــهــ ــ

ّ
ــر أن ــذكــ ــ والــــدولــــيــــة. ُي

الدولية  العالقات  في  إحداهما  ماجستير، 
والــثــانــيــة فــي االقــتــصــاد. »كــنــت أحــلــم كــأّي 
ــّيـــدة في  ــأن أحـــصـــل عــلــى وظــيــفــة جـ فـــتـــاة بــ
مكان ما، خصوصًا املؤسسات الدولية التي 
وبالفعل حصلت  جــدًا.  عالية  رواتـــب  تدفع 
على عمل في إحدى تلك املؤسسات التابعة 
ها كــانــت تــرغــب دائمًا 

ّ
لــأمــم املــتــحــدة«. لكن

 
ّ

في االنضمام إلى الشرطة، ال سّيما في ظل
األوضــــاع الــســائــدة، إذ هــي تــحــّب مواجهة 

التحديات.
وبعد سنوات عّدة من العمل، شهدت الشابة 
ــتــل مــحــامــون ومــواطــنــون 

ُ
حـــادثـــة ألــيــمــة. ق

انــفــجــار اســتــهــدف مجّمعًا قضائيًا في  فــي 
شــمــال غــرب الــبــالد. على أثــر ذلــك التفجير 
الدموي، اتخذت قرارها بالعمل مباشرة من 
أجل إنقاذ الناس. ومن بن مهن كثيرة ذات 
صلة، اختارت مجال تفكيك القنابل وإبطال 
ــّيـــمـــون فــي  ــقـ مـــفـــعـــول املـــتـــفـــجـــرات. رّحــــــب الـ
الشرطة الباكستانية بقرار الشابة، ووافقت 
اللجنة املــخــّولــة الــبــّت فــي هـــذا الــشــأن على 
القنابل  تفكيك  فــريــق  مــن ضــمــن  تــكــون  أن 
الــخــاص بــإقــلــيــم خــيــبــر بــخــتــونــخــوا. وبعد 
دورات تدريبية عّدة في مناطق صعبة جدًا 

في شمال غرب البالد، باشرت عملها.
»الـــتـــدريـــبـــات كـــانـــت صــعــبــة وشـــاقـــة، كــذلــك 
ــــل«، بحسب رافــعــه.  الــعــيــش بــعــيــدًا عــن األهـ
»لــكــن بــفــضــل تـــعـــاون األســـــرة والــــرفــــاق في 
 ما 

ّ
ــل الــعــمــل، تــمــّكــنــت مــن الــحــصــول عــلــى كـ

للتعليم  زلــت خاضعة  ومــا  أحــتــاجــه،  كنت 
ــم مــن رفــاقــي، 

ّ
والــتــدريــب. فــأنــا أعــمــل وأتــعــل

ر في يوم عن أّي مهّمة، مهما كانت 
ّ

ولن أتأخ
صعبة«.

والـــــشـــــابـــــة الـــــتـــــي حــــصــــلــــت عــــلــــى شــــهــــادة 
ــــون، ثــــــّم شـــهـــادة  ــانـ ــ ــقـ ــ ــــي الـ ــالــــوريــــوس فـ ــكــ بــ
ماجستير فــي الــعــالقــات الــدولــيــة وشــهــادة 
مــاجــســتــيــر أخـــــرى فـــي االقـــتـــصـــاد، أربــكــت 
الشرطة  إلى  وانضمامها  بقرارها  عائلتها 
كــانــت األوضـــاع  أعـــوام. حينها،  قبل سبعة 
خطيرة للغاية، فالرجال لم يكونوا يحّبذون 
الــعــمــل فــي الــشــرطــة لــكــثــرة اســتــهــدافــهــا من 
ــّرأت على   رافـــعـــه تــــجــ

ّ
قــبــل املــســلــحــن، لـــكـــن

 األعـــراف والتقاليد 
ّ

ذلــك واضعة خلفها كــل

السائدة في شمال غرب البالد.
ما  باكستان  »نــســاء  الــشــابــة،  إلــى  بالنسبة 
 فــي حــاجــة إلـــى جــهــد كــبــيــر. فالعقبات 

َ
ــن زلـ

ــاعــــي وبـــعـــضـــهـــا  ــمــ ــتــ كــــثــــيــــرة، بـــعـــضـــهـــا اجــ
اقتصادي، وهــي تحول دون تحّسن  اآلخــر 
 إلـــى مـــجـــاالت يصعب 

ّ
 ووصـــولـــهـــن

ّ
حــالــهــن

 الـــعـــمـــل فــيــهــا ألســــبــــاب مــخــتــلــفــة«. 
ّ
عــلــيــهــن

وتقول: »أرغــب في أن أكــون قــدوة من خالل 
مـــزاولـــة هـــذا الــعــمــل، لــنــســاء بــلــدي جميعًا، 
. الــعــمــل 

ّ
أولـــئـــك املـــحـــرومـــات مـــن حـــقـــوقـــهـــن

إلى  رســالــة  يــوّجــه  والقنابل  املتفجرات  فــي 
 
َ
 في املقّدمة وال يتأخرن

ّ
الباكستانيات ليكن

 ألّي عرف أو تقليد 
َ
عن أّي عمل وال يسمحن

 
ّ
أن ُيذكر  م«. 

ّ
والتعل العمل   من 

ّ
بــأن يمنعهن

رافعه كانت قد عملت في إطار فريق ساهم 
في اإلفــراج عن أحد األطباء املشهورين من 
قبضة خاطفيه. »ما زلت أذكر ذلك وأنا على 
أهّبة االستعداد للقيام بأّي عمل مهما كان 

خطرًا«.
والشابة لم تكن لتحقق حلمها لوال تعاون 
أســـرتـــهـــا ووالــــَديــــهــــا خـــصـــوصـــًا. »أســـرتـــي، 
ــفــون. 

ّ
ــمــون ومــثــق

ّ
أفــــرادهــــا جــمــيــعــهــم مــتــعــل

وتقّدمي  نجاحي  وراء  الوحيد  السّر  وهــذا 
وتحقيقي حلمي«. وال تنسى التأكيد على 
دور »الصبر واملثابرة والعمل الدائم بهدف 

بلوغ الهدف«.
ه خالل العقود األخيرة، 

ّ
تجدر اإلشارة إلى أن

املرأة  أحــرزت  األخيَرين،  العقَدين  وتحديدًا 
ــى 

ّ
الــبــاكــســتــانــيــة تــقــدمــًا مــلــمــوســًا فـــي شــت

مـــجـــاالت الـــحـــيـــاة، عــلــى الـــرغـــم مـــن عــراقــيــل 
كثيرة وال سّيما األمنية منها واالجتماعية 
السائدة. وإن  والتقاليد  بالعادات  املرتبطة 
لــم يــكــن مستغربًا تــقــّدم املــــرأة فــي مــجــاالت 
التعليم والسياسة واالقتصاد وغيرها، إال 
 عملها في مجال رافعه أمر ما زال يثير 

ّ
أن

أسئلة كثيرة.

تتكرّر في اآلونة األخيرة 
االحتجاجات التي 

م أمام مقرّ رئاسة  ُتنظَّ
الجمهورية في موريتانيا، 

والمشاركون فيها 
يحملون قضاياهم 

آملين أن يتمّكن الرئيس 
من حلّها

نواكشوط ـ محمد فال الشيخ

ــّدل  ســـــت وقـــــفـــــات احـــتـــجـــاجـــيـــة يــــومــــيــــًا، مــــعــ
ــم أخـــيـــرًا أمــــام القصر 

َّ
الــتــظــاهــرات الــتــي تــنــظ

الـــرئـــاســـي فـــي مــوريــتــانــيــا ويـــطـــالـــب خــاللــهــا 
والكهرباء  املــاء  بتوفير خدمات  موريتانيون 
ــضــاف إلـــى ذلــك 

ُ
والــســكــن والــعــمــل وغــيــرهــا. ت

الذين  الشخصية  املظالم  أصــحــاب  مطالبات 
يـــســـألـــون الـــرئـــيـــس مــحــمــد ولــــد عــبــد الــعــزيــز 

ها.
ّ
ل مباشرة لحل

ّ
التدخ

حــجــم الـــتـــظـــاهـــرات ذات الــعــنــاويــن املــخــتــلــفــة 
ران 

ّ
يؤش لها،  مركزًا  الرئاسي  القصر  واتخاذ 

إلى حجم املشكالت املطلبية والتنموية التي 
يــعــانــيــهــا املـــوريـــتـــانـــيـــون وعـــجـــز مــؤســســات 
 مشكالت املــواطــنــن. بالتالي، 

ّ
الــدولــة عــن حــل

لون 
ّ

يرى أصحاب املطالب أنفسهم وهم يفض
طرحها على الرئيس شخصيًا دون غيره.

تتصّدر مشكالت األحياء العشوائية مطالب 
املتظاهرين أمام القصر الرئاسي، فالعاصمة 
الفقيرة  الصفيح  أحــيــاء  تطّوقها  نــواكــشــوط 
التي تفتقر إلى أبسط الخدمات. وعلى الرغم 
مــن خــطــط الــحــكــومــة بــشــأن تــوزيــع األراضـــي 
السنوات  خــالل  املواطنن  آالف  عشرات  على 
ــيــــاء  األحــ تــــمــــّدد   

ّ
أن إال  ــة،  ــيــ املــــاضــ ــثـــمـــانـــي  الـ

قطع  على  والــنــزاعــات  يتوقف  لــم  العشوائية 
الــريــف  ــق ســكــان 

ّ
تــدف بــعــدمــا  األرض تفاقمت 

إلــى العاصمة، مــع بــدء تنفيذ  بــأعــداد كبيرة 
مــــشــــروع تــــوزيــــع األراضـــــــــي فــــي عـــــام 2008. 
ُيــضــاف إلـــى ذلـــك افــتــقــار أحــيــاء شعبية عــّدة 
مشّرعة، إلى خدمات املاء والكهرباء وشبكات 

الطرقات.
ــــدة مـــن آخـــر الــوقــفــات االحــتــجــاجــّيــة،  فـــي واحـ
ــّي الــتــرحــيــل 19  وقـــفـــت عـــشـــرات مـــن نـــســـاء حــ
وعــشــرات أخــريــات مــن حــّي الــتــيــوات، وحملن 
الفتات متنّوعة، أّما مضمونها فواحد: توفير 
املـــــاء والـــكـــهـــربـــاء والـــطـــرقـــات بـــاإلضـــافـــة إلــى 

املسؤولة عن تنفيذ مشاريع اإلسكان، بسبب 
ــلـــى قـــطـــع األرض  ــــر حـــســـم الــــنــــزاعــــات عـ

ّ
تــــأخ

باسم  محليًا  املــعــروفــة  املشتركة  امللكية  ذات 
ــهــم »بــعــض عــّمــال الــوكــالــة 

ّ
ــداخــــالت«، وتــت »املــ

بالفساد والزبائنية«. وكانت وزيرة اإلسكان 
والــعــمــران واالســتــصــالح الــتــرابــي، آمــال بنت 
مــولــود، قــد أوضــحــت فــي 22 يــنــايــر/ كــانــون 
 لجان ترحيل العشوائيات 

ّ
الثاني املاضي أن

أحــصــت 119 ألــف أســـرة، ُرّحــلــت منها أربعة 
الــــوزارة تلقت   

ّ
أن ــرة. أضــافــت  آالف و600 أسـ

نــحــو خــمــســة آالف وثـــمـــانـــن شـــكـــوى حــول 
األراضي، وتّم البّت في ألف و151 منها.

كمارا عليون، من املحتّجن الدائمن. يتحدث 
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«، عـــن مــعــانــاتــه وزمــالئــه  لـــ
العّمال في شركة النظافة الفرنسّية »بيزيرنو« 
بعد إلغاء عقد لتنظيف العاصمة نواكشوط. 
ــمــوا مــســتــحــقــاتــهــم املــالــيــة. 

ّ
فـــهـــؤالء لـــم يــتــســل

ذ ما ُوعدنا به. لذا نحن نطالب 
ّ
ف

َ
يقول: »لم ُين

لــدى مجموعة نواكشوط  ــل 
ّ

بــالــتــدخ الــرئــيــس 
ها 

ّ
الحضرية لتعطينا أموالنا. الشركة تقول إن

لدى مجموعة نواكشوط الحضرية. تظاهرنا 

ألشهر عّدة أمام البلدية، وبعد ذلك جئنا إلى 
هنا لتوصيل صوتنا إلى الرئيس. هو يقول 

ه رئيس الفقراء، ونحن فقراء«.
ّ
إن

 
ّ
بأن اعتزازها  املوريتانية  الحكومة  تخفي  ال 

ــادرون عــلــى الــتــظــاهــر أمــــام مقّر  ــ مــواطــنــيــهــا قـ
الـــرئـــاســـة. وقـــد ســمــح األمــــن املــوريــتــانــي لهم 
املقابلة  الــســاحــة  أمـــام  الــغــالــب، بالتظاهر  فــي 
مستشاري  أحـــد   

ّ
أن ُيــذكــر  الــرئــاســي.  للقصر 

الــرئــيــس يــخــرج فــي بــعــض األحـــيـــان ويلتقي 
 

ّ
املحتّجن ويسّجل مطالبهم بهدف إيجاد حل

لقضاياهم.
فــي هـــذا الــســيــاق، يــعــّبــر الــبــاحــث االجتماعي 
يـــعـــقـــوب ولـــــد الـــــــداه عــــن قــلــقــه حـــيـــال »حــجــم 
التظاهرات الفئوية الذي ينذر بأزمة معيشية 
 وعجزًا 

ً
تــرّهــال الــبــالد، ويفضح  فــي  وتنموية 

 في نظام الالمركزية 
ً
في جهاز الدولة وفشال

الجديد«:  »العربي  لـ يضيف  موريتانيا«.  في 
بالسكن  يطالبون  مواطنون  يجد  ال  »حينما 
القصر  غير  للتظاهر  مكانًا  والكهرباء  واملــاء 
 هذه 

ّ
الرئاسي وال مسؤواًل سوى الرئيس، فإن

 تلك 
ّ

ه قادر على حل كل
ّ
كارثة. ولو افترضنا أن

ــــه ســـوف يــغــرق في 
ّ
املــشــكــالت، فــهــذا يــعــنــي أن

أو  الــوالــي  أو  الحاكم  مــن مسؤولية  جزئيات، 
العمدة االهتمام بها«.

 »الهجرة من الريف إلى 
ّ
ويشير ولد الداه إلى أن

سمت بالفوضوية. 
ّ
العاصمة واملدن الكبرى ات

كذلك، باءت بالفشل خطط الحكومة في مجال 
على  املــواطــنــن  وتشجيع  الــالمــركــزيــة  تعزيز 
الــبــقــاء فــي مناطقهم الــريــفــيــة. فــفــي الــواليــات 
ر بعض الخدمات األساسية. 

ّ
الداخلية، ال تتوف

ــتـــي نـــجـــدهـــا فـــهـــي ضــعــيــفــة  ــا الـــخـــدمـــات الـ ــ ــ أّم
ــة، فــيــمــا فــــرص الــعــمــل شــبــه مــنــعــدمــة«.  ـ

ّ
ــش وهـ

ـــل 
ّ

ــتـــدخ ــاحـــث الـــحـــكـــومـــة عـــلـــى »الـ ــبـ  الـ
ّ
ويــــحــــث

في  التنموية  املشكالت   
ّ

لحل عاجلة  بــصــورة 
األحــيــاء الشعبية فــي العاصمة وفــي واليــات 
 الـــبـــالد ســــوف تـــدخـــل في 

ّ
الــــداخــــل، وإال فـــــإن

 
ّ
ــة خــطــيــرة«. بالنسبة إلـــى ولـــد الــــداه، فــإن أزمـ
الــســمــاح لــلــمــواطــنــن بــالــتــظــاهــر أمـــام القصر 
ه 

ّ
»تـــصـــّرف مــنــاســب ويــســتــحــق اإلشــــــادة. لكن

ليس هدفًا بحّد ذاتــه وال بد من توفير آليات 
 للتظلم 

ً
ر للمواطنن سبال

ّ
أكثر انسيابّية توف

وطرح املشكالت إليجاد حلول لها«.

الدكاكن التي تبيع املواد الغذائية األساسية 
املدعومة من الحكومة.

خادم الله بنت إبراهيم، من هؤالء املتظاهرات، 
ــل 

ّ
وقـــد نــاشــدت الــرئــيــس املــوريــتــانــي بــالــتــدخ

»العربي  لـ تقول  الفقير.  الحّي  مشكالت   
ّ

لحل
ــاء، نــريــد الــكــهــربــاء، نريد  الــجــديــد«: »نــريــد املــ
ــا، كــيــف نــنــقــلــه إلــى  ـ

ّ
ــن الـــطـــريـــق. مـــن يـــمـــرض مـ

الــوصــول  تستطيع  ال  والــســيــارات  املستشفى 
 الطريق غير مــعــّبــد؟«. وتشّدد 

ّ
الــحــّي ألن إلــى 

»لــذا  املحلين،  باملسؤولن  تثق  ال  ــهــا 
ّ
أن على 

النسوة  ويــســمــع  الــرئــيــس  يسمعني  أن  أريـــد 
بنت  الرئاسة«. وتوّجه  مقّر  أمــام  املتظاهرات 
الحضرية  التنمية  لوكالة  انتقادات  إبراهيم 

بطاقة هوية

رافعه 
قسيم

تفّكك قنابل باكستان رغم 
المخاطر واألعراف

مشردون يموتون بجرعة زائدة

أطفال يدمنون السبيرتو في السودان

ينتشر المشردون في 
الطرقات العامة 

واألسواق وبعض األحياء

الخرطوم ـ العربي الجديد

مــجــددًا، تــبــرز أزمـــة املــشــرديــن فــي الــســودان 
بـــعـــد اإلعـــــــالن عــــن وفــــــاة ثـــالثـــة مــــن أطـــفـــال 
»الــشــمــاســة«.  الـــشـــوارع املــعــروفــن محليًا بـــ
مات األطفال قبل أيام بجرعة زائدة من مادة 
السبيرتو أو اإلسبرت )الكحول/ اإليثانول 
الــطــبــي(. لــم تكن تلك الــحــادثــة األولــــى، فقد 
سبقها وفاة أو تسمم 71 مشردًا عام 2011 
وضعت  يــومــهــا  نــفــســهــا.  املــــادة  لتعاطيهم 
من  للحّد  الخرطوم ضــوابــط  فــي  السلطات 
 الخطوة 

ّ
وصـــول املـــادة إلــى املــشــرديــن، لــكــن

سقطت الحقًا.
هم 

ّ
إن عامًا(   15( يعقوب  املشرد  الفتى  يقول 

يحصلون على السبيرتو من األسواق بشكل 
يتعاملون  محددون  تجار  ولديهم  طبيعي، 
ــح: »عــــــادة نــشــتــريــه بــالــجــمــلــة  مــعــهــم. يـــوضـ
ونــقــتــســمــه فـــي مـــا بــيــنــنــا لــتــخــفــيــض الكلفة 
 كمية بسيطة من املادة التي 

ّ
علينا«. يؤكد أن

يضعونها على قطعة قماش ثم يتنشقونها 
يمكن أن تسهم في »إنعاشهم«  لساعات.

وللتغلب على االرتفاع املتصاعد في سعر 
السبيرتو استحدث يعقوب وزمالؤه طرقًا 
على  للحصول  كثيرًا  يعانون  فهم  جديدة. 
ــا عــبــر الـــتـــســـول أو الـــســـرقـــة. يــقــول  ــال إمــ ــ املـ
ـــهـــم لـــجـــأوا إلــــى أفـــكـــار تجعلهم 

ّ
يــعــقــوب إن

ــدة طــويــلــة  ــ يـــحـــافـــظـــون عـــلـــى الــســبــيــرتــو مـ
عــبــر ســكــب  جـــزء بسيط منها فــي زجــاجــة 
مــيــاه غــازيــة وثــقــب الــغــطــاء واســتــنــشــاقــهــا. 
التسرب  عملية  تمنع  الــطــريــقــة  هـــذه  فمثل 
والــتــجــفــيــف عــبــر الـــهـــواء مــقــارنــة بالقماش 

الذي يستهلك كميات كبيرة من املادة.
ــار، ألــقــت األجــهــزة األمــنــيــة في  فــي هــذا اإلطــ
بيع  في  به  املشتبه  على  القبض  الخرطوم 
املــــــــادة لــلــضــحــايــا الـــثـــالثـــة بـــحـــســـب مــديــر 
ال  إبراهيم عثمان،  الخرطوم،  شرطة واليــة 
 التقرير الطبي حدد أسباب الوفاة 

ّ
سيما أن

من  كبيرة  جرعات  لتناول  كحولي  بتسمم 
اإلدمــان   

ّ
أن املــرّكــز. ويؤكد خبراء  اإليثانول 

على اإليثانول من شأنه أن يقود إلى الوفاة 
نظرًا إلى تأثيراتها على الكبد والقلب.

وبـــحـــســـب تــــقــــديــــرات رســـمـــيـــة صـــــــادرة عــن 
 عـــدد 

ّ
ــإن ــ ــوم فــ ــرطـ ــة الـــخـ ــ الـــحـــكـــومـــة فــــي واليــ

ــل إلــــى نحو  املـــشـــرديـــن فـــي الــعــاصــمــة وصــ
ستة آالف معظمهم من األطفال. ال تقديرات 
 
ّ
رســمــيــة لــلــعــدد الــكــلــي فـــي الــــســــودان، لــكــن
دراســـــــــات غـــيـــر رســـمـــيـــة أعــــــدت عـــــام 2013 

 عددهم هو 24 ألف مشرد.
ّ
أشارت إلى أن

الــتــشــرد هــاجــس للحكومة واملــجــتــمــع على 
ــواء إذ يــربــطــه كــثــيــرون بــالــجــريــمــة  ــ ــّد سـ حــ
واملــخــدرات. ينتشر املــشــردون في الطرقات 
ــاء إمـــا  ــ ــيـ ــ الـــعـــامـــة واألســــــــــواق وبـــعـــض األحـ

يـــتـــســـولـــون، أو يــبــحــثــون فـــي الــقــمــامــة عن 
السرقة  إلــى عمليات  يــلــجــؤون  أو  الــطــعــام، 
املختلفة ال سيما في مواقف املواصالت. أما 
فئات أخرى فتعمل جزئيًا باعة متجولن، 
الليل  من  وجــزءًا  النهار  ويمضون ساعات 

في الطرقات.
التي  املــنــاطــق  املــشــرديــن مــن  يتحدر معظم 
تشهد نزاعات في واليات دارفور ومنطقتي 
النيل األزرق وجنوب كردفان. آخرون دفعت 
بــهــم الــــظــــروف االقـــتـــصـــاديـــة الــخــانــقــة إلــى 
الشارع. تعيش البالد أزمة اقتصادية قادت 
إلــــى رفــــع أســـعـــار الــســلــع أكــثــر مـــن 300 في 
 ازديـــاد نسب الفقر 

ّ
املــائــة. ويؤكد خبراء أن

يعّد أحد أسباب التشرد إلى جانب الحرب 
والنزوح من الريف إلى املدن وتشتت األسر 

وارتفاع معدالت الطالق.
وبــحــســب املـــســـؤولـــة فـــي املــجــلــس الــقــومــي 
لــرعــايــة الــطــفــولــة )جـــهـــاز حــكــومــي( أمــيــرة 
 أسرًا سودانية دفعت بأطفالها 

ّ
أزهري، فإن

ــاقــــدي الــســنــد،  ــــال فــ ــفـ ــ ــة األطـ ــايــ إلـــــى دار رعــ
لــفــشــلــهــا فـــي اإلنـــفـــاق عــلــيــهــم ال ســيــمــا في 
مـــا يــتــصــل بـــالـــعـــالج والـــرعـــايـــة الــصــحــيــة. 

وأعــلــنــت الــحــكــومــة املــحــلــيــة فــي الــخــرطــوم، 
ــام، عـــن الـــشـــروع فـــي تــشــيــيــد مدينة  ــ قــبــل أيـ
اجــتــمــاعــيــة الســتــيــعــاب املــشــرديــن وفــاقــدي 
 عن األشخاص ذوي اإلعاقة 

ً
األبوين، فضال

فــي أطـــراف املــديــنــة. وأكـــد حــاكــم الــخــرطــوم، 
 املـــشـــروع 

ّ
عـــبـــدالـــرحـــيـــم مــحــمــد حـــســـن، أن

مــلــيــون جــنــيــه )11 مليون  نــحــو 71  يــكــلــف 
نشأ مدينة متكاملة 

ُ
ت أميركي( وفيه  دوالر 

ومهيأه باملالعب الخضراء ومراكز التأهيل 
والتعليم.

ــان مــتــطــوعــون قـــد نــشــطــوا، فـــي الــفــتــرة  ــ وكـ
األخيرة، في تقديم مساعدات إلى املشردين 
والترتيب الندماجهم في املجتمع. وأطلقت 
التطوعية  الــشــبــابــيــة  »مــــجــــددون«  مــنــظــمــة 
بــرنــامــج »الـــطـــعـــام مــقــابــل الــتــعــلــيــم«. وفــيــه 
جــمــعــت كــثــيــرًا مـــن املـــشـــرديـــن فـــي مــدرســة 
الــتــعــلــم يــومــيــًا ســاعــتــن من  لتمكينهم مــن 
الــثــامــنــة إلـــى الــعــاشــرة صــبــاحــًا مـــع تقديم 
وجــبــات غــذائــيــة لــهــم بلغت 35 ألـــف وجبة 

على مدار أيام البرنامج.
 الـــخـــطـــوة قــــــادت إلـــى 

ّ
وأكــــــــدت املـــنـــظـــمـــة أن

اســتــقــطــاب عــــدد مـــن املـــشـــرديـــن، خــصــوصــًا 
الــدراســة بل تمتد إلى  ها ال تقتصر على 

ّ
أن

جوانب تأهيلية ونشاطات رياضية.
»الــعــربــي  عـــن ذلــــك، يــقــول أحـــد املــشــرديــن لـــ
باملدرسة، منذ شهر  التحق  إنــه   ،« الجديد 
ونــصــف شــهــر، وهــو سعيد جــدًا بــالــدراســة 
والــــريــــاضــــة وبـــالـــوجـــبـــة الــــغــــذائــــيــــة: »قــبــل 
ــي تناولت وجبة إفطار 

ّ
املــدرســة، ال أذكــر أن

واحــدة من قبل. منذ أصبح الشارع منزلي 
أواجه مع غيري صعوبات كبيرة في تأمن 

لقمة واحدة«.

