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بوتين واألطلسي و»حافة الهاوية«
التكهن بمســارات العالقة بين روسيا وحلف األطلســي يبدو صعبًا، بعدما اختار 

الرئيس الروسي، فالديمير بوتين، اعتماد سياسة »حافة الهاوية«. ]6ـ7[

تستفز دعوات تحويل 
متحف »آيا صوفيا« إلى 
مسجد، المدافعين عن 

القيم الثقافية، وتثير 
القضية جدًال.
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»السيناريو الصومالي« يقلق الليبيين4 محاور لتحوالت الدبلوماسية التركية... سورية البداية
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سياسة

  شرق
      غرب

16 قتيًال في غارات 
على إدلب 

ــة إدلــــــب،  ــنـ ــديـ ــة مـ ــحـ ــديــــر صـ أفـــــــاد مــ
تــم نشره  مــنــذر خليل، فــي تسجيل 
عـــلـــى صــفــحــة املـــديـــريـــة الـــرســـمـــّيـــة، 
 »طــائــرة تابعة 

ّ
أمــس األربـــعـــاء، بـــأن

لــلــنــظــام الـــســـوري اســتــهــدفــت قــريــة 
سيجر غرب مدينة إدلب، بضربتني 
إلــــى مــقــتــل ستة  جــويــتــني، مـــا أّدى 
عشر مدنيًا وإصابة واحد وثالثني 
ــريــــن«. كــمــا اســتــهــدفــت طـــائـــرات  آخــ
ــة وســـــوريـــــة، أمــــس،  ــيــ حـــربـــيـــة روســ
وبــنــش ومعرتمصرين،  إدلـــب  مــدن 
ــارات  ــغــ ــعـــشـــرات الــ شـــمـــالـــي إدلــــــب بـ
الجوية، أدت إلى إصابة العديد من 
املــدنــيــني ودمــــار واســــع فــي املــبــانــي 

السكنية واملمتلكات.
)العربي الجديد(

36 شاحنة مساعدات 
تدخل معضمية الشام

قال الناشط اإلعالمي في معضمية 
ــان الــــدمــــشــــقــــي،  ــ ــنــ ــ الــــــــشــــــــام، أبـــــــــو كــ
»العربي الجديد«، إن »36 شاحنة  لـ
مـــحـــّمـــلـــة بــــاملــــســــاعــــدات اإلنـــســـانـــيـــة 
دخلت، أمس األربعاء، إلى معضمية 
ــريــــف دمــشــق  ــرة بــ ــاصــ ــحــ الــــشــــام املــ
الـــغـــربـــي، بــــإشــــراف األمــــــم املــتــحــدة 
ومــنــظــمــة »الـــهـــالل األحـــمـــر الــعــربــي 
السوري«، منها 5 شاحنات محملة 
محملة  شاحنة  و31  طبية،  بــمــواد 
ـــ9000 سلة غــذائــيــة، كدفعة أولــى،  بــ
على أن تستكمل يوم الجمعة املقبل، 

بحسب الوفد املرافق للقافلة«.
)العربي الجديد(

هدنة روسية 
لـ48 ساعة في داريا 

الـــروســـيـــة،  ــاع  ــ ــدفـ ــ الـ وزارة  أعـــلـــنـــت 
ــة ملــــــــدة 48  ــ ــدنـ ــ أمــــــــس األربــــــــعــــــــاء، هـ
ــــس، بــــني الــــقــــوات  ــ ــدأت أمـ ــ ــ ســــاعــــة، بـ
ــلــــي املــــعــــارضــــة  ــقــــاتــ الـــنـــظـــامـــيـــة ومــ
ــرة فــي  فــــي مـــديـــنـــة داريــــــــا املــــحــــاصــ
السورية  للعاصمة  الغربي  الــريــف 
دمـــشـــق، بـــهـــدف إدخــــــال مــســاعــدات 
ــة ألول مـــرة  ــيـ ــذائـ إنـــســـانـــيـــة غـــيـــر غـ
ــال مــديــر املــركــز  مــنــذ 4 ســـنـــوات. وقــ
األطـــراف  بــني  للمصالحة  الــروســي 
الــســوريــة ســيــرغــي كــورالــيــنــكــو، في 
بيان صحافي، »بدأت هدنة ملدة 48 
ــا اعــتــبــارًا مــن األول  ســاعــة فــي داريــ
من يونيو/ حزيران، وذلك لضمان 
وصـــول املــســاعــدات اإلنــســانــيــة إلــى 

السكان بأمان«.
)العربي الجديد(

حكومة الملقي 
تبدأ مهامها

الــــــــــــوزراء  رئـــــيـــــس  حــــكــــومــــة  أدت 
ــي، هــانــي امللقي )الــصــورة(،  األردنــ
أمس األربعاء، اليمني الدستورية، 
أمام امللك عبد الله الثاني. وفي أول 
تــصــريــح لـــه، بــعــد تــأديــة حكومته 
»الــتــريــث  لــلــيــمــني، طــالــب املــلــقــي بـــ
أيــام حتى تستطيع وضع  بضعة 
ــج الـــتـــفـــصـــيـــلـــي لـــنـــشـــاط  ــامــ ــرنــ ــبــ الــ
املقبلة«،  أشهر  لألربعة  الحكومة، 
مشددًا على مساعي حكومته إلى 
تــنــفــيــذ مــضــامــني كـــتـــاب الــتــكــلــيــف 

»بشفافية، وسرعة دون تسرع«. 
)العربي الجديد(

رصد إشارة من أحد 
صندوقي الطائرة 

المصرية
أّكد محققون مصريون وفرنسيون، 
أمـــس األربـــعـــاء، الــتــقــاط إشــــارة من 
ني األسوَدين لطائرة 

َ
أحد الصندوق

ايـــربـــاص إيــــــه-320 الــتــابــعــة لشركة 
مــصــر لــلــطــيــران فـــي مــنــطــقــة تحطم 
الــطــائــرة فــي البحر املــتــوســط. وأكــد 
مــديــر الــتــحــقــيــقــات والــتــحــالــيــل في 
الـــطـــيـــران املـــدنـــي الــفــرنــســي، ريــمــي 
ــارة  ــ جـــوتـــي، فـــي بــيــان لـــه، أن »اإلشـ
ــد الـــصـــنـــدوقـــني الــتــقــطــتــهــا  ــ مــــن أحــ
أجـــهـــزة شــركــة الــســيــمــار املـــوجـــودة 
البحرية  مــن  البــــالس  سفينة  عــلــى 
الـــوطـــنـــيـــة«. وقــــــال إن »رصــــــد هـــذه 
اإلشــــارة هــو خــطــوة أولـــى« للعثور 

على الصندوقني.
)فرانس برس(

إسطنبول ـ باسم دباغ

تبدو معركة منبج التي بدأتها »قوات سورية 
الــديــمــقــراطــيــة«، بـــدعـــم مـــن طـــيـــران الــتــحــالــف 
ــة«  ــيـ ــد تــنــظــيــم »الـــــدولـــــة اإلســـالمـ الــــدولــــي ضــ
)داعــــــــــش(، مــــن أولـــــــى عــــالمــــات الــتــغــيــيــر فــي 
الــتــركــيــة، والـــذي تحدث  الــخــارجــيــة  السياسة 
ــاء، نـــائـــب رئـــيـــس الــــــوزراء  ــ ــعـ ــ عـــنـــه، أمــــس األربـ
الـــتـــركـــي، املــتــحــدث بـــاســـم الــحــكــومــة، نــعــمــان 
كورتوملوش، خالل لقائه مع صحافيني. وأكد 
كــورتــوملــوش، أمـــس »أنـــه بـــات مــن الــضــروري 
إجراء تغييرات في السياسة الخارجية لتركيا 
عـــلـــى أربــــعــــة مــــحــــاور، مــــن ضــمــنــهــا وأهــمــهــا 
 إلى كل من 

ً
املحور السوري - العراقي، إضافة

االتحاد األوروبي، وإسرائيل وروسيا«.
ال يتعلق األمر بتغيير كبير في استراتيجية 
وأهـــــــداف الــدبــلــومــاســيــة الــتــركــيــة بـــقـــدر ما 
»ترشيق« لهذه االستراتيجية، عبر  يتعلق بـ
اعــتــمــاد تــكــتــيــكــات مــرحــلــيــة يــمــكــن وصــفــهــا 
األمر  أكثر »نعومة« وأقــل »صدامية«،  بأنها 

طرابلس ـ عبد اهلل الشريف

الرئاسي  للمجلس  التابعة  الــقــوات  تكثف 
الليبي من عملياتها العسكرية ضد تنظيم 
»داعــــش« فــي ســـرت بــالــتــزامــن مــع تصعيد 
ــمـــرار  ــتـ ــغـــازي واسـ ــنـ عـــســـكـــري فــــي جــبــهــة بـ
األوروبــيــة في  السفن  السجال حــول توغل 
املــيــاه اإلقــلــيــمــيــة الــلــيــبــيــة، بــحــجــة مكافحة 
مهربي البشر ووقف الهجرة غير الشرعية.
مـــيـــدانـــيـــًا، أوضـــــح املـــتـــحـــدث الـــرســـمـــي بــاســم 
عملية »البنيان املرصوص«، محمد الغصري، 
في تصريحات لـ »العربي الجديد«، استمرار 
ــهــا قــــوات 

ّ
ــتـــي تــشــن الــعــمــلــيــات الــعــســكــريــة الـ

»املجلس الرئاسي«، موضحًا أن سالح الجو 
ذ، حتى صباح أمس، ثماني غــارات جوية 

ّ
نف

ــــرت، اســتــهــدف  ــارف جـــنـــوب ســ ــ فــــي وادي جــ
لـ »داعـــش« وقتل فيها عشرات  آليات  خالها 
من مقاتلي هذا التنظيم. كما استهدف مواقع 

قريبة من املحطة البخارية في غرب سرت. 
ــاد املـــتـــحـــدث بــــاســــم حـــرس  مــــن جـــهـــتـــه، أفـــــ

: »بات من 
ً
الذي أشار إليه كورتوملوش، قائال

ــدًا إجــــراء تــغــيــيــرات فــي بعض  الـــضـــروري جـ
التطبيقات التي كنا نقوم بها في السابق. إن 
العالم بأسره دخل في مرحلة صراع كبيرة. 
 أردنــا، ال نملك القوة الكافية لحل 

ْ
نحن، وإن

املــشــاكــل جــمــيــعــهــا، مــا علينا الــقــيــام بــه هو 
املحيطة  النزاع  مناطق  في  الصراع  تخفيف 
بــتــركــيــا. عــلــى تــركــيــا أن تــخــفــف، عــلــى األقـــل، 
الـــجـــانـــب الـــخـــاص بـــهـــا، واملــتــعــلــق فــيــهــا من 

النزاعات التي تشكل فيها طرفًا«.
وساهمت عودة العالقات التركية-اإلماراتية 
وكــذلــك الــتــحــرك الـــذي أجـــراه وزراء خارجية 
الـــخـــلـــيـــجـــي خــــالل  ــــاون  ــعـ ــ ــتـ ــ الـ ــلـــس  مـــجـ دول 
ــتـــي تــــم عـــقـــدهـــا مــــع الــخــارجــيــة  ــقــــاءات الـ ــلــ الــ
الــروســيــة فــي مــوســكــو، قبل أيـــام، فــي توفير 
الــذي  الترشيق  بــهــذا  للقيام  مالئمة  ظـــروف 
طــــاول الــســيــاســة الــســوريــة لــتــركــيــا تــحــديــدًا. 
وبــــدأت بــــوادر هـــذا الــتــرشــيــق تــجــاه الــوضــع 
الــســوري على مــحــوريــن؛ املــحــور األول، على 
مــســتــوى وفـــد الــهــيــئــة الــعــلــيــا لــلــمــفــاوضــات، 
ــالـــة كــبــيــر  ــقـ ــتـ ــه بـــعـــد اسـ ــ ــك أنــ ــ املــــعــــارضــــة، ذلــ
تدور  علوش،  محمد  الهيئة،  في  املفاوضني 
األحــاديــث عــن إمكانية ضــم عــدد مــن أطــراف 
املـــعـــارضـــة األخـــــــرى لــلــهــيــئــة، مــنــهــا مــؤتــمــر 

القاهرة واألستانة وموسكو.
أمـــا املــحــور الــثــانــي، فــهــو املــحــور العسكري، 
ــدأت، أول مــن أمـــس الــثــالثــاء، عملية  حــيــث بــ
ــن يــد  الـــســـيـــطـــرة عـــلـــى مــنــبــج وانـــتـــزاعـــهـــا مــ
ــوات ســوريــة  ــ ــــوات »داعـــــــش«، بــمــشــاركــة »قــ قـ

الديمقراطية« وبدعم من التحالف الدولي. 
فـــــي غــــضــــون ذلــــــــك، أفــــــــاد مــــصــــدر عـــســـكـــري 