ــة فــي  املــــدرســ مــــن األداء عـــلـــى مـــســـرح 
ــرب  ــرة قــ ــيــ ــغــ ــة الـــجـــبـــلـــيـــة الــــصــ ــ ــريـ ــ ــقـ ــ الـ
الــعــاصــمــة الــفــيــلــيــبــيــنــيــة مــانــيــال، إلــى 
إدارة أكــبــر فــرقــة لــفــن خــيــال الــظــل في 
البالد. هذه حال الفرقة املعروفة باسم 
آنــيــنــو الــتــي احــتــرفــت تــحــريــك الــدمــى 

)العرائس( منذ عشرين عامًا.
قـــــدمـــــت الـــــفـــــرقـــــة عـــــرضـــــًا بــــــاهــــــرًا فــي 
مدينة  في  الــدولــي  العرائس  مهرجان 
يــــوجــــيــــاكــــارتــــا اإلنــــدونــــيــــســــيــــة قــبــل 
أســابــيــع. هــنــاك كشفت عــن الكثير من 
ــافـــات إلـــى مــســرحــهــا مــن أضـــواء  اإلضـ
وقــــصــــاصــــات تـــحـــمـــل صــــــور أســـمـــاك 
ــنــــات بـــحـــريـــة مــخــتــلــفــة رقــصــت  ــائــ وكــ
على الــجــدران، باإلضافة إلــى عروض 
الــعــرائــس الــتــي تــحــاكــي الــخــيــال على 
ــع مــوســيــقــى فــيــلــيــبــيــنــيــة تــقــلــيــديــة  وقــ

بحسب موقع »آسيا كولينغ«.
 شـــيء، فــالــفــرقــة تحمل 

ّ
ــه لــيــس كـــل

ّ
لــكــن

ــة فــي  ــيــ ــاعــ ــمــ ــتــ نـــكـــهـــة ســــيــــاســــيــــة واجــ
عروضها. يوضح املحترف في الفرقة 
داتــــو أريــــالنــــو: »الــجــمــيــل فـــي فرقتنا 
 عــروضــنــا ال تــرتــكــز عــلــى القصص 

ّ
أن

ــل نــبــتــكــر مــن  الــتــقــلــيــديــة املـــعـــروفـــة بــ
األحداث الراهنة وننّوع في تقنياتنا«. 
أريالنو أحد أقدم أفراد الفرقة إذ انضم 

إليها منذ تأسيسها.
عروضها  تأليف  في  الفرقة  تستخدم 
وتــــــجــــــهــــــيــــــزهــــــا فـــــلـــــســـــفـــــة مـــــعـــــروفـــــة 
الــفــقــر«. فــيــهــا تستخدم  »جــمــالــيــات  بـــ
مـــــــواد بــالســتــيــكــيــة وورقـــــيـــــة مــهــمــلــة 

لــتــجــهــيــز املـــســـرح وتـــألـــيـــف الــتــنــاســق 
املطلوب مع العرض املؤلف.

الفرقة تأسست قبل عشرين عامًا على 
كانت  صغيرة  مدرسية  فرقة  أنــقــاض 
إلى  الثمانينيات وصــواًل  في  ناشطة 
اليوم  ها 

ّ
لكن التسعينيات.  منتصف 

باتت تؤدي عروضًا محترفة في مدن 
الفيليبن املختلفة وتبتعد أكثر أيضًا 
ــة فـــي مــهــرجــانــات  ــاركـ مـــن خــــالل املـــشـ
إقــلــيــمــيــة فـــي مــخــتــلــف بـــلـــدان جــنــوب 

شرق آسيا.
القضايا السياسية واالجتماعية التي 
تبرزها الفرقة في عروضها تستقطب 
الكثير مــن الــجــمــاهــيــر. ال تــتــدخــل في 
ــبـــاشـــر مـــعـــارض  ــة بـــشـــكـــل مـ ــيـــاسـ الـــسـ
ألنــظــمــة الــحــكــم إن كـــان فــي الفيليبن 
لـــلـــرئـــيـــس  ــة  ــ ــارمـ ــ ــــصـ الـ اإلدارة  ــيــــث  حــ
رودريــــغــــو دوتـــيـــرتـــي وحـــربـــه املــثــيــرة 
للجدل على تجار ومتعاطي املخدرات، 
أو في دول الجوار، بل تتخصص في 

القضايا البيئية والفقر والجوع.
مع ذلك، كشف عرض أخير للفرقة عن 
موقف سياسي من األنظمة العسكرية 
التي حكمت أو ما زالــت تحكم بعض 
الـــدول القريبة. فــي هــذا الــعــرض ظهر 
عــصــفــور صــغــيــر يــبــكــي والـــدتـــه الــتــي 
قتلتها رصاصة بندقية في إشارة إلى 
الــعــالقــة بــن الــشــعــب والــعــســكــر، وإلــى 
أجـــيـــال عـــانـــت مـــن الــحــكــم الــعــســكــري 

طوال عقود.
)العربي الجديد(

خيال الظّل كفعل 
مقاومة في الفيليبين

أسئلة3
إلى

■ ما هي »الرعاية« وما أهدافها؟

»الرعاية« مؤسسة خيرية اجتماعية، واحدة من مؤسسات الهيئة اإلسالمية 
للرعاية، تأسست في عام 1985. تهدف إلى رعاية األيتام واألشخاص ذوي 
اإلعاقة، ومعالجة قضايا اإلدمــان، ومساعدة املجتمع في مواجهة الظروف 
االجتماعية، ومعاونة املؤسسات املدنية املختلفة في أعمال اإلغاثة والرعاية 
االجتماعية  للشؤون  االجتماعية  الــخــدمــات  وتــأمــن  املــســتــدامــة،  والتنمية 
والتعليمية واملهنية، باإلضافة إلى إنشاء مراكز اجتماعية وثقافية ومعاهد 

تعليمية وتربوية ومدارس مهنية.

■ ما هي أبرز مشاريع المؤسسة؟

أكثر من  أولــويــات عملنا. وتشمل كفالتنا  أولــى  اليتيم في بيته هي  كفالة 
أربــعــة آالف يتيم فــي مدينة صيدا جنوبي لبنان وفــي جــوارهــا. وتتضمن 
تستهدف  تربوية  وكفالة  مدرسية،  ومساعدة  شهريًا،  ماليًا  مبلغًا  الكفالة 
التعليم  لتالميذ  نقّدم كفاالت  اليتيم وبناء شخصيته. كذلك  تنمية سلوك 
ــي الــتــســّرب املــدرســي وعــمــالــة األطــفــال. وقد 

َ
املــهــنــي، بــهــدف معالجة ظــاهــرت

ين للتعليم املهني يضّمان 460 تلميذًا اليوم، فيما 
َ
أسسنا لهذه الغاية مركز

بلغ عدد خّريجيهما ثالثة آالف و750 تلميذًا وتلميذة.

■ ما هي الجهات التي تتعاونون معها؟

نتعاون مع مؤسسات شريكة محلية وعربية ودولــيــة، ونتعاون كذلك مع 
الدولة اللبنانية من خالل الوزارات والبلديات. و»الرعاية« تبحث دائمًا عن 
تشبيك وتعاون مع املؤسسات الحكومية ومؤسسات املجتمع املدني، األمر 
املجتمع، وإيصال  اآلفــات، وتنمية  ل مساهمة كبيرة في معالجة 

ّ
الــذي يمث

الدعم واملساعدات ملستحقيها.

الذين  واأليتام  لألرامل  ميّسرة  قروضًا  »الرعاية«  توّفر 
وذوي  المعّوقين  واألشخاص  الكفالة  سّن  من  خرجوا 
إنتاجيّة  مشاريع  إنشاء  في  الراغبين  المحدود  الدخل 
التنفيذي  مديرها  يعّرف  حياتهم.  في  تساعدهم 

مطاع مجذوب عنها لـ»العربي الجديد«

مطاع 
مجذوب

إعداد عبد الرحمن عرابي

هل تصله 
أصوات 

المحتّجين؟ 
)سيلو/ فرانس 

برس(

الفرقة تأسست قبل عشرين عامًا )أديك بيري/ فرانس برس(بعض األطفال ينشطون في البيع )عصام الحاج/ فرانس برس(
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فالشمجتمع

فبراير شهر الظواهر الفلكية
كسوف حلقي يشهد عدد كبير من سّكان 

األرض، غدًا، أّول ظاهرة 
كسوف للشمس في عام 

2017، وهي ثالث ظاهرة فلكّية تحدث 
في الشهر الجاري. وقال رئيس قسم 

الفلك في املعهد القومي للبحوث 
الفلكّية والجيوفيزيقية، أشرف لطيف 

 الكسوف سيكون عبارة عن 
ّ
تادرس، إن

كسوف حلقي للشمس، وسيبدأ مساره 
من جنوب املحيط الهادئ، مرورًا 

بأميركا الجنوبّية، على أن ينتهي في 
 هذا الكسوف يبدأ 

ّ
أفريقيا. وأوضح أن

من املحيط الهادئ ويمّر بالواليات 
املتحدة األميركية، وسيكون مرئّيًا في 

أجزاء من واليات أميركية هي أوريغون 
وأيداهو وإيومنغ ونبراسكا وميسوري 

وكنتاكي وتينيسي وكارولينا 
الشمالية وكارولينا الجنوبية، لينتهي 

في املحيط األطلسي. وأشار تادرس 
 معظم دول أميركا الشمالّية 

ّ
إلى أن

وبعض دول أميركا الجنوبّية، ستشهد 
هذا الكسوف.

في املقابل، لن ُيرصد هذا الكسوف في 
مصر أو املنطقة العربية. وعن كيفّية 
حدوث تلك الظاهرة، يوضح تادرس 

 الكسوف الحلقي يحصل حني يكون 
ّ
أن

قرص القمر أصغر من أن يغطي قرص 
الشمس بالكامل، فيترك حلقة مضيئة 

من أشعة الشمس تحيط بالقمر، 
 هالة الشمس 

ّ
سّمى »حلقة النار«. لكن

ُ
ت

شاَهد في هذا الكسوف. وعن 
ُ
لن ت

الفرق بني الكسوف الكلي والحلقي، 
 الكسوف هو وجود 

ّ
يقول تادرس إن

القمر بيننا وبني الشمس تمامًا وعلى 
خط مستقيم. ولو كان القمر في أقرب 

مسافة له من األرض يكون الكسوف 
كليًا، أّما لو وقع القمر في أبعد نقطة 
له من األرض فيكون الكسوف حلقيًا. 

 الكسوف الثاني واألخير 
ّ
يضيف أن

للشمس في 2017، يحدث في 21 
أغسطس/ آب املقبل، على أن يكون 

الحدث الفلكي األكبر لعام 2017. 
)Getty/الصور من فرانس برس(

كسوف عام 2005 في إسبانيا

الكلب أيضًا يرغب في الرؤية

متحّمسون

حان الوقت

الطير يجّمل 
المشهد

... والمغرب في 
العام نفسه

حلقة النار
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كيف تكتب مقاًال: درس من جوزف سماحة 
إميل منعم

أن تتفــق معــه، أو تتواطــأ، أو تختلــف، لــم 
يكــن فــي ذلــك أهمّيــة. كان املهــم أن يكتــب 
يكتــب.  مــا  يفوتــك  وأال  ســماحة،  جــوزف 
فهــذا الــذي الزمتــه املرارة من فجر الطفولة 
إلــى عتمــة القبــر، عــرف مــع قليلــني، كيــف 

يصنع من مقالة حدثًا ممتعًا. 
لــو لــم يكــن كاتبــًا، لربمــا لــم يتذكــره أحــد، 
املديــد،  غيابــه  بعــد  نســترجعه  وحــني 
الكتابــة  نســترجع  فإنمــا  حقــًا،  املديــد 
ونســترجع  نبيلــني  وممارســة  كفعــل 
عهــا 

ّ
وق التــي  الناصعــة  الصفحــات  معهــا 

بالكبرياء الذي يليق بمعلمي األجيال. 
يفارقــه،  لــم   

ً
خجــا امِلَحــن  مــن  ورث  لقــد 

وأصدقائــه  زمائــه  عــن  فــاض  وحنانــًا 
وعارفيــه، وانكســارًا فــي نظراتــه عجــز عــن 
فيــه، وال  الكاتــب  املتمــّرد  قــوام  مــن  النيــل 
ــاء الــذي أقــام فــي الصحافــة 

ّ
مــن حرفــة البن

صرحــًا ال يدانــى. كان باذخــًا فــي عطائــه، 
مــن  وأثــرى   

ّ
اال عابــٌر  أيامــه  فــي  يعبــر  لــم 

معرفته وشــهامته طابعًا منه في ضميره 
كرامتــه  كانــت  االّمحــاء.  صعبــة  بصمــة 
جميعــًا.  االعتبــارات  فــوق  أقامــه  حصنــًا 
نــرى  أن  اليــوم،  غيابــه  فــي  املحــزن،  ومــن 
مــن يتمّســح بجدرانه العاليــة من منافقني 
ومتكّســبني ومزّوريــن وعديمــي املواهــب، 
ساعني الكتساب مصداقية لم تقطن يومًا 
فــي إهابهــم أو لتغليــف الدنــاءة بكرامــة لم 

 في ديارهم بأية حصانة. 
َ
تحظ

كمــا  املناصريــن  قبلــة  كان  الحــدث  مقالــه 
الخصــوم ولــكل منهــم غرضــه. مــن باحــث 
فهــا 

ّ
عــن حقيقــة، إلــى راغــب فــي حجــة يوظ

فــي ســجال. ومن طالــب فكرة ليبني عليها 
 يســعى لصيد 

ّ
موقفًا، إلى مســيء في الظن

لكــن قبــل كل ذلــك، وفــوق كل ذلــك،  ثمــني. 
 أتقنه جوزف 

ّ
 املقــال فن

ّ
يجــدر التذكيــر بأن

فــكان أحــد أعامــه  ــى فيــه، 
ّ
ســماحة وتجل

البارزيــن في الصحافة العربية املعاصرة، 
 منه، إلى جانب وظيفته اإلعامية، 

ً
جاعــا

فســحة لإلمتــاع واملؤانســة. وهــذا اإلنجــاز 
عابــرًا،  يكــون  ألن  ِصيــغ  الــذي  اليومــي 
فظــل محتفظــًا ببريقــه مــع انقضــاء األيــام، 
هــو مأثرتــه ومأثــرة أمثالــه ممــن أســهموا، 
السياســة  وضــع  فــي  الجليلــة،  بالكتابــة 
موضــع الفعــل الثقافــي بامتيــاز. وهــذا مــا 
اعتدنــا املــرور عليــه بدون بــال، أو تجاهله 
طلبــًا  التســارع  حمــى  فــي  تناســيه  أو 
لحقيقة، ال يسعها أن تتبدى اال كاحتمال، 
مصقولــة  مكتملــة  ذلــك  رغــم  ونريدهــا 
جاهــزة  واملعالــم،  الحــدود  واضحــة 
لاســتهاك. حــني تكــون عاقتنــا بالقراءة 
ال تختلــف عــن عاقتنــا باملخازن لن نكون 
به القراءة 

ّ
شركاء في إنتاج أي معنى تتطل

فعالــة بجهــد عقلــي وبأقصــى  كممارســة 
ذ. ليــس بمقــدور الكتابــة أن 

ّ
درجــات التلــذ

تفعلــه  مــا  كل  حقيقــة.  أيــة  علــى  تنطــوي 
هــو صياغــة بنيــة متماســكة تشــرع نوافــذ 

 على سؤال. 
ّ
وتؤشر إلى مسالك وتحث

القــراءة املمتعــة أعظــم مــا يمكــن أن يقدمــه 
املتعــة  هــذه  إنتــاج  وشــرط  لقــارئ.  كاتــب 
ــح 

ّ
التصف مــن   

ّ
أقــل ال  الكاتــب  مــن  ــب 

ّ
يتطل

الواســع للتجربــة اإلنســانية الوفيــرة فــي 
شــتى املياديــن، ومطاردتهــا عنــد التخــوم. 
هــي ثمــرة النشــاط الذهنــي الخــاق للــذي 
املعــارف،  مــن  حصــاده  عــرض   

ّ
فــن يتقــن 

ويعــرف كيــف يدفــع بالحجــة إلــى مداهــا، 
وكيــف  األفــكار  منظومــة  ينســق  وكيــف 
ــب ســياقاتها وينتقــي لهــا مــن الصيــغ 

ّ
يرت

أكثرهــا جــدارة، مجددًا بذلك نشــاط العقل، 
مــدى  لــه  موســعًا  القــارئ،  ذائقــة  مرهفــًا 
والكشــف  التفّكــر  علــى  ــزه 

ّ
محف الرؤيــة، 

والنقد، ممّكنه الصيد في أعالي البحار.
يســهل الوقــوع علــى أخطــاء فــي حســابات 
ملــن  مناكفتــه  وتســهل  وتوقعاتــه،  ســماحة 
يســعى إليهــا، ولكــن يصعب باملقابــل النيل 
 بمــا 

ٌ
مــن صدقــه. مقتنــٌع بمــا يفعــل، صــادق

يقــول، ولــم يكــن الصــدق بحــال مــن األحــوال 
بضامــن للحقيقــة. كان جوزيــف يدرك جيدًا 
تعيينهــا  أو  حقيقــة  أيــة  اكتمــال  صعوبــة 
فــي  الخطــأ  أن  ويوقــن  املشــتهاة.  بالدقــة 
والنزعــات  األحــكام  فــي  والتســّرع  التقديــر 
الشــخصية واملعلومــة الناقصــة، كلها أمور 
مــن عمــل الصحافــي تمرينــًا دائمــًا  تجعــل 

على مواجهة ما يترّبص بعمله من نقصان. 
النقــدي وبمســؤوليته  كان جــوزف بحســه 

ككاتب يدرك ذلك إلى حد كبير.
أن  »الســفير«  صحيفــة  إدارة  اعتــادت 
مــن  مجموعــة  ابهــا 

ّ
كت مــن  لــكل  تنتخــب 

مقاالتــه الســنوية وتنشــرها فــي كتــب، مــا 
مــرة،  إليــه  خرجــُت  ســماحة.  جــوزف  عــدا 
عــن  وســألته  بظنــه،  يقــني  علــى  وكنــت 
هــو  يكتبــه  مــا  أن  جوابــه  فــكان  الســبب، 
بصــدور  وظيفتــه  تنقضــي  يومــي  عمــل 
تســتحق  كهــذه ال  وأعمــال  التالــي،  مقالــه 
تكريســها فــي كتــب. لــم يكن جوابــه املداور 
الــذي  املــأزق،  هــذا  عــن  مهذبــًا  تعبيــرًا   

ّ
إال

 وعجــزًا 
ً
مــا بــرح الكثيــرون يرونــه نقيصــة

وســوء تدبير، بينما هو ال يعدو أن يكون 
توأم العمل الصحافي ومازمًا له.  

أفصحــت لجــوزف فــي ذلك اللقــاء عن رأيي 
املخالــف. وأنــه لــو أعدنــا تعريــف الصــدق 
والكــذب فــي الكتابــة واألدب ملــا أخــذ النقــد 
املعاصــر، بالخفــة نفســها، قــول القدماء إن 
أجمل الشعر أكذبه. ذلك أن الكذب عندهم، 
وال  الواقــع.  مــع  التطابــق  عــدم  يتعــّدى  ال 
قيمــة  ليســت  التطابــق.  هــذا  فــي  إبــداع 
الكتابــة فــي مــا تتضمنــه بقــدر مــا هــي في 
مــا تســتطيعه. وما الكاتــب القدير إال الذي 
يفلــح فــي صياغة نص قادر على الســيولة 

والجريان. 
الحقيقيــة  األفــام  إن  يقــول  غــودار  كان 
عنــده، هــي تلــك التــي تحتــوي علــى شــيء 
آخــر غيــر مرئــي، والــذي يمكــن رؤيتــه فقط 
ألن الجــزء املرئــي قــد تــم ترتيبــه بطريقــة 
محــددة. أغلــب الظــن أن صناعــة الكتابــة ال 

تختلف عن ذلك في شيء.

قلت له أخيرًا إن قراره لم يكن صائبًا وإنه 
كان عليه أن يسمح بإعادة نشر ما يكتب، 
طــاب  أمــام  يضــع  أن  فــي  منــه  مســاهمة 
ــاب الشــباب ما يســتندون 

ّ
الصحافــة والكت

إليه ويســتنيرون به. فشــرعية املقال تكمن 
فــي صناعتــه. وضمانتــه األخاقيــة تقــوم 
على صدقه ال على ما يسوقه من حقائق. 
ا نعمل في »اليوم الســابع« نشــر 

ّ
عندما كن

 
ً
جوزف سماحة في عام 1984 مقااًل طويا

األبيــض«.  الطبيــب  »دمــوع  عنــوان  تحــت 
لــم  وقــت  فــي  الواســع  صــداه  املقــال  لقــي 
تكــن فيــه وســائل التواصــل علــى مــا هــي 
عليــه اليــوم. وأذكــر كيــف كنــا نستنســخه 

باملئــات ونوزعــه على طالبيــه ممن فاتهم. 
كان املقــال دّرة حقيقيــة. يكشــف فــي كاتبــه 
قامــة عاليــة وموهبــة ال نزاع عليها وطاقة 
الواســع  واملــدى  الســجال  فــي  اســتثنائية 
الكفــاح.  فــي   وانخراطــًا 

ً
الــذي بلغــه ثقافــة

ــف فيــه 
َّ
 يســتحيل بلوغــه لــو لــم توظ

ٌ
عمــل

إن  القــول  فــي  مبالغــة  ال  بأكملهــا.  حيــاة 
هناك مقاالت تبدأها قبل أن تكتبها بزمن 
طويل وتصرف فيها تجاربك كلها قبل أن 
تنهيهــا. تنتمــي كتابــات ســماحة إلــى هذا 
الصنــف مــن الكتابــة. وفــي املقــال املذكــور 
برهــان ســاطع. لقــد ســاجل فيــه العشــرات 
ــاب الغــرب ومفكريــه ممــن أدركتهــم 

ّ
مــن كت

التوبــة، وانكفــؤوا عــن مناصــرة الشــعوب 
فــي ســعيها إلــى الحريــة والتقــدم. بعــد أن 

كانوا صوتها األكثر صخبًا.
ــاد العــرب القدامــى 

ّ
لــو كنــت فــي زمــن النق

ممن يطّوب واحُدهم فانًا أشــعر الشــعراء 
ألنــه قائــل هــذا البيــت، لقلــت بــا تــرّدد إن 
ألنــه  مقــال  كاتــب  أعظــم  ســماحة  جــوزف 

كتب »دموع الطبيب األبيض«.
قــرأ ســماحة كل  لــك أن تســأل متــى  يحــق 
لــم يصــدر  هــؤالء؟ وهــو، للــذي ال يعرفــه، 
وال  يقــرأه،  ولــم  الشــعر  فــي  هــاّم  ديــوان 
روايــة جديــدة لــم يعطهــا حقهــا، وال فيلــم 
عمــل  وال  يحضــره،  لــم  المــع  ســينمائي 
مســتمعيه،  أول  يكــن  لــم  جــاّد  موســيقي 
وال كتاب خطير في السياســة أو الفلســفة 
مقتنيــه.  أوائــل  مــن  يكــن  لــم  التاريــخ  أو 
ــر عــن لقــاء حــول 

ّ
وفــوق ذلــك لــم يكــن يتأخ

لنصــرة  سياســي  نشــاط  أو  عــام،  نقــاش 
ــًا الحيــاة 

ّ
قضيــة عادلــة. كان مــع ذلــك عاض

 عليها بولــه ال يوصف. ال 
ً
بأســنانه. مقبــا

 
ّ

ســهرة صاخبــة مع األصدقــاء واملحبني إال
يكون نجمها املشتهى با منازع.

كنــت فــي باريــس جــارًا لــه، وكان يصــدف 
معــًا  البــاص   

ّ
نســتقل أن  األحيــان  معظــم 

جهــني إلــى العمــل. 
ّ
فــي الصبــاح الباكــر مت

مــن  رزمــة  متأبطــًا  البــاص  يصعــد  كان 
الصحــف اإلنكليزية والفرنســية والعربية 
يبــدأ بتصفّحهــا فــي مقعــده. ومــا أن نأخذ 
أماكننا في املقهى أسفل املبنى حتى يبدأ 
 ويكــون قد أجهز على 

ّ
القــراءة. ال يخــرج إال

ما فيها.
فــي  االجتمــاع  قاعــة  جــوزف  يدخــل  ال 
تصــّوره  ويكــون  إال  صباحــا  العاشــرة 
لجــدول األعمــال قد أصبح جاهزًا، فيشــرع 

بتوزيع املهام على الجميع. 
جنــى مــن الصحافــة خبــرة فــي كل ميــدان 
التجــّرؤ  علــى  اســتثنائية  قــدرة  منحتــه 
جديــد.  كل  ومواكبــة  والتدخــل  واملغامــرة 
الذيــن عملــوا إلــى جانبــه يتذكــرون كيــف 
كان باســتطاعته أن يملــي علــى العاملــني 
إلــى  السياســة  مــن  األقســام جميعهــا  فــي 
االقتصــاد  إلــى  الثقافــة  ومــن  الرياضــة، 
مــرورًا باملجتمــع واملنوعــات، برامــَج عمــل 

وأفكارًا جديدة لشهور مقبلة.
طاقــة وموهبــة كبيرتــان وضعهمــا تحــت 
لــم يتزحــزح عنهــا رغــم  التــي  إمــرة قيمــه 
مــا مــر به مــن صعاب وواجه مــن تحديات. 
قيــٌم اختبــر معانيهــا في حياته وفي حياة 
أن  وعــرف   

ً
فاعــا يكــون  أن  أراد  اآلخريــن. 

الصــدر  والهوامــش،  املــن  ه 
ُ
ســاحت الفعــل 

وراء  يختفــي  ومــا  املشــهد  والحــواف، 
املشــهد، املبــاح واملســكوت عنــه، املعــروض 
حياتــه  كانــت  ذلــك  وألجــل  واملســتثنى. 
 للمعرفــة والكشــف. رمــت 

ً
جهــدًا متواصــا

التواضــع  وشــاح  كتفيــه  علــى  التجــارب 
فأحناهما حتى أمام الصغار.

لــم يناكــف ولــم يبحــث عــن طريــدة ســهلة. 
يحترم في قارئه اإلنسان الذي فيه والقيم 
فــي  درب  شــريك  تجعلــه  التــي  املشــتركة 
النمــو واالرتقــاء والتحــرر. يتوجــه  رحلــة 
بقايــا  باســتخراج  ال  باإلقنــاع  عقلــه  إلــى 
الســحيقة  األعمــاق  فــي  مدفونــة  عصبّيــة 
مــن قــرون ليوظفهــا، كمــا يفعــل الكثيرون، 
فــي  شــحمًا  أو  الطغــاة  أفــران  فــي  حطبــًا 
الجنازيــر. ولــم يكــن لينحــدر بقارئــه إلــى 
حضيــض الشــعبوية الخســيس ليزيــن لــه 

ما تلف من عّدة الكفاح.
ب في اليسار ولم ينقلب عليه. كان من 

ّ
تقل

أبنــاء ذلــك الجيــل الباحــث عما يســعفه في 
التقاليــد   

ّ
وهــز الجديــدة  املفاهيــم  اقتــراح 

متاحــًا  فوجــده  القيــم،  تعريــف  وإعــادة 
فــي الفكــر اليســاري، يــوم كان ال يــزال هــذا 
الفكر خصبًا وجذابًا ومعبرًا ضروريًا إلى 

الحداثة.
ومــارس،  كتــب  مــا  كل  وفــي   .

ً
نبيــا كان 

 فــي 
ّ

عــه وســمّوه. لــم يســف
ّ
شــاهد علــى ترف

علــى  نــام  فمــا  خصومــه.  أعتــى  مســاجلة 
حقــد وال صحــا علــى ضغينــة. كان مقالــه 
لجــرح  منــه محاولــة تضميــٍد  فــي جانــب 
رآه  بــل  أنــاه،  علــى  يطــوه  لــم  الكرامــة  فــي 
بأكملهــا.  شــعوب  شــقاء  وفــي  فــي جيلــه، 
الفلســطينيني  عــن  دفاعــه  يكــن  لــم  هكــذا 
أو عــن أهلــه فــي الجنــوب اللبنانــي أو عــن 
املســاجني األحــرار فــي زنازيــن االســتبداد 
الراســخ بقيــم  مــن إحساســه  أقــل  أو  أكثــر 
العدالــة والحريــة وضــرورة وضــع الكرامــة 

اإلنسانية على سوية الوجود.
ينهض مقال سماحة فوق الكتابة، وحيث 
يضع كل ثقله في املمارســة التي أصبحت 
مقالــه  يفيــض  ومعناهــا،  حياتــه  ديــدن 
بالــدالالت ويكتنز باملعاني. ودرســه األول 
واألخيــر: حــني ال يكــون للكاتــب وزن وثقل 

فلن يخرج من بني يديه سوى الخواء.

■ ■ ■

هــّدارًا جريــت ولم تلتفت. ومثل كل األنهار 
الشــوك. وعلــى  كمــا  الــورد  بمائــك  ارتــوى 
والنعــاج  الذئــاب  معــًا  شــربت  ضفتيــك 
وبنــات آوى وطيــور الحب. إنه قدر األنهار 
وقــدر الغابــات وعلينــا أن نرتضيــه. ولكــن 
يــا جــوزف، يــا صديقــي األحــّب، مــا صعــب 
علينــا القبــول به أن يكون نهرك بني املنبع 

واملصب قصيرًا.

طاقة وموهبة 
كبيرتان وضعهما تحت 

إمرة قيمه التي لم 
يتزحزح عنها رغم ما مر 

به من صعاب

يتوجه إلى عقل 
قارئه باإلقناع ال باستخراج 

بقايا عصبية مدفونة 
في األعماق السحيقة 

من قرون

10 سنوات مرّت على غياب الصحافي اللبناني، جوزف سماحة. عشر سنوات انتقل فيها العالم العربي من جمود 
مخيف إلى بركان أطاح برؤساء، وأسقط قوى ورفع أخرى. وطيلة هذه السنوات تساءل كثيرون: ماذا كان جوزف 
سماحة ليكتب؟ ماذا كان سيقول عن الربيع العربي وعن الثورات وعن سورية ومصر...؟ المشهد الصحافي العربي 

يبدو منذ عشر سنوات ناقصًا... فالفراغ الذي تركه جوزف سماحة ليس سهًال أن يمأله كاتب بعده

MEDIA
منوعات

تغريد

جوزف سماحة  )من أرشيفه(

في ذكراه العاشرة استعاد عدد من 
المغردين اللبنانيين والعرب أبرز ما 

كتبه جوزف سماحة في مقاالته، 
مقتبسين جمًال منها. كما حاول 

آخرون تخيّل ما كان سيكتبه سماحة 
تعليقًا على التطورات السريعة في 

العالم العربي، والتي رحل قبل أن 
يشهدها.

مجددًا عادت العبارة الشهيرة البن 
عربي »كل شوق يسكن باللقاء 

ال يعّول عليه« لتنتشر على مواقع 
التواصل االجتماعي بالتزامن مع 

الذكرى العاشرة لرحيل جوزف 
سماحة، وهي الجملة نفسها التي 

رافقت غياب سماحة منذ اليوم 
األول.

نشر محبو وقراء سماحة على 
موقع فيسبوك فيديو فيه 
مقتطفات سريعة إلطالالته 

التلفزيونية القليلة، وكان سماحة 
يتحّدث فيها عن التطورات في لبنان، 

وفلسطين والعالم العربي. وأعيد نشر 
الفيديو عشرات المرات في اليومين 

الماضيين.

#10_سنوات هو الوسم الذي 
استخدمه المغردون على موقع 

»تويتر« للكتابة عن جوزف سماحة، 
عن ذكرياتهم معه، أو عن مقاالته، 
وعاداتهم اليومية في قراءة مقاله 

كل صباح. كما شارك في الوسم 
بشكل الفت مغردون من فلسطين 

وسورية ومصر.
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فيه،  غويستو.  دي  ستفاني  ملخرجته  فيلم، 
ـــفـــة املــوســيــقــيــة، 

ّ
م ســـوكـــو، املــغــنــيــة واملـــؤل ـــقـــدِّ

ُ
ت

ــيــا عن 
ّ
أحــــد أدوارهــــــــا الـــبـــديـــعـــة، املــخــتــلــف كــل

ملــوريــيــل ودلــفــن   Voir Du Pays فـــي  ــا  ــ دورهـ
فرنسية،  جــنــديــة  بشخصية  ــل 

ّ
املــتــمــث كـــوِلـــن، 

قبرص،  فــي  أيــام   3 العسكرية  وفرقتها  تقيم 
كــمــحــطــة اســـتـــراحـــة نــفــســيــة وجـــســـديـــة، بعد 
ُيصادفه  )ومــا  أفغانستان  فــي  طويلة  خدمة 
الجنود من مصاعب ومخاوف واضطرابات 

وتحّديات أثناءها(، وقبل العودة إلى فرنسا. 
الــدولــي األول، في  بعد 4 أشــهــر على عــرضــه 
مسابقة »نظرة ما« في الــدورة الـــ69 )11 ـ 22 
« السينمائّي 

ّ
مايو/أيار 2016( ملهرجان »كان

طلقت العروض التجارية الفرنسية 
ُ
الدولّي، أ

 ،2016 سبتمبر/أيلول   28 فــي  »الــراقــصــة«  لـــ 
جــا، لغاية 14  ُمــتــفــرِّ ألــفــا و413  وشــاهــده 215 

ديسمبر/كانون األول من العام نفسه. 
التمثيلي لسوكو،   في األداء 

ٌ
لكن األهــّم كامن

نديم جرجوره

ـــلـــت 
ّ
فـــــــي عـــــــــام واحـــــــــــــٍد فــــــقــــــط، مـــث

فــي   )1985( ســــوكــــو،  الـــفـــرنـــســـيـــة، 
ـــٌح 

َّ
فــيــلــمــن اثـــنـــن، أحـــدهـــمـــا ُمـــرش

ــاِدل الــفــرنــســي لـ  ــ ــعـ ــ ـ
ُ
ــزار«، امل ــ ــيـ ــ لـــــ6 جـــوائـــز »سـ

ــا فيه  ــار« هــولــيــوود، نــالــت عــن دورهــ ــكـ »أوسـ
تــرشــيــحــا فـــي فــئــة أفـــضـــل مــمــثــلــة. إنــــه فيلم 
»الراقصة« )2016( الذي يروي مقتطفات من 
ر، 

ّ
فول لويز  مــاري  األميركية،  الراقصة  سيرة 

 ،)1928 ـ   1862( ـــر 
ّ
فـــول لــــوي  بــاســم  املـــعـــروفـــة 

أعمالها  تمّيزت  التي  الحديث  الرقص  رائــدة 
لذلك  مستخدمة  تــجــديــديــة،  فنية  بتصاميم 
 بــهــا أثـــنـــاء رقــصــهــا، 

ّ
 بــيــضــاء، تــلــتــف

ً
أشـــرعـــة

ســاهــمــت اإلضــــــاءة املــــدروســــة والــدقــيــقــة في 
إضـــفـــاء رونـــــق جــمــيــل عــلــيــهــا. و»الـــراقـــصـــة« 
علنت 

ُ
ٌح أيضا لجوائز »سيزار«، والتي أ

َّ
ُمرش

نــتــائــج حــفــلــتــهــا الـــــــ42، لــيــل الــجــمــعــة فـــي 24 
أفضل ممثلة  فئات  في   ،2017 فبراير/شباط 
فــي دور ثـــاٍن )مــيــانــي تــيــيــري(، وأفــضــل أمل 
وأفــضــل   ،) ِدّبْ روز  ـ  )لــيــلــي  نــســائــي  تمثيلي 
ــل ديـــكـــور  أزيـــــــاء )أنــــايــــيــــس رومــــــــــان(، وأفــــضــ
إلى أفضل أول  )كارلوس كونتي(، باإلضافة 

كشفت الصحافة 
الموريتانية شبكة فساد 

منظمة تدار من قبل 
زوجة الرئيس السابق

ح فيلم  رُشِّ
»الراقصة« لـ 6 جوائز 

»سيزار« فرنسية

صعدت أودنتيكافا 
على بناء مؤلف من 73 

طابقًا في دبي

2223
منوعات

الراقصة  اللوحات  تقديمها  أثناء  خصوصا 
مـــع تــلــك األشـــرعـــة الــثــقــيــلــة، أو فـــي حــاالتــهــا 
بهموٍم وضغوط  ثقلة 

ُ
امل والجسدية  النفسية 

ــلــة  ـــر مــحــمَّ
ّ
وتــــحــــّديــــات. فــشــخــصــيــة لــــوي فـــول

ل بحياة رتيبة مع والدها 
ّ
بذكرى أليمة، تتمث

في مزرعة أميركية، قبل وفاته، وانتقالها إلى 
كنف والدتها املتدّينة، واملقيمة في دير.

ـــر الــتــأقــلــم مـــع املــنــاخ 
ّ
لـــم تــســتــطــع لــــوي فـــول

ــه عــلــيــهــا،  ــ ــدتــ ــ املــــتــــزّمــــت الــــــــذي فـــرضـــتـــه والــ

ــرقــــص(،  ـــي )الــ
ّ
فــانــســاقــت إلــــى شــغــفــهــا الـــفـــن

وهــاجــرت إلـــى فــرنــســا، واخــتــرقــت الــحــواجــز 
الــرقــص،  تحديث  فــي  براعتها  لتؤّكد  ها، 

ّ
كل

وفــي إدخـــال مــفــردات أدائــيــة تجديدية فيه، 
وفـــــــي فـــــــرض شــــروطــــهــــا وطــــقــــوســــهــــا عــلــى 
ق 

ّ
ه لن يتحق

ّ
املشهد الفني الفرنسي. وهذا كل

في  ر مصاعب جّمة 
ّ
فول تواجه   

ْ
إذ بسهولة، 

عالم مليء بالخدع واالحتياالت واملؤامرات، 
ومـــــحـــــاوالت الــتــقــلــيــل مــــن أهـــمـــيـــة الــجــهــود 
ُصــنــعــهــا، ونجحت  أرادت  الــتــي  الــتــجــديــديــة 

الحقا في تحقيق ذلك.
نــفــســيــة  ــاالٍت  ــ ــحـ ــ بـ ــة«  ــ ــــصـ ــراقـ ــ »الـ يــمــتــلــئ   

ْ
وإذ

وجــســديــة ُمـــرِهـــقـــة، بـــهـــدف تــحــقــيــق املــبــتــغــى 
 Voir فــإن الفنّي في صنع جماليات جــديــدة؛ 
Du Pays يضع مــاريــن )ســوكــو( فــي مواجهة 
 يتشابه وتــحــّديــات 

ْ
ــر، وإن تــحــّد مــن نـــوٍع آخـ

ـــر، عــلــى مــســتــوى اإلرهـــــاق النفسي 
ّ
لـــوي فـــول

والجسدي. فالحرب في أفغانستان لن تكون 
ــاك والــقــلــق  ــبــ »نـــزهـــة ســيــاحــيــة«، لـــشـــّدة االرتــ

الناتجن من مواجهات دائمة مع العدو.
واأليــــام الــثــاثــة الــتــي ُيــفــتــرض بــهــا أن تكون 
ــة نـــفـــســـيـــة وجــــســــديــــة مــن  ــ ــراحـ ــ ــتـ ــ حـــــّيـــــزًا السـ
تداعيات مأزٍق خطر يتعّرض له فريق مارين، 
 يخضع الجميع لجلسات عاجية صارمة 

ْ
إذ

إلى  تتحّول  تلك،  املطلوبة  االســتــراحــة  أثــنــاء 
قات روحية ونفسية ومعنوية.

ّ
مزيٍد من تمز

ــكـــن ســــوكــــو، واســـمـــهـــا األصــــلــــي ســتــفــانــي  لـ
ــدأت  ــ ــيـــنـــســـكـــي، بـ ــنــــدرا مـــيـــنـــا ســـوكـــولـ ــكــــســ ألــ
ــــام تــلــفــزيــونــيــة  ــام 2002، فـــي أفـ الــتــمــثــيــل عــ
شارك في عــدٍد من 

ُ
وأخــرى قصيرة، قبل أن ت

ــــام الـــروائـــيـــة الــطــويــلــة، مــنــهــا »الــنــجــدة،  األفـ
 )2004( ــــري«  ــمـ ــ عـ ــن  ــ مـ الــــــــــ30  ــي  ــ فـ ــُت  ــبــــحــ أصــ
ـ آن شــازيــل: 3 صديقات يكتشفن معا  ملــاري 
أشــكــااًل مختلفة مــن الــحــيــاة الــيــومــيــة، تليق 
. وهذا يأتي في مرحلة اختبارها 

ّ
بأعمارهن

تّوجتها  متنّوعة،  موسيقية  غنائية  تجربة 
 ،NotSokute بعنوان  أولى  أسطوانة  بإصدار 
عام 2007، تتضّمن 5 أغنيات. علما أن العام 
عالم  فــي  إلــى شــهــرٍة ملحوظة  دفعها  نفسه 
الــغــنــاء، بــتــأديــتــهــا أغــنــيــة »ســأقــتــلــهــا«، التي 
قــّدمــتــهــا فــي شــريــط »فــيــديــو كــلــيــب«، ساهم 
ـــشـــارك سوكو 

ُ
فــي شــهــرتــهــا. فــي الــســيــنــمــا، ت

الـــتـــي تــجــمــع أصــــــواًل عـــديـــدة بــفــضــل جـــذور 
والديها )األب روسّي بولندّي واألم فرنسية 
إيطالية( في عدد من األفــام، يعود بعضها 
إلـــى بـــدايـــات األلــفــيــة الــثــالــثــة، كــــ »كـــــارا، في 
غرانبيّريه،  لباتريك   )2002( الــصــيــف«  ذلــك 
مراهقات  الرئيسية:  األدوار  أحد  فيه  مؤّدية 
أثناء عطلة الصيف.  يعشن تجارب عاطفية 
ة ستكون جزءًا أساسيا من البدايات 

َ
راَهق

ُ
وامل

الــتــمــثــيــلــيــة األولـــــى لــســوكــو، بـــاإلضـــافـــة إلــى 
 تؤّدي دورًا في »صديقاتي« 

ْ
عالم الرقص، إذ

حكاية  يتابع  الـــذي  إيــمــي،  لسيلفي   )2006(
ــرغـــن فــــي إدخـــــــال حــســاســيــة  4 صـــديـــقـــات يـ
الـ  رقصة  فــي  التقنية  البراعة  على  انفعالية 
»هيب هوب«، باالستعانة بالرقص الهندّي.

ــراهــقــة أيــضــا، مــعــطــوفــة عــلــى غــلــيــاٍن ذاتـــّي 
ُ
امل

يثير رغبة التمّرد على سلطة األهــل. هذا ما 
ــا بــلــونــدي« )2012(  مــه ســوكــو فــي »وداعــ ــقــدِّ

ُ
ت

ــصــابــة 
ُ
ـــراهـــقـــة امل

ُ
لــفــيــرجــيــنــي ديـــبـــانـــت. أو امل

ألليس   )2012( »أوغــســتــن«  فــي  بهستيريا، 
ـــ19. فـــي فيلم  ــ ــ فــيــنــوكــور، فـــي نــهــايــة الـــقـــرن ال
»ديــبــانــت«، تعيش غــلــوريــا )ســوكــو( غضبا 
وسعيا دؤوبا إلى كسر الطوق الذي يخنقها، 
ـــصـــاب بـــاضـــطـــرابـــات عــصــبــّيــة. وتــنــخــرط 

ُ
فـــت

ــالــــم الــــطــــّب واالكـــتـــشـــافـــات  أوغـــســـتـــن فــــي عــ
العلمية لحاالت نفسية وعصبّية.

في أدوارها هذه، تبدو سوكو كأنها تختار ما 
رغباتها  ُيائم  وما  وعمرها،  سيرتها  ُيشبه 
الــتــعــبــيــريــة، عــبــر أداء تــمــثــيــلــّي مــحــتــرف. في 
»الــراقــصــة«، تعكس تــقــّدمــا واضــحــا فــي آلية 

دًا.
ّ
اشتغالها، بتأديتها دورًا صعبا ومعق

ربيع فران

تنشط عجلة الدراما السورية على الرغم من 
الحرب  التي تواجهها بسبب  العثرات  بعض 
ــرة فــي ســـوريـــة. جــعــبــة مــوســم رمــضــان،  ــدائـ الـ
ـــظـــهـــر نـــشـــاطـــا واضــــحــــا تــعــمــل عــلــيــه ُكـــبـــرى 

ُ
ت

شركات اإلنتاج السورية، والتي اعتمدت هذا 
 
ْ
املوسم على شراكة لبنانية سورية جديدة، إذ

في اعتقادها أن ذلك ُيسهم في تسهيل مهمة 
الترويج والتسويق لهذه األعمال.

بعد الجدل الكبير الذي أثاره تعليق مسلسل 
ــيـــث حــجــو،  ــلـ »فــــوضــــى« لـــســـامـــي يـــوســـف والـ
بسبب أجور بعض املمثلن في أعمال أخرى، 
»قناديل  لتصوير  قريبة  بداية  عن  والحديث 
الفن«.  »سما  إنتاج  من  املسلسان  العشاق«. 
ــرج أول مـــــن أمــــــــس، بــــيــــان صــــحــــافــــي عــن  ــ ــ خـ
بعنوان  ثالٍث  املنتجة، حول مسلسٍل  الشركة 
ــداث  »شــبــابــيــك«، وتـــنـــاول الــبــيــان عــرضــا ألحـ
املــســلــســل، واصــفــا إنـــجـــازه بــالــحــدث الــدرامــي 
أنه  على  إجــمــاعــا  هــنــاك   

ّ
أن ُمضيفا،  املنتظر، 

سيشّكل حالة درامية مميزة ومختلفة.

ودخلت في صراع مع الصحافة التي انتقدت 
ــهــمــتــهــا بــالــفــســاد املــالــي، 

ّ
تــزايــد نــفــوذهــا، وات

واستغال السلطة بنشر وثائق وأســرار عن 
الــهــيــئــة الــتــي تــرأســهــا. وانــتــقــل صــراعــهــا من 
السنغالية.  الصحافة  إلــى  املحلية  الصحافة 
مــمــا تسبب فــي تــزايــد خــافــهــا مــع جــنــراالت 
الجيش التي قادت انقابا عسكريا أنهى حكم 
أول رئيس منتخب ديمقراطيا في موريتانيا.  
وبــعــد اإلطــاحــة بحكم زوجــهــا، واجــهــت بنت 
نشرته  مــا  بسبب  أوقـــاتـــا عصيبة  الــبــخــاري 
الــصــحــافــة واقــتــَحــَمــت الــشــرطــة مــنــزلــهــا عــدة 
مــــرات، واقــتــادتــهــا قــســرًا إلـــى الــتــحــقــيــق. وتــمَّ 
الــقــضــائــيــة، بــعــد أن  الـــدعـــاوي  تجميد جميع 
موريتانيا،  فــي  السياسيون  الفرقاء  تــوّصــل 
إلى اتفاق يقضي باستقالة الرئيس وتنظيم 
انتخابات جديدة. ومن أهّم القضايا واألسرار 
عن  املوريتانيون  الصحافّيون  أذاعــهــا  التي 
حياة املشاهير في موريتانيا، تلك املعلومات 
ــتـــي نــشــرتــهــا الـــصـــحـــافـــة املـــوريـــتـــانـــيـــة عــن  الـ
النفط السابق،  قــام بها وزيــر  صفقات سرية 
زيدان ولد احميده، في عهد الرئيس السابق، 
معاوية ولد سيدي أحمد الطايع. واجتهدت 
عــــدة صــحــف مــوريــتــانــيــة فـــي كــشــف خــبــايــا 

نواكشوط ـ خديجة الطيب

تــتــســم الــعــاقــة بـــن الــصــحــافــيــن ومــشــاهــيــر 
املــجــتــمــع فـــي مــوريــتــانــيــا بـــالـــشـــّد والـــجـــذب. 
ــان،  ــيــ ــن األحــ ــي الـــكـــثـــيـــر مــ ويـــغـــلـــُب عـــلـــيـــهـــا، فــ
الــصــراعــات وتــضــارب املــصــالــح، خــاّصــة حن 
أو  مهمة،  معلومات  على  الصحافي  يحصل 
يصل إلى خبر مهم سيخدم مسيرته املهنّية. 
حينها، ال يتوانى عن نشره وإضــافــة بعض 
 

ُ
ل ــــارة، فــتــتــحــوَّ الــبــهــارات إلــيــه لــيــكــون أكــثــر إثـ
ـــر. 

ُ
الـــعـــاقـــة بـــن الـــطـــرفـــن إلــــى عــــــداوة وتـــنـــاف

ـــد األخــــطــــاء،  ويـــعـــمـــد كــــل مــنــهــمــا إلـــــى تـــصـــيُّ
الــطــرف  والــبــحــث عــمــا يقضي عــلــى مستقبل 
اآلخـــر. وتــوجــد فــي موريتانيا نــمــاذج كثيرة 
 بن الصحافين 

ً
للقضايا التي أثــارت عــداوة

ومــشــاهــيــر املــجــتــمــع. أشــهــرهــا، قــضــيــة هيئة 
السابق،  الرئيس  حــرم  ترأسها  كانت  خيرية 
البخاري، والتي كشفت الصحافة  ختو بنت 
املــوريــتــانــيــة عـــن خــبــايــا تــمــويــلــهــا، وحــفــرت 
بعيدًا، باحثة عن أســرار السيدة األولــى التي 
فــرضــت نــفــســهــا عــلــى املــشــهــد الــســيــاســي في 
موريتانيا، ولعبت دورًا محورّيا في الحملة 
الــتــي قـــادت زوجــهــا، ســيــدي ولــد الشيخ عبد 
الله، إلى الحكم.  وتعتبر ختو بنت البخاري 
الــســيــدة األولــــى األكــثــر إثــــارة لــلــجــدل مــن بن 
»رئيسات« موريتانيا، بسبب نفوذها القوي 
إبــــــان حـــكـــم زوجــــهــــا، وتـــدخـــلـــهـــا فــــي شــــؤون 
الــــدولــــة، والــتــمــويــات الــتــي تــمــنــحــهــا الــــدول 
وسائل  في  وظهرت  ملوريتانيا.  واملؤسسات 
اإلعــــــــام تــــعــــرض مـــشـــاريـــعـــهـــا وآراءهـــــــــــا فــي 
خيرية  هيئة  وأنشأت  االجتماعية.  القضايا 
عـــات والــتــمــويــات  بــاســمــهــا، وجــلــبــت الـــتـــبـــرُّ

لهيئتها بفضل عاقاتها الواسعة. 

»العربي الجديد«، أن املخرج  وفي معلومات لـ
ــّددًا، من  ر الــــعــــودة، ُمــــجــ ــبـــرقـــاوي، قــــرَّ ســامــر الـ
املوسم،  هــذا  »شبابيك«  في  السورية  البوابة 
رغـــم ارتــبــاطــه الــوثــيــق مــع شــركــة »الــصــّبــاح« 
الــلــبــنــانــيــة، وإقــامــتــه فـــي بـــيـــروت، مــنــذ بــدايــة 
األزمة السورية، وانشغاله بمجموعة ال بأس 
بها من اإلنتاجات الدرامّية املشتركة كـ »لعبة 
املـــوت« و»لـــو« وتشيللو« و»نـــص يـــوم«. لكن 
ــذه الــســنــة الــتــزامــه بشركة  الـــبـــرقـــاوي كــســر هـ
إنتاج واحــدة، واتجه إلى دمشق في مسلسل 
جديد، هو »شبابيك« األقــرب في حبكته إلى 
هذا  نجاح  بعد  التقليدي،  االجتماعي  النوع 
الــخــط فــي مسلسات ســابــقــة. ووفـــق الــبــيــان، 
ــوٍع ُمـــنـــفـــصـــٍل مــن  ــ ــــى نــ يــنــتــمــي »شـــبـــابـــيـــك« إلـ
الــحــكــايــات الــيــومــيــة، فــي مــواضــيــع كــل حلقة. 
ويرتبط بخط درامي مشترك، حول العاقات 
زال، محكوما  ومــا  كــان  الزوجية في مجتمٍع، 

بظروف وعادات ومعتقدات خاصة.
فئة  وأي  املسلسل؟ ألي عمر،  يتوّجه  ملن  لكن 
وأي مستوى اجتماعي؟ خصوصا وأن الدراما 
السورية، طرحت مثل هذه القضايا في أعمال 
ســابــقــة. يــجــيــب الـــبـــرقـــاوي، إن مــجــمــوعــة من 
اب، وضع كل واحد منهم شخصيته 

ّ
كبار الكت

ــّي مــا  ــ ــ ــّيـــة الــــدرامــــيــــة وكــــتــــب مــــن وحـ فــــي الـــبـــنـ
يعايشه فــي حـــاالت الــحــب والــعــشــق والـــزواج 
بإشراف  اجتمعوا  كلهم  واألزمـــات.  واملشاكل 
الحلقات  لتكون  عباس،  بشار  السيناريست، 
مترابطة بالخط االجتماعي، منفصلة بالسرد 
الدرامي. ولكل شخصية مميزات تطابقت مع 
الدراما  في  املمثلن  كبار  أو ممثل من  ممثلة 
السورية.  يشارك في البطولة، سافة معمار 
وبـــســـام كـــوســـا وعــبــداملــنــعــم عــمــايــري ومــنــى 
واصف ونسرين طافش ومحمد خير الجراح 

ــــس بــــشــــار وديــــمــــة قـــنـــدلـــفـــت، وبــعــض  ــاريـ ــ وكـ
لبنان كأنجو ريحان وستيفاني  الوجوه من 
نتجة، تحاول 

ُ
امل الشركة  أن  رجح 

ُ
امل سالم. من 

أن تـــــــوازن بــــن عــمــلــن مــــن إنـــتـــاجـــهـــا ملــوســم 
فــالــقــصــص االجــتــمــاعــيــة املختلفة في  واحــــد، 
»شـــبـــابـــيـــك«، لـــن تــنــافــس الــقــصــة الــتــاريــخــيــة 

أجــواءه  الــذي يستلهم  العشاق«  »قناديل  في 
تقديمها  على  تــبــارت  تاريخية  حــكــايــات  مــن 
الــــدرامــــا الـــســـوريـــة، واســتــطــاعــت مـــن خــالــهــا 

القفز إلى العالم العربي. 
ــى الــفــنــتــازيــا  ــ ــنــــاديــــل الـــعـــشـــاق« أقــــــرب إلـ و»قــ
التاريخية بقالب ال يخلو من إسقاطات على 

الــوضــع الــعــربــي الــحــالــي، مــن ثـــورة واحــتــال، 
وعـــالـــم يــعــيــش تــحــت ضــغــط االســـتـــهـــاك. وال 
كتابة  مــن  عــنــه،  الغنائي  الفني   

ّ
الــخــط يغيب 

خلدون قتان، وإخــراج سيف الدين سبيعي، 
ــنـــور وقــــيــــس شــيــخ  ــدالـ ــبـ وبـــطـــولـــة ســـيـــريـــن عـ

نجيب، إضافة إلى وجوه لبنانية.