أن أنــقــرة وافــقــت عــلــى مــشــاركــة قـــوات تابعة 
»تيار الغد السوري«، والذي أسسه الرئيس  لـ
املــعــارض، أحمد  الــســوري  السابق لالئتالف 
الجربا، واملدعوم إماراتيًا وروسيًا ومصريًا 
الديمقراطي«،  »االتحاد  قــوات  مع  واملتعاون 
في عملية منبج. وبحسب معلومات »العربي 

املنشآت النفطية، علي الحاسي، أن القوات 
هرواة  بلدة  باتجاه  للتقدم  باتت مستعدة 
املتاخمة لسرت، خالل الساعات املقبلة، إذا 
تلقت أوامر في هذا الشأن من قبل »الغرفة 
املوحدة« )أجدابيا -  سرت(، والتي شّكلها 
املجلس الرئاسي. وتزامنت هذه التطورات 
املــيــدانــيــة مـــع تــصــعــيــد عــســكــري فـــي جبهة 
بنغازي، بدأ أول من أمس الثالثاء، مع تجدد 
املــواجــهــات إثــر مــحــاولــة قـــوات مــا يــعــرف بــ 
»عملية الكرامة« التابعة للواء خليفة حفتر 

التقدم باتجاه منطقة القوراشة. 
ــن مــجــلــس شــــورى  وقــــــال مـــصـــدر مـــقـــرب مــ
املدينة، لـ »العربي الجديد«، إن االشتباكات 
ــيـــب في  ــابـ وقـــعـــت بـــالـــقـــرب مـــن جـــزيـــرة األنـ

املنطقة.
ــلـــة قــــوات  فــــي غـــضـــون ذلــــــك، أثـــــــارت مـــواصـ
بنغازي  فــي  قتالها  الــكــرامــة«  »عملية  قائد 
وتــجــاهــلــهــا ملـــا يـــجـــري فـــي ســــرت حفيظة 
ــيـــاق، قــال  عــســكــريــني إيـــطـــالـــيـــني. وفــــي الـــسـ
ــئـــة ســـــــالح الـــجـــو  ــيـ الــــرئــــيــــس الــــســــابــــق لـــهـ
االيطالي، ليوناردو تريكاريكو، في حديث 
إنــه »ال يزال  األنــبــاء اإليطالية  نقلته وكالة 
فــي ليبيا هـــدف مــشــتــرك، وهـــو شــل حركة 
داعش«. كما تساءل عن مدى »تعاون حفتر 
مــع مــمــولــيــه الــكــبــيــريــن مــصــر وفــرنــســا، من 
الشرعية«،  غير  الهجرة  تدفقات  منع  أجــل 

على حد وصفه. 
فــي غضون ذلــك، حــذرت شخصيات ليبية 
ــال جـــديـــدة  ــ ــــومـ ــول لـــيـــبـــيـــا إلــــــى صـ ــحــ ــن تــ ــ مـ
بــســبــب تــوغــل الــســفــن األوروبـــيـــة فــي املــيــاه 
مهربي  مكافحة  بحجة  الليبية،  اإلقليمية 

البشر ووقف الهجرة غير الشرعية، والتي 
بــاتــجــاه جنوب  ليبيا  مــن ســواحــل  تنطلق 
أوروبــا. وفي السياق، نفى سفير »املجلس 
الـــرئـــاســـي« الــلــيــبــي لـــدى إيــطــالــيــا، املــبــروك 
صــافــار، أول مــن أمــس، أن يكون »املجلس« 
قــد وجـــه دعـــوة لــدخــول ســفــن أوروبـــيـــة إلــى 
أن وصــول  لــبــالده، معتبرًا  اإلقليمية  املــيــاه 
قطع بحرية أوروبية الى شواطئ ليبيا قد 
يقلل من أعداد مهربي البشر، لكنه لن يخدم 

وحدة ليبيا واستقرارها.
من جهته، طالب مندوب ليبيا السابق لدى 
بالعودة  شلقم،  عبدالرحمن  املتحدة،  األمــم 
إلــــى بـــنـــود اتــفــاقــيــة »يــــوبــــام«، املــوقــعــة بني 
ليبيا وإيطاليا في عهد نظام العقيد معمر 
القذافي، والتي تنص على مشاركة إيطاليا 
وغيرها في مراقبة الحدود الجنوبية لليبيا 
إلـــى ليبيا، كمرحلة  املــهــاجــريــن  تــدفــق  ملــنــع 
أولـــى. وقـــال شلقم »لــقــد تــم تحوير اتفاقية 
لجعلها  ــــون  ــيـ ــ األوروبـ واتـــجـــه  اآلن،  يـــوبـــام 
تمنع تدفق املهاجرين لبالدهم وتبقيهم في 

ليبيا، وهذا مخالف لنصوص االتفاقية«.
ر شــلــقــم أوروبــــــا من 

ّ
انــطــالقــًا مـــن ذلــــك، حــــذ

تـــــكـــــرار ســـيـــنـــاريـــو الــــصــــومــــال فـــــي لــيــبــيــا 
عـــنـــدمـــا حــــاصــــرت ســـفـــن املــجــتــمــع الـــدولـــي 
الــســاحــل الــصــومــالــي وجــعــلــتــه بــلــدًا غــارقــًا 
فـــي الــفــوضــى، داعـــيـــًا الـــقـــادة الــلــيــبــيــني إلــى 
ضرورة منع دخول أي قطعة بحرية للمياه 
الليبية، واملطالبة بأن يفي املجتمع الدولي 
بــالــتــزامــاتــه حــيــال اتــفــاقــيــة »يـــوبـــام« الــتــي 
تــحــمــي ليبيا أيــضــًا مــن املــهــاجــريــن، ألنها 

.
ً
تسهم بوقف هجرتهم من بلدانهم أصال

وكــانــت مــصــادر مــقــربــة مــن لجنة »الــحــوار 
»العربي  لـ أفــادت في حديث  السياسي« قد 
يجريها  مـــشـــاورات حثيثة  بـــأن  الــجــديــد«، 
ليبيني  إيطاليون مع مسؤولني  مسؤولون 
وتتمحور حول تطوير عمليتي »صوفيا«، 
والتي تنفذها قوات بحرية أوروبية حاليًا، 
و»يوبام - ليبيا«، وذلك في إطار رؤية تهدف 
إلى تحّولهما إلى عمل عسكري موّسع على 
الحدود  حماية  أجــل  من  الليبية  الشواطئ 
والــحــد مــن الــهــجــرة غــيــر الــشــرعــيــة، تــشــارك 
فيه القوى املسلحة الليبية. غير أن النائب 
فــي »املــجــلــس الــرئــاســي«، مــوســى الــكــونــي، 
نــفــى فــي تــصــريــحــات لـــ »الــعــربــي الــجــديــد«، 
أول مــن أمــــس، أن يــتــجــه »املــجــلــس« لطلب 

تدخل مباشر في ليبيا. 
التي  البحرية  بالعمليات  يتعلق  مــا  وفــي 
ــــدول األوروبــــيــــة تــحــت مسمى  تــقــوم بــهــا الـ
عــمــلــيــة »صـــوفـــيـــا« لــلــحــد مـــن الــهــجــرة غير 
ــال الــكــونــي إن »ســفــن االتــحــاد  الــشــرعــيــة، قـ
وإنما  اإلقليمية،  املياه  تدخل  لم  األوروبـــي 
تقوم بمهامها في إنقاذ الغرقى واملهاجرين 

في أعالي البحار«.

بأن  لوكالة »رويترز«،  األربعاء،  تركي، أمس 
»الواليات املتحدة أبلغت تركيا بشأن العملية 
لــكــن أي مــســاهــمــة مــنــا هـــي أمـــر غــيــر وارد«، 
نــقــلــت عــن مــســؤولــني  الــوكــالــة نفسها  أن  إال 
أميركيني قولهم إن عملية إغالق جيب منبج 
تلقى دعمًا من الحكومة التركية، وأن القوات 
العناصر  مــن  أســاســي  الــبــريــة مكونة بشكل 
الــعــربــيــة فــي »قــــوات ســوريــة الــديــمــقــراطــيــة«، 
وأن نسبة مقاتلي »االتحاد الديمقراطي« ال 
تتجاوز خمس أو سدس هذه القوات، والتي 
ستقوم بدورها باالنسحاب من جيب منبج، 
بعد تأمينه ليتم تركه للقوات العربية، على 

أن تدعم تركيا هذه العمليات باملدفعية.
باإلضافة إلى ذلك، علمت »العربي الجديد«، 

الــجــديــد«، فـــإن تــركــيــا وافــقــت عــلــى املــشــاركــة 
املحدودة لقوات »االتحاد الديمقراطي«، على 
أن يــتــم ضــمــان انــســحــابــهــا فـــي وقـــت الحـــق، 
وكـــذلـــك ضــمــان عـــدم حــصــار مــنــطــقــة عفرين 
الخاضعة لسيطرة »االتحاد« في ريف حلب 
الــغــربــي. أمــا االقــتــراح الــتــركــي بقيام الــقــوات 
الخاصة التركية األميركية بعملية مشتركة 
للسيطرة على منبج، فال يزال خيارًا مطروحًا 
على الطاولة في حال فشلت العملية الحالية.

وعلمت »العربي الجديد« أن الخطة املوضوعة 
تتمثل في أن تقوم قوات املعارضة السورية، 
املتواجدة في كل من أعزاز ومارع، بالسيطرة 
عــلــى الـــقـــرى والـــبـــلـــدات الـــتـــي ســيــطــر عليها 
»داعـــش« أخــيــرًا، وفــك الحصار عن مــارع بعد 
انسحاب »داعش«، على أن تنضم هذه القوات، 
املدعومة من تركيا واالستخبارات األميركية، 
املــتــواجــدة  العربية  العسكرية  الــوحــدات  إلــى 
فــي إطــار »قـــوات ســوريــة الديمقراطية«، ليتم 
اإلعــداد، في وقت الحــق، ملعركة تحرير الرقة، 
ــركــــي وبــــغــــطــــاء جــــــوي مــن  ــركــــي-تــ ــيــ ــم أمــ ــدعــ بــ

التحالف الدولي ضد »داعش«.
على الرغم من ذلــك، بــدا عــدم الثقة واضحًا 
فـــي الــتــصــريــحــات الـــتـــي أدلـــــى بــهــا رئــيــس 
الــجــنــرال خلوصي  الــتــركــيــة،  هيئة األركــــان 
أكار، يوم أول من أمس الثالثاء، والتي دعا 
ــن، اإلدارة األمــيــركــيــة 

ّ
خــاللــهــا، بــشــكــل مــبــط

: »ال يجب على أحد 
ً
لإليفاء بوعودها، قائال

قط أن ينتظر من قواتنا املسلحة أن تبقى 
ال مبالية أو أن تسمح للخروقات التي من 
شأنها أن تدمر األمن واالستقرار في بالدنا 

وفي املنطقة«.

معارك 
»جيب منبج«

المعارضة 
تستعد 
لجنيف

الفرات  نهر  غــرب  التقدم  األســاســي،  قوامها 
ــــرق حـــلـــب أو مــا  فــــي ريـــــف مـــديـــنـــة مــنــبــج شـ
»جيب منبج« على حساب تنظيم  يوصف بـ
»الــــدولــــة اإلســـالمـــيـــة« )داعــــــــش(، مــســتــفــيــدة 
مــن الــغــطــاء الــجــوي الـــذي يــوفــره لها طيران 

التحالف الدولي. 
ــارات على مناطق  غـ التحالف   طــيــران 

ّ
وشـــن

من  الغربية  الضفة  على  »داعــــش«،  سيطرة 
نهر الفرات، بشكل مكثف، ما جعل التنظيم 
ينسحب من بعض هذه املناطق، األمر الذي 
لكن  التحتية.  البنية  فــي  كبير  لتضرر  أدى 
املعارك تترافق مع تحذيرات من موجة نزوح 
الــعــرب، والــتــي بــدأت بالفعل  كبيرة للسكان 
تــظــهــر أولـــــى مـــؤشـــراتـــهـــا مـــع بــــدء الــعــمــلــيــة 
العسكرية ضد »داعش« يوم االثنني املاضي، 
والـــتـــي نــجــم عــنــهــا اشـــتـــبـــاكـــات عــنــيــفــة بني 
القوات الكردية والتنظيم في عدد من القرى 
مع  ترافقت  الشرقي،  الجنوبي  منبج  بريف 

املــفــاوض، إال أن نعسان  الــوفــد  فــي  مفصلية 
»العربي الجديد«،  آغا نفى، في تصريحات لـ
أن تـــكـــون الــهــيــئــة نـــاقـــشـــت مـــســـألـــة اخــتــيــار 
املفاوض،  للوفد  لضمها  جديدة  شخصيات 