امللف، وتوّصلت إلى معلومات خطيرة تؤّكد 
أن الوزير قام بصفقات سرية مع شركات نفط 
في  واستغالها  الــنــفــط،  الســتــخــراج  أجنبية 
تدفع  زهــيــدة  مالية  مبالغ  مقابل  موريتانيا 
لــلــدولــة، ومــايــن عــديــدة تــدخــل فــي حسابه 
الصحافين،  تحقيقات  وكشفت  الشخصي. 
الكبير  الــتــاعــب  حــول  التفاصيل  مــن  الكثير 
ض لـــه فـــي ظل  الــــذي كــــان حــقــل الــنــفــط يــتــعــرَّ
الصفقات  الصحف  ونشرت  السابق.  النظام 
املــشــبــوهــة الــتــي أبــرمــهــا الـــوزيـــر مــع شــركــات 
الــنــفــط، وتفاصيل  فــي مــجــال  عــامــلــة  أجنبية 
جلسات توقيع االتفاقات التي تلحق أضرارًا 
 بــمــوريــتــانــيــا عــلــى مــســتــويــات عــدة 

ً
جــســيــمــة

مادية وبيئية، وذلــك من خــال عقود تقاسم 
ــذه الـــشـــركـــات ومــاحــقــهــا الــتــي  الــنــفــط مـــع هــ
ــات واســـعـــة  ــيـ أعـــطـــت تـــلـــك الــــشــــركــــات صـــاحـ
جــعــلــت مـــن شــبــه املــســتــحــيــل عــلــى الــحــكــومــة 
أشبه  وجعلها  أعمالها،  مراقبة  املوريتانية 
ــة. وتـــم توقيف  مــا تــكــون بــدولــة داخــــل الـــدولـ
الوزير واستجوابه من طرف شرطة مكافحة 
الجرائم االقتصادية، إال أنه استطاع التنصل 
مــن املــســؤولــيــة عــن تــوقــيــع هـــذه االتــفــاقــيــات، 
باعتبار أن النظام السابق هو املسؤول عنها. 
ورد الـــوزيـــر عــلــى اتــهــامــات الــصــحــافــيــن لــه، 
ه كان مأمورًا ضمن حكومة. فهو، بالتالي، 

ّ
بأن

لــيــس مـــســـؤواًل عــن أي ضـــرر قــد تسببه تلك 
االتـــفـــاقـــات بــمــوريــتــانــيــا. وبــمــســاعــدة بعض 
األطـــــــــراف الـــضـــالـــعـــة فــــي عـــمـــلـــيـــات الــتــاعــب 
بثروات البلد، استطاع الوزير أن يتوصل إلى 
اتفاق مع الحكومة، وتم تعديل تلك الصفقات 
بشكل يمكن موريتانيا من استعادة حقوقها 
ــتــــي فـــــــّرط فـــيـــهـــا الــــنــــظــــام الــــســــابــــق ووقــــف  الــ

التحقيق مع الوزير.

»شبابيك« يسابق »قناديل العشاق« والجدل حول »فوضى«الصحافة والمشاهير... عالقة متأزمة
تثير بعض اإلنتاجات 

الدرامية السورية، 
الخاصة بموسم رمضان 

2017، جدًال يتعلق 
بأحوال الدراما السورية 

والعربية في ظل 
األوضاع العربية المتأزمة

عمر بقبوق

ــيـــديـــو املــــصــــورة  ــفـ ــقـــاطـــع الـ ــاعـــت بـــعـــض مـ ــتـــطـ اسـ
لدى  التوتر  حالة  تنقل  أن  تلفزيونيا،  واملنقولة 
الـــجـــمـــهـــور املــــســــرحــــي، إلـــــى جـــمـــهـــور الـــشـــاشـــات 
املباشر.  البث  عــروض  في  والسيما  اإللكترونية، 
عــلــى سبيل املـــثـــال، فـــإن فــيــديــو »قــفــزة فيليكس« 
التلفزيونية  املحطات  من  العديد  على  قل 

ُ
ن الــذي 

ــد لــدى 
ّ
حـــول الــعــالــم ســنــة 2012، اســتــطــاع أن يــول

على  والقلق  والترقب  التوتر  من  حالة  الجمهور 
إلى  يشبه  التوتر  وهــذا  فيليكس،  املـــؤدي  مصير 
حـــد بــعــيــد الــتــوتــر الــــذي يــشــعــر بـــه الــجــمــهــور في 
اآلونــة األخيرة،  »البريفورمانس«.  وفــي  عــروض 
االحترافية،  غير  الفيديوهات  بعض  استطاعت 
املصورة بكاميرات املوبايل ذات الدقة املنخفضة 
أن تــســتــفــز الــجــمــهــور، وتــحــقــق نــوعــا مـــن الــتــوتــر 
»بــريــفــورمــانــس«  عـــروض  لتبدو كأنها  ــارة،  ــ واإلثـ

على االنترنت. ومن هذه العروض:
فــيــديــو »عـــارضـــة أزيـــــاء روســـيـــة تــتــدلــى مـــن بــرج 

دبي«: 
ــع الـــتـــواصـــل االجـــتـــمـــاعـــي، انــتــشــر في  ــواقـ عــلــى مـ
ــاء روســيــة  ــ مــطــلــع األســـبـــوع، فــيــديــو لــعــارضــة أزيـ
ــدعــــى، فـــيـــكـــتـــوريـــا أودنـــتـــيـــكـــافـــا، يـــوثـــق جــلــســة  تــ
تصوير فوتوغرافية. إذ كانت أودنتيكافا تتدلى 
املؤلف من  بدبي،  الشاهق«  »كيان  بــرج  أعلى  من 
بقلوب  الرعب  بث  من  الفيديو  وتمكن  طابقا.   73

املـــشـــاهـــديـــن، فــالــجــمــهــور لـــم يــتــمــكــن مـــن الـــوثـــوق 
أودنتيكافا، وخشي من حــدوث خطأ ما،  بشريك 
اإلمــاراتــيــة  الــشــرطــة  أن  حتى  بسقوطها،  يتسبب 
تكرار  بعدم  تعهد  لتوقيع  أودنتيكافا،  استدعت 
مــا فعلته؛ وذلـــك يــؤكــد حــالــة الــرعــب الــتــي تسبب 
أن نعتبره عرض  الفيديو، والــذي من املمكن  بها 
»بريفورمانس« بامتياز، ويتفوق بسحره وفنيته 
عــلــى الـــصـــور االحــتــرافــيــة الــتــي أنــتــجــتــهــا جلسة 

التصوير. 

عرض »جود العقاد تخلع حجابها«: 
مــنــذ مــا يــقــارب الــشــهــر، قــامــت الــشــابــة الــســوريــة، 
جــــود الـــعـــقـــاد، بــتــصــويــر نــفــســهــا بــتــقــنــيــة فــيــديــو 
»السيلفي«، وبثت الفيديو بتقنيات البث املباشر. 
وفـــي الــفــيــديــو، خــلــعــت الــعــقــاد حــجــابــهــا، بــعــد أن 
ضـــت ســمــعــتــهــا لــلــخــطــر،  نـــاقـــشـــت قـــــرارهـــــا، فـــعـــرَّ
واستفزت شريحة واسعة من الجمهور، وتمكنت 
الوسائل املمكنة، ليبدو  من خلق الحدث بأبسط 

غــرار مسرح  الفيديو وكأنه »بريفورمانس« على 
الــذي كــان رائــجــا في  »الــحــدث« أو »الهابينينغ«، 
ستينيات القرن املاضي في أميركا، ضمن إطار ما 
يسمى »أوف أوف برودواي«. بالنسبة للكثيرين، 
العقاد فنا، فتكرار ما  قد ال يبدو ما فعلته جــود 
فعلته ال يتطلب قــدرات خاصة؛ ولكن ما يحسب 
ت عرضها على إدراك عاٍل لكيفية 

َ
للعقاد، أنها َبن

صناعة الحدث للجمهور العربي.  

عرض »جاسم جبر يشعل النار بضيفه«:
مـــنـــذ مــــا يــــقــــارب الـــشـــهـــر، انـــتـــشـــر فـــيـــديـــو لــلــشــاب 
الكويتي، جاسم رجب، وهو يشعل النار بضيفه. 
وجــاســم رجـــب اشــتــهــر الــعــام املــاضــي بــأنــه يقوم 
بــتــصــويــر فــيــديــوهــات ملــقــالــب اســـتـــفـــزازيـــة. وكـــان 
واضحا بأنه يبحث عن الشهرة من خال استفزاز 
أن أضــرم  مــا تحقق بالفعل بعد  الجمهور؛ وهــذا 
ــا عـــرض  ــمـ ــه لـــلـــخـــطـــر، كـ ــ ــــرضـ ــار بـــضـــيـــفـــه، وعـ ــ ــنـ ــ الـ
»بريفورمانس«  ليصنع  أيضا،  سمعته  تضررت 
يــثــيــر قــلــق الــجــمــهــور عــلــى مــصــيــر الــضــحــيــة من 
من  أخــاقــيــة  الــا  بتصرفاته  ويستفزهم  نــاحــيــة، 
ناحية أخرى. فالتحدي الذي قام به جاسم رجب 
ال يــخــتــلــف كـــثـــيـــرًا عــــن تـــحـــديـــات يـــوتـــيـــوب الــتــي 
طِلق العام املاضي  

ُ
درجت في السنة املاضية، إذ أ

تـــحـــّد عــلــى يـــوتـــيـــوب. وقـــــام الـــعـــديـــد مـــن الــشــبــان 
العديد من هذه  بأنفسهم، وحققت  النار  بإضرام 

الفيديوهات نسبة مشاهدة عالية.

لوحات فنية لشابّة تبحث عن التجديد
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انــطــبــاعــاتــي األولــــى عــن األمــاكــن الــجــديــدة، 
سواء كانت دقيقة أم ال، كانت على بصيرة 
في غالب األحيان؛ لكل شيء حافة، نضارة 
وصــفــاء. وكــونــك غــريــبــا، أجــنــبــيــا، يمكن أن 

يون. 
ّ
يوفر لك بصائر ال يمتلكها املحل

ووجـــــــدُت أنـــنـــي نـــظـــرُت إلــــى »الـــــوطـــــن«، أو 
إلــى املــكــان الــذي ارتــحــلــُت عنه، تحت ضوء 
جديد، ألنني كنُت أراه من بعيد، من منظور 
ــن، أصــبــحــُت  مــخــتــلــف. ومـــع ذلــــك، وبــعــد زمــ
أرى وطني األصلي، الذي لم أفكر به فعليا 
كوطن بل كمكان عشُت فيه، بمنظار وردي، 

وبدا منزاًل عائليا أكثر دفئا. 
وعــلــى نــحــو مــمــاثــل، يــمــكــن بـــمـــرور الــوقــت 
النظر إلــى األحــداث من زاويــة أكثر تركيزًا، 
ومتاهة  مضت   

ٌ
أحــــداث تصبح،  أن  ويمكن 

طفولة مشوشة، أوضـــَح أو أشــّد مــضــاًء أو 
أجمل أو أكثر قبحا أيضا. 

انطباعاتنا األولى عن مكان جديد تلّونها 
ــوقــــوع عــلــى مــــــراٍع أكــثــر  عـــــادة رغـــبـــة فـــي الــ
خــضــرة مــن تلك الــتــي غــادرنــاهــا. وهـــذا هو 
القصيرة  القصة  فــي  بـــارع  بإيجاز  ورد  مــا 
الــســنــغــالــي  لـــلـــكـــاتـــب  ــودة«  ــ ــوعــ ــ املــ »األرض 
عثمان سمبني، التي قرأتها منذ وقت قريب. 
تــصــل دايــــوانــــا، بــطــلــة الــقــصــة إلــــى فــرنــســا 

قادمة من »داكار« ألول مرة:
»احتضنت عيناها كــل شــيء، ونــظــرت إلى 
مــا حــولــهــا نــظــرة إعــجــاب ودهـــشـــة. وامــتــأ 
كانت  كم  األولـــى.  االنطباعات  بهذه  ذهنها 
ــــدت أفـــريـــقـــيـــا اآلن فــــي نــظــرهــا  جــمــيــلــة! وبــ

ليست أكثر من حّي قذر«.
اختلف  فرنسا،  فــي  فترة  قضاء  بعد  ولكن 
ــا«، وشــعــرت بــالــحــنــني إلــى  ــوانــ شــعــور »دايــ
بالذكريات.  مغمورة   ..« وأصبحت  الــوطــن، 
وقــارنــت بــني غــابــة موطنها وهـــذه األجــمــة 
امليتة حولها. كم هو شاسع االختالف بني 
ــار وغـــابـــة كــــازامــــوس املــقــدســة  ــجـ هــــذه األشـ
الــبــعــيــدة. وجــعــلــتــهــا ذكــريــاتــهــا عــن الــقــريــة 
ــاة الــجــمــاعــيــة هـــنـــاك تــشــعــر بــأنــهــا  ــيـ والـــحـ

مقطوعة من شجرة بشكل لم تشعر به من 
ــت عــلــى شــفــتــهــا، وأســفــت أسفا 

ّ
قــبــل. وعــض

بالغا على مجيئها. والتمع في ذهنها ألف 
املاضي.  إلى  تفصيل وتفصيل وهي تنظر 
ومرة أخرى استيقظ ذهنها على حاضرها، 
وواقع حياتها في فرنسا حيث هي أجنبية 

مرتني، وتيّبس تفكيرها«.
ــزاج وجـــوهـــر  ــ إن الـــرغـــبـــة فــــي اســـتـــحـــضـــار مــ
»وطـــــن« املــــرء األصـــلـــي واإلمــــســــاك بــهــمــا، أو 
اســتــحــضــار مــكــان بـــدايـــة، تــصــبــح أقــــوى في 
أغلب األحيان طاملا نحن بعيدون عنه، وفي 
نــهــايــة األمــــر يــمــكــن أن يــصــبــح الــعــشــُب أكثر 
خــضــرة. ومــع ذلــك حــني يــعــود املـــرُء، ال يعود 
 وطــنــا ألنــه تغير بــمــرور الــزمــن. اآلن، 

ُ
الــوطــن

بالنسبة لي، ال يوجد »مكان« اعتبره وطنا. 
الوطن، بداًل من ذلك، شيء ما أحمله معي.

ــكــــان فــي  ــاملــ ــــاس بــ ــــسـ كـــيـــف أقـــــــــارب خـــلـــق إحـ
كتاباتي؟ لم تكن روايتي الثانية نتاج بحث 
تــاريــخــي فــقــط، بــل كــانــت أيــضــا نــتــاج زيـــارة 
لبلد لــم أكــن فيه مــن قــبــل، ونــتــاج مواجهتي 
األولـــــى لــبــيــت مـــعـــني؛ هـــو بــيــت »غـــريـــن وود 
الكبير«، بيت عائلة إليزابث بيريت براوننج 

لورا فش

ــْت فـــــي أواخـــــــر  ــ ــرعـ ــ ــرعـ ــ كـــطـــفـــلـــٍة تـ
سبعينيات  وأوائــــــل  ســتــيــنــيــات 
الـــــــقـــــــرن املـــــــاضـــــــي فـــــــي جـــنـــوبـــي 
إنكلترا، يتملكني نوٌع من إحساس ضئيل 
إلــى حــّد مــا باملكان الــذي عشُت فيه، وملــاذا 
 بــمــشــاعــر انـــعـــدام االنــتــمــاء. 

ً
كــنــُت مــســكــونــة

لي  تهّيأ  فقط  عــمــري  مــن  العشرينيات  فــي 
اكـــتـــشـــاف أن أمــــي وأبـــــي كـــانـــا مـــن مــوالــيــد 
غــايــانــا وجــامــايــكــا. لــهــذا الــســبــب انــغــرســْت 
فـــي كــتــابــاتــي بـــقـــوة مـــوضـــوعـــات االقـــتـــالع 
بالنسبة  والـــحـــرمـــان واالخـــتـــالف واملـــكـــان. 
 عظمى امتالك 

ً
إلى الكثيرين من املهم أهمية

إحـــســـاس بـــاملـــكـــان، بـــاالنـــتـــمـــاء، ويــمــكــن أن 
ينتقل  إلــى مكان حــني  االنتماء  هــذا  ز 

ّ
يتعز

ــرُء، بــإرادتــه أو مــكــرهــا، إلــى مــوقــع جديد  املــ
الحادية والعشرين  مختلف. حني كنُت في 
من عمري أمضيُت سنة تقريبا في الخارج، 
ــلـــُت فــــي مـــصـــر والـــــســـــودان ونـــيـــبـــال.  وتـــرحـ
وكانت إقامة عالقة مع أمثال هذه املناطق 
املتباعدة على كوكب األرض طريقة للحياة 
مرهقة عاطفيا، إال أن كوني بعيدة كل هذا 
إلى  النظر  الوطن ساعدني على  البعد عن 
املاضي من منظور مختلف نوعا ما، وكذلك 

إلى املكان الذي اعتبرته »وطنا« لي. 

القاهرة ـ إيمان عادل

تــتــعــّدد الـــروايـــات التاريخية حــول دخـــول فن 
العرائس إلى مصر، قياسا إلى ظهوره املبّكر 
حيث  القديمة،  األقصى  الشرق  حضارات  في 
 ومنها 

ّ
يعيده دارسون إلى بدايات خيال الظل

الــتــمــثــيــالت الـــثـــالث الـــتـــي وضــعــهــا الــطــبــيــب 
املــصــري ابـــن دانــيــال فــي الــقــرن الــثــالــث عشر، 
وارتباطه كذلك بالحكواتي الذي كان يمسرح 
ــــاف  الــســيــر الــشــعــبــيــة وهــــو يـــطـــوف بــهــا األريـ

املصرية.
غير أن الــحــديــث عــن ظــهــور مــســرح العرائس 
الناقد  مــع دعــوة  أتــى  الرسمي  املستوى  على 
املصري علي الراعي )1920 - 1999( إلى إنشاء 
مــســرح قــومــي لــلــعــرائــس عــقــب تــولــيــه رئــاســة 
عــام 1959، واستعان حينها  املــســرح«  »هيئة 

بـ ناجي شاكر )1932(، أحد رّواد هذا املسرح.
شــّكــل »املـــســـرح الــقــومــي لــلــعــرائــس« انعطافة 
مـــع إنـــشـــاء أرشـــيـــف جـــديـــد لـــم يــقــتــصــر على 
الحكايات الشعبية املروية، فأضاف مبدعون 
ــــالح جــاهــني  ــثــــال صـ ــم، أمــ ــهــ ــاتــ عــــديــــدون روايــ
ــكــــاوي، لــتــؤّســس  بــمــصــاحــبــة ألـــحـــان ســيــد مــ
أرشيفا  لــيــكــّونــوا  وغــيــرهــا،  الــكــبــيــرة«  »الليلة 

شعبيا موازيا في الذاكرة الجمعية.
اســتــطــاع شـــاكـــر أن يــبــتــكــر أبـــطـــااًل أصــبــحــوا 
أيـــقـــونـــات مــســرح الـــعـــرائـــس مــثــل »ريـــحـــانـــة«، 
وكــذلــك فــكــرة األوبـــريـــت مــتــنــّوع الشخصيات 
ــّدد األصــــــــــوات والــــحــــكــــايــــات؛  ــ ــعـ ــ ــا أضـــــــاف تـ ــ مـ
ترصد  معاصرة  بــروح  لكن  شعبية  حكايات 
حـــيـــاة املــــوالــــد واألحــــيــــاء الــقــديــمــة الــقــاهــريــة 
ــم يــنــقــطــع مــع   لــ

ً
وصــــراعــــاتــــهــــا، وكــــــأن وصــــــال

حكايات »الزير سالم« و»السيرة الهاللية«.
في الوقت الذي كانت تذاع فيه »الليلة الكبيرة« 
وغــيــرهــا عــلــى اإلذاعـــــة املــصــريــة والــتــلــفــزيــون 
الــرســمــي فـــي أجـــــواء احــتــفــائــيــة تــبــرهــن على 
نجاح وشعبية ال يمكن إنكارها، كان أستاذ 
التشيكي جيري ترنكا  الفنان  الروحي  شاكر 
عـــرض  ــألـــة  مـــسـ تــــجــــاوز  قــــد   )1969  -1912(

سمكة خارج الماء

بعد أن فقد مسرح 
العرائس الرسمي 

والعروض الخاصة 
الحضور الجماهيري، 
يبرز التساؤل لماذا لم 

يسع رّواده إلى إدخال 
عرائسهم إلى السينما 

المصرية

إن أول خصائص الرواية 
وأكثرها وضوحًا هو 

تعاملها مع ما يمكن 
رؤيته وسماعه وشّمه 

ولمسه. األماكن تتشكل، 
أو يُعتنى بها، أو يُساء 
استخدامها، أو يُنقش 

عليها، أو ُتنحت، من قبل 
سكانها. وروح المكان 

متجّذرة في األرض التي 
يواصلون الحياة فوقها

كتاب صيَغ بأسلوب 
المقالة اإلصالحية، هو 
أقرب إلى الَبيان السياسي 

الذي يهّم العرب 
في زمن مفصلّيٍ 

من تاريخهم، ولعله 
من أول ما صيَغ في 

التفكير الُمعلمن

مسرح العرائس من »الليلة الكبيرة« إلى »أبلة فاهيتا«

حين رفض خير الدين التونسي مشاريع جنون العظمة

تداعيات في الرواية وحواسها

ذكرياتها عن القرية 
جعلتها تشعر أنها 

مقطوعة من شجرة

لم يختِف تأثيره 
تمامًا وإن استخدم اليوم 

إليصال رسائل سياسية

كتاب في التحرير 
السياسي وّجَه إلى ثالث 

فئات من القراء

الرغبة في استحضار 
جوهر الوطن األصلي 

تقوى مع البعد

 .1964 عام  ولدت  جامايكية  أصول  من  بريطانية  روائية   Laura Fish
وسائط  في  سنوات  عشر  من  ألكثر  وعملت  اإلبداعية  الكتابة  درست 
والمرئية.  المسموعة  اإلعــالم 
»تحليق  ــة  رواي مؤلفاتها؛  من 
رحلة  عن  السوداء«،  التم  طيور 
أستراليا  إلى  البشرة  إنكليزية سمراء 
السكان  حــيــاة  مــع  وتفاعلها 
»موسيقى  روايتها  أما  األصليين. 
عائلة  حياة  حول  فتدور  غريبة« 
إنكلترا  في  بيريت  إليزابث  الشاعرة 
القرن  ثالثينيات  فــي  وجامايكا 

التاسع عشر.

طيور وموسيقى غريبة

2425
ثقافة

شهادة

إضاءة

صدر قديمًا

فعاليات

سابقا في جامايكا حيث يعيش والدي اآلن. 
الـــكـــبـــيـــر« كـــان  ــــن وود  ــريـ ــ بـــيـــت »غـ دخـــــــول 
 وعــودة في الزمن إلــى الــوراء. 

ً
يشبه رحيال

وعــرفــُت أنــنــي أريـــد الكتابة عــن املــكــان. لقد 
استحضرْت طريقة ترميم البيت واستعادة 
أبهته كاملة جوًا من أجواء املاضي، وال تزال 
املترفة ألول مرة  الغرف  تلك  ذكريات رؤيــة 

أن  املــســارح فقط، وبــدأ يتطلع  العرائس على 
قــبــل ظهور  ألفـــالم سينمائية  أبــطــااًل  تصبح 
فكرة الرسوم املتحركة واألنيميشن، ربما ألنه 
ة 

ّ
الحظ التنافس بني املسرح والسينما والكف

التى بدأت ترجح لصالح الفن السابع.
تــرنــكــا عــلــى قــصــص شعبية تشيكية  اعــتــمــد 
تـــحـــتـــشـــد بــــاألســــاطــــيــــر والـــــبـــــطـــــوالت، وعـــلـــى 
تــصــمــيــم عــرائــســه مـــن الــخــشــب املــحــلــي الـــذي 
ــه، وغــــــــدت عــــرائــــســــه أبــــطــــااًل  ــفـــسـ ــنـ يـــنـــحـــتـــه بـ
سينمائيني ذائعي الصيت مثل ruka عروسة 

فيلم »اليد«.
ــا إقــــنــــاع مــنــتــجــي الــســيــنــمــا  ــكـ اســـتـــطـــاع تـــرنـ
ي عن بطل من لحم ودم مقابل بطل من 

ّ
بالتخل

خشب، في املقابل كان شاكر يخوض حينها 
معركة إلقناع سعاد حسني في فيلم »شفيقة 
ومتولي« أن ترتدي الزي الذي صّممه لتظهر 
كعروسة مولد شعبية، والتي بدورها سخرت 
من الزي ورفضته تماما ألنه فضفاض وغريب 
الشكل. بعد أن فقد مسرح العرائس الرسمي 
الجماهيري،  الــحــضــور  الــخــاصــة  والـــعـــروض 
يبرز التساؤل ملاذا لم يسع رواده إلى إدخال 
فعل  مثلما  املــصــريــة  السينما  إلــى  عرائسهم 
ترنكا؟ أم أن جيل صالح جاهني وناجي شاكر 
 الــحــيــاة فــي هـــذا الــنــوع مــن املــســرح 

ّ
الـــذي بـــث

رحلوا مكتفني بالبهجة والفرح.
رغم ذلك يبدو أن العرائس لم يختف تأثيرها 
الــســحــري تــمــامــا، ولـــم تــفــقــد ســبــل توظيفها، 
حتى لو استخدمت إليصال رسائل سياسية 
مؤخرًا  فاهيتا«  »أبلة  فت 

ّ
وظ مثلما  مــحــّددة، 
في اإلعالم املصري.

بالغة الوضوح والحّدة. هل يمكن أن يحظى 
بوساطة  باملكان  وطيد  بإحساس   

ُ
اإلنسان

اإلنترنت  فــي شبكة  أو بحث  مــواد بصرية 
أو  أفــالم أو صــور فوتوغرافية  أو مشاهدة 
لــوحــات صـــور شخصية وشـــرائـــح عــرض؟ 
نعم.. ولكن ال شيء يضاهي تجربة أن تكون 
هناك بالفعل بني الناس، وتشاهد الطريقة 
البؤس  أو عمق  الــضــوء،  فيها  التي يسقط 
أو الغضب والحزن والتوق إلى الحرية في 

عيونهم. 
أماكن جــديــدة، أن تكون هناك  إلــى  الرحيل 
»جــســديــا« وتــتــفــاعــل مــع الـــنـــاس، يــمــكــن أن 
يــأخــذ املـــرء عــبــر املــــرآة إلـــى شـــيء قــريــب من 
تــجــربــة أهـــل املــكــان، وفـــي الــنــهــايــة، صياغة 
من  القليل  وبينهم.  بينك  مشتركة  قضية 
 صادقا 

ً
املــواد البصرية يمكن أن ينقل نقال

البعوض،  لسعات  من  بالضيق  اإلحــســاس 
الجاراكاندا،  أزهــار شجرة  براعم  رائحة  أو 
أو يدعم إحساس املرء أنه يسير مستخدما 

حذاء شخص آخر.
ــنــــري أوكـــــــونـــــــور فـــــي مـــجـــمـــوعـــة  ــلــ ــــول فــ ــقـ ــ تـ
»أساليب ولغز«:  لها تحمل عنوان  مقاالت 

»الــــحــــواس هـــي الــوســيــلــة الـــتـــي تــعــمــل بها 
الناس  التي تجعل  الرواية، وأحد األسباب 
يــجــدون صــعــوبــة فــي كــتــابــة الــقــصــص، هو 
اإلقــنــاع بوساطة  كــم يتطلب  أنــهــم ينسون 

الحواس من وقت وصبر..«.
إن أول خصائص الرواية وأكثرها وضوحا 
هــو تعاملها مــع مــا يمكن رؤيــتــه وسماعه 
ُيعتنى  أو  األمــاكــن تتشكل،  وشــّمــه وملــســه. 
بها، أو ُيساء استخدامها، أو ُينقش عليها، 
ــنــحــت، مــن قــبــل ســكــانــهــا. وروح املــكــان 

ُ
أو ت

ــي الــــتــــراب وعـــلـــى األرض الــتــي  رة فـ
ّ
مـــتـــجـــذ

إنني  فوقها.  الحياة  ويــواصــلــون  يسيرون 
أعمل على إبداع شخصيات وأركز على بث 
ومشاعر  أمزجة  باستحضار  فيها  الحياة 
بوساطة حواس بصرية وسمعية وذوقية 
وملــســيــة.. إلـــخ، لخلق إحــســاس بــاملــكــان. إن 
املؤثرات في الرواية، كما يقول ديفيد لودج 
في كتابه »فن الرواية«: »متعّددة ومترابطة، 
وكل واحدة منها تستجلب األخرى، وتعمل 
كمجموعة.. الوصف في رواية جديدة ليس 

مجرد وصف أبدًا«.   
)ترجمة: محمد األسعد(

تحّوالت الذاكرة والفن

أقوُم المسالك االقتباس في السياسة

لـ   )2006( هواء مالح  لفيلم  القاهرة عرضًا  اإليطالي« في  الثقافي  »المركز  ينّظم 
أليساندرو أنجليني عند السابعة من مساء غٍد األحد. العمل يروي قصة مدرّس 
حين  السجناء  تواجه  التي  النفسية  الحاالت  ويصّور  السجون،  أحد  في  يعمل 

يتحّدثون معه حول تجاربهم في الحياة واألسباب وراء احتجاز حريتهم.

عند السادسة من مساء غٍد األحد، ينطلق أسبوع أفالم يوسف شاهين بتنظيم 
الراحل،  المخرج  إلى  تحية  هي  الصغيرة  التظاهرة  إسطنبولي«.  »مسرح  من 
باب  األفالم:  لبنان  جنوب  النبطية  مدينة  في  »ستارز«  سينما  في  خاللها  ويعرض 

الحديد والمصير والمهاجر واألرض. 

أمس  بيروت  في  »سرسق«  متحف  في  افتتح  الوجود  قانون  عنوان  تحت 
المقبل.  يونيو  مها مأمون ويتواصل حتى 12 حزيران/  المصرية  الفنانة  معرض 
المعاصرة، من تمثيالتها  للسلطة في مصر  المتعّددة  األشكال  المعرض  يتناول 
الكبرى وحتى الحياة اليومية والحميمة للمواطن المصري، ويضّم أعمال فيديو 

وفوتوغراف أنتجت في الخمسة أعوام األخيرة.

يتواصل حتى الثالثين من أيار/ مايو المقبل في »متحف جامعة بيرزيت« الفلسطينية 
توثيقية  رسومات  بعنوان  )الصورة(  حلبي  سامية  المقدسية  الفنانة  معرض 
ارتكبتها  التي  المجزرة  توثّق  عمًال   16 يضّم  المعرض  قاسم.  كفر  لمذبحة 
العصابات الصهيونية في 26 تشرين األول/ أكتوبر 1956، هي خالصة بحث لسنوات 

سّجلت فيه شهادات الناجين.

D D

نجم الدين خلف اهلل

ــان كـــتـــاب »أقـــــــوم املــســالــك  ــ فــــي األصـــــــل، كـ
فــي معرفة أحـــوال املــمــالــك«، لـــ خير الدين 
ا لرحالٍت 

ً
التونسي )1822- 1889(، تدوين

قــــام بــهــا هــــذا الـــوزيـــر-الـــدبـــلـــومـــاســـي إلــى 
 بــلــًدا أوروبـــيـــا، قــادًمــا مــن اإليــالــة 

َ
عــشــريــن

ـــجـــلـــد، 
ُ
ــذا امل ــ الـــتـــونـــســـيـــة. فـــقـــد دّون فــــي هـ

الصادر سنة 1867، مظاهر الحضارة في 
البلدان، وال سيما إنكلترا وإيطاليا  هذه 
أقــام ما بني 1853 و1867،  وفرنسا حيث 
وُمفكريها  ساستها  ِبكبار  التقى  وفيها 
ــع الـــســـبـــل  ــ ــجـ ــ وتــــنــــاقــــش مـــعـــهـــم حـــــــول أنـ
لــلــنــهــوض بــالــعــالــم اإلســــالمــــي. وارتـــــأى 
 فيها 

َ
التي وصــف يــصــّدر رحلته تلك،  أن 

آليات االقتصاد الليبرالي وأنظمة الحكم 
الجمهوري، بمقدمٍة تحليلية، جريا على 
تاريخه.  ابــن خلدون في  َسلفه  أنجزه  ما 
بنيَّ فيها خالصة أفكاره عن اإلصالحات 

َ
ف

الـــتـــي يــنــبــغــي أن يـــلـــتـــزَم بــهــا املــســلــمــون، 
امــتــالك أدوات  شعوُبهم والــقــادة، إلعـــادة 
الــتــمــدن. فما هــي أهــم هــذه الــوســائــل وما 

أبعادها؟ 
كــتــب هـــذا املــصــلــح الــتــونــســي، )وهــــو من 
َي في اآلستانة التركية(  أصٍل شركسي، ُربِّ
تــأمــالتــه الــســيــاســيــة، حــني اعــتــزل الــبــالط 
تعبيًرا منه عن رفض القرارات التبذيرية 
أطلقها  التي  العظمة«  »جنون  ومشاريع 
حاكم اإليالة التونسية آنذاك أحمد باشا 
باي )1806-1855(، والتي أرهقت ميزانية 
الـــبـــالد، وهــــي الــفــقــيــرة »حـــّســـا ومــعــنــى«، 
بحسب عــبــارة املـــؤرخ ابــن أبــي الضياف. 
 الــبــالد 

ُ
فــكــان مـــن عـــواقـــب قــــراراتــــه تـــدايـــن

املـــفـــرط مـــن الــبــنــوك الــفــرنــســيــة، مــمــا َهــّيــأ 
َعقدْين.  قرابة  بعد  لالستعمار،  األرضــيــة 
فما كــان مــن خير الــديــن إال أن أكـــبَّ على 
الـــتـــفـــكـــيـــر، بـــعـــد زيـــــاراتـــــه الــدبــلــومــاســيــة 
الديون  املحاكمة حول  وحضور جلسات 
اإلشكال  فَس 

َ
ن أثار 

َ
ف املتخلفة.  التونسية 

الحضاري الذي شغل سائر اإلصالحيني: 
ـــر املــســلــمــون في 

ّ
ـــقـــّدم الــغــرب وتـــأخ

َ
ملــــاذا ت

 وسائل 
ّ

حني أنهم َيملكون -ولو نظريا- كل
الــتــطــور؟ أولـــى هـــذه اإلجـــابـــات تكمن في 
ــادة اســتــكــشــاف الــعــالقــة بــني الشريعة  إعــ
ل، 

ّ
فدل وعلومه،  الغرب  وثقافة  اإلسالمية 

ــولـــيـــني وبـــرهـــنـــة الــفــقــهــاء،  بـــمـــهـــارة األصـ
فالشريعة   :

َ
الــبــتــة بينهما  تــنــاقــض  ال  أن 

متضمنة لكل جذور التقدم وداعية إليها، 

ــــى إقــنــاعــهــا  ــعـــى إلـ اء، َسـ ــــــرَّ
ُ
ــئــــاٍت مــــن الــــــق فــ

بـــاإلســـهـــام الـــجـــدي فـــي حـــركـــة الــنــهــوض 
بــاألمــة: فمن جهٍة أولــى َوّجــه خطابه إلى 
ُعــلــمــاء الــديــن داعــًيــا إيــاهــم إلـــى االنــفــتــاح 
الحرفي  التقيد  عــوض  املــقــاصــد  وإعــمــال 
هم فكرة 

ُ
 بعض

َ
فــقــد عــــارض بــالــنــصــوص، 

تقليًدا  واعتبروها  واإلصـــالح  االقــتــبــاس 
»لإلفرنج« وقطًعا مع تراث اإلسالم. ومن 
جــهــٍة ثــانــيــة، تـــوّجـــه بــخــطــابــه إلـــى رجـــال 
الــحــكــم فــي تــونــس، وهـــم الــذيــن اشــتــهــروا 
بالقهر االستبدادي، بعد أن أفقروا البالَد 

والــعــبــاَد بــفــرض ضــرائــب مجحفة، وقمع 
القبائل الثائرة، ورفض أيِّ إصالح يهدد 
مــصــالــحــهــم. وخــاطــب بــه أخـــيـــًرا املثقفني 
ــــي اســـتـــعـــداد  األوروبـــــــيـــــــني، املـــشـــّكـــكـــني فـ
االنــحــطــاط،  عــصــور  مــع  للقطع  املسلمني 
إلى  كتابِه  مقّدمة  ترجمة  يفسر  مــا  وهــو 
 عن التركية. 

ً
الفرنسية واإلنكليزية، فضال

 بــأســلــوب 
َ
ــغ ــيـ ــــَســــالــــك«، وإن صـ

َ
امل »أقـــــــوم 

ــتــوى الــديــنــيــة أو املــقــالــة اإلصــالحــيــة، 
َ
الــف

هو أقرب إلى الَبيان السياسي الذي يهمُّ 
ــٍن مــفــصــلــيٍّ مـــن تــاريــخــهــم،  الـــعـــرب فـــي زمــ
 فــــي الــتــفــكــيــر 

َ
ولـــعـــلـــه مــــن أول مــــا صــــيــــغ

ر من إمالءات  َمن، الهادف إلى التحرُّ
ْ
َعل

ُ
امل

الشريعة واألخذ الواعي بأسباب التطور 
بــاعــتــبــارهــا وســـائـــل إنــســانــيــة ال تــخــصُّ 
تراث  ثقافة بعينها، وإنما هي  أو   

ً
ديــانــة

 فـــكـــرة االقـــتـــبـــاس، لــديــه، 
َّ

، ولـــعـــل إنـــســـانـــيٌّ
إرهاٌص بمفهوم العوملة.

 تــعــالــيــمــهــا ال تــخــرج عـــن قــيــم الــعــدل 
َّ
ألن

ــة، وهـــي  ــريــ ــحــ ــاواة والـــــشـــــورى والــ ــ ــســ ــ واملــ
َعينها ُمحّركات التاريخ الغربي الحديث 
ــرز الــعــوامــل في  وصــانــعــتــه، كــمــا كــانــت أبـ
تــقــدم املــســلــمــني فــي »الــعــصــور الــذهــبــيــة« 
لحضارتهم، وامتداد سلطانهم في أرجاء 
املعمورة. ولذلك نادى خير الدين بضرورة 
التي  الوسائل  الغرب لهذه  االقتباس عن 
شــّيــد عليها نــمــوه االقــتــصــادي وتــقــّدمــه 
االقتباس  ذلــك  يــكــون  أن  على  السياسي، 
ومقاصدها.  الشريعة  لنصوص  ــا 

ً
مــوافــق

الوسائل  ذكــر  »الغرض من  املؤلف:  يقول 
الــتــي أوصــلــت املــمــالــك األوروبـــّيـــة إلـــى ما 
الدنيوية  املــنــعــة والــســلــطــة  هــي عليه مــن 
ــا، 

ً
الئــق بحالنا  يــكــون  مــا  منها  نتخّير  أن 

ولنصوص شريعتنا ُموافقا«.  
ــيـــان مـــن أبـــــرز كتب  ــَبـ وهـــكـــذا كــــان هــــذا الـ
إلــى ثالث  ـــَه  الــذي ُوجِّ التحرير السياسي 

السبت 25  فبراير/ شباط  2017 م  28 جمادى األول 1438 هـ  ¶  العدد 908  السنة الثالثة
Saturday 25 February 2017

السبت 25  فبراير/ شباط  2017 م  28 جمادى األول 1438 هـ  ¶  العدد 908  السنة الثالثة
Saturday 25 February 2017

»فردوس أزرق«، سعاد العطار، زيت على قماش 34 × 40 سم )1989(

»الليلة الكبيرة«، نعمة زيدان

خير الدين التونسي

تونس في بدايات القرن العشرينغالف الكتاب



تمّكن المغاربة المقيمون في الديار اإلسبانية من التغلب بسرعة على 
مشاكل االندماج التي تعانيها الجاليات األخرى في مغترباتها. وحفروا 

لهم  هناك مجرى ثابتًا داخل النسيج االجتماعي والمهني

مغاربة إسبانيا
وصفات ناجحة لالندماج المرن

إيطاليا: مشهد انتخابي يسلّع المهاجرين

مدريد ـ ميساء حجاج

أمامهــم  إســبانيا  لــم يجــد مغاربــة 
فــي  لالندمــاج  كثيــرة  عقبــات 
روابــط  بحكــم  اإلســباني  املجتمــع 
مــدى  علــى  ترســخت  ومشــتركات  كثيــرة 

التاريخ الطويل من الجوار.
واملهنيــن  املثقفــن  »منتــدى  ويعتبــر   
اإلطــار   )piprome( املغربّيــة«  والكفــاءات 
األبرز لتمثيل أفراد الجالية املغربية املقيمة 
مــن   2010 ســنة  تأسيســه  تــم  إســبانيا،  فــي 
قبــل مجموعــة مــن األطــر واألشــخاص ذوي 
مســاحة  خلــق  بغــرض  املغربيــة،  األصــول 
الجاليــة  أفــراد  بــن  والتفكيــر  للحــوار 
والســلطات  إســبانيا  فــي  املقيمــة  املغربيــة 
مشــاركة  وتعزيــز  واملغربيــة،  اإلســبانية 
املهاجرين املغاربة في املنظومة االجتماعية 
املنتــدى  يضــم  البلــد.  فــي  والسياســية  
وأســاتذة  وفنانــن،  وأطبــاء  مهندســن 
ومثقفــن ومهنيــن بصفــة عامــة، ومــن أبــرز 
األســماء التــي شــاركت فــي تأســيس املنتــدى 
»حســن بلعربــي«، رئيــس الجمعيــة الحالــي 
وأســتاذ في جامعة أمليريا اإلســبانية، جنبًا 
إلــى جنــب مــع كل مــن خالــد شــكرلن، محمــد 

ازحاف، ادريس جدي، ومليكة تاشفن.
يقــول الســيد بلعربــي، فــي مقابلة خاصة مع 
»العربي الجديد«: »إن تأسيس املنتدى جاء 
واملهنيــن  املثقفــن  لتمكــن  مســاحة  لخلــق 
فرصــة  ومنحهــم  إســبانيا،  فــي  املغاربــة 
لكــن  الخبــرات.  وتبــادل  املتبــادل  للتعــارف 
تمويــل  لصعوبــة  صعبــة  كانــت  النشــأة 
تحركاتنــا والنشــاطات. تقلــدت فــي البدايــة 
ســنة  وفــي  املنتــدى،  رئيــس  نائــب  منصــب 

2014 ترأست املنتدى إلى يومنا هذا«.
تكــرس  التــي  املحــددة  األهــداف  ضمــن  مــن 
لتحقيقهــا،  ونشــاطاتها  عملهــا  الجمعيــة 
تحقيــق  علــى  اإلجمــاع  خلــق  علــى  العمــل 
التواصــل بــن مختلــف املهنيــن وأصحــاب 
واملختصــن  الجاليــة  أبنــاء  مــن  الكفــاءات 
بالجوانــب االجتماعية في إســبانيا، لتبادل 
األفــكار ووجهــات النظــر مــن أجــل التعايــش 
والتعامــل مــع التنــوع املوجــود فــي املجتمع. 
فــي  املغربــي  املثقــف  إبــراز دور  إلــى  إضافــة 
واإلســبانية،  املغربيــة  العالقــات  تقويــة 
العمــل  فــي  املغربيــة  املــرأة  وتقويــة حضــور 
للجاليــة  الداعــم  والثقافــي  الجمعــوي 
املغربيــة. عــالوة علــى ذلــك، تحــاول الجمعية 
التخصــص،  أصحــاب  مــن  أعضائهــا  عبــر 
تحليــل دور الحكومــة واألحــزاب السياســية 
واملؤسسات التمثيلية في تحقيق االندماج، 
املدنــي  املجتمــع  أعضــاء  مختلــف  وكذلــك 
أهــم  »مــن  بلعربــي:  يقــول  ســواء،  حــد  علــى 
أهدافنا املســاهمة في تقوية التشــاركية لدى 
مغاربــة إســبانيا، إضافــة إلــى مناقشــة واقع 

املجتمــع  مــن  الجديــد  النمــوذج  وتحديــات 
اإلسباني«.

أهمهــا  يعتبــر  املنتــدى،  نشــاطات  عــن  أمــا 
اللقــاءات التواصليــة التــي يعقدهــا ســنويًا، 
حيــث احتضنــت فعاليــات آخرهــا فــي مدينة 
أمليريا جنوب إسبانيا يومي 4 و 5 فبراير/

للكفــاءات  قــوي  بحضــور  وذلــك  شــباط، 
دعــوة  لبــوا  ممــن  إســبانيا  فــي  املغربيــة 
املنظمــن للمنتــدى تحــت شــعار »املواطنون 
املغاربة في الســاحة السياســية اإلســبانية«. 
مباحثــات  املنتــدى،  فــي  النقــاش  شــهد 
الجاليــة  أبنــاء  أغلــب  بــال  تشــغل  ملواضيــع 
واضــح  بتركيــز  إســبانيا،  فــي  املغربيــة 
التشــغيل  بمجــاالت  املقترنــة  املشــاكل  علــى 
بالعمــل،  الخاصــة  اإلداريــة  واإلجــراءات 
إضافــة إلــى مســتويات الخدمــات واإلعانــات 
االجتماعيــة املقدمــة من الحكومة اإلســبانية 
الهويــة  علــى  للحفــاظ  الالزمــة  والتحــركات 
الثقافيــة املغاربيــة وتخطــي املشــاكل املعيقة 

لتحقيق االندماج. 
وفــي هــذا الســياق، يؤكــد بلعربــي أن الهــدف 
من تنظيم هذا اللقاءات هو تحليل مشــاركة 
املغاربة في الحياة السياســية واالجتماعية 
العمــل  آليــات  لتحديــد  وذلــك  إســبانيا،  فــي 
التــي يمكــن أن تشــجع علــى هــذه املشــاركة«، 
مشــيرًا إلــى أن الهجــرة املغربيــة هــي واحــدة 

من أقدم وأكبر الهجرات إلى إسبانيا.
عــدة  فــي  »شــاركنا  بلعربــي  ويضيــف 
تظاهــرات ثقافيــة واجتماعيــة علــى صعيــد 
إســبانيا، ممــا نفتخــر بــه كثيــرًا لقــاء حــول 
يونيــو  فــي  بإســبانيا  املغربيــة  الكفــاءات 
2015، إضافــة إلــى هــذا اللقــاء األخيــر حــول 
فــي  املغربيــة  للجاليــة  السياســية  املشــاركة 
إســبانيا ووجودهــا فــي الســاحة السياســية 

اإلسبانية«.
يؤكد عمل الجمعية من خالل هذه املنتديات 
السنوية وغيرها من النشاطات، على أهمية 
اللقــاءات  هــذه  مثــل  تنظيــم  فــي  االســتمرار 
الجاليــة  أبنــاء  بــن  املباشــرة  التواصليــة 
ترقــى  أن  يمكــن  بدائــل  وتوفيــر  املغربيــة، 
تواجههــا،  التــي  للمشــكالت  حلــوال  لتكــون 
مــع العمــل على تحقيق التشــبيك والتواصل 
بــن أفــراد الجاليــة مــن أجــل خلــق شــراكات 
أعمق مع مؤسســات أخرى مختصة بالشــأن 

املغربي في إسبانيا.
علــى  بلعربــي  حصــل  لجهــوده،  ومكافــأة 
ســنة  للمهاجــر،  العربيــة  الجامعــة  جائــزة 
بــن املجتمــع  التقــارب  فــي  2014 ملســاهمته 
لكــن  العربيــة،  والجاليــات  اإلســباني 
يقــول  ذلــك،  مــن  أبعــد  تذهــب  طموحاتــه 
»نحــن نطمــع لخلق نقــاش عام وطرح حلول 
إلشــكاليات عــدة، واملســاهمة اإليجابيــة فــي 

التقارب بن املغاربة واإلسبان«. 
أمــا عــن ماهيــة النظــرة املســتقبلية للمنتدى 
وإن كان يســعى لتشــكيل بديــل عــن الجســم 
املوحــد غيــر املوجــود للجاليــة املغربية التي 
يقــدر عــدد أفرادهــا بحوالي مليون شــخص، 
الجديــد«:   »العربــي  لـــ  بلعربــي  يوضــح 
»جمعيتنــا لــم ولــن تحاول أن تكون بديال أو 
أن تمثــل جميــع مغاربــة إســبانيا، بــل نحــن 
مؤمنــون أنــه مــن الضــروري أن يكــون هنــاك 
مكان لكل الجمعيات. نحن ال نطمح لتمثيل 
مغاربة إسبانيا، لكن لدينا طموح للوصول 
أننــا  أي  الحــراك.  مــن  جيــد  مســتوى  إلــى 
نطمــح للوصــول إلــى مســامع أكبــر عــدد مــن 
املغاربــة وإشــراكهم فــي طــرح حلــول ملشــاكل 
عدة نعيشــها كجيل أول، وحتما ســيكون له 

تأثير على األجيال القادمة«.
يعقدهــا  التــي  اللقــاءات  أن  بالذكــر  جديــر 
املنتــدى تشــهد مشــاركات عــدة مــن ممثلــي 
وإســبانية،  مغربيــة  سياســية  أحــزاب 
األكاديميــن  مــن  عــدد كبيــر  إلــى  باإلضافــة 
فــي  السياســين  والفاعلــن  والخبــراء 
مشــاركة  أن  جميعــًا  فيهــا  يؤكــدون  البلــد، 
املهاجرين املغاربة في املنظومة االجتماعية 
تحقيــق  أجــل  مــن  مهمــة  تعــد  والسياســية 
أن  اعتبــار  علــى  واالندمــاج،  االســتقرار 
الجنســية  علــى  منهــم حاصــل  كبيــرا  ا  جــزء

اإلسبانية.
وفــي الســياق ذاتــه قــال الحســن بلعربــي لـــ 
»العربــي الجديــد« إن املشــاركة السياســية 
املجتمعــات  تطــور  مــدى  علــى  مؤشــر  هــي 
وضمانة للمســاواة بن املواطنن«، مشــددا 
األقليــات  مشــاركة  تعزيــز  ضــرورة  علــى 
الشــعبوية  ارتفــاع  ســياق  فــي  خاصــة 

ومعاداة اإلسالم. 
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أكــد تقريــر صــادر عــن املعهــد الوطنــي لإلحصاء أن عــدد املهاجرين املغاربة، الذيــن حصلوا على 
الجنســية اإلســبانية، في النصف األول لســنة 2016 مقارنة مع نفس الفترة من ســنة 2015؛ في 

املقابل، انخفض عدد املغاربة املجنسني في هذا البلد سنة 2015 مقارنة مع سنة 2014.
وتبني األرقام أن عدد املهاجرين املغاربة املجنســني منذ ســنة 2005 إلى 2016 يقارب 200 ألف 
مجنــس وأوضــح التقريــر أن املهاجريــن املغاربــة يحتلــون قائمــة األجانــب املجنســني في إســبانيا 
فــي النصــف األول لـــ2016 بـــ23052 مجنســا، مقابــل 14 ألــف مجنس في نفــس الفترة من 2015، 
حســب وكالــة »أوروبــا بريــس« اإلســبانية، متبوعني بالبوليفيــني )9819 مجنســا( واألكوادوريني 
)9192 مجنسا(، والكولومبيني )9123 مجنسا(. كما أنه في سنة 2015 تصدر املغاربة القائمة 
بـــ24285 مجنســا. بلعربــي يعتقــد أن هــذا الرقــم ســيرتفع خــال الســنوات املقبلــة لحاجة الســوق 

اإلسبانية لليد العاملة املغربية.