أو اختيار بديل لعلوش، أو الزعبي.
لــكــن مــصــادر رفــيــعــة املــســتــوى فــي املــعــارضــة 
ــد«، أن  ــديـ ــجـ »الـــعـــربـــي الـ ــة، كــشــفــت لــــ ــوريـ الـــسـ
ــى إجــــــراء تــغــيــيــرات  الــهــيــئــة الــعــلــيــا تــتــجــه إلــ
»املــــهــــمــــة« فــــي تــشــكــيــلــة الـــوفـــد  ـــ وصـــفـــتـــهـــا بــ
إلـــى أن اجــتــمــاعــًا للهيئة  املـــفـــاوض، مــشــيــرة 
ســُيــعــقــد فـــي مــقــرهــا بــالــعــاصــمــة الــســعــوديــة 
الرياض خالل األيام املقبلة، مرجحة أن يبدأ 
هذا االجتماع في العاشر من الشهر الحالي 
اســـتـــعـــدادًا لــلــجــولــة الـــرابـــعـــة مـــن مــفــاوضــات 
جــنــيــف واملــتــوقــفــة مــنــذ 18 إبــــريــــل/ نــيــســان 
الــفــائــت، الفــتــة إلـــى أن الــجــولــة الــجــديــدة من 
مــفــاوضــات جنيف »ســتــبــدأ على األغــلــب في 

الخامس عشر من الشهر الحالي«.
املـــقـــبـــل  أن االجـــــتـــــمـــــاع  املـــــــصـــــــادر  ــت  ــفــ ــشــ وكــ
»كبير  منصب  بإلغاء  قـــرارًا  سيتخذ  للهيئة 

رامي سويد

تـــتـــســـارع األحـــــــــداث املـــيـــدانـــيـــة فــي 
الــشــمــال الـــســـوري عــلــى مــقــربــة من 
الحدود مع تركيا لتأخذ أبعادًا عدة 
في ظل التحديات السياسية التي تواجهها 
املعارضة قبيل بدء جولة محادثات جنيف 
ــا تــثــيــره املـــعـــارك من  الـــرابـــعـــة مـــن جـــهـــة، ومــ
هــواجــس لـــدى املــعــارضــة والــجــانــب التركي 
عــلــى حـــد ســــــواء، وال ســيــمــا نــتــيــجــة الــقــلــق 
الــتــركــي مــن تــقــدم الــقــوات الــكــرديــة فــي ريــف 
مدينة منبج شرق حلب وغــرب نهر الفرات، 
ــمـــر ال  ــقــــرة خـــطـــًا أحـ ــذي تــعــتــبــره أنــ ــ ــر الــ ــ األمــ
»الدولة  تنظيم  على حساب  تجاوزه،  يمكن 
اإلســـــالمـــــيـــــة« )داعـــــــــــــش(، بــــدعــــم جـــــــوي مــن 

التحالف الدولي.
ــة الــديــمــقــراطــيــة«،  وتــــواصــــل قـــــوات »ســــوريــ
الكردية  الشعب«  قــوات »حماية  التي تشكل 

محمد أمين

ــة الـــســـوريـــة إلجــــراء  تــتــجــه املـــعـــارضـ
تغييرات فــي وفــدهــا املــفــاوض، بعد 
اســتــقــالــة كــبــيــر مــفــاوضــيــهــا محمد 
الزعبي  الــوفــد أسعد  عــلــوش، وتلويح رئيس 
بــــتــــرك مـــنـــصـــبـــه، مــــع بـــــدء الـــــتـــــداول بـــأســـمـــاء 
لتولي رئــاســة الــوفــد، إضــافــة إلــى إمــكــان ضم 
شــخــصــيــات مــن منصتي مــوســكــو والــقــاهــرة 
إلى الهيئة العليا للمفاوضات. يأتي ذلك فيما 
اقــتــرحــت الــهــيــئــة الــعــلــيــا هــدنــة عــلــى مستوى 
ســوريــة خـــالل شــهــر رمــضــان. وكــشــفــت عضو 
وفد الهيئة بسمة قضماني، أن منسق الهيئة 
رياض حجاب بعث بهذا االقتراح في خطاب 
إلى األمــني العام لألمم املتحدة بان كي مون، 
مــشــيــرة إلــــى أن »هــــذا مـــن شــأنــه أن يــبــدأ في 
لعودتنا  املناسبة  واألجــــواء  الــظــروف  تهيئة 
إلى جنيف، وهذا هو ما تنويه الهيئة العليا 
للمفاوضات«، معلنة أن هذا االقتراح يحظى 
بــدعــم مــن فــصــائــل املــعــارضــة املــســلــحــة. وجــاء 
ذلك بموازاة بدء تطبيق تهدئة مؤقتة أمس، 
ملدة 48 ساعة، في ضاحية داريا على مشارف 

دمشق، كما أعلنت وزارة الدفاع الروسية.
من  كبيرة  لضغوط  العليا  الهيئة  وتتعرض 
قــبــل عــــدة أطـــــراف مـــن أجــــل »تــلــيــني« موقفها 
واملــوافــقــة عــلــى الــقــبــول بــحــل ســيــاســي ُيبعد 
رئــيــس الــنــظــام الـــســـوري بــشــار األســــد »عــلــى 
مراحل«، فهي ال تزال تصر على تنفيذ قرارات 
انتقالية  إلى تشكيل هيئة حكم  دولية تدعو 
كــامــلــة الــصــالحــيــات مـــن دون األســــد وأركــــان 
ــلـــوش، اســـتـــقـــال مـــن منصبه  ــان عـ ــ حــكــمــه. وكـ
ــلـــى »مــــواقــــف  ــًا عـ ــاجـ ــتـــجـ األحـــــــد املـــــاضـــــي، احـ
بــالــخــيــبــة«، كما  الـــدولـــي، ولــشــعــوره  املجتمع 
العليا  الهيئة  بــاســم  الرسمي  املتحدث  أعــلــن 
للمفاوضات رياض نعسان آغا في تصريحات 
»العربي الجديد«، لتعيد إلى النقاش العلني  لـ
مـــســـألـــة قــــــدرة الــهــيــئــة الــعــلــيــا لــلــمــفــاوضــات 
املنبثقة عن املعارضة، على مواجهة الضغوط 
لتخفيض  املـــتـــزايـــدة  واألمـــيـــركـــيـــة  الـــروســـيـــة 
سقف مطالبها، واملوافقة على حل سياسي ال 

يلبي طموحات السوريني. 
ــلـــويـــح  وفــــــــور إعــــــــالن اســـتـــقـــالـــة عـــــلـــــوش، وتـ
الزعبي باالستقالة هو اآلخر، بدأ السوريون 
يتداولون أنباًء عن احتمال تولي شخصيات 
مقربة من دوائر صنع القرار في الغرب مراكز 

غــــارات لــلــتــحــالــف إلـــى نــــزوح عـــدد كــبــيــر من 
سكانها.

وأعــلــن التحالف الــدولــي، أمــس األربــعــاء، أنه 
 18 غـــــارة جـــويـــة عــلــى مـــواقـــع الــتــنــظــيــم 

ّ
شــــن

فــي مــنــبــج، حــيــث فــتــحــت جــبــهــة جــديــدة ضد 
مــســلــحــني »داعـــــــش«، وفــقــًا لــبــيــان الــتــحــالــف. 
وبحسب حصيلة القيادة العسكرية األميركية 
في الشرق األوســط، فإن هذه الغارات دّمرت، 
أول من أمــس الثالثاء، »مركز قــيــادة، وأبــراج 
اتصاالت، وستة جسور يستخدمها التنظيم، 

وثمانية مواقع قتالية«.
ويـــقـــول الـــنـــاشـــط اإلعــــالمــــي أحـــمـــد املــحــمــد 
»الــــعــــربــــي الــــجــــديــــد« إن قـــــــوات »حـــمـــايـــة  ـــ لــ
الــشــعــب« الـــكـــرديـــة تــمــّكــنــت، أول مـــن أمــس 
الـــثـــالثـــاء، مـــن الــــوصــــول إلــــى أطــــــراف بــلــدة 
كيلومترًا  أربعة عشر  تبعد  التي  قلقل  أبــو 
ــــرق مـــنـــبـــج، لــتــنــدلــع اشــتــبــاكــات  جـــنـــوب شـ
عنيفة بــني »داعــــش« والــقــوات الــكــرديــة في 
محيط البلدة طوال الليل من دون أن تنجح 
التي  البلدة  إلــى  بالدخول  الكردية  الــقــوات 

يتحصن فيها مسلحو »داعش«. 
فــي املــقــابــل، سيطرت الــقــوات الــكــرديــة، خالل 
ــيـــني، عـــلـــى املــنــطــقــة املــمــتــدة  الـــيـــومـــني املـــاضـ
مــن ســد تشرين إلــى بلدة أبــو قلقل فــي ريف 
ــة إلــى  ــافـ ــرقـــي، بـــاإلضـ مــنــبــج الــجــنــوبــي الـــشـ

املفاوضني« الذي استقال منه محمد علوش، 
ــلــــى األرجــــــــح ســيــتــقــّدم  ــه »عــ ــ ــى أنــ ــ ــيـــرة إلــ مـــشـ
الزعبي باستقالته من منصب رئيس  أسعد 
تــداول أسماء  املــفــاوض«، ويجري اآلن  الوفد 
شخصيات عـــدة لــتــولــي مــهــام رئــيــس الــوفــد، 
أبــــرزهــــا عــضــو االئــــتــــالف الـــوطـــنـــي الـــســـوري 

الفرات  عــدة على ضفة  قــرى  سيطرتها على 
الغربية أهمها؛ الحلولة، والجديدة، وسجنة، 
وشـــاش الــبــوبــة، والـــحـــمـــادات، وجـــب الشيخ 
األحمر،  والعلوش، وجنف  والبالشة،  عبيد، 
وأبو  ومنيهال،  العمال،  وبير  وخشاخيش، 
ــــالت، ورمـــــيـــــال، وحــــجــــي عــلــي،  ــيــ ــ ــا، ورمــ ــفــ صــ

ونوقوت علي، وخربة الروس.
الــدولــي على  وأدى قصف طــائــرات التحالف 
قرية السكاوية، التي يسيطر عليها التنظيم 
فـــي مــنــبــج وريــفــهــا، أول مـــن أمـــس الــثــالثــاء، 
ــة آخـــريـــن، بحسب  ــابـ إلـــى مــقــتــل مــدنــي وإصـ
مـــصـــادر طــبــيــة فـــي املــنــطــقــة. كــمــا اســتــهــدف 
طيران التحالف الدولي أطراف مدينة منبج 
الشمالية بست غـــارات جــويــة، أول مــن أمس 
الــثــالثــاء، مــا أدى إلـــى تــضــرر الــطــريــق الــذي 
شــمــااًل،  جــرابــلــس  ببلدة  منبج  مدينة  يصل 
ـــرار مــــاديــــة كـــبـــيـــرة فــــي املــبــانــي  ـــ ــوع أضـ ــ ووقـــ
الــســكــنــيــة والـــــورش الــصــنــاعــيــة فـــي املــنــطــقــة. 
وأدت غارة جوية ُيعتقد أن طائرات التحالف 
شنتها على مبنى سكني في حي الحواتمة 
بمدينة منبج، يوم الثالثاء، إلى مقتل عائلة 
مــكــّونــة مــن ستة أشــخــاص، بحسب مصادر 

طبية في املدينة.
غاراتها  الدولي  التحالف  طائرات  وواصلت 
عـــلـــى مـــنـــاطـــق ســـيـــطـــرة الــتــنــظــيــم فــــي مــنــبــج 
وريفها، أمس األربعاء، ما أدى إلى دمار جسر 
عون الــدادات الواقع على نهر الساجور أحد 
روافـــد نهر الــفــرات فــي ريــف منبج الشمالي. 
الــدولــي جسور  التحالف  غـــارات  دمـــرت  كما 
ــرب حــــســــن، والـــحـــلـــونـــجـــي،  ــ ــ املـــحـــســـنـــلـــي، وعـ
والتوخار الواقعة على نهر الساجور، والتي 
تربط مناطق ريف جرابلس شمااًل بمناطق 
مــصــادر محلية  منبج جنوبًا، بحسب  ريــف 

»العربي الجديد«. في املنطقة تحّدثت لـ
التحالف  طيران  تدمير   

ّ
فــإن ملراقبني،  ووفقًا 

الساجور  نهر  الجسور على  لجميع  الدولي 
ــكـــل كــــامــــل بــني  ــــات بـــشـ ــرقـ ــ ــطـ ــ ــنـــي قــــطــــع الـ يـــعـ
تحت  ــني 

َ
الــواقــعــت ومنبج  جرابلس  ي 

َ
منطقت

لالنتقال  األخير  يدفع  ما  »داعـــش«،  سيطرة 
للتنقل بني  الــبــاب  نــحــو ريـــف منطقة  شــرقــًا 
ي منبج وجرابلس. ويمتد تأثير هذا 

َ
منطقت

الدمار في البنية التحتية على سكان املنطقة 
تم  التي  الجسور  هــذه  الذين يعتمدون على 

تدميرها في تنقالتهم بني القرى.
فــي غــضــون ذلـــك، تــواصــل نـــزوح الــســكــان في 
الكردية، إذ نزح  القوات  ريف منبج مع تقدم 
أكثر من عشرين قرية في ريــف منبج  سكان 
ــي منبج 

َ
الــجــنــوبــي الــشــرقــي بــاتــجــاه مــديــنــت

ــني تــحــت ســيــطــرة »داعــــش«. 
َ
والـــبـــاب الــواقــعــت

وينذر هذا النزوح الذي بدأ، في األيام الثالثة 
األخــيــرة، فــي ريــف منبج بموجة نـــزوح غير 
مــســبــوقــة قــــد تــشــهــدهــا مـــنـــاطـــق ريـــــف حــلــب 
الشرقي، في حال تواصل تقدم القوات الكردية 
التحالف. ويقطن مدينة  غـــارات  مــع  املــتــالزم 
مــنــبــج، حــالــيــًا، مـــا ال يــقــل عـــن نــصــف مليون 
نــســمــة مــن ســكــان املــديــنــة والــنــازحــني إلــيــهــا. 
وتعتبر من أكبر مدن ريف حلب على اإلطالق. 
وتــعــد مــنــذ عـــام 2012 مــقــصــدًا لــلــنــازحــني من 
انخفاض  بحكم  حلب  ريــف  مناطق  مختلف 

وتيرة القصف الجوي عليها نسبيًا.
كما يهدد النزوح سكان ريف منبج وسكان 
مناطق جرابلس والــبــاب، األمــر الــذي يجعل 
العملية  تواصل  مع  بالنزوح  املهددين  عــدد 
الــعــســكــريــة، يـــتـــجـــاوز املـــلـــيـــون نــســمــة، وفــقــًا 

ملراقبني.
وُيــنــبــئ اســتــمــرار الــعــمــلــيــة الــعــســكــريــة الــتــي 
ــقـــوات الــكــرديــة بــغــطــاء الــتــحــالــف  تــقــودهــا الـ
الـــدولـــي الـــجـــوي، بــتــنــفــيــذ الــخــطــة الــقــاضــيــة 
ببسط القوات الكردية سيطرتها على مناطق 
ــم ريـــــف حــلــب  ريـــــف حـــلـــب الــــشــــرقــــي، ومـــــن ثــ
الــشــمــالــي، بــحــيــث تــصــل مــنــاطــق سيطرتها 
إلــى شــرق ســوريــة فــي منطقة عفرين شمال 
غرب حلب. وبالتالي، تصبح مناطق سيطرة 
القوات الكردية شمال سورية قطعة جغرافية 
واحــــــــــدة، األمـــــــر الـــــــذي يـــعـــنـــي عــــــدم الـــتـــفـــات 
التحالف الدولي إلى »الخط األحمر التركي« 
الذي كان يقضي بعدم عبور القوات الكردية 

نهر الفرات باتجاه ضفته الغربية.

وأمينه العام السابق نصر الحريري، وعضو 
ميل  مرّجحة  بسمة قضماني،  العليا  الهيئة 

الكفة لصالح الحريري.
ــتــــراضــــات داخــــل  ــاك اعــ ــنـ ــى أن هـ ــ وأشــــــــارت إلـ
»رغــم  للمنصب  قضماني  تولي  على  الهيئة 
ــرة«، عــلــى خــلــفــيــة اتـــهـــامـــات لها  ــديــ كــونــهــا قــ
ـــفـــّســـر عـــلـــى نـــحـــو »غــيــر 

ُ
ــا ت ــبـــاطـــات ربـــمـ بـــارتـ

املــولــودة في دمشق عام  صحيح«. قضماني 
عّد من أبرز نساء املعارضة السورية، 

ُ
1958، ت

ــي كـــانـــت أســهــمــت فـــي تــأســيــس املــجــلــس  وهــ
املعارضة  أولــى مؤسسات  السوري،  الوطني 
السياسية أواخر عام 2011، وكانت املتحدثة 
باسمه قبل أن تعلن انسحابها منه منتصف 
فــي حماية  بــالــفــشــل  إيـــاه  عـــام 2012، متهمة 

السوريني.
ــالــــحــــراك الــــثــــوري  أمـــــا الــــحــــريــــري، فــــشــــارك بــ
الــســلــمــي مــنــذ انــطــالقــة الـــثـــورة الــســوريــة في 
منتصف مــارس/ آذار من عام 2011، وشارك 
قل 

ُ
واعت فيه،  نقابي  اعتصام  أول  تنظيم  في 

عــدة مـــرات قبل خــروجــه مــن ســوريــة باتجاه 
فــي  الـــــثـــــوري  الـــــحـــــراك  مـــمـــثـــل  ــو  ــ وهــ األردن، 

االئتالف الوطني السوري.
ــادر مــطــلــعــة أن  مـــن جــهــة أخــــــرى، ذكـــــرت مـــصـ
الــهــيــئــة الــعــلــيــا لـــلـــمـــفـــاوضـــات ســتــبــحــث فــي 
اجتماعها املقبل إمكانية ضم شخصيات من 
منصتي مــوســكــو والــقــاهــرة إلــيــهــا، مــرّجــحــة 
الرافض ضم حزب  موقفها  على  الهيئة  بقاء 
إلى صفوفها  الكردي  الديمقراطي«  »االتحاد 
بسبب اتهامه بالتواطؤ مع النظام، معتبرة أن 
أعضاء املجلس الوطني الكردي في صفوفها 

هم املمثلون الحقيقيون لألكراد في سورية.
ــاق، أوضــــــــــــح نــــــائــــــب املــــنــــســــق  ــ ــ ــيـ ــ ــ ــسـ ــ ــ وفــــــــــي الـ
الـــعـــام لــلــهــيــئــة الــعــلــيــا لــلــمــفــاوضــات يحيى 
التواصل والحوار  الهدف من  أن  القضماني، 
عن  وممثلني  املــدنــي،  املجتمع  منظمات  مــع 
مــؤتــمــري الــقــاهــرة ومــوســكــو، هــو »الــوصــول 
في  معهم  والتنسيق  املشتركة،  القواسم  إلى 
عملية املفاوضات من أجل دعم الهيئة العليا 
فـــي مــوقــفــهــا املــعــلــن مـــن الـــحـــل الــســيــاســي«. 
موقع  على  صفحته  عبر  القضماني  وأشـــار 
ــوار يتطلب  الـــحـ »فــيــســبــوك«، إلــــى أن إجـــــراء 
املوافقة على ما جاء في بيان الرياض بالكامل، 
كاملة  االنتقالية  الحكم  هيئة  على  واملوافقة 
الصالحيات التنفيذية من دون األسد ورموز 
ــتــهــم مــنــصــتــا مــوســكــو والــقــاهــرة 

ُ
الــنــظــام. وت

»مهادنة النظام« من خالل املوافقة على ما  بـ
وطنية«  وحــدة  »حكومة  تشكيل  من  يطرحه 
مع بقاء األسد في السلطة، وحقه في الترشح 
ــة انــتــخــابــات مــقــبــلــة تـــجـــرى فـــي ســـوريـــة،  أليــ
للمفاوضات  العليا  الهيئة  ترفضه  مــا  وهــو 
وتــعــتــبــره »صـــك اســتــســالم«، وإعـــطـــاء األســد 
ــك بــــــــراءة« مــــن الـــجـــرائـــم الــتــي  ــ ــامـــه »صـ ونـــظـ
مقتل  إلــى  وأدت  مــدى ســنــوات  اقترفها على 
الــســوريــني، وفتح  وإصــابــة وتهجير مــاليــني 
الــبــاب أمــــام ســيــنــاريــوهــات ســــوداء ملستقبل 

سورية برمته.
فـــي غـــضـــون ذلـــــك، ذكـــــرت الــشــبــكــة الــســوريــة 
ــــدث تــقــريــر لـــهـــا، أن  لــحــقــوق اإلنـــســـان فـــي أحـ
مــســتــويــات الــقــتــل فــي ســوريــة عــــادت إلـــى ما 
كانت عليه قبل اتفاق وقف األعمال العدائية 
الذي دخل حّيز التطبيق أواخر فبراير/ شباط 
املـــاضـــي وخــرقــتــه قــــوات الــنــظــام وحــلــفــاؤهــا 
على مــدى أشــهــر، مــا أدى إلــى مقتل وإصابة 
وتهجير آالف السوريني. وأشارت الشبكة إلى 
أيــار  مــايــو/  تلوا خــالل شهر 

ُ
ق أن 872 مدنيًا 

الــنــظــام،  قــــوات  قتلتهم   498 بينهم  املـــاضـــي، 
، و73 امرأة، و46 تحت التعذيب 

ً
منهم 89 طفال

الشبكة مقتل  النظام. وسجلت  في معتقالت 
49 مدنيًا بقصف الطيران الروسي، بينهم 15 

، و6 نساء، وكلهم في محافظة حلب.
ً
طفال

أكدت أنقرة أنها لن تسمح بتهديد أمنها واستقرارها )الياس أكينجن/فرانس برس(

توّقعات بتقديم الزعبي استقالته من رئاسة الوفد المفاوض )فابريس كوفريني/فرانس برس(

تواصل القوات الكردية تقدمها شمالي سورية، بدعم من عسكريين أميركيين )دليل سليمان/فرانس برس(

تمّكنت القوات 
الكردية، في 

اليومين الماضيين، 
من السيطرة على 
مناطق في ريف 

منبج الجنوبي 
الشرقي وقرى عدة 

في ضفة الفرات 
الغربية على حساب 

»داعش«، تحت 
غطاء جوي للتحالف 

الدولي، ما أدى إلى 
نزوح آالف العائالت، 

وتدمير البنى التحتية

ينتظر أن يشهد االجتماع المقبل »للهيئة العليا للمفاوضات«، تغييرات 
جديد  رئيس  تعيين  أبرزها  سيكون  المفاوض،  الوفد  تشكيلة  في 
للوفد المفاوض مع اتجاه أسعد الزعبي لالستقالة من هذا المنصب

خاصالحدث

القوات الكردية توّسع 
رقعة تقدمها غرب الفرات

تغييرات في الوفد المفاوض 
واقتراح هدنة شاملة برمضان

متابعةتحليل

قصف 
حلب

جّددت طائرات النظام 
السوري، أمس األربعاء، 

قصفها مناطق
عدة في حلب. ويقول 
الناشط اإلعالمي منصور 

حسين لـ»العربي الجديد«، 
إن »7 مدنيين قتلوا جراء 

احتراق سيارتهم أثناء 
محاولتهم العبور من 

طريق الكاستيلو، نتيجة 
القصف المكثف«.

سيطر األكراد على 
المنطقة من سد تشرين 

إلى بلدة أبو قلقل

طلبت المعارضة هدنة 
على مستوى سورية خالل 

شهر رمضان

التحالف الدولي شّن 
18 غارة على مواقع 

التنظيم في منبج

مصدر تركي: أبلغنا  
بعملية منبج لكن أي 

مساهمة منا غير واردة

مشاورات إيطالية ـ ليبية 
لتعزيز عمليات مكافحة 

الهجرة غير الشرعية

ترجيح تمسك »الهيئة« 
برفض ضم حزب »االتحاد 

الديمقراطي«

يشكل الموقف التركي 
من التطورات الجديدة 
بسورية، خصوصًا في 

منبج، أول المؤشرات 
على بدء تركيا تغييرات 

في السياسة الخارجية

تشهد ليبيا تطورات 
عسكرية متسارعة، ال 
سيما في سرت، بينما 

تتوالى التحذيرات من 
توغل السفن األوروبية 

في المياه اإلقليمية الليبية
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سياسة

  شرق
      غرب

االحتالل يفرج عن
المتطرف مئير كهانا

أفـــــــــــرجـــــــــــت ســــــــلــــــــطــــــــات االحـــــــــتـــــــــال 
ــلــــي، أمـــــس األربــــــعــــــاء، عــن  ــيــ اإلســــرائــ
ــر، نــجــل  ــجــ ــنــ ــتــ املـــــتـــــطـــــرف، مـــئـــيـــر إيــ
ــك بعد  الـــحـــاخـــام  مــئــيــر كــهــانــا، وذلــ
اإلداري.  االعــتــقــال  مــن  أشــهــر  تسعة 
وذكــــــرت الــصــحــف اإلســـرائـــيـــلـــيـــة أن 
إيتنجر تسلم أمرًا يمنعه من دخول 
الــــضــــفــــة الــــغــــربــــيــــة املــــحــــتــــلــــة. وكـــــان 
بتأسيسه  لاشتباه  اعتقل  إيتنجر 
تنظيمًا إرهابيًا يدعو إلى »التمرد«، 
سعيًا إلقامة »دولة شريعة يهودية«، 