200 ألف مغربي في 11 سنة

حكيم عنكر

وضــع  عليــه  ســيكون  مــاذا 
فــي  والالجئــن  املهاجريــن 
لوبــان  ماريــن  فــازت  حــال 
الرئاســية  االنتخابــات  فــي 
يأتــي  الجــواب  الفرنســية؟ 
بســيط  بتصفــح  ســريعًا 
»الجبهــة  حزبهــا  لبرنامــج 
الوطنية«، والذي أكد فيه ثالثة 
مجملهــا  فــي  تشــكل  ثوابــت، 
القيــود الحديديــة علــى الهجرة 
صعوبــة  وتزيــد  واملهاجريــن، 
أوضــاع الذيــن يوجــدون بشــكل 
لــم تســو بعــد  أو  غيــر قانونــي 

وضعياتهم.
الثالثــة،  اإلجــراءات  هــذه  أول 
إلــى  بالعــودة  لوبــان  تلويــح 
األصليــة  »الــروح  يســمى  مــا 
أن  ذلــك  ويقتضــي  للجــوء«، 
يتقدم طالب اللجوء بطلبه إلى 
الجهات الرسمية الفرنسية في 
بلــده أو فــي أحــد بلــدان الجوار، 
وليس بعد الحلول فوق التراب 

الفرنسي.
واإلجراء الثاني، يتمثل في منع 
بالنســبة  الجنســية،  ازدواجيــة 
األصليــن،  الفرنســين  لغيــر 
تخلــي  إمــا  يعنــي  مــا  وهــو 
جنســياتهم  عــن  املهاجريــن 
املكتســبة والعــودة إلى بلدانهم 
األصليــة  الجنســية  إســقاط  أو 

عنهم.
الثالــث، والــذي ال يقــل  اإلجــراء 
قســوة عن اإلجراءين السابقن، 
علــى  الحصــول  إســقاط  هــو 
بالــوالدة،  الفرنســية  الجنســية 
األبــوان  يكــون  أن  واشــتراط 
فرنســين وليــس أحدهمــا، كما 

هو معمول به اآلن.
املحصلــة  فــي  يعنــي  ممــا 
النهائية، أن مالين املهاجرين، 
علــى  منهــم  واملســلمن  العــرب 
ســيكتوون  الخصــوص  وجــه 
املجحفــة  الشــروط  بنيــران 
التــي وضعتهــا لوبــان فــي حال 
فمــن  أصبحــت رئيســة فرنســا. 
الشــعبوية  هــذه  علــى  يصــوت 

الطاعنة في تطرفها؟

»الروح األصلية 
للجوء«

روما ـ إياد حافظ

يتعقــد املشــهد االنتخابــي فــي إيطاليا بشــكل 
تجاذبــات  مــن  اإليطاليــة  للسياســة  ملــا  عــام، 
وتنافــرات بــن األحــزاب والتيــارات والحركات 
علــى  تؤثــر  ســريع،  بشــكل  تتبــدل  والتــي 
»املواطنــن« الجدد الحاصلن على الجنســية 
قانونــي،  إقامــة  بــإذن  واملهاجريــن  اإليطاليــة 
إيطاليــا  ســكان  مــن   %13 نســبتهم  وتبلــغ 

 .ISTAT حسب مركز اإلحصاء الوطني
علــى  التصويــت  بحــق  األول  القســم  يتمتــع 
واملقاطعــة  البلــدي  الثالثــة  املســتويات 
والوطنــي بمــا يضــم مــن انتخابــات مجلســي 
التصويــت  إلــى  إضافــة  والنــواب،  الشــيوخ 
و  وغيرهــا،  الدســتورية  االســتفتاءات  علــى 
غيــر  الجاليــات  ألبنــاء  يحــق  ال  املقابــل  فــي 
ســلف  مــا  علــى  التصويــت  مــن  املواطنــن 
ذكــره، إال فــي بعــض البلديــات التــي تخصص 

اإليطالــي، لكنهــا لــم تجــد النــور بســبب عــدم 
االستقرار السياسي وتناوب حكومات اليمن 
واليسار على الحكم، والعوائق التي يفرضها 
الدســتور اإليطالي الذي ال يدرج األجانب في 
تشــريعاته لقدمهــا. ويــرى بعــض املراقبــن أن 
األحــزاب اليســارية قــد ســعت لالســتفادة مــن 
الجنســية،  علــى  الحاصلــن  الجاليــات  أبنــاء 
إذا لــم نقــل اســتغاللهم، وذلــك عبــر تقديمهــم 
فــي لوائــح انتخابيــة بصــدد الحصــول علــى 
أصوات أكثر وتأييد أبناء الجاليات والظهور 

في موقف املساند لالندماج والتسامح.
 ورغم التاريخ الحديث للجاليات في إيطاليا،  
إال أن بعــض أبنــاء الجاليــات نجــح فعــال فــي 
الوصــول الــى مقاعــد اإلدارات علــى املســتوى 
املحلــي واملقاطعــات وحتــى البرملــان. ومؤخــرًا 
القــادر، ذات األصــول  اســتطاعت ســمية عبــد 
محجبــة  عربيــة  أول  تكــون  أن  الفلســطينية، 
فــي مجلــس مدينــة ميالنــو، األمــر الــذي يعــد 

انتخابات ملمثلي الجاليات والذين ينتخبون 
فــي  أو  لألجانــب،  البلديــة  املستشــاريات  فــي 
يشــغلون  بحيــث  للمــدن،  املحليــة  املجالــس 
فــي  كراســي استشــارية دون حــق التصويــت 
والتشــريعات  القوانــن  علــى  املجالــس  هــذه 
الجاليــات  عمليــا  يفقــد  الــذي  األمــر  املحليــة، 
سياســات  علــى  تأثيــر  أو  سياســي  وزن  أي 
األحــزاب. كمــا يحــق لجميــع الجاليــات املقيمة 
املشــاركة فــي االنتخابــات الحزبيــة واختيــار 
اإلدارات الحزبيــة فيهــا، حتــى بدون الحصول 
علــى الجنســية اإليطاليــة، وبمجــرد الحصول 
االشــتراك  رســوم  ودفــع  الحــزب  هويــة  علــى 

السنوي فيه.
وقــد عملــت األحــزاب اليســارية،  مثــل الحــزب 
الديمقراطي، منذ أكثر من عشر سنوات، ومن 
خالل حكومات متتابعة، على تقديم مشاريع 
قوانــن تخــص تمكن األجانــب من التصويت 
على املستوى املحلي، وذلك إلقرارها بالبرملان 

ســابقة، فــي مقاطعــة ترفــع فيهــا أعــالم حــزب 
رابطة الشمال املعروف بالتعصب لإليطالين 
ومواقفــه الســلبية مــن املهاجريــن. هــذا الحزب 
الــذي يســعى ســيكرتيره األول ســالفيني إلــى 
اليمينيــة  األوروبيــة  األحــزاب  مــع  التواصــل 
فــي خطــاب ترامــب  املتشــددة، والتــي وجــدت 
مــواّد دســمة يمكــن أن تســتقطب مــن خاللهــا 
وارتباطاتــه  اإلرهــاب  مــن  املتخــوف  الناخــب 
العــرب  وخاصــة  باألجانــب،  اإلعالميــة 
التشــجيعي  إلــى خطابــه  واملســلمن، إضافــة 
حــال  وفــي  األوروبــي.  االتحــاد  مــن  للخــروج 
تمكــن هــذا التيــار مــن الحصــول علــى أغلبيــة 
برملانيــة فــي االنتخابــات املرتقبة خــالل 2018 
ســيعمل جاهــدا علــى ســن قوانــن مــن شــأنها 
التشــديد علــى املهاجريــن وأبنائهــم، وخاصة 
وحقــوق  االجتماعــي  الضمــان  قطاعــات  فــي 
 ( شــعار  تيــارات  عــدة  ترفــع  حيــث  العمــل، 

اإليطاليون أّواًل(.

مغربية في إحدى 
القرى بإسبانيا 

)Getty(

جاليات
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تأكدت مشاركة الصربي نوفاك ديوكوفيتش، 
املصنف الثاني عامليًا، واإلسباني رافاييل نادال 

واألرجنتيني خوان مارتن ديل بوترو في بطولة 
املكسيك املفتوحة للتنس والتي تقام في الفترة 

من 27 فبراير/شباط الجاري حتى 4 مارس/آذار 
املقبل. وأكد مدير البطولة راؤول زوروتوزا في 

فيديو عبر موقع التواصل االجتماعي )فيسبوك( 
»نوفاك ديوكوفيتش سيشارك في بطولة 

أكابولكو، إنه لنبأ عظيم للبطولة«.

اعتبر نجم سيلتا فيغو اإلسباني، إياغو أسباس، 
 من ركلة جزاء في 

ً
الذي سجل لفريقه هدفا قاتال

مرمى مضيفه شاختار دونيتسك األوكراني في 
إياب دور الـ32 من دوري أوروبا، أن فريقه استحق 

التأهل، واصفًا الليلة بالتاريخية. وقال أسباس 
بعد انتهاء املباراة التي فاز بها سيلتا فيغو 

بهدفن نظيفن، »تأهلنا عن استحقاق، أتيحت 
لنا أربع أو خمس فرص واضحة، إنني سعيد 

جدًا بهذه الجماهير«.

كشف الهولندي فرانك دي بوير أنه رفض عرضا 
من ليفربول في 2012 وآخر من نيوكاسل بعده 
بثالثة أعوام ألن التوقيت لم يكن مناسبًا، وأكد 

الهولندي أنه، بعد رفض عرض ليفربول في 2012 
وآخر من نيوكاسل بعده بثالثة أعوام، يشعر بأنه 
جاهز للدخول في عالم البريمييرليغ، رغم تأكيده 

أن املشروع ينبغي أن يكون الصائب«. وقال دي 
بوير »سيسعدني التدريب هنا في إنكلترا، لكن 

يجب أن يكون املشروع جيدًا«.

تأكد مشاركة 
ديوكوفيتش ونادال 
في بطولة المكسيك

أسباس نجم 
سيلتا فيغو: كان 

يومًا تاريخيًا لنا

فرانك دي بوير 
رفض عرضين لتدريب 

ليفربول ونيوكاسل

دخل فريق 
غولدن ستيت 
ووريورز تاريخ 
كرة السلة 
األميركية، وذلك 
بعد تسجيله 
50 نقطة في 
ربع واحد من 
المباراة التي فاز 
بها على لوس 
أنجليس كليبرز 
 ،)113 – 123(
وأصبح أول 
فريق يصنع 
هذا العدد من 
النقاط منذ 
أن حقق ذلك 
فريق لوس 
أنجليس ليكرز 
في مواجهة 
نيويورك نيكس 
)51 نقطة( في 
25 مارس/ آذار 
.2014

)Getty /ووريورز قلب الطاولة على منافسه في الربع الثالث )مايك إيهرمان

50 نقطة تاريخية
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رانييري قاد الثعالب 
لتحقيق لقب الدوري 

اإلنكليزي

خروج مدو ألتلتيك بلباو وتأهل بشكتاش
سجل أبويل نيقوصيا القبرصي أكبر مفاجآت هذا الدور من بطولة الدوري 
بثنائية  عليه  بتغلبه  اإلسباني  بلباو  أثلتيك  نظيره  أقصى  بعدما  األوروبـــي 
نظيفة على ملعب »جي إس بي«. وبعد شوط أول سلبي بني الفريقني، افتتح 
بيروس سوتيريو باب التسجيل في الدقيقة األولى من عمر الشوط الثاني، قبل 
أن يضيف جيانيس جيانيوتاس هدف التأهل في الدقيقة 54. وبهذا يبلغ أبويل 
دور الـ16 بإجمالي املواجهتني )4 - 3( بعدما خسر مباراة الذهاب في إسبانيا 

األسبوع املاضي بنتيجة 2-3.
وكرر بشكتاش التركي فوزه على هابويل بئر سبع )2 - 1( في اللقاء الذي 
أقيم على ملعب »فودافون أرينا«، تقدم الكاميروني فينسنت أبوبكر ألصحاب 
األرض في املقدمة في الدقيقة 17 لينتهي الشوط بهذه النتيجة. وفي الشوط 
الثاني عادل النيجيري أنتوني نواكإيمي الكفة في الدقيقة 64 ، قبل أن يسجل 

سينك توسون هدف انتصار األتراك قبل النهاية بثالث دقائق.
ليبلغ   )1-3( الــذهــاب  مــبــاراة  فــي  فــاز  بعدما  النهائي  لثمن  وتــأهــل بشكتاش 

إجمالي املواجهتني )5 - 2(.

تأهل روما اإليطالي وخروج زينيت الروسي
بــهــدف نظيف على حــســاب مضيفه  فـــوزًا شرفيًا  فــيــاريــال اإلســبــانــي  حقق 
توقيع  الوحيد  اللقاء  هــدف  حمل  »األوليمبيكو«،  ملعب  على  اإليــطــالــي  رومــا 
رافائيل سانتوس بوري في الدقيقة 16 ولكنه لم يكن كافيًا لعبور »الغواصات 
الصفراء« للمحطة التالية، بعدما افترسهم »الذئاب« برباعية نظيفة في مباراة 

الذهاب على ملعب »ال سيراميكا«. 
الـــ16 في  لــدور  التأهل  بطاقة  البلجيكي  أندرلخت  اقتنص  وفي مباراة مثيرة، 
أمــام مضيفه زينيت ســان بطرسبرج  مــن هزيمته  الــرغــم  القاتل على  الــوقــت 
الــبــرازيــلــي جوليانو دي بـــاوال أصــحــاب األرض في  الــروســي )3 - 1(، وضــع 

املقدمة في الدقيقة 24.
الدقيقة  في  الثاني  الهدف  دزيــوبــا  أرتيم  املهاجم  أضــاف  الثاني،  الشوط  وفــي 
72 ، قبل أن يعود الالعب البرازيلي ويضيف الهدف الثاني له والثالث لفريقه 
التأهل للدور  الدقيقة 78. وعندما ظن الجميع أن زينيت بات على أعتاب  في 

الدقيقة  في  قاتاًل  هدفًا  ثيلني  كيزه  إسحاق  السويدي  املهاجم  التالي، سجل 
من  أندرلخت  واستفاد  قاتاًل.  تأهاًل  فريقه  به  أهــدى  اللقاء  عمر  من  األخيرة 
الذهاب  مــبــاراة  فــاز في  بعدما  األرض  الهدف بهدفني خــارج  احتساب  قاعدة 

بهدفني نظيفني، والخسارة )3 - 1( ليكون إجمالي املواجهتني )3 - 3(.

فوز أياكس الهولندي وإقصاء فيورنتينا
فاز أياكس أمستردام الهولندي بصعوبة على حساب ليجيا وارسو البولندي 
بهدف نظيف على ملعب »أمستردام أرينا«. ويدين الفريق الهولندي بالفضل 
في هذا االنتصار ملدافعه نيك فيرجيفير صاحب الهدف الوحيد في الدقيقة 

49 من عمر اللقاء.
وكانت مباراة الذهاب على ملعب »الجيش البولندي« قد انتهت بشباك نظيفة 
النتيجتني  بإجمالي  الــــ16  لــدور  العبور  بطاقة  أيــاكــس  ليحجز  الفريقني  لكال 

بهدف نظيف.
في املقابل ودع فيورنتينا اإليطالي املسابقة بعدما خسر أمام ضيفه بروسيا 
مونشنغالدباخ األملاني بنتيجة )4 - 2(، وعلى الرغم من تقدم أصحاب األرض 
بهدفني في الشوط األول حمال توقيع كل من نيكوال كالينيتش وبورخا باليرو 
تذليل  الضيف تمكن من  الفريق  أن  إال  الترتيب،  الدقيقتني 16 و29 على  في 

الفارق قبل نهايته بدقيقة بواسطة هدف الرس شتيندل.
وفي الشوط الثاني، واصل نفس الالعب تقمص دور البطولة وأحرز الهدفني 
الــدقــيــقــتــني 47 و55، قــبــل أن يــضــيــف زميله  ــثــالــث »هــاتــريــك« فــي  الــثــانــي وال
الدنماركي أندرياس كريستنسن الهدف الرابع للفريق األملاني بعدها بخمس 
املواجهتني  الـ16 بإجمالي  لدور  النتيجة يتأهل مونشنغالدباخ  دقائق. وبهذه 

)4 - 3( بعدما خسر في ملعبه خالل مباراة الذهاب بهدف نظيف.

اإلنكليزي  الـــدوري  بطل  ليستر سيتي  أقــال 
ــه كـــاوديـــو  ــدربــ ــاضــــي مــ ــم املــ ــاز املــــوســ ــتـ ــمـ املـ
الــنــتــائــج السيئة  رانــيــيــري مــن منصبه بــعــد 
الــتــي حققها الــفــريــق بــإشــرافــه خــال املوسم 
الــحــالــي، والـــــذي بـــات مـــهـــددًا بــالــهــبــوط إلــى 

الدرجة األولى.
وأصــــــدر الــــنــــادي بــيــانــا رســمــيــا نـــشـــره على 
ــاد كـــاوديـــو رانــيــيــري  ــ مــوقــعــه الـــرســـمـــي: »قـ
النادي إلى النصر األعظم في تاريخه املمتد 
على مدى 133 عاما املوسم املاضي بتتويجه 
كأنجح  سجله  األولـــى.  للمرة  إلنكلترا  بطًا 
ــدرب فـــي صـــفـــوف لــيــســتــر ســيــتــي ال غــبــار  ــ مـ
عــلــيــه«. وأضـــــاف الــبــيــان »لــكــن الــنــتــائــج في 
الدوري املحلي خال املوسم الحالي وضعت 
النادي تحت الخطر وقد شعر مجلس إدارة 
إلــى تغيير على  الفريق يحتاج  بــأن  الــنــادي 

الرغم من صعوبة هذا القرار«.
وتابع: »إنه القرار األكثر إياما الذي نتخذه 
منذ انتقال ملكية هذا النادي إلى كينغ باور 
قبل سبع سنوات. لكن يجب أن نأخذ في عني 
البعيد  املــدى  على  النادي  االعتبار مصلحة 

 ،)2 - الجهراء )3  العربي على مضيفه  تغلب 
فــيــمــا حــقــق الــصــلــيــبــخــات املـــفـــاجـــأة وأســقــط 
 ،)1 -  2( اللقب في عقر داره  القادسية حامل 
في املرحلة الثانية عشرة من بطولة الكويت 
في كرة القدم. في املباراة األولى، سجل أهداف 
الــعــربــي عــلــي مــقــصــيــد )7( والــتــونــســي أمــني 
)82( فيما  املوسوي  )9( وحسني  الشرميطي 
أحـــرز الــكــامــيــرونــي روجـــي تــونــي دوبـــا )68( 
وعبد الرحمن السربل )90+4( هدفي الجهراء.

ــــى 24 نــقــطــة فــي  ــيـــد الـــعـــربـــي إلـ وارتــــفــــع رصـ
املــــركــــز الـــثـــانـــي، بــيــنــمــا بـــقـــي الـــجـــهـــراء عــلــى 
التاسع.  املركز  في  نقطة   13 السابق  رصيده 
وكــانــت الــلــجــنــة املــؤقــتــة املــكــلــفــة إدارة اتــحــاد 
اللعبة اعتمدت قرار اللجنة األوملبية املحلية 
ــرار لــجــنــة االســتــئــنــاف،  ــ والـــقـــاضـــي بـــإلـــغـــاء قـ
وأعادت النقاط الثاث إلى الكويت، واعتبرت 
املــبــاراة أمام  الهاجري في  إشــراك العبه فهد 
الــدوري  من  السادسة  املرحلة  ضمن  العربي 

قانونيا.
وكــــان الــكــويــت قـــد فــــاز 2-1 فـــي تــلــك املـــبـــاراة 
قــبــل أن يــحــتــج الــعــربــي عــلــى خــلــفــيــة إشــــراك 
منافسه للهاجري املوقوف في مسابقة أخرى 
العهد(، فقررت لجنة االستئناف  )كأس ولي 

الشخصية  العاطفية  الناحية  حــســاب  على 
بغض النظر عن مدى صعوبة هذا القرار«.

التوقعات  قلب  الـــذي  سيتي  ليستر  وعــانــى 
بــالــدوري اإلنكليزي  بــفــوزه  رأســـا على عقب 
املــمــتــاز املــوســم املـــاضـــي، كــثــيــرًا هـــذا املــوســم 
الــدوري املحلي حيث فشل في  وتحديدًا في 

تكرار عروضه الرائعة املوسم املاضي.
وجاء القرار بعد خسارة ليستر أمام إشبيلية 
اإلســبــانــي 1-2 فــي ذهــــاب الــــدور الــثــانــي من 
ــا يــوم األربــعــاء  مسابقة دوري أبــطــال أوروبــ

املاضي.
وفـــور انــتــشــار الــخــبــر عــلــى مــواقــع الــتــواصــل 
تويتر  رواد  مــن  الكثير  عـــارض  االجــتــمــاعــي 
ــيـــري!! هــذا  ــيـ ــال أحـــدهـــم: »رانـ هـــذا الـــقـــرار. وقــ
نكران للجميل واملعجزة التي حققها، اتركوه 
إشبيلية«،  أمـــام  ــاب  اإليــ مـــبـــاراة  يبقى حــتــى 
وأكــد مغرد آخر أنه يتمنى أن يهبط ليستر 
سيتي إلى الدرجة األولى بعد إقالة رانييري، 
السابع عشر  املركز  أنــه يحتل حاليا  خاصة 
وبفارق  نقطة،   21 برصيد  البريميرليغ  فــي 
الثامن  املركز  هــال سيتي صاحب  نقطة عن 

اعــتــبــار الــعــربــي فــائــزًا 3-صــفــر، قبل أن يعود 
قــرار  باعتماده  الكويت  فــوز  االتــحــاد ويثبت 
ــو أبـــقـــى االتـــحـــاد على  ــيـــة. ولــ ــبـ الــلــجــنــة األوملـ
قرار »االستئناف« قائما، لكان العربي انتزع 
الـــصـــدارة مــؤقــتــا مــن الــكــويــت الـــذي يملك 28 
استعادته  قبل  فقط   25 كــانــت  أن  بعد  نقطة 

نقاط اللقاء أمامه.
وفي مباراة ثانية، حقق الصليبخات املفاجأة 
الرقم  حامل  القادسية  مضيفه  على  وتغلب 
لقبا(   17( التتويج  مـــرات  عــدد  فــي  القياسي 
 )7( صحن  عبدالله  للصليبخات  سجل   .1-2
وللقادسية   )66( كوستا  واالس  والبرازيلي 

عبد العزيز مشعان )40(. 
وبـــــــات لــلــصــلــيــبــخــات 15 نـــقـــطـــة فــــي املـــركـــز 
السابع، بينما تجمد رصيد القادسية عند 23 
نقطة في املركز الثالث. وفي مباراة ثالثة، أكد 
أبــرز فرسان  النصر مجددًا نفسه واحــدًا من 
الــدوري بعد تغلبه على ضيفه خيطان 1-2. 
وســجــل هــدفــي الــفــائــز الــنــيــجــيــري ايــرنــســكــو 
 ،)60( البحر  محمود  والــســوري   )27( بــارفــو 
وهــــدف الــخــاســر فــيــصــل الــعــنــزي )90+3 من 
ــع الــفــائــز رصـــيـــده إلــــى 23  ــ ركـــلـــة جــــــزاء(. ورفـ
نقطة في املركز الرابع، فيما ظل خيطان على 
رصيده السابق 6 نقاط في املركز الرابع عشر. 
وفي مباراة رابعة، تغلب التضامن على برقان 
 69( الـــطـــراروة  يعقوب  توقيع  حما  بهدفني 
و81 من ركلة جزاء(. ورفع الفائز رصيده الى 
15 نقطة في املركز الثامن فيما بقي الخاسر 
على 6 نــقــاط فــي ذيــل الــتــرتــيــب. وفــي مــبــاراة 

عــشــر، ونقطتني عــن صــاحــَبــي املــركــز األخير 
وما قبل األخير كريستال باالس وسندرالند.
وكـــان رانــيــيــري اختير مـــدرب الــعــام مــن قبل 
االتحاد الدولي لكرة القدم )فيفا(. وسيتولى 
اإلشراف على تدريب الفريق مؤقتا وتحديًدا 
للمباراة ضد ليفربول اإلثنني املقبل الثنائي 
املــؤلــف مــن كريغ شيكسبير ومــايــك ستويل 
مــن الــجــهــاز الــفــنــي الــحــالــي بــانــتــظــار تعيني 

مدرب جديد كما أعلن النادي.
مع  التدريبية  بــدأ مسيرته  رانييري  أن  يذكر 
1 يوليو/ حزيران 1988،  يــوم  كالياري  فريق 
استطاع آنذاك أن يقود الفريق للدرجة الثانية، 
قبل أن يتعاقد معه نابولي سنة 1991، لكنه 
لــم يطل البقاء هــنــاك، إذ رحــل فــي سنة 1993 
والـــذي بقي معه حتى 1997،  إلــى فيورنتينا 
الـــثـــانـــيـــة  الـــــدرجـــــة  لـــقـــب دوري  مـــعـــه  فـــحـــقـــق 
ــالـــي وكـــذلـــك كــــأس إيــطــالــيــا والــســوبــر  ــطـ اإليـ
املحلي. عاش بعدها تجربة مميزة في نادي 
ألــقــاب منها  فالنسيا والــــذي فـــاز مــعــه بــعــدة 
الكأس املحلية والسوبر األوروبي، واستمرت 
األيام وحط رانييري الرحال في أندية عديدة 
على غرار أتلتيكو مدريد وتشلسي وفالنسيا 
ثانية، قبل أن يشرف على بارما ثم يوفنتوس 
وحــتــى رومــــا وبـــعـــده إنــتــر الــــذي كـــان يمتلك 
أسماء مميزة، مع ذلك لم يحقق لقب الدوري، 
وأعــاده  موناكو  تــدريــب  مهمة  بعدها  استلم 
فــتــرة  يــقــضــي  أن  قـــبـــل  األضـــــــــواء  إلـــــى دوري 

صغيرة مع منتخب اليونان.
)العربي الجديد، فرانس برس(

خامسة، تغلب الفحيحيل على اليرموك 1-2. 
)32 من  الــحــربــي  الــرحــمــن  عبد  للفائز  سجل 
ركلة جزاء( وعبد الله ماوي )42(، فيما أحرز 
هدف الخاسر النيجيري برنس أبيدي )25(. 
نــقــاط في  إلـــى 10  ورفـــع الفحيحيل رصــيــده 

الذي  اليرموك  بقي  فيما  عشر  الثاني  املركز 
الدقيقة 90 بطرد محمد  نقصت صفوفه في 
العتال، على 10 نقاط في املركز الحادي عشر. 
وتختتم املرحلة األحد املقبل فيلعب الشباب 

مع الكويت، وكاظمة مع الساحل.