من خال استهداف الفلسطينيني.
 )العربي الجديد(

نتنياهو يزور روسيا 
في 7 يونيو

يستقبل الرئيس الروسي، فاديمير 
ــران،  ــزيــ ــيــــو/حــ ــــني، يــــــوم 7 يــــونــ ــوتـ ــ بـ
رئيس الــوزراء اإلسرائيلي، بنيامني 
ــــرى مــــرور  نــتــنــيــاهــو، بــمــنــاســبــة ذكــ
25 عـــامـــًا عــلــى اســـتـــعـــادة الــعــاقــات 
ــد  الــدبــلــومــاســيــة بـــني الـــبـــلـــديـــن. وأكـ
الــكــرمــلــني، فـــي بـــيـــان، أن املــبــاحــثــات 
ســـتـــتـــطـــرق إلـــــــى قــــضــــايــــا مــكــافــحــة 
اإلرهاب، والوضع في سورية، وآفاق 

عملية السام. 
)العربي الجديد(

أحمد بحر: الفلسطينيون 
سيحاكمون محاصريهم 

املجلس  لــرئــيــس  األول  الــنــائــب  أكـــد 
ــي الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي، أحـــمـــد  ــعـ ــريـ ــتـــشـ الـ
الفلسطيني  الشعب  أن  أمــس،  بحر، 
ســيــحــاكــم كـــل مـــن ســـاهـــم فـــي فــرض 
الحصار على قطاع غــزة، ســواء كان 
فلسطينيًا أو عربيًا أو دوليًا، داعيًا 
إلــــى ضـــــرورة إنـــهـــائـــه، ال ســيــمــا أنــه 
أدى إلى نتائج مدمرة على املستوى 
ارتفعت  إذ  واإلنــســانــي،  االقتصادي 
مــعــدالت الــفــقــر فــي صــفــوف السكان 
إلـــى نــحــو 40 فــي املــائــة. فــي غضون 
ذلك، فتحت السلطات املصرية، أمس، 
ــــح الــــبــــري، لــتــمــكــني  بــــوابــــة مــعــبــر رفـ
أصـــحـــاب الـــحـــاجـــات اإلنــســانــيــة من 
مــرضــى وطلبة مــن السفر عــبــره من 
ــى الــعــالــم  غـــزة إلـــى مــصــر، ومــنــهــا إلـ

الخارجي.
)العربي الجديد(

معاناة أهالي 
الفلوجة

يوم االثنني بعد أن قضت والدتها واثنان من 
إخوتها بالقصف ذاته.

وتــمــكــنــت »الــعــربــي الــجــديــد« مــن الــتــواصــل 
مــع مــواطــنــني داخـــل مدينة الــفــلــوجــة، أكــدوا 
أن عـــددهـــم اإلجـــمـــالـــي يــصــل إلــــى أكـــثـــر من 
100 ألــــف مـــدنـــي مـــوزعـــني عــلــى كـــل أحــيــاء 
املدينة البالغ عددها 23 حيًا سكنيًا. وروى 
»العربي الجديد« تفاصيل  أهالي الفلوجة لـ
املـــعـــانـــاة الـــتـــي يـــمـــرون بــهــا جـــــراء الــقــصــف 

عثمان المختار

تشتد املعارك على محاور الفلوجة 
ــة الـــــقـــــوات الـــعـــراقـــيـــة  ــع مــــحــــاولــ ــ مـ
ومــلــيــشــيــات »الـــحـــشـــد الــشــعــبــي« 
السيطرة عليها  املــديــنــة واســتــعــادة  اقــتــحــام 
من تنظيم »الدولة اإلسامية« )داعش(. ومع 
املدنيون  بــات  املــعــارك،  نتائج  على  التركيز 
املحاصرون في املدينة شبه منسيني، وسط 
ارتفاع في أعداد القتلى في صفوفهم. وفيما 
تدخل املعارك اليوم الخميس يومها الحادي 
عــشــر عــلــى الـــتـــوالـــي، تـــشـــارف املـــديـــنـــة على 
الهاجس  أن  آخــر رغيف خبز، غير  استهاك 
األكـــبـــر لــلــســكــان يــبــقــى كــيــفــيــة الــبــقــاء بــعــيــدًا 

مسافة كافية عن الصواريخ والقذائف.
وارتــفــعــت حصيلة الــضــحــايــا بــني املــدنــيــني، 
ــــوم أمـــــس األربـــــعـــــاء، وفـــق  حـــتـــى مــنــتــصــف يـ
 وجريحًا 

ً
الفلوجة، إلى 255 قتيا مستشفى 

جــــــراء املــــعــــارك والـــقـــصـــف، مــــن بــيــنــهــم 148 
 وامــرأة، بعد وفاة الطفلة سلمى حميد 

ً
طفا

الزوبعي )4 سنوات( متأثرة بجراح أصيبت 
ــاول مــنــزل  ــ بـــهـــا بــفــعــل قـــصـــف صــــاروخــــي طــ
عــائــلــتــهــا فـــي حـــي األنـــدلـــس وســـط الــفــلــوجــة 

ونــقــص املــــواد الــغــذائــيــة. ووصــــف ســعــدون 
محمد )66 عــامــًا(، فــي اتــصــال مــع »العربي 
الجديد« من داخل الفلوجة، األوضاع داخل 
املــديــنــة املــحــاصــرة بـــ »الــكــارثــيــة«. وأضـــاف: 
»الــكــثــيــرون قــتــلــوا بــالــصــواريــخ وبــطــونــهــم 
خاوية، من أطفال ونساء ورجال، وبعضهم 
ما زالــت جثثهم تحت األنــقــاض على الرغم 
مــــن مــــــرور أيــــــام عـــلـــى وفـــاتـــهـــم، فــــا تــوجــد 
معدات يمكن أن ترفع األنقاض من فوقهم«. 
وتـــابـــع: »الـــصـــواريـــخ تــســقــط عــلــيــنــا مـــن كل 
جانب منذ تسعة أيام، وال يمكننا الخروج 
وال مــنــافــذ آمـــنـــة مـــع حـــقـــول األلــــغــــام ومــنــع 
الحكومة تضحك  أن  داعــش خــروجــنــا، كما 
عــلــى اإلعــــام الــغــربــي والــعــربــي ومنظمات 
حــقــوق اإلنـــســـان بــاملــنــشــورات الــتــي تلقيها 
لــنــا فــهــي تــضــع عـــبـــارة اتـــصـــل عــلــى الــرقــم 
االتصاالت عنا  195 ملساعدتك، فيما تقطع 
مــنــذ مــا يــزيــد عــن عـــام كــامــل«، الفــتــًا إلـــى أن 
ــوا خــــارج املــقــبــرة المــتــائــهــا  ــنـ »الــبــعــض ُدفـ
بالقتلى«، على حد قوله. من جهتها، قالت 
فــاطــمــة عــبــدالــلــه »إنـــنـــا مــحــاصــرون مـــن كل 
تــنــزل علينا«، مضيفة  والــصــواريــخ  جــانــب 
الــــصــــواريــــخ ال تــنــفــجــر فــيــأتــي  أن »بـــعـــض 

التي  املتفجرات  ليستغل  ويــأخــذهــا  داعـــش 
فيها ليعاود استخدامها مرة أخرى«. وقال 
»العربي  لـ الفلوجة  ســكــان  مــن  أكـــرم حسني 
الجديد«، إن »أحدًا لم يعد يهتم للجوع بعد 
الهروب  هــو  الوحيد  الهاجس  بــات  إذ  اآلن، 

من الصواريخ«.
ــــن ســـيـــر املــــــعــــــارك، فـــكـــشـــفـــت مـــصـــادر  أمــــــا عـ
الفلوجة شهدت  محاور  أن  عراقية  عسكرية 
األربعاء  أمــس  فجر  من  الثانية  الساعة  منذ 
ولــغــايــة الــثــامــنــة صــبــاحــًا مـــن الـــيـــوم نــفــســه، 
معارك عنيفة حاولت خالها قــوات الجيش 
ــواء املــشــاة  ــ ــدرع ولــ ــ مــمــثــلــة بـــالـــلـــواء األول املــ
ــابـــات »بـــرامـــز« و»تــــي 72«  ــواء دبـ ــ الــثــانــي ولـ

ــن فـــصـــائـــل مــلــيــشــيــات  ــ ــدد مـ ــعــ مــــدعــــومــــني بــ
»الــــحــــشــــد«، اخــــتــــراق الــــســــور الـــجـــنـــوبـــي مــن 
أن حقول  إال  النعيمية،  الفلوجة عند حاجز 
ــطـــوط الـــصـــد ملــقــاتــلــي »داعـــــش«  األلــــغــــام وخـ
ــهـــجـــوم، عــلــى الـــرغـــم مـــن الــقــصــف  عــرقــلــت الـ
والعراقي.  األميركي  للطيران  املكثف  الجوي 
وأشــارت املصادر إلى مقتل وجرح العشرات 
ــلـــي تـــنـــظـــيـــم »داعــــــــــش« والـــجـــيـــش  ــن مـــقـــاتـ ــ مـ

العراقي واملليشيات على حد سواء.
فــي غضون ذلــك، تستمر املــعــارك مــن املحور 
الــغــربــي عــلــى نــحــو أفــضــل لــلــقــوات الــعــراقــيــة 
بــدا »داعـــش« أضعف مــن أن  واملليشيات، إذ 
زراعية  مناطق  في   

ً
باملقاومة طويا يستمر 

املدينة.  مفتوحة في بلدة الصقاوية شمال 
ــا نـــجـــحـــت الـــــقـــــوات الـــعـــراقـــيـــة بــتــحــقــيــق  ــمـ كـ
اســتــقــرار واضـــح فــي املــنــاطــق الــتــي سيطرت 
عــلــيــهــا شـــمـــال وشـــمـــال شــــرق الــفــلــوجــة في 
مــنــطــقــتــي الــســجــر واملـــعـــامـــل، الـــواقـــعـــة على 
ُبعد أربعة كيلومترات من أول أحياء مدينة 

الفلوجة وهما حّيا العسكري والجغيفي.
وعــلــمــت »الــعــربــي الــجــديــد« أنـــه كــانــت هناك 
نــيــة أمــــس الســتــئــنــاف الـــهـــجـــوم مــــرة أخـــرى 
فه 

ّ
توق بعد  للفلوجة  الجنوبي  املــحــور  على 

لعدة ساعات، بالتزامن مع وصول تعزيزات 
جــديــدة إلــى محيط املدينة، ووصـــول رئيس 
ــر غـــرفـــة  ــقـ ــدر الــــعــــبــــادي إلــــــى مـ ــيــ الـــــــــــوزراء حــ

ــلـــى الـــهـــجـــوم الـــبـــري  الـــعـــمـــلـــيـــات املـــشـــرفـــة عـ
والـــجـــوي عــلــى املــديــنــة. وذكــــرت املـــصـــادر أن 
الـــعـــبـــادي اجــتــمــع مـــع قـــيـــادات عــســكــريــة في 
الــجــيــش قــبــل أن يــجــتــمــع مـــع عــــدد مـــن قـــادة 
أن  الزيارة  العبادي خال  وأعلن  املليشيات. 
ــــود عـــشـــرات آالف املــدنــيــني املــحــاصــريــن  وجـ
داخل الفلوجة، وراء البطء في تنفيذ معركة 
تــحــريــر املــديــنــة. وقـــال الــعــبــادي فــي تصريح 
قناة  نقلته  العسكريني،  الــقــادة  لقائه  خــال 
املمكن حسم  مــن  »كـــان  الحكومية:  الــعــراقــيــة 
هذه املعركة لو لم تكن حماية املدنيني ضمن 
خــطــتــنــا األســـاســـيـــة«. وأضـــــاف: »الــحــمــد لله 
القطعات اآلن على مشارف الفلوجة والنصر 

اآلن باليد.«
الركن في الجيش  العقيد  من جهته، أوضــح 
العراقي سامي األحبابي، لـ »العربي الجديد«، 
أن »العبادي رّكز على جوانب كثيرة بالزيارة 
مــن بينها تــصــرفــات املــلــيــشــيــات والـــدعـــوات 
والشعارات الطائفية التي تطلقها عبر أفام 
التواصل«، واصفًا  نشر على مواقع 

ُ
ت فيديو 

ــــؤذي لــلــحــمــة الــوطــنــيــة واملـــســـيء  »املـ ـــ ــ ذلــــك بـ
ــة األهــــــم فــــي الـــجـــزء  ــنـ ــديـ لــعــمــلــيــة تـــحـــريـــر املـ
الغربي من الباد«، على حد وصفه. وكانت 
العبادي على نفسه أمام  التي قطعها  املهلة 
الــبــرملــان الــبــالــغــة 48 ســاعــة قــد انــتــهــت أمــس 
األول الثاثاء من دون اقتحام املدينة، إذ كان 
العبادي قد أعلن في كلمة أمام البرملان األحد 
املاضي أنه سيتم الدخول إلى الفلوجة خال 

48 ساعة.

معارك عنيفة شهدتها محاور الفلوجة أمس )أحمد الربيعي/فرانس برس(

مدينة  أهالي  من  الضحايا  حصيلة  ترتفع 
العراقي  الجيش  حملة  استمرار  مع  الفلوجة 
الشعبي«  »الحشد  مليشيات  من  المدعوم 
ــش«،  »داع تنظيم  سيطرة  من  الستعادتها 
السكان  يعيشها  كــارثــيــة  ــاع  ــ أوض وســـط 
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صالح النعامي

ــــني حـــركـــة  ــدة بـ ــ ــديـ ــ ــهــــة جـ ــار مــــواجــ ــفــــجــ بــــــدا انــ
»حماس« واالحتال اإلسرائيلي مسألة وقت 
بــعــد تــولــي أفــيــغــدور لــيــبــرمــان مــهــام منصب 
ــن فـــي حــكــومــة بــنــيــامــني نتنياهو.  ــر األمــ وزيــ
ــان، قــــّدم  ــ ــزمــ ــ ــقـــد مــــن الــ ــــدى نـــصـــف عـ فـــعـــلـــى مــ
على  اإلســرائــيــلــي،  للجمهور  نفسه  لــيــبــرمــان 
أنـــه الــوحــيــد الــقــادر عــلــى وضـــع حـــد، وبشكل 
له قــطــاع غــزة 

ّ
»الــتــهــديــد« الـــذي يمث نــهــائــي، لـــ

ــيــــل. ويــــدعــــو لـــيـــبـــرمـــان مــــن دون  عـــلـــى إســــرائــ
ظ إلسقاط حكم حركة »حماس« وإعــادة 

ّ
تحف

السياسية  القيادات  القطاع وتصفية  احتال 
والـــعـــســـكـــريـــة لـــلـــحـــركـــة. ويــــــرى لـــيـــبـــرمـــان أنـــه 
ــداب  ــتـ بـــاإلمـــكـــان وضــــع قـــطـــاع غــــزة تــحــت »انـ
دولــــــي« إلــــى حـــني تــســلــيــمــه لــجــهــة عــربــيــة أو 

فلسطينية تكون قادرة على إدارته.
لكن ليبرمان يعي تمامًا أن إطاق التصريحات 
من مقاعد املعارضة، سهل ومفيد في تسجيل 
املــــواقــــف عــلــى خــصــومــه فـــي الـــحـــكـــومـــة، لكن 
عندما يتحّول هو إلى جزء أســاس من دائرة 
ــقــــرار، ويــصــبــح املـــســـؤول عـــن تنفيذ  صــنــع الــ
تغييرات  فــإن  غــزة،  الحكومة تجاه  سياسات 
ــلـــى مــنــظــومــة  ــرأ عـ ــطــ ــفــــتــــرض أن تــ ــ ــة ُي ــ ــــذريـ جـ
االعتبارات التي تحكم سياساته إزاء القطاع.

وتدل املعطيات على أن بيئة صنع القرار في 
إســرائــيــل بــعــد تــولــي لــيــبــرمــان مــنــصــب وزيــر 
األمن، ستتأثر بمحفزات تحث على التصعيد، 
ــوابــــح، الـــتـــي قــد  ــكــ ــن الــ تــقــابــلــهــا مــجــمــوعــة مــ
التصعيد. فضمن  هــذا  االنــدفــاع نحو  تفرمل 
في  املعروفة  ليبرمان  رغبة  املــحــفــزات،  قائمة 

توظيف تواجده في وزارة األمن في التمهيد 
ــة«، وخــافــة  لــانــقــضــاض عــلــى قـــيـــادة »الــــدولــ
نــتــنــيــاهــو. لــــذا، ســيــحــاول لــيــبــرمــان أن يظهر 
الهدوء في  لتعّهده بضمان  »الــوفــي«  بمظهر 
الــجــنــوب، مــمــا يــعــنــي أنـــه ســيــحــرص عــلــى أن 
يــكــون أكــثــر قــســوة فــي الـــرد على كــل مــا يمكن 
اعتباره تهديدًا إلسرائيل، يكون مصدره غزة.

ــال االســتــخــبــاراتــي الــســابــق إيــلــي أفـــيـــدار،  وقــ
أمس  »معاريف«  صحيفة  نشرته  تحليل  في 
الــجــمــهــور  أن  يـــعـــي  لـــيـــبـــرمـــان  إن  ــاء،  ــ ــعــ ــ األربــ
اإلسرائيلي، ال سيما قواعد اليمني، سيذّكرونه 
لــغــزة، فــي حـــال عملت  بتعهداته وتــهــديــداتــه 
»حــمــاس« ضــد إســرائــيــل. وعلى الــرغــم مــن أن 
لــيــبــرمــان كـــوزيـــر لــأمــن لــيــس مـــخـــواًل اتــخــاذ 
إال  الحكومة بكامل هيئتها،  الحرب، بل  قــرار 
عــزز بشكل كبير  للحكومة  انضمام حزبه  أن 
مـــن فـــرص تــمــريــر مــثــل هـــذا الـــقـــرار. فحكومة 
ــــاث جــهــات  نــتــنــيــاهــو بـــاتـــت تـــحـــت رحـــمـــة ثـ
ليبرمان،  إلى حزب  باإلضافة  رئيسية، وهي 
ــادة نــفــتــالــي  ــيـ ــقـ ــهــــودي« بـ ــيــ ــيـــت الــ ــبـ حـــــزب »الـ
ل التيار الديني الصهيوني 

ّ
بينيت، الذي يمث

املتشدد، وصقور حزب »الليكود« الحاكم. في 
البيئتني اإلقليمية والدولية  الوقت ذاته، فإن 
إقــدام إسرائيل مجددًا  أمــام  ال تشّكان عائقًا 

على التصعيد ضد غزة.
التصعيد، هناك  ــزات 

ّ
فــي مــواجــهــة مــحــف لــكــن 

ص من اندفاع 
ّ
قائمة من الكوابح التي قد تقل

لــيــبــرمــان نــحــو شــن حـــرب جــديــدة. فليبرمان 
التي تضمن  الــظــروف  توفير  على  سيحرص 
الـــهـــدوء فـــي الــجــنــوب مـــن دون الــحــاجــة لشن 
حرب على غزة، ألن أية حرب قد تفضي أيضًا 
السياسي.  الستار على مستقبله  إســدال  إلــى 
ففي حال أسفرت أية حرب مقبلة عن خسائر 
ولم  واملستوطنني  الــجــنــود  أرواح  فــي  كبيرة 
ــمـــاس«  تــســهــم فــــي الـــقـــضـــاء عـــلـــى قـــــــدرات »حـ
العسكرية بشكل مطلق، فإن ليبرمان يعي أن 

هذه ستكون نهاية مستقبله السياسي.
ــإن لــيــبــرمــان يــعــي تــمــامــًا  ــوقـــت ذاتــــــه، فــ فـــي الـ
ــــي طـــالـــبـــت  ــلـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ ــيــــش اإلسـ ــجــ الــ ــادة  ــ ــيــ ــ قــ أن 
املــســتــوى الــســيــاســي أكــثــر مــن مـــرة بمواجهة 
حــركــة »حــمــاس« مــن خـــال تحسني الــظــروف 
االقتصادية للفلسطينيني في القطاع، وليس 
فــقــط مـــن خـــال الــتــصــعــيــد الــعــســكــري. وعــلــى 
ــتـــوى الـــســـيـــاســـي هــــو فــي  ــم مــــن أن املـــسـ الــــرغــ
 الحرب، لكن اتخاذ 

ّ
النهاية صاحب قــرار شن

ــقــــرار مـــن دون تــغــطــيــة املــســتــوى  مــثــل هــــذا الــ
يتحّملها  التي  األعــبــاء  من  العسكري سيزيد 
املستوى السياسي، ال سيما وزيــر األمــن، في 

حال لم تحقق الحرب النتائج املرجوة منها.

محفزات وكوابح 
أمام تصعيد ليبرمان

تقرير

التعويل على مؤتمر باريس في »حده األدنى«

تحذيرات أوروبية إلسرائيل
 رام اهلل، القدس المحتلة 

العربي الجديد

تـــــبـــــدو اآلفــــــــــــاق مـــقـــفـــلـــة أمــــــــــام الــــتــــوصــــل 
ــراع الــفــلــســطــيــنــي  ــدار الــــصــ ــ لـــخـــرق فــــي جــ
ــرار تــصــعــيــد  ــ ــمـ ــ ــتـ ــ اإلســـــرائـــــيـــــلـــــي، مـــــع اسـ
اإلسرائيلي،  التصعيد  وتجلى  االحتال. 
عبر تأكيد مسؤولي االحتال استمرارهم 
الفلسطينيني،  مــنــازل  هـــدم  عــمــلــيــات  فــي 
وتشديد رئيس حكومة االحتال بنيامني 
نــتــنــيــاهــو عــلــى أنــــه ال عــــودة إلــــى الــواقــع 
الــذي ساد مدينة القدس ما قبل يونيو/ 
حزيران من عام 1967. وأضــاف نتنياهو 
خال جلسة للكنيست اإلسرائيلي، أمس 
األربعاء »نذكر القدس ما قبل حرب األيام 
الستة )1967(، لم تكن سيطرة إسرائيلية 
هــنــا، لــن نــعــود إلــى ذلــك الــواقــع، ال حاجة 
الــقــدس، إن  ألن نعتذر على وجــودنــا فــي 

مصيرنا مرتبط بها«، على حد قوله.
يأتي ذلك مع تأكيد منسق أعمال حكومة 
الكولونيل  الغربية،  الضفة  في  االحتال 
يــــوآف مــــردخــــاي، بــــأن ســيــاســة االحــتــال 
ــازل الــفــلــســطــيــنــيــة فـــي الــضــفــة  ــنــ بـــهـــدم املــ
ســتــتــواصــل. وجـــاء ذلـــك خـــال لــقــاء جمع 
مـــــردخـــــاي بـــســـفـــيـــر االتـــــحـــــاد األوروبـــــــــي 
فـــي تـــل أبـــيـــب، الرس أنــــدرســــون، وفـــق ما 
اإلسرائيلية،  »هــآرتــس«  صحيفة  كشفته 
ــــت الـــصـــحـــيـــفـــة  ــلـ ــ ــقـ ــ أمـــــــــس األربــــــــــعــــــــــاء. ونـ
عـــمـــن ســـّمـــتـــه مــــصــــدرًا إســـرائـــيـــلـــيـــًا رفــيــع 
املــســتــوى، أن أنــدرســون أوضـــح ملــردخــاي 
أن االتــــحــــاد األوروبـــــــــي يــعــتــبــر ســيــاســة 
ــهـــدم اإلســرائــيــلــيــة فـــي املــنــطــقــة »ســـي«  الـ
للسيطرة  الخاضعة  الغربية  الضفة  مــن 
الدولتني،  مّسًا خطيرًا بحل  اإلسرائيلية، 
يـــعـــارض  ــام األوروبــــــــــي  ــعــ الــ وأن »الــــــــرأي 
ســيــاســة هــــدم املــــنــــازل، وإجــــــاء عــائــات 
فلسطينية من مواقع سكناها، وبالتالي 
فإن مواصلة هذه السياسة من شأنها أن 
تمس بــالــعــاقــات بــني االتــحــاد األوروبـــي 

وإسرائيل«.
أندرسون،  أبلغ  فإن مردخاي  املقابل،  في 

ــة، بــــــأن ســـيـــاســـة الـــهـــدم  ــفـ ــيـ وفــــــق الـــصـــحـ
الــحــالــيــة ســتــســتــمــر، مــدعــيــًا أن الــســلــطــة 
ــة  ــيــ ــــات دولــ ــهـ ــ ــّجــــع جـ الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة تــــشــ
وحـــكـــومـــات أجــنــبــيــة عــلــى بــنــاء وتــمــويــل 
»ســـي«،  املــنــطــقــة  فـــي  الفلسطيني  الــبــنــاء 
أهمية  التي تحمل  املــواقــع  في  خصوصًا 
استراتيجية إلسرائيل والتي سيتم حسم 

مستقبلها في املفاوضات.
ــه وبــمــوجــب  ــى أنــ ــارت الــصــحــيــفــة إلــ ــ ــ وأشـ
إسرائيل  فت 

ّ
كث فقد  الرسمية،  املعطيات 

مــنــذ مــطــلــع الـــعـــام الـــحـــالـــي مـــن عــمــلــيــات 
العام املاضي  الــهــدم، ففيما هدمت خــال 
75 مبنى فلسطينيًا كان االتحاد األوروبي 
ــا، مـــن أصــــل 531 مبنى  ــاءهـ ــنـ بـ قـــد مـــــّول 
ارتفع  فقد  تم هدمها،  فلسطينيًا  ومــنــزاًل 
هــذا الــعــدد إلــى 591 مبنى خــال األشهر 
األربعة األولى من العام 2016. كما ارتفع 
الذين ظلوا با مأوى  الفلسطينيني  عدد 
فلسطينيًا   688 مـــن  مــنــازلــهــم  هــــدم  بــعــد 
في العام 2015 إلى 808 فلسطينيني منذ 

مطلع العام الحالي.
إلــــى أن تكثيف  الــصــحــيــفــة  ومــــع إشــــــارة 
ســيــاســة الــهــدم اإلســرائــيــلــيــة يــأتــي بفعل 
ضــــغــــوط أعـــــضـــــاء كـــنـــيـــســـت مـــــن الــيــمــني 
اإلسرائيلي، وخصوصًا من حزب »البيت 
ــرار االتــــحــــاد  ــ ــ ــــودي«، وكــــــــرّد عـــلـــى قـ ــهـ ــ ــيـ ــ الـ
املستوطنات،  منتجات  بوسم  األوروبــــي 
فــــإن الــصــحــيــفــة لــفــتــت إلــــى أن الــتــحــذيــر 
ــأتـــي بــفــعــل الـــضـــغـــوط الــتــي  األوروبـــــــــي يـ
يمارسها أعــضــاء فــي الــبــرملــان األوروبـــي 
على وزيـــرة خارجية االتــحــاد األوروبـــي، 
ــنـــي، لـــاحـــتـــجـــاج عــلــى  ــريـ فـــيـــدريـــكـــا مـــوغـ
سياسة هدم املنازل في األراضي املحتلة.