وفي الدوري املصري حقق األهلي فوزًا صعبا 
رد فى  على مضيفه وادي دجلة بهدف دون 
املـــبـــاراة الــتــي جــمــعــت الــفــريــقــني عــلــى اســتــاد 
بتروسبورت ضمن الجولة العشرين. وسجل 
الــبــديــل عــمــرو جــمــال هـــدف األهـــلـــي الــوحــيــد 
فى الدقيقة 80 ليرفع األهلي رصيده إلى 52 
في صــدارة املسابقة، ويبقى دجلة في املركز 
الثامن برصيد 25 نقطة. ضغط األهلي منذ 
الــدقــيــقــة األولــــى أمــــًا فــي إحــــراز هـــدف مبكر 
يريح األعصاب وحصل الفريق على أكثر من 
ركلة ركنية وكرة ثابتة على مشارف منطقة 
الــــجــــزاء ولـــكـــن دون تــرجــمــتــهــا إلــــى أهـــــداف، 
فى  السلبي.  بالتعادل  األول  الشوط  لينتهي 
الــشــوط الــثــانــي واصـــل األهــلــي ضغطه بحثا 
عـــن الـــفـــوز وكـــانـــت أولــــى الـــفـــرص عـــن طــريــق 
أرســل عرضية متقنة من  الــذي  أحمد فتحي 
الجهة اليسرى في الدقيقة 51 ليقابلها عبد 
الله السعيد بتسديدة قوية من داخل منطقة 
الــجــزاء تــصــدى لها الــحــارس. وأشـــرك مــدرب 
األهــلــي حــســام الـــبـــدري، عــمــر جــمــال بـــدال من 
جابر لتنشيط الجانب الهجومي في الدقيقة 
55، كما دفع البدري بالثنائي وليد سليمان 
زكريا ومحمد  بــدال من مؤمن  وعماد متعب 
هــانــي ليتسيد األهــلــي الــلــقــاء تــمــامــا، وجــاء 
الــفــرج لألهلي عــن طــريــق عــمــرو جــمــال الــذي 
سجل بــرأســه كــرة رائــعــة سكنت شباك خالد 

وليد قبل نهاية املباراة بعشر دقائق. 
)فرانس برس(

العربي يُسقط الجهراء في الدوري الكويتيإقالة صانع اإلنجاز التاريخي لـ »ليستر سيتي«
قرر نادي ليستر إقالة 

مدربه كالوديو رانييري 
بسبب النتائج في الفترة 

األخيرة

جولة على نتائج المباريات 
التي جرت في الدوري 

الكويتي والمصري

)Getty/رانييري بدأ مسيرته التدريبية من بوابة كالياري سنة 1988 )مايكل ريغان

)Getty /الحضري أهدى الفرحة للجماهير المصرية منذ أسابيع )غابريال بويس

)Getty/ميدو يختار طرد حارس مرمى فريقه )كريس راتكليف

الدوري الكويتي يشهد منافسة قوية )ياسر الزيات/فرانس برس(

مباريـات
      األسبـوع

صفعة الحضري
أسطورة مصر يتورّط

ليتصدر  الحضري  عصام  األسطورة  المصري  الحارس  عاد 
بعيدا  ولكن  اإلعالم،  ووسائل  للصحف  األولى  العناوين 
عن حماية شباكه هذه المرة، بل بمشكلة مع زميله في 

الفريق، الذي لم يتردد الحضري في صفعه

تقرير

القاهرة ـ العربي الجديد

بــالــبــارحــة، هكذا  الليلة  أشــبــه  مــا 
تــقــول الــقــصــة الــجــديــدة للحارس 
املـــــــــصـــــــــري املـــــــخـــــــضـــــــرم عـــــصـــــام 
الــــحــــضــــري الــــــــذي عــــــاد بـــعـــد تـــســـعـــة أعــــــوام 
ليكون محور حديث وجــدل وخــاف الوسط 
الـــريـــاضـــي. فــفــي 21 فــبــرايــر/ شـــبـــاط  2008 
العالي«  »السد  من عشاق  املصريون  فوجئ 
مــن عــودة  أيــــام قليلة  كــمــا يلقبونه –بــعــد   –
منتخب الفراعنة من غانا حاما كأس األمم 
األفــريــقــيــة لـــكـــرة الـــقـــدم لــلــمــرة الــثــانــيــة على 
التوالي والسادسة في تاريخه، بهروبه إلى 
سيون  نـــادي  لصفوف  لانضمام  ســويــســرا 
بــعــد حــصــولــه على  ألــــف دوالر  مــقــابــل 400 
للمرة  أفريقيا  لقب أفضل حــارس مرمى في 
الــتــوالــي، وهــو مــا كــان يرفضه  الثانية على 
املقابل  الوقت لضعف  األهلي ناديه في ذلك 
للوائح  للهرب استغااًل  مــا اضــطــره  املـــادي، 
الدولية التي تتيح له ذلــك. وفي 22 فبراير/ 
شــبــاط  2017 تــحــول الــحــارس بعد أيـــام من 
عــــودة الــفــراعــنــة مـــن الـــغـــابـــون حــامــلــني لقب 
أمام  الخسارة  بعد  األفريقية  القارة  وصيف 
الكاميرون إلى حديث املصريني مجددا بعد 
الثالث  الــحــارس  وليد  زميله خالد  أن صفع 
ــفـــريـــق املــســائــي  ــاء مــــــران الـ ــنــ عـــلـــى وجـــهـــه أثــ
استعدادًا ملباراة األهلي في املرحلة العشرين 

من الدوري املحلي.
الــحــارس  بـــدأت عندما علق  األخــيــرة  القصة 
إلــى وادي دجلة  الــقــادم من األهلي  الصغير، 
هــــذا املــــوســــم، عــلــى زيــــــارة الــــحــــارس الــكــبــيــر 
ألحـــد فــــروع »األهـــلـــي ســـتـــورز« قـــائـــًا: »أنـــت 
األهــلــي هيرجعوك«،  فــرع  فــاكــر علشان زرت 
قاصدا حلم الحارس في العودة لألهلي مرة 
أخرى واالعتزال فيه، وهو ما أغضبه بشدة. 
وتـــطـــورت فــي مــا بــعــد الــحــادثــة إلـــى مــشــادة 
استدعت  عالية  وأصـــوات  بــاأليــدي  وتشابك 
الذي  الفني أحمد حسام ميدو  املدير  تدخل 
طـــرد الــحــارســني وغــــرم الــحــضــري 300 ألــف 
جنيه واستبعده من املعسكر، وعاقب وليد بـ 
50 ألف جنيه، ولكنه حرس مرمى فريقه أمام 
األهلي إلصابة الحارس الثاني محمود رضا 

برشح في القدم.
ــريـــب مــن  األزمـــــــة تـــصـــاعـــدت بـــعـــد تـــصـــرف غـ
مــاجــد ســامــي، مــديــر الــشــركــة املــالــكــة لــنــادي 
وادي دجلة، بنشره للمرة األولــى في تاريخ 
الـــكـــرة املـــصـــريـــة عــلــى صــفــحــتــه الــشــخــصــيــة 
التواصل االجتماعي »فيسبوك«  على موقع 
الــحــضــري وعــلــق عليها بأن  صـــورة لعصام 
الحارس معروض للبيع ويمكنه االنتقال إلى 
الــدوري األميركي والــدوريــات اإلسكندنافية 
فــي الــوقــت الــحــالــي، مــؤكــدا أنـــه يمكنه لعب 
مــوســمــني إضــافــيــني رغـــم أنـــه أتـــم عــامــه الــــ44 

تطورت المشكلة 
في ما بعد إلى مشادة 

وتشابك باأليدي

)Getty/أزمة جديدة لعصام الحضري )جاستين تاليس

مــنــذ أســابــيــع قــلــيــلــة، إال أنـــه عـــاد بــعــد ردود 
الــســاخــرة  ليكتب: »ال أقصد اإلســاءة  الفعل 
لعصام فهو صديقي حتى النهاية، ولكنني 
أحـــــاول مــســاعــدتــه عــلــى االســـتـــمـــرار لصالح 

منتخب مصر بصرف النظر عما حدث«.
وفــــي الـــوقـــت الــــذي تــؤكــد فــيــه الــتــصــريــحــات 
الــرســمــيــة مــن نــــادي وادي دجــلــة أن الــاعــب 
ــه  ــلــــي فـــقـــط ، وأنــ مــســتــبــعــد مــــن مــــبــــاراة األهــ
سينتظم في التدريبات بعدها إال أن حقيقة 
املوقف تؤكد أن أحمد حسام ميدو لم يكتف 
بإحالة  تمسك  وإنما  واالستبعاد،  بالغرامة 
الحارس للتحقيق في ما بدر منه، في خطوة 
لــتــجــمــيــده حــتــى نــهــايــة املـــوســـم عــلــى األقـــل 
الخروج عن النص حتى يكون عبرة  بسبب 
لــكــل العــبــي الــفــريــق تــحــت تــأثــيــر املــهــزلــة الــي 
شــهــدهــا املــــران، بــل إن الــبــعــض ذهـــب إلـــى أن 
ميدو أصــر على إشــراك الــحــارس الثالث في 
مباراة األهلي رغم أن إصابة الحارس الثاني 
ــن املـــشـــاركـــة تــنــكــيــا بــالــحــارس  ال تــمــنــعــه مـ
املــخــضــرم الــــذي كـــان يــحــلــم بــحــراســة املــرمــى 
ــام نــاديــه الــقــديــم الــــذي ســخــر مــن نــــداءات  أمــ
بالغابون  أفريقيا  أمــم  فــي  تألقه  بعد  ضمه 

وتجاهل األمر تماما. 
ــرون أنـــه - أي الـــحـــارس - هـــرب من  ورأى آخــ
مباراة األهلي خوفا من هزيمة ثقيلة تطيح 
بــه خـــارج منتخب مــصــر فــي الــفــتــرة املقبلة، 
وتــطــاولــه بها اتــهــامــات »الــتــفــويــت« مــن أجل 
العودة، فيما علق أسامه نبيه مدرب املنتخب 
املنتخب ليس  إن  قائا  األزمــة  املصري على 
ــذا  ــــي هـ ــــام فـ ــكـ ــ ــا، ومــــــن الـــحـــســـاســـيـــة الـ ــ ــرفـ ــ طـ
ــة داخــلــيــة في  املـــوضـــوع. وأضــــاف: »هـــذه أزمـ
للمنتخب  فني  ولكننا كجهاز  دجــلــة..  وادي 
ــور في  ــ املـــصـــري ال نــمــانــع إذا مـــا هــــدأت األمـ

التدخل، وحل األزمة حرصا على الطرفني«.
وانــقــســم الـــوســـط الــريــاضــي فـــي مــصــر بعد 
ما  السطح  الــحــارس على  أن ظهرت مشكلة 
الكبير  لتاريخه  الــحــارس  مع  متعاطف  بني 
وتــألــقــه مـــع املــنــتــخــب املـــصـــري فـــي الــغــابــون 
وضــــــــرورة تــكــريــمــه عـــلـــى إنــــجــــازه فــــي هـــذه 
الــســن الــكــبــيــرة، وبــــني شــامــت يــــرى أنــــه نــال 
ه الـــــذي يــســتــحــقــه بـــالـــطـــرد مـــن وادي  جــــــزاء
دجلة، كما سبق وهرب من األهلي، مطالبني 
بضرورة اعتذاره للحارس الصغير والعبي 
وادي دجــلــة والــجــهــاز الــفــنــي بــقــيــادة ميدو 
ــة ســابــقــة مــع الــحــارس ألن  الـــذي تــجــاوز أزمـ
ــازات. وتــعــامــل  ــ ــجـ ــ ــم مـــن اإلنـ ــيـــات أهــ األخـــاقـ
آخــــــرون مـــع األزمــــــة عــلــى مـــواقـــع الــتــواصــل 
االجتماعي بشكل ساخر تعليقا على صفعة 
الــوجــه، ومــشــاركــة الــحــارس الــثــالــث الـــذي ال 
الثاني،  الحارس  بأية خبرة إلصابة  يتمتع 
وأطلقوا عليه »جامايكا » – لقب الحضري - 
الفتني إلى أن الحضري حرس مرمى املنتخب 
املصري بعد إصابة أحمد الشناوي وشريف 

إكـــرامـــي فــي أمـــم أفــريــقــيــا بــالــغــابــون. وكتب 
الــحــضــري لــنــفــســه مـــيـــادا جـــديـــدا وهــــو في 
األرجنتيني  بإقناع  واألربعني  الثالث  عامه 
ــنـــي لــلــمــنــتــخــب  ــفـ ــر املــــديــــر الـ هـــيـــكـــتـــور كــــوبــ
مباراة  قبل  الفريق  ملعسكر  بضمه  املــصــري 
وديـــــة أمـــــام بــوركــيــنــا فـــاســـو قــبــل مــبــاراتــي 

نيجيريا في تصفيات كأس األمم األفريقية 
التي تقام بالغابون عام 2017. بعض وسائل 
اإلعــام تحدثت عن تكذيب الحضري لفكرة 
االعتداء على زميله بالفريق، وبأن ما حصل 
كـــان مــجــرد مــشــاجــرة كــامــيــة، وبــكــونــه كــان 
الفريق  لــاســتــفــزاز، بحضور مـــدرب  عــرضــة 

ــراس املـــرمـــى، كــمــا أكـــد أنـــه تلقى  ــــدرب حــ ومـ
مـــكـــاملـــة هـــاتـــفـــيـــة مــــن املــــســــؤولــــني بـــالـــنـــادي 
لتسوية الــخــاف، الــذي بحسب رأيــه انتهى 
ومثل هذه األمور تحصل في كل النوادي وال 
فائدة ترجى من وراء تضخيم املسألة ألنها 

لن تنفع أيا من األطراف.
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3031
رياضة

املشاركة في سباقات  الفرق  بــدأت 
ــورمــــوال ون  ــفــ ــلــ بــــطــــولــــة الــــعــــالــــم لــ
ــم  ــــداد النـــــطـــــاق املــــوســ ــعـ ــ ــتـ ــ ــــاالسـ بـ
املــقــرر بــدايــة بــســبــاق أســتــرالــيــا الــــذي سيقام 
فـــي الـــســـادس والــعــشــريــن مـــن شــهــر مــــارس/
مــع سائقيها عن  الــفــرق  املــقــبــل، وكشفت  آذار 
السيارات املنتظر أن يخوض فيها املتسابقون 
الــســيــارات  لسباقات  الــعــالــم  بطولة  مــجــريــات 

فورموال ون.
بالعديد  الجديد  املــوســم  فــي  الــفــرق  وتتسلح 
املــراكــز  أن تعطيها  تتمنى  الــتــي  املـــيـــزات  مــن 
الــتــي تــنــشــدهــا خـــال الــبــطــولــة الــعــاملــيــة التي 
تــحــظــى بــاهــتــمــام واســـــع خـــاصـــة أن املــوســم 
إعــان حامل  في ظل  الحالي سيكون مغايرا 
روزبــيــرغ  نيكو   2016 لــعــام  للسائقني  الــلــقــب 
األول  ديسمبر/كانون  فــي  الــريــاضــة  اعــتــزالــه 
من عــام 2016، وبذلك يكون موسم 2017 هو 

فورموال 
2017

الجديد 2017،  للموسم  الفورموال واحد  العالم لسباقات  ستكون بطولة 
مختلفة في موسمها الثامن والستين من بطولة العالم لسباقات السيارات 
كأعلى  »فيا«،  للسيارات  الدولي  االتحاد  ينظمها  التي  األولى«  »الفئة  من 

فئة من التنافس في سباقات السيارات مفتوحة العجالت

رياضة
تقرير

املوسم األول منذ عام 1994 الــذي ال يتنافس 
حامل اللقب للحفاظ على بطولته.

املــــوســــم الـــثـــامـــن والـــســـتـــون ســيــتــنــافــس فــيــه 
الــســائــقــون والــفــرق مــن خـــال عــشــريــن سباقا 
العالم  وبطولة  للسائقني  العالم  بطولة  على 
بــدءًا مــن سباق  للصانعني لعام 2017، وذلــك 
أســتــرالــيــا فـــي يـــوم 26 مــــــــارس/آذار وانــتــهــاء 
أبــو ظبي في 26 نوفمبر/ تشرين  في سباق 
الثاني. وأدخلت فورموال ون تغييرات كبيرة 

على قواعدها في الشتاء، حيث باتت اإلطارات 
ــع تــصــمــيــم  ــ ــيـــة أعــــــــرض مـ ــفـ ــلـ األمــــامــــيــــة والـــخـ
انسيابي مختلف يمنح السيارة قوة وسرعة 
وستكون  معها،  التعامل  فــي  وصعوبة  أكبر 
السيارات الجديدة أكبر واإلطارات أعرض مع 
تحسينات كبيرة في الشكل الخارجي ومن ثم 

ستكون السيطرة عليها أكثر صعوبة.
وربما تكون اختبارات ما قبل املوسم والتي 
تنطلق في برشلونة يوم اإلثنني املقبل األكثر 
إنهاكا خاصة إذا عملت كل السيارات بكفاءة 
من اللحظة األولى، وربما يؤدي ذلك إلى قيام 
كـــل الــســائــقــني الـــذيـــن ابــتــعــدوا عـــن الــســيــارات 
منذ نوفمبر/ تشرين الثاني بأداء العديد من 

اللفات.
وفرض مرسيدس هيمنته على بطولة العالم 
لفورموال 1 في آخــر 3 مواسم، لكن الخصوم 
يأملون أن يساهم تغيير اللوائح في تقليص 
ــا الـــفـــريـــق  ــان يـــحـــظـــى بـــهـ ــ ــتــــي كــ ــيـــة الــ ــلـ األفـــضـ
ــانـــي بــاعــتــبــاره يــمــتــلــك أقــــوى مــحــرك بني  األملـ
جميع الفرق. وانتقل بوتاس من ويليامز إلى 
املاضي،  الثاني  مرسيدس في يناير/ كانون 
لتعويض اعتزال األملاني نيكو روزبــرغ، بطل 
الــعــالــم فــي املــوســم املــاضــي. ولـــم يــفــز بــوتــاس 
الــبــالــغ مـــن الــعــمــر 27 عــامــا الــــذي انــضــم إلــى 
في  أمضى خمس سنوات  بعدما  مرسيدس، 

فريق وليامز، بأي سباق في بطولة العالم.

سيارة »مرسيدس« الجديدة
وكــشــفــت مـــرســـيـــدس عـــن الـــســـيـــارة الــجــديــدة 
الــفــنــلــنــدي  الــــســــائــــق  ــر  ــهـ ظـ إذ   2017 ملــــوســــم 
الـــجـــديـــد فـــالـــتـــيـــري بــــوتــــاس بـــجـــانـــب لــويــس 
هاميلتون بطل العالم ثاث مرات، في مضمار 
مرسيدس  فريقهما  كشف  مــع  سيلفرستون 
عن السيارة الجديدة ملوسم 2017 من بطولة 

العالم لسباقات سيارات فورموال ون.
وكــــشــــف مـــرســـيـــدس عــــن ســـيـــارتـــه الـــجـــديـــدة 
ــريـــق فــي  ــلـــيـــو 08« لــيــصــبــح مــــن أوائـــــــل فـ »دبـ
فورموال يكشف عن سيارته للموسم الجديد 
عــلــى هــامــش تــجــارب بــرشــلــونــة الــتــي تنطلق 
يــوم بعد غــد اإلثــنــني. وقــال هاميلتون لهيئة 
اإلذاعة البريطانية »بي بي سي«، »كانت املرة 
األولى التي شاهدنا فيها السيارة سويا، إنها 
أكثر قطعة ميكانيكية مفصلة شاهدتها يوما 
ما في فــورمــوال1«.  وأضــاف »لم يكن اختبارا 
من  للتأكد  الــلــفــات  ببعض  قمنا  فقط  فعليا، 
السيارة، لكني تمكنت من زيــادة سرعتي في 

آخر لفتني«.
ــل ثــانــيــا  وقـــــال الـــســـائـــق الــبــريــطــانــي الـــــذي حـ
املــوســم املــاضــي خــلــف زمــيــلــه املــعــتــزل حاليا 
ــد رأيــــت  ــقـ ــلــــة. لـ نـــيـــكـــو روزبــــــــــرغ »تــــبــــدو مــــذهــ

مرسيدس كشف عن 
سيارته الجديدة قبل 

تجارب برشلونة اإلثنين

مونفيس وتسونغا يتقدمان بثبات نحو ربع نهائي بطولة مارسيليا
املرشحان  تسونغا،  ويلفريد  مونفيس وجو  الفرنسي جايل  الثنائي  تأهل 
للتنس،  مارسيليا  ببطولة  الثمانية  لــدور  الترتيب،  على  للقب  والثاني  األول 
على  ســيــمــون  وجــيــل  ريــشــار جاسكيه  مواطنيهما  مــع  مــوعــديــن  ليضربا 
الترتيب. وتغلب تسونجا، الفائز مؤخرا بلقب بطولة روتردام، في دور الـ16 
على األوكراني سيرجي ستاخوفسكي بمجموعتني دون رد بواقع )6 - 1( 
إيليا  الــذي تغلب فيه مونفيس على األوكــرانــي اآلخــر  الوقت  و)6 - 4(، في 

مارشينكو بمجموعتني نظيفتني وبنفس النتيجة )6 - 3(.
كما تأهل كل من الروسي دانييل ميدفيديف والسلوفاكي نوربرت جومبوس 
لذات الدور، حيث تغلب األول على األملاني يان لينارد شتروف بمجموعتني 
لــواحــدة )6 - 3( و)3 - 6( و)7 - 69 و)7 - 3(، بينما فــاز جومبوس على 
الفرنسي نيكوال مايو بمجموعتني لواحدة بواقع )7 - 5( و)3 - 6( و)7 - 6( 

و)7 - 5(.

اكتمال عقد المتأهالت للمربع الذهبي ببطولة دبي لتنس السيدات
اتضحت معالم الدور نصف النهائي ببطولة دبي لتنس السيدات حيث ستواجه األملانية أنجيليكه كيربر نظيرتها األوكرانية 
يلينا سفيتولينا، بينما ستلعب الدنماركية كارولني فوزنياكي وجها لوجه أمام الالتفية أناستازيا سيفاستوفا. واحتاجت 
األملانية كيربر، املصنفة الثانية عامليا، لنحو ساعة و15 دقيقة من أجل الفوز على الكرواتية آنا كونجوه بمجموعتني دون 

رد بواقع )6 - 3( و)6 - 2( في الدور ربع النهائي.
بينما بلغت سفيتولينا، املرشحة السابعة للقب، الدور ذاته بعدما أقصت األميركية لورين ديفيس بهزيمتها بمجموعتني 
نظيفتني )6 - صفر( و)4 - 6(. وعلى الجانب اآلخر، أوقفت فوزنياكي، الفائزة بهذه البطولة في 2011 ، مسيرة األميركية 
الشابة سيسي بيليز، 17 عاما، بعدما هزمتها بمجموعتني دون رد بواقع )6 - 4( و)7 - 5(. بينما تأهلت سيفاستوفا 

للمربع الذهبي بتغلبها على الصينية وانج كيانج بمجموعتني نظيفتني )6 - 4( و)7 - 5(.

تير شتيغن: مباراة أتلتيكو ستكون صعبة ولكننا سنسعى للفوز
توقع حارس برشلونة مارك أندري تير شتيغن أن يخوض فريقه مباراة صعبة في ملعب فيسنتي كالديرون ضد أتلتيكو 
مدريد، ولكنه أكد أنهم يبحثون عن الفوز للحفاظ على فرصة املنافسة على لقب الليغا. وقال الحارس األملاني في فيديو 
مباشر على حسابه بموقع )فيسبوك(: »ستكون مباراة شيقة للغاية سنعطي فيها 100% ملحاولة الخروج بالثالث نقاط«.
وأضاف »رغم أنها ستكون صعبة للغاية، لكن لدينا إمكانيات. وعلينا أن نتحلى بالتركيز. اآلن يجب التركيز في مباريات 
الدوري التي أمامنا قبل مواجهة باريس سان جيرمان«، وتحدث تير شتيغن عن تأقلمه مع البرسا واملدينة وقال »أنا سعيد 

بالناس وكيفية معاملتهم لألجانب«.

زيدان يبحث االعتماد على بيبي وبيل كأساسيين أمام فياريال
دخل الثنائي املدافع البرتغالي بيبي والجناح الويلزي غاريث بيل في حسابات الفرنسي زين الدين زيدان، املدير الفني لريال 
مدريد، بقوة من أجل البدء كأساسيني خالل مباراة فياريال على ملعب »ال سيراميكا« في الجولة الـ24 لليغا، وذلك عقب 

تلقيهم الخسارة الثانية هذا املوسم على يد فالنسيا.
وينتظر زيدان نتائج األشعة التي سيجريها الفرنسي رافاييل فاران الذي تعرض إلصابة عضلية خالل مواجهة فالنسيا، 
حيث يفكر املدرب الفرنسي في االستعانة بخدمات البرتغالي بيبي. ولم تتوقف متاعب زيدان عند إصابة فاران فقط بل إن 
الظهير األيسر مارسيلو أنهى لقاء فالنسيا ببعض املشاكل، وسيتم تحديد مصيره خالل اليومني املقبلني، وفي حالة عدم 

جاهزيته سيتم االعتماد على ناتشو فرنانديز.
وفي وسط امللعب، يفكر املدرب الفرنسي في منح الفرصة إليسكو الذي غاب تماما عن مباراة »املستايا« على الرغم من 
تألقه في آخر مواجهتني أمام أوساسونا وإسبانيول. بينما سيعود الثالثي »بي بي سي« بيل وبنزيمة وكريستيانو لقيادة 

هجوم امليرينجي سويا ألول مرة منذ فترة طويلة بسبب إصابة الجناح الويلزي وإجرائه جراحة في كاحل القدم.

أداؤه  وجــذب  انتركونتيننتال.  لكأس  إضافة 
القوي وامُلتميز فريق ريال مدريد لينتقل إليه 
ويساهم في تتويجه بألقاب عديدة من بينها 

الدوري والكأس والسوبر.
ــــد كيبلير الفـــيـــران لــيــمــا فــيــريــرا، فــي 26  وول
فهو  البرازيل،  في  ماسيلو  في   1983 فبراير 
انتقل  البرتغالية،  الجنسية  ويحمل  برازيلي 
إلــى ريــال مدريد بمبلغ 30 مليون  من بورتو 
يورو، وقد أثبت جدارته باللعب أساسيا ودافع 
الــريــال  ــدد  وجـ كبير  باستبسال  الــفــريــق  عــن 

عقده، لكنه اآلن بات قريبا من الرحيل.
وبــــدأ الـــالعـــب مــســيــرتــه الـــدولـــيـــة مـــع املنتخب 
البرتغالي في عام 2007. وحقق مع منتخب 
ــا« يـــورو 2016 الـــذي أقــيــم في  »بــرازيــل أوروبــ
فــرنــســا بـــالـــفـــوز عــلــى املــســتــضــيــف فــرنــســا 
التي  األولــى  البطولة  بهدف نظيف، وتعد هــذه 
تحققها البرتغال. في وقت ُيذكر أن بيبي ُطرد 
في كأس العالم في البرازيل 2014 في مبارة 

الذي فاز بأربعة أهداف  أمام املنتخب األملاني 
نظيفة.