هــذه التطورات جــاءت في وقــت أعلن فيه 
وزيــــــر الـــخـــارجـــيـــة الــفــلــســطــيــنــيــة ريــــاض 
ــكـــي، أمـــــس األربـــــعـــــاء، أن الــتــوقــعــات  ــالـ املـ
الذي  الــوزاري  االجتماع  الفلسطينية من 
ــى،  ــ ــا األدنــ ــــي حـــدهـ ــه فـــرنـــســـا »فـ ــيـ ــــت إلـ دعـ
ــــرج بــه  ــــخـ وســـــــــوف نـــنـــتـــظـــر مـــــا ســـــــوف يـ
االجــتــمــاع مـــن نــتــائــج، وعــنــدهــا سيكون 
املالكي  وأوضــح  التعليق«.  في  الحق  لنا 
في مؤتمر صحافي عقده في مقر وزارة 
ــرام الــلــه، أمـــس، »أنــنــا نرغب  الــخــارجــيــة بـ
بأن يخرج االجتماع يوم الجمعة، بتبني 
ــوقـــف الــفــلــســطــيــنــي، لــكــن ال يـــوجـــد أي  املـ
ضــمــان على ذلـــك«. وقـــال »نعلم أن هناك 
ــيـــل،  ــا صـــديـــقـــة إلســـرائـ ــهـ ــيـــت ألنـ دواًل دعـ
ودواًل دعــيــت بــهــدف تــفــريــغ املـــبـــادرة من 

مضمونها«.

تقرير

نتنياهو: ال عودة 
للواقع الذي ساد 

القدس قبل يونيو 1967

ــد بـــاكـــوزي، أحــد  ــي كــشــف وح
كردستان  إقليم  رئيس  مساعدي 
قــوات  أن  الـــبـــرزانـــي،  مــســعــود 
على  يدها  وضعت  »البشمركة« 
رســالــة ســريــة، صـــادرة عــن زعيم 
الــبــغــدادي،  بكر  ــو  أب »داعــــش«، 
التنظيم،  في  لزعماء  وموجهة 
يطلب فيها منهم االنسحاب من 
ألن  ويخطط  الموصل،  مدينة 
المقبلة  التنظيم  وجهة  تكون 
هي ليبيا. ونقل موقع »باس نيوز« 
عن باكوزي، أن الرسالة تكشف عن 
بالتنظيم  وقيادات  أُمــراء  مقتل 

في العراق.

»داعش« 
نحو ليبيا

يخشى ليبرمان خسارة أي حرب على غزة )عصام 
ريماوي/األناضول(

مشاورات الكويت: تسريبات متباينة للحل واعتراضات

أسئلة حول الدور اإلماراتي في جنوب اليمن

عادل األحمدي

ــع اســــتــــمــــرار حـــديـــث مــســؤولــني  ــتـــزامـــن مــ ــالـ بـ
إقـــلـــيـــمـــيـــني ودولـــــــيـــــــني عــــــن أهــــمــــيــــة تـــوصـــل 
ــاورات الــيــمــنــيــة إلــــى حـــل ســلــمــي ينهي  ــ ــــشـ املـ
ــة الـــبـــاد، تــصــاعــدت وتـــيـــرة الــتــســريــبــات  ــ أزمـ
املقدمة  األممية  املقترحات  عــن  تتحدث  التي 
عــلــى طـــاولـــة املـــفـــاوضـــات فـــي دولــــة الــكــويــت، 
ــًا، والـــتـــي يــتــضــمــن أحــدهــا  ــيــ واملـــدعـــومـــة دولــ

التوصل إلى اتفاق سياسي.
وتــكــشــف مــصــادر يمنية مــقــربــة مــن الــوفــَديــن 
»العربي  لـ واالنقابيون(  )الحكومة  اليمنيني 
الــجــديــد«، أن الــنــقــاشــات، فــي األيــــام املــاضــيــة، 

ــــادت الـــتـــطـــورات األخـــيـــرة فـــي مــحــافــظــات  أعـ
جــنــوب وشــــرق الــيــمــن، تــزامــنــًا مـــع الــذكــرى 
الــــــ26 الحــتــفــال الـــبـــاد بـــذكـــرى الـــوحـــدة في 
ــار الـــحـــالـــي، تــســلــيــط الـــضـــوء  ــو/أيــ ــايــ 22 مــ
على دور اإلمـــارات وســط انقسام في تقييم 
تحركاتها، بني من يشيد بأدائها ومواقفها 
بــالــغــمــوض وال سيما  يــتــهــمــهــا  وبــــني مـــن 
مــــع عــــــودة دعـــــــوات االنـــفـــصـــال لــلــتــصــاعــد، 
خــصــوصــًا فـــي املــنــاطــق الــتــي تــشــرف فيها 
على مختلف الترتيبات العسكرية واألمنية 

واالقتصادية.
العسكري  العمل  اإلمــارات واجهة  وتسلمت 
والسياسي للتحالف العربي في املحافظات 
الجنوبية، منذ بدء عملية تحرير عدن، قبل 
ما يقارب العام. والحقًا أصبحت الدولة التي 
العسكرية  الترتيبات  مختلف  على  تشرف 

تتمحور حول مقترح تشكيل لجنة عسكرية 
ــلــــيــــا تـــــشـــــرف عــــلــــى الـــتـــرتـــيـــبـــات  ــة عــ ــ ــيـ ــ ــنـ ــ وأمـ
واإلجــــــــراءات املــطــلــوبــة إلنـــهـــاء وضـــع الــحــرب 
الــدولــة  وســيــطــرة املليشيات عــلــى مــؤســســات 
املــدن، وفــي مقدمتها صنعاء.  العديد من  في 
ويــضــاف إلــى ذلــك مــوضــوع الضمانات التي 
يطالب بها الوفد الحكومي من وفَدي جماعة 
ــــزب املــؤتــمــر  »أنـــصـــار الـــلـــه« )الـــحـــوثـــيـــني( وحـ
الشعبي بقيادة الرئيس املخلوع علي عبدالله 
صالح. وفي السياق، عقد املبعوث األممي إلى 
لــقــاءات  أحــمــد،  الشيخ  الــيــمــن، إسماعيل ولــد 
الــوفــديــن، كــل عــلــى حـــدة، ملناقشة  مكثفة مــع 
املـــقـــتـــرحـــات واملـــواضـــيـــع املــرتــبــطــة بــالــلــجــنــة 
على  الطرفان  وافــق  والــتــي  املقترحة،  األمنية 
تــشــكــلــيــهــا مــــن حـــيـــث املــــبــــدأ، واخـــتـــلـــفـــا عــلــى 
التفاصيل املرتبطة باملهام واألعضاء املكونني 
تشكيلها.  تتولى  التي  والجهة  اللجنة  لهذه 
املسربة  املــعــلــومــات  فــي  تباينات  ظــهــرت  كما 
حـــول جــوانــب أخـــرى فــي املــقــتــرحــات. وبينما 
ــشــّكــل اللجنة 

ُ
يــطــالــب الــوفــد الــحــكــومــي بـــأن ت

الــرئــيــس اليمني عــبــدربــه منصور  بــقــرار مــن 
االنقابيني  مــن  مقربة  مــصــادر  تلمح  هـــادي، 
ي نظر الطرفني 

َ
إلى وجود مقترح يقّرب وجهت

في هذا الخصوص، يتضمن أن يصدر هادي 
قرارًا بتشكيل اللجنة وتسمية أعضائها، غير 
أن القرار يمكن أن يكون رمزيًا، بحيث يجري 

واألمــــنــــيــــة واالقــــتــــصــــاديــــة فــــي املـــحـــافـــظـــات 
بــعــد تــحــريــرهــا مـــن مليشيات  الــجــنــوبــيــة، 
علي  املخلوع  للرئيس  واملــوالــني  الحوثيني 
ــالـــح. وبـــــدت اإلمـــــــــارات، أخـــيـــرًا،  عــبــدالــلــه صـ
الــــدور املــحــوري فــي العملية التي  صــاحــبــة 
ــرمـــوت لــتــحــريــر  جـــــرى تــنــفــيــذهــا فــــي حـــضـ

مدينة املكا من مسلحي تنظيم القاعدة.
ــان املـــــــاضـــــــي، تـــحـــدث  ــ ــسـ ــ ــيـ ــ ــل/نـ ــ ــريـ ــ وفــــــــي إبـ
مسؤولون أميركيون عن أن أبوظبي طلبت 
ملحاربة  لوجستية  مــســاعــدة  واشــنــطــن  مــن 
ــي الــطــلــب  ــأتـ ــًا أن يـ ــتـ »الــــقــــاعــــدة«. وكــــــان الفـ
إماراتيًا في حني أنها جزء من دول التحالف، 
األمــر الــذي دفــع بعضهم للقول، إن ذلــك قد 
يكون مؤشرًا على احتمال أن اإلمارات باتت 

تتصرف بشكل منفصل عن التحالف.
تبدو  الجنوبية،  املــحــافــظــات  مستوى  على 

رأس مـــهـــامـــهـــا تـــرتـــيـــب وضـــــع صـــنـــعـــاء. فــي 
املقابل، أكد الوفد الحكومي أنه ناقش، االثنني 
املاضي، مع ولد الشيخ أحمد مقترح الحكومة 
الـــخـــاص بــالــتــرتــيــبــات األمــنــيــة والــعــســكــريــة، 
فرعية  ولــجــان  عليا  لجنة  تشكيل  ويتضمن 
في املحافظات واملهام والخطوات التفصيلية 
املــرتــبــطــة بــهــا. ويــجــري الــحــديــث فــي أوســـاط 
ســيــاســيــة يمنية عــن وجــــود تــصــور أو خطة 

»طــاعــة ولــي األمـــر«، ودخــلــت من  املتمسك بـــ
جانب آخــر فــي خــافــات مــع حــزب اإلصــاح 
)الـــــــــــــذراع الـــســـيـــاســـيـــة لـــجـــمـــاعـــة اإلخــــــــوان 
املسلمني(، بما فــي ذلــك إعــان وزيــر الدولة 
اإلماراتي للشؤون الخارجية، أنور قرقاش، 
في 12 مايو/أيار املاضي، أن بــاده وجدت 
أدلــة »دامغة« في مدينة املكا على تنسيق 

بني »اإلخوان« و»القاعدة«.
وزير  أعلن  للجدل،  مثيرة  وفــي تصريحات 
السلفي  التيار  في  القيادي  اليمني،  الدولة 
املــقــرب مــن أبــوظــبــي، هــانــي بــن بــريــك، يــوم 
ــيـــده لـــانـــفـــصـــال، بــل  ــأيـ الـــســـبـــت املــــاضــــي، تـ
اعتبر أن املضي في الوحدة في ظل سيطرة 

ل خطرًا على املنطقة. 
ّ
الحوثيني، يمث

ــــي أشـــهـــر ســـابـــقـــة، ظـــهـــر نـــائـــب الــرئــيــس  وفـ
ــيـــض،  ــبـ ــم الـ ــ ــالـ ــ ــلــــي سـ الـــيـــمـــنـــي األســــــبــــــق، عــ

الــتــوافــق حــول األعــضــاء فــي املــفــاوضــات. كما 
الــعــام ملجلس  األمـــني  األمــمــي،  املبعوث  التقى 

التعاون الخليجي عبداللطيف الزياني.
ــــن وفــــــد شــريــكــي  ــادر قـــريـــبـــة مـ ــ ــــصـ ــــت مـ ــانـ ــ وكـ
الــجــديــد«، مناقشة  »العربي  لـ أكــدت  االنــقــاب 
ــد الشيخ  ــد »الــجــمــاعــة« وحــلــفــائــهــا مـــع ولـ وفـ
أحــمــد ملــقــتــرح، فـــي األيـــــام األخــــيــــرة، يتضمن 
تشكيل الــلــجــنــة الــعــســكــريــة الــتــي يــكــون على 

أبوظبي صاحبة القرار األول، وتلقى إشادات 
من تيارات عديدة تثّمن دورهــا الــذي قامت 
به في تحرير عدن وإعادة تأهيل العديد من 
املرافق الحيوية والخدمية. في هذا السياق، 
أعلن وزير الكهرباء اليمني، عبدالله األكوع، 
ــام، أن املــبــعــوث الـــخـــاص لــولــي عهد  ــ مــنــذ أيـ
أبوظبي، الشيخ محمد بن زايد، أبلغه بقرب 
مــوعــد وصــــول مـــولـــدات الــكــهــربــاء الــعــاجــلــة 
ملحافظة عدن، قبل شهر رمضان )6 يونيو/

حــزيــران الــحــالــي(، »لــســد العجز فــي الطاقة 
الكهربائية وإنهاء معاناة عدن«. 