ويتميز  بيبي بأدائه الخشن وعنفه في بعض 
األحيان، ما جعل سمعته تتلطخ، ففي مباراة 
بيبي  فــقــد   ،2009 وخــيــتــافــي  ــد  ــدريـ مـ ــال  ــ ريـ
أعــصــابــه بــاعــتــدائــه بــوحــشــيــة عــلــى اثــنــني من 
وارتكب  املــبــاراة،  انتهاء  قبل  خيتافي  العبي 
كاسكيرو  خافيير  على  الــجــزاء  داخـــل  خطأ 
الــذي وقــع على األرض ليقوم  العــب خيتافي، 
بيبي بركله بشكل جنوني للغاية على ظهره.

ركلة  احتساب  وتــم  مباشرة  للطرد  وتعرض 
جـــزاء الــتــي تــصــدى لــهــا كــاســيــاس، وتــعــرض 
ــع الـــبـــرتـــغـــالـــي لـــعـــقـــوبـــة حـــرمـــتـــه عــشــر  ــ ــدافـ ــ املـ
مــــرة عــلــى يد  أنــــه داس ذات  ــات، كــمــا  ــاريـ ــبـ مـ
مباراة  في  ميسي  ليونيل  األرجنتيني  النجم 
الكالسيكو التي جمعت الغريمني ريال مدريد 

وبرشلونة حيث التقطته عدسات الكاميرات.
)العربي الجديد(

يــعــتــبــر املـــدافـــع الــصــلــب كــيــبــلــيــر الفـــيـــران ليما 
املدافعني  أشهر  أحــد  »بيبي«  بـ  الشهير  فيريرا 
في القارة األوروبية، بعدما تألق مرارًا مع ريال 
مدريد اإلسباني، والذي بات قريبًا على ما يبدو 
التقارير  مــن االســتــغــنــاء عــنــه، وفــقــا ملــا تنشره 

الصحافية الرياضية.
وشارك بيبي الذي يكمل اليوم عامه الـ 34 أحد 
أفضل املدافعني في القارة األوروبية، مع منتخب 
البرتغال في كأس العالم جنوب أفريقيا 2010، 
كما خاض كأس أوروبا 2008 و2012 واختير 
أخيرا  وتــوج  كلتيهما،  البطولة في  ضمن فريق 
بلقب أمم أوروبا 2016 للمرة األولى في تاريخه، 
وساهم في حملة التأهل الصعبة والناجحة نحو 

مونديال البرازيل 2014.
ــن صـــفـــوف فــريــق  ــواره مــ ــ ــــشـ اســـتـــهـــل بــيــبــي مـ
مارتيمو البرتغالي، ثم انتقل إلى بورتو وهناك 
ــالـــدوري  عــــرف طــعــم الـــنـــجـــاحـــات، فـــتـــوج مــعــه بـ
)مرتني( والكأس )مرة( وكأس السوبر )مرتني( 

على هامش الحدث

هو مدافع صلب 
وعنيف في آن ولطالما 

قدم أداء دفاعيا مذهال 
مع ريال مدريد اإلسباني. 

وهو يبدو اليوم قريبًا من 
الرحيل عنه وفقا للتقارير

على  للتفوق  القوة  الجديد،  رينو  محرك  يمنحه  أن  بــول  رد  يأمل 
كريستيان  الفريق  رئيس  وقال  العالم،  بطولة  لقب  حامل  مرسيدس، 
الفلسفة«.  في  تغيير  العام..  هذا  تماًما  جديد  محرك  »إنه  هورنر: 
وأضاف »نأمل في تحسن األداء وإذا حدث ذلك فلنأمل أن نكون أحد 
صعبة«.  أوقاًتا  وفيراري  مرسيدس،  ونعطي  الحقيقيين،  المنافسين 
وقادت محركات رينو رد بول، النتصارين الموسم الماضي، عن طريق 

الهولندي ماكس فرستابن واألسترالي دانييل ريتشياردو.

رد بول يأمل بالمحرك الجديد

وجه رياضي

السيارة ألول مرة في صورتها النهائية. إنها 
أكثر سيارة رأيتها بها تفاصيل في سباقات 
البالغ من  فورموال 1 حتى اآلن«.  هاميلتون 
في  والــفــائــز بعشرة سباقات  عــامــا   32 العمر 

رينو يخطط للمركز الخامس
ــالـــم  ــافــــس فـــــي بــــطــــولــــة الـــعـ ــنــ وقــــــــدم ريــــنــــو املــ
لسباقات فورموال 1 سيارته للموسم الجديد 
إنــــهــــاء 2017 فــي  ــال إن هـــدفـــه هــــو  ــ أيـــضـــا وقــ
والوصول  العام  الترتيب  في  الخامس  املركز 
املــرات  مــن  عــدد ممكن  أكبر  التتويج  ملنصات 

بعد نتائجه املتواضعة في 2016.
وأنهى بطل العالم السابق -الذي عاد في 2016 
بــفــريــق يــحــمــل اســـمـــه بــعــدمــا اســتــحــوذ على 
لوتس -املوسم املاضي مع سائقيه الدنماركي 
باملر  جوليون  والبريطاني  ماغنوسن  كيفن 

في املركز التاسع بني 11 فريقا.
وانتقل ماغنوسن إلى فريق هاس الذي تعود 
لــريــنــو بـــدال منه  ملكيته ألمــيــركــيــني وانــضــم 
من  قادما  هالكنبرغ  نيكو  املخضرم  األملــانــي 

فورس إنديا.
ــــذي يــقــع مــصــنــع مــحــركــاتــه  وضـــخ الــفــريــق -الـ
إنكلترا- فــي  الــرئــيــســي  فــرنــســا ومصنعه  فــي 

عاملني  مــع  التعاقد  فــي  اســتــثــمــارات ضخمة 
ــة بــنــيــة أســاســيــة طــــوال الـــعـــام املــاضــي  ــامـ وإقـ

بهدف العودة إلى القمة بحلول عام 2020.
وقـــــال جـــيـــروم ســـتـــول مـــديـــر قـــطـــاع ســبــاقــات 
ــــي قـــاعـــة  ــو لـــلـــحـــضـــور فـ ــنــ ــــي ريــ ــارات فـ ــ ــيـ ــ ــــسـ الـ

2013، والذي سيبدأ املوسم الجديد مع زميله 
»السيارة  بوتاس  فالتيري  الفنلندي  الجديد 
تبدو أعرض وهذا شيء واضــح. من الواضح 

أيضا أن االطارات األمامية تبدو ضخمة«.

 17 إس.  أر  تقديم سيارة  قبل  بلندن  رئيسية 
»نتوقع  واألصــفــر  األســــود  بــالــلــونــني  املطلية 
أن نحتل املركز الخامس في الترتيب العام«. 
وقــــال »نــتــعــطــش لــلــصــعــود ملــنــصــة الــتــتــويــج.. 

وللنجاحات«.

صعوبات مضاعفة
ــد الــفــرنــســي ســيــبــاســتــيــان أوكـــــون، املنضم  أكـ
حــديــثــا لـــفـــورس إنـــديـــا املـــنـــافـــس فـــي بــطــولــة 
الــعــالــم لــســبــاقــات فـــورمـــوال 1 لــلــســيــارات، أنــه 
تناول وجبات أكبر في الفترة املاضية لزيادة 
إلى  الجديد، مشيرا  للموسم  استعدادا  وزنــه 
ــقـــوة الــبــدنــيــة لــلــســائــقــني ســتــلــعــب دورا  أن الـ

الفترة املقبلة.
السائق  كــان على  الــجــديــدة  الــلــوائــح  وبسبب 
ــام لـــيـــكـــون جـــاهـــزا  ــعـ ــطـ ــن الـ ــاول الــكــثــيــر مــ ــنــ تــ
ملــوســمــه األول الــكــامــل فــي فـــورمـــوال 1، حيث 
سيواجه السائقون مهمة أكبر وأكثر صعوبة 
مـــن ذي قــبــل فـــي الــتــعــامــل مـــع الـــســـيـــارات في 
املــوســم الــجــديــد. وأدى ذلـــك لــتــنــاول وجــبــات 
أكبر خال الشتاء للسائق السابق ملانو، الذي 

زاد وزنه 5 كيلو غرامات.
)العربي الجديد(

كيبلير بيبي

هاميلتون يسعى الستعادة اللقب )اولي سكارف/فرانس برس(

سيارة رينو ار اس17 )نيكالس هالن/فرانس برس(
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حرفيّو موريتانيا
ميراث اجتماعي من العبودية المعنوية

نواكشوط ـ محمد فال الشيخ

يــعــانــي الــصــنــاع الــتــقــلــيــديــون في 
اجتماعي  مــوروث  من  موريتانيا 
إليهم  ويــنــظــر  الــحــرفــيــن،  يحتقر 
باعتبارهم ينتمون إلى أدنى درجات الهرم 
االجـــتـــمـــاعـــي وفــــق تــراتــبــيــة طــبــقــيــة كــانــت 
ســـائـــدة فـــي املــجــتــمــع املـــوريـــتـــانـــي الــقــديــم، 
ويــؤكــد نــشــطــاء أنــهــا مــا زالـــت قــائــمــة حتى 
ــاوالت املــتــواصــلــة إلنــهــاء  ــحــ ــم املــ ــيـــوم رغــ الـ

التمييز الطبقي.
التقليدين،  الصناع  املجتمع مع  ويتعامل 
الذين يعرفون شعبيا في موريتانيا باسم 
»ملعلمن«، وفق ثقافة قديمة رائجة أساسها 
التي  الــثــقــافــة  وهـــي  االجــتــمــاعــي،  التحقير 
يصفها نشطاء املجتمع املدني وحقوقيون 
بأنها نــوع مــن »االحــتــقــار املــعــنــوي«، ويتم 
الــســخــريــة مــنــهــم وإطــــاق الــنــكــات حــولــهــم، 
ضمن مــوروث طبقي يصنف املجتمع إلى 

فئات وطبقات.
وتــعــتــبــر مـــعـــانـــاة »ملــعــلــمــن« أقــــل مــقــارنــة 
بـــشـــريـــحـــة األرقـــــــــاء الـــســـابـــقـــن، غـــيـــر أنــهــم 
يـــصـــفـــون طـــريـــقـــة الـــتـــعـــاطـــي مــعــهــم بــأنــهــا 
نـــوع مــن »الــعــبــوديــة املــعــنــويــة«، فالتمييز 
الـــتـــزاوج معهم،  االجــتــمــاعــي ضــدهــم يمنع 
ويــجــعــلــهــم وفــــق كــثــيــر مـــن فــئــات املجتمع 

تظاهرة سابقة في نواكشوط ضد التمييز الطبقي )فرانس برس(

C

املوريتاني غير مؤهلن للقيادة أو الترقي 
أو تــولــي املــســؤولــيــات، حتى فــي املناصب 

الدينية.
ونــشــطــت مــجــمــوعــات شــبــابــيــة وحــقــوقــيــة 
تدافع عن شريحة »ملعلمن« خال السنوات 
إلى  املوريتانية  الحكومة  املاضية، وتدعو 
إنصافهم، ومحاربة مظاهر التمييز ضدهم 
ــرار الـــحـــراك الـــذيـــن يـــقـــوده نــشــطــاء  ــ عــلــى غـ
السابقن »لحراطن« ضد  ــاء 

ّ
األرق شريحة 

العبودية ومخلفاتها.
أبرزها  مهنًا،  »ملعلمن«  غالبية  ويــتــوارث 
ــــرف الـــيـــدويـــة  ــحـ ــ الــــــحــــــدادة وصــــنــــاعــــات الـ
التقليدية، وهم جزء من شريحة »البظان« 
الـــتـــي تــمــثــل غــالــبــيــة ســـكـــان مـــوريـــتـــانـــيـــا، 
والـــتـــي تــتــكــون مـــن عــــدة فـــئـــات اجــتــمــاعــيــة 
ــا »لـــــــحـــــــراطـــــــن« وهــــــــــم األرقــــــــــــاء  ــ ــرهــ ــ ــهــ ــ أشــ
ــاون« وهــم املتخصصون  ــ الــســابــقــون، و»إكـ
في املشغوالت والحرف التقليدية، وغيرها. 
ويـــقـــول مــحــمــد يــحــيــى ولــــد عــبــد الــرحــمــن، 
ــراك »ملـــعـــلـــمـــن« إن واقــــع  ــ ــ الـــنـــاشـــط فــــي حـ
مؤكدا  مؤلم،  إليها  ينتمي  التي  الشريحة 
ــة  ــريـــحـ »الــــعــــربــــي الـــــجـــــديـــــد«، أنــــهــــم »شـ لـــــ
اجــتــمــاعــيــة تـــمـــارس مــهــنــة الــــحــــدادة حتى 
أصــبــحــنــا نــنــســب إلــيــهــا، وألـــصـــق البعض 
بنا أوصافا مذمومة، وأننا ال نقبل الصاة 
خلف أفــراد الشرائح األخــرى، وكل ذلك من 

في  ننافس  ال  حتى  اجتماعيا  عزلنا  أجــل 
الترقي املجتمعي في بادنا، وهذه النظرة 
انــســحــبــت عــلــى الــتــعــاطــي مــعــنــا سياسيا 
تــم طمس تاريخنا  أنــه  واجــتــمــاعــيــا. حتى 
املهني والنضالي رغــم أنــه جــزء من تاريخ 

املجتمع املوريتاني«.

ازدراء وتهميش
ــمـــن« عــلــى  ــلـ ــعـ ويــــرتــــكــــز الـــتـــمـــيـــيـــز ضــــد »ملـ
ترويج النظرة الدونية ، وصوال إلى تزوير 
نصوص دينية لوصمهم باالزدراء، إضافة 
ــة مــعــهــم بــاعــتــبــارهــم  ــ ــــدولـ إلـــــى تـــعـــاطـــي الـ
ال يــصــلــحــون لـــلـــقـــيـــادة، والــتــنــكــر ألدائـــهـــم 
االقـــتـــصـــادي كــمــجــمــوعــة حــرفــيــة ســاهــمــت 
الوطني، وتهميش  االقتصاد  تــزال في  وال 
ــة ألعــــضــــائــــهــــا مــن  ــيــ ــاســ ــيــ ــســ األحــــــــــــــزاب الــ
»ملـــعـــلـــمـــن«. ويــضــيــف ولــــد عــبــد الــرحــمــن: 
كرمهم  كبشر  ملعلمن  ضــد  تمييز  »هــنــاك 
الله، حيث ينظر إليهم على أنهم مواطنون 
أقـــل مــن بــقــيــة املــواطــنــن، وال يــعــتــرف بهم 
الــدولــة  بــنــاء  فــي  ساهمت  اجتماعية  كفئة 

وفي محاربة االستعمار«.
ــقــــول الــــنــــاشــــط املــــدنــــي:  ــن مـــطـــالـــبـــهـــم يــ ــ وعــ
»نطلب اإلنصاف، ووقف العنصرية ضدنا، 
خصوصا من الدولة، ألن هنالك من يؤسس 
لذلك دينيا، نريد إنصاف كوادرنا ومنحنا 

ــيـــاة، وفــــي اإلعـــــام،  فـــرصـــا عـــادلـــة فـــي الـــحـ
ومكانا في مهام تسيير الشأن العام. نطلب 

املساواة والعدالة االجتماعية«. 

أساطير متوارثة
ويقول خليهن ولــد محمد األمــن، الباحث 
بــاملــركــز املــوريــتــانــي لــلــدراســات والــبــحــوث 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، إن  االســتــراتــيــجــيــة لــــ
ــفـــوضـــى االجــتــمــاعــيــة الــتــي  »الــــحــــروب والـ
ــرات مـــتـــعـــددة،  ــتـ ــفـ شــهــدتــهــا مـــوريـــتـــانـــيـــا لـ
كــنــت ســبــبــا فـــي إفـــــراز كــثــيــر مـــن الــظــواهــر 
السلبية، منها احتقار ملعلمن، والتي كانت 
القوية  املجموعات  استضعاف  عن  ناتجة 
لــلــمــجــمــوعــات الــضــعــيــفــة، وتــوظــيــفــهــا في 
ثقافة  ترسخت  الــتــراكــمــات  ومــع  خدمتها، 
وتنسج  املستضعفة  املــجــمــوعــات  تحتقر 

حولها أساطير لتبرير ذلك«.
ــد مــحــمــد األمـــــــن، أن »احـــتـــقـــار  ــ ويــــؤكــــد ولـ
بــعــض املـــجـــمـــوعـــات االجــتــمــاعــيــة ال تـــزال 
موجودة بشكل كبير في موريتانيا، ألنها 
قائمة على ثقافة مجتمعية، وبالتالي فمن 
الصعب محوها«، ويقترح »تحرير الثقافة 
الــتــي تسيء  املصطلحات  مــن  املــوريــتــانــيــة 
ــن، ونـــشـــر الــثــقــافــة اإلســامــيــة  ــريــ إلــــى اآلخــ
ــد مــيــزة  ــ الـــصـــحـــيـــحـــة الــــتــــي ال تـــعـــطـــي ألحــ
الــتــقــوى والعمل  على أحــد إال على أســـاس 

الصالح«.
وانتقد املقرر األممي الخاص بالفقر املدقع 
ــان، فــيــلــيــب آلــيــســتــون، في  ــقـــوق اإلنــــســ وحـ
مايو/ فــي  موريتانيا  زيــارتــه  عقب  تقرير 
أيار 2016، وجود »غياب منهجي للحراطن 
واملوريتانين األفارقة من جميع املناصب، 
وإقصاء مستمر تجاههم في جوانب عدة 
الحياة االقتصادية واالجتماعية، رغم  من 

أنهم يشكان ثلثي السكان«.

يرتكز التمييز ضد 
»ملعلمني«على ترويج 

النظرة الدونية، إضافة 
إلى تعاطي الدولة معهم 
باعتبارهم ال يصلحون 

للقيادة في املجتمع.

■ ■ ■
تعتبر معاناة »ملعلمني« 
أقل مقارنة بشريحة 
األرقاء السابقني، غير 
أنهم يصفون طريقة 
التعاطي معهم بأنها 

»عبودية معنوية«.

■ ■ ■
يوجد غياب للحراطني 
واألفارقة من جميع 
املناصب، وإقصاء 

مستمر تجاههم في 
جوانب عدة رغم أنهم 
يشكالن ثلثي السكان.

باختصار

يعاني الصنّاع التقليديون في موريتانيا من موروث اجتماعي يحتقر الحرفيين، وينظر إليهم باعتبارهم ينتمون إلى أدنى درجات 
الهرم االجتماعي وفق تراتبية طبقية كانت سائدة في المجتمع الموريتاني

هوامش

رشا عمران

أعلنت وكــالــة الــفــضــاء األمــيــركــيــة )نــاســا(، قبل أيــام، 
بديلة عن  لسبعة كواكب  اكتشاٍف مذهٍل ومثيٍر  عن 
كــمــا كوكب  وتــــدور،  عليها،  الــعــيــش  ويــمــكــن  األرض، 
األرض، حـــول نــجــم بـــارد جـــدا، بــمــســافــة قــريــبــة، بما 
الــالزمــة للعيش. تبعد  املــيــاه والــحــرارة  لــوجــود  يكفي 
ــذه املــجــمــوعــة الــشــمــســيــة الـــجـــديـــدة املــكــتــشــفــة عن  هــ
أي ما  أربعني سنة ضوئية،  كوكبنا األرضــي حوالي 
الحظ،  يعادل 378.4 تريليون كيلومتر، وهو، لحسن 
للعيش   

ً
الكواكب صالحة هــذه  تبقى  زمــن عظيم، كي 

لــأجــيــال الــبــشــريــة والــكــائــنــات الــحــيــة األخـــــرى الــتــي  
سيكتب لــهــا الــنــجــاة بــعــد مــئــاٍت مــن الــســنــني، إذ، في 
ضوء ما يحدث على كوكبنا األرضي، سيصبح هذا 
الكوكب في حالة دمار شامل خالل مدة قصيرة، وإن 
لم يفن النوع البشري عن بكرة أبيه، سيضطر الباقون 
»ناسا«  هــي  وهــا  للعيش،  أمكنٍة صالحة  عــن  للبحث 
البشر،  مواجهة  في  األمكنة، وتضعها  هذه  تكتشف 
في تحدٍّ معلن وصريح لكل سرديات الخلق، والنزول 
وإلــى ما هنالك  إلــى األرض بسبب تفاحة،  الجنة  من 
من سردياٍت ومروياٍت وأساطير، تقّدم الكون بوصفه 
األرض  وبــوصــف  خالقه.  إال  يعرفه  ال  مجهوال  عاملا 
التي ستنتهي مع يوم  الوحيد الصالح للحياة،  املكان 

الــقــيــامــة.  ولــعــل الـــرابـــط الــوحــيــد بــني هـــذه الــســرديــات 
والكواكب املكتشفة هو قصة سفينة نوح، إذ يمكننا 
نــوح  إال سفينة  مــا هــي  الــكــواكــب  هـــذه  أن  نتخّيل  أن 
الذي  الطوفان  الحية من  الكائنات  التي ستنقذ بعض 
الــحــروب واألسلحة  تاريخ طويل من  ليس هو ســوى 
القوة  التنافس على  بفعل  الحاصل  والخراب  املدمرة، 
البشري ضد  التنّمر  والــســيــطــرة، وتــاريــخ طــويــل مــن 
ــرى، وتـــاريـــخ  طــويــل من  ــ الــطــبــيــعــة واملــخــلــوقــات األخــ
ماذا  ولكن،  والتطّرف!  والعنصرية  واالستعالء  الظلم 
لو أن بعد هذه الكواكب عن األرض كان أربعني سنة 
أرضية ال ضوئية؟ هل يمكنكم تخّيل ما قد يحدث؟ 
الحالي،  البشرية  بناء على وضــع  ذلــك  نتخيل  دعونا 
والــــذي يــبــدو أنـــه سيستمر وقــتــا طــويــال عــلــى مــا هو 
فمثال،  بكثير،  عاما  األربعني  يتجاوز  قد  وقــت  عليه، 
ترامب، باعتباره يسير على خطى الزعماء العرب في 
األبدية، سوف يحاول شراء هذه الكواكب، وضمها إلى 
وسيتنافس  األميركية،  ووالياته  املالية  إمبراطوريته 
مع الشركات األخــرى الحاكمة للعالم في السعي إلى 

السيطرة عليها.
الــــــدول املــصــنــعــة لــأســلــحــة ســــوف تــجــعــل مـــن هــذه 
من  املستحدث  لتجريب  جــديــدة  مختبراٍت  الــكــواكــب 
كل أنواع األسلحة، ومكبات لنفايات تجاربها. الحكام 
العرب سوف يتسابقون إلرسال مواطنيهم الشرفاء 

الذين سوف يتنافسون حول من يحمل منهم الصورة 
يعقدان  ســوف  والفاتيكان  األزهــر  لزعيمه،  األضخم 
كــرت 

ُ
اجــتــمــاعــاٍت، إلثــبــات أن الــكــواكــب املكتشفة قــد ذ

ــد زعــمــاء 
ّ
فــي الــكــتــب الــســمــاويــة املــقــّدســة. ســـوف يــؤك

الطوائف اإلسالمية على وجود مراقد ألئمتهم هناك، 
لحماية  املتطوعني  الشبان  يرسلون  سوف  وبالتالي، 
أن أرض  الحركة الصهيونية  املراقد. ستكتشف  هذه 
اليهود  استنفار  وبالتالي، سيتم  امليعاد كانت هناك، 
حول العالم الحتالل األرض املوعودة. األحزاب اإللهية، 
ومـــن خــلــفــهــا دول املــمــانــعــة، ســـوف تـــقـــاوم املــشــروع 
االستيطاني، وستفتك في طريقها نحو القدس التي 
هناك بكل من يعترض على وجودها، »داعش« وأخوته 

املــفــخــخــني لتفجير  يــرســلــون االنــغــمــاســيــني  ســــوف 
هــــذه الـــكـــواكـــب، بــعــد جــلــســات مـــتـــواصـــلـــة، يــصــفــون 
هناك.  والحوريات  النساء  فيها النغماسييهم حسن 
السينمائية  سوف تنشئ هوليوود وشركات اإلنتاج 
اســتــديــوهــات طــبــيــعــيــة هـــنـــاك، وســتــحــقــق مـــزيـــدًا من 
االستوديوهات  بناء  عن  استغنائها  بسبب  األربـــاح، 
املتخيلة. الشعراء الذين ال تتم دعوتهم إلى املهرجانات 
الشعرية على األرض سوف يعّوضون ذلك على منابر 
عن  املقصيون  والروائيون  األخــرى.  السبعة  الكواكب 
الجوائز سوف يحصلون على فرصهم هناك. كل من 

يحلم بشيء سيسعى إلى تحقيق حلمه هناك. 
أربعني  أحـــٌد بعد  إْن بقي منهم  الــســوريــون،  وحــدهــم 
عاما، سوف يتأملون ما يحدث حولهم، وهم صامتون، 
فــي وجــوهــهــم،  أبــوابــهــا  السبعة  الــكــواكــب  إذ ستغلق 
الخاصة  طرقهم  وجـــدوا  ربما  أو  تماما،  األرض  كما 
ــول، واكــتــشــاف مــا يــحــدث قــي تلك  للتهريب والـــوصـ
يشعرون،  لكنهم ســوف  الــكــون،  من  الجديدة  املنطقة 
بحروب  مشغوال  العالم  إذ سيكون  بالحرية،  أخــيــرا، 
السيطرة على الكواكب املكتشفة تلك، ولن يكترث أحٌد 
إن دخل سوريٌّ ما إلى بلٍد على كوكب األرض الحالي، 
فلن ينتبه أحــد إلــيــه، ستكون أجــهــزة األمـــن فــي هذه 
السبعة  الكواكب  إلى  الداخلني  الــدول مشغولة برصد 

وتجهيز امللفات األمنية عنهم.

»ناسا« وسفينة نوح

وأخيرًا

وحدهم السوريون، 
ستغلق الكواكب السبعة 

أبوابها في وجوههم، 
كما األرض تمامًا

السبت 25  فبراير/ شباط  2017 م  28 جمادى األول 1438 هـ  ¶  العدد 908  السنة الثالثة
Saturday 25 February 2017

ــاران،  ــر دين ــم، الجزائ ــرب 4 دراه ــار، المغ ــراق 500 دين ــس، الع ــس، األردن 400 فل ــن 300 فل ــزة، البحري ــان 300 بي ــم، عم ــارات 3 دراه ــس، اإلم ــت 200 فل ــاالت، الكوي ــعودية 3 ري ــاالت، الس ــر 3 ري ــرة، قط ــان 1000 لي ــم، لبن ــس 900 ملي ــان، تون ــر جنيه ســعر النســخة: مص
UK £ 1.20, Austria € 2.20, Belgium € 2.20, France € 2.20, Germany € 2.30, Holland € 2.30,  Italy € 2.10, Spain € 2.20, Switzerland CHF 3.50                              اليمن 50 رياًال، ســورية 25 ليرة، الســودان 55 دينارًا، ليبيا 200 درهم، موريتانيا 35 أوقية    □

 Turkey TL 3.50, USA $ 2.00