في مقابل اإلشــادات، تنتقد بعض التيارات 
ـــهـــا قـــّربـــت إلــيــهــا 

ّ
اإلمــــــــارات عــلــى اعـــتـــبـــار أن

يتبنى  )الــذي  الجنوبي  الحراك  فصائل في 
والجنوب(  الشمال  االرتباط بني  فك  مطلب 
وتحالفت مع جزء من التيار السلفي بشقه 

ــني 
َ
ـــق بـــني الــرؤيــت

ّ
أمــمــيــة مــدعــومــة دولـــيـــًا تـــوف

املقّدمتني من الجانب الحكومي واالنقابيني. 
غــيــر أن خــافــًا واضـــحـــًا بــــدا فـــي الــتــســريــبــات 

الصادرة عن الطرفني، بشأن املقترحات.
إعامية  وسائل  تناقلتها  تسريبات  وذهبت 
ــن الــــحــــوثــــيــــني، إلـــى  ــ ــربــــون مـ ــقــ ونــــاشــــطــــون مــ
الــحــديــث عــن أن هــنــاك مــســودة اتــفــاق يجري 
وضع اللمسات النهائية حولها في محادثات 
ــا تــضــمــنــتــه )املـــســـودة  الـــكـــويـــت، ومــــن أبـــــرز مـ
املــزعــومــة( أن يستمر هـــادي فــي منصبه ملدة 
45 يومًا من دون صاحيات حقيقية، وأن يتم 
تشكيل حكومة توافقية تشرف على مختلف 

اإلجراءات.
وإزاء هــــذه الــتــســريــبــات، خــــرج نــائــب رئــيــس 
الــحــكــومــة الــيــمــنــيــة، وزيـــر الــخــارجــيــة، رئيس 
الوفد املفاوض في الكويت، عبدامللك املخافي، 
بتصريحات حاسمة قال فيها إن »املشاورات 
ــدور حــــول االنـــســـحـــابـــات، وتــســلــيــم  ــ ــزال تـ ــ ال تـ
الـــســـاح، وتــخــلــي االنــقــابــيــني عــن مؤسسات 
ــــح بـــيـــان عن  ــــك، أوضـ الــــدولــــة«. إلــــى جـــانـــب ذلـ
الوفد الحكومي أن »املشاورات ال تزال تبحث 
من  االنقابيني  املناسبة النسحاب  اآللية  في 
أمـــانـــة الــعــاصــمــة )صـــنـــعـــاء( واملـــــدن األخــــرى، 
الســتــام  متخصصة  لــجــان  تشكيل  وكــيــفــيــة 
ــــاب،  ــــحـ ــــسـ ــى االنـ ــلــ األســـــلـــــحـــــة، واإلشـــــــــــــــراف عــ

واستعادة مؤسسات الدولة«.

التي تتبنى  الجنوبية  الــقــيــادات  مــن  وعــدد 
خــيــار االنــفــصــال عــن الــشــمــال فــي العاصمة 
ع البيض ورئيس حزب 

ّ
اإلماراتية، وفيها وق

الجفري،  الجنوب، عبدالرحمن  أبناء  رابطة 
ــلـــق عــلــيــهــا »وثـــيـــقـــة االســـتـــقـــال«  طـ

ُ
وثــيــقــة أ

ــادئ ودعـــــــــوات ومـــقـــتـــرحـــات  ــبــ وتـــتـــضـــمـــن مــ
بإجراءات نحو االنفصال.

ثار تكّهنات حول خافات 
ُ
في السياق ذاته، ت

بني الرئيس اليمني، عبدربه منصور هادي، 
ــعـــت الــــروايــــات مـــصـــدرًا في  واإلمـــــــــارات. ودفـ
الرئاسة اليمنية للنفي في تصريحات ملوقع 
وكالة األنباء اليمنية الرسمية »سبأ« في 13 
أن يكون هــادي قد طلب  مايو/أيار املاضي، 
القوات اإلماراتية  من قيادة التحالف تغيير 

في عدن.
عادل...

يواصل المبعوث األممي لقاءاته مع الوفدين )ياسر الزيات/فرانس برس(

تتزامن التسريبات المتباينة 
حول مقترحات أممية 
إلنهاء األزمة في اليمن 
مع موافقة الطرفين 

اليمنيين المتنازعين، في 
مشاورات الكويت، على 

تشكيل لجنة أمنية

تقرير

متابعة
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سياسة

هل نبكي 
على الجرار؟

تصريحات بوتين 
تضمنت تهديدات مبطنة 

لبولندا ورومانيا

لم تفلح المحاوالت 
اإلعالمية بالتغطية 

على عزلة روسيا

رفض روسيا انضمام 
مونتينيغرو لن يُستتبع 

بخطوات ميدانية

للحدث تتمة...

تهديدات بوتين 
القوة  باستخدام  بوتين،  فالديمير  الروسي،  الرئيس  تهديدات  أن  الخبراء  بعض  يرى 
فعلية  توسعية  نية  وال  كالمي،  تهديد  مجرد  األميركي،  الصاروخي  الدرع  لمنع 
لناحية اجتياح جورجيا في 2008،  بينما يرى بعضهم اآلخر أن سابقة بوتين،  لروسيا، 

قد يتكرر في دولة أخرى

ناصر السهلي

 الــــتــــصــــريــــح الــــــــذي خـــــــرج عــن 
ّ

لــــعــــل
بوتني،  فالديمير  الروسي،  الرئيس 
ــاء املــخــتــلــفــة  ــبــ ونــقــلــتــه وكــــــاالت األنــ
ــرًا، عـــن أن »قــضــيــة الــقــرم  ــيــ فـــي أوروبــــــــا، أخــ
)األوكرانية( سؤال انتهى، وروسيا لن تشارك 
في أي نقاش حول هذه القضية«، تعبير عن 
»بدء الروس اللعب على حافة الهاوية«، وفقًا 
الــبــاردة«. وضع  ملا يقول خبراء في »الحرب 
شــبــه جـــزيـــرة الـــقـــرم )الـــتـــي ضــّمــتــهــا روســيــا 
يبدو  بوتني  لفالديمير  بالنسبة   )2014 فــي 
ــذا الـــتـــصـــريـــح مــن  ــ ــأتـــي هـ »مـــنـــتـــهـــيـــًا«، وأن يـ
العاصمة اليونانية أثينا تحديدًا، في جولة 
بوتني أخيرا ليس مجرد كالم من دون خلفية 

وعناية في اختيار التوقيت والجغرافيا«.
بعض تصريحات بوتني صادمة للمتابعني 
وصحافة الغرب، فالتهديد الذي خرج به عن 
أن »روسيا ستكون مضطرة التخاذ خطوات 
مواجهة ضد الدرع الصاروخي األميركي في 
أوروبـــــا«، مــع تــهــديــد مبطن لــكــل مــن بولندا 
كـــ«أهــداف« عسكرية، ليس مجرد  ورومــانــيــا 
كالم بالنسبة للخبراء في الشأن الدفاعي في 

عدد من دول الشمال.
ــائــــب وزيـــــــر الــــدفــــاع  ــلــــى الــــرغــــم مــــن أن نــ وعــ
ــدرع  ــ »الــ أن  ــــد  أكـ وورك،  ــرت  ــ ــ روبـ األمــــيــــركــــي، 
ــاع مستقبلي  الــصــاروخــي لــيــس مــشــروع دفـ
ضــد الــصــواريــخ الــروســيــة«، فــإن بــوتــني غير 
ــأن تــفــعــيــل واشـــنـــطـــن، مــطــلــع شهر  مــقــتــنــع بــ
في  الصاروخي  لدرعها  املاضي،  مايو/أيار 
رومانيا، عبر تخصيص 800 مليون دوالر، 
مــوّجــه ضــد الــصــواريــخ اإليــرانــيــة. بالنسبة 
ــإن »املـــســـألـــة اإليـــرانـــيـــة  لــلــرئــيــس الــــروســــي فــ

انتهت«.

توتر روسي
ــا مــــن الـــخـــطـــوات  ــيــ ثـــمـــة مـــســـائـــل تــقــلــق روســ
بــإشــارات  موسكو  تصل  وبعضها  الغربية، 
شــبــه واضـــحـــة، فــالــرئــيــس األوكــــرانــــي بــتــرو 
ــول  ــًا بــعــيــد وصــ ــازمــ ــكـــو، كـــــان حــ ــنـ ــيـ بـــوروشـ
السجون  مــن  سافتشينكو،  نــاديــا  الــطــيــارة، 
ــال في  ــد قــ ــة، إلــــى كــيــيــف أخــــيــــرًا. وقــ ــيـ الـــروسـ
هذا الصدد، إن »بــالده سوف تستعيد شرق 
روسيا  مؤيدو  عليه  يسيطر  الــذي  أوكرانيا 
االنــفــصــالــيــون، وكـــذلـــك شــبــه جـــزيـــرة الــقــرم، 
أعدنا ناديا«. قول تشتبه روسيا في  مثلما 
أن خلفه مشروع ما يمتد من البلطيق شمااًل 

وحتى البلقان جنوبًا.
بالغرب  روســيــا  بعالقة  املتعلقة  املسألة  فــي 

الروسي من استمرار  االنزعاج  يتضح مدى 
سياسة العزل واملقاطعة بحق موسكو، ففي 
قــمــة »مــجــمــوعــة الــســبــع« فــي الــيــابــان يومي 
26 و27 مــايــو/أيــار، لــم تفلح كــل املــحــاوالت 
اإلعالمية الروسية في التغطية على حقيقة 
بــعــد تجميد  الــتــي تعيشها روســيــا  الــعــزلــة 
مشاركتها في تلك القمم. وقد ادعت صحيفة 
ــادة فــــي الــقــمــة  ــ ــقـ ــ »بـــــرافـــــدا« الـــروســـيـــة أن »الـ
بال  الــســبــع(  )مجموعة  الــنــادي  أن  يعترفون 

فائدة من دون روسيا«. 
ــر فـــي فلك  ــدائـ وقــــد نــقــل اإلعـــــالم الــــروســــي، الـ
ــيـــا وحــولــهــا  ــا يـــجـــري عـــن روسـ الــكــرمــلــني، مـ
ــن الـــــواقـــــع. وعـــلـــى عــكــس  يــخــتــلــف تـــمـــامـــًا عــ
»برافدا« ذهبت »ديرشبيغل« األملانية، و«إي 
يو أوبزرفر« البلجيكية، إلى حّد نقل صورة 
اه »بــرافــدا«،  ذلــك ألن 

ّ
أخــرى مغايرة ملا تتمن

قــــادة كــل مــن الـــواليـــات املــتــحــدة وبــريــطــانــيــا 
واليابان،  وكندا  وإيطاليا  وأملانيا  وفرنسا 
خرجوا بموقف واضح مفاده بأنه »ستتخذ 
ـــفـــة لــــروســــيــــا، إذا 

ّ
ــة ومـــكـــل ــيـ ــافـ إجــــــــــراءات إضـ

الحالية.  سياساتها  فــي  مــوســكــو  اســتــمــرت 
ولن يقف األمر عند حدود تمديد العقوبات 
واملــقــاطــعــة الــحــالــيــة بـــل ســتــتــســع«. بــالــتــالــي 
ظــهــرت »ديــرشــبــيــغــل« بــشــكــل مــغــايــر تمامًا 
لـ«برافدا«، خصوصًا أن الحديث هنا يجري 
عن بيان متفق عليه بني قــادة الــدول السبع 

الكبار.
ــمـــون بـــالـــشـــأن  ــتـ ــهـ ــرى هـــــــؤالء املـ ــ ــا، يــ ــنــ مــــن هــ
الــــروســــي، أن »تـــصـــريـــحـــات رئـــيـــس الــــــوزراء 
الـــروســـي، ديــمــتــري مــيــدفــيــديــف، عــن تمديد 
املقاطعة على الشركات الغربية، بالتزامن مع 
تصريحات بوتني املهّددة صراحة لرومانيا 
وبــولــنــدا، مــع تــحــركــات مــريــبــة عــســكــريــة في 
الـــبـــلـــقـــان وإجـــــــــراء حـــلـــف شــــمــــال األطـــلـــســـي، 
يــــوم الــجــمــعــة، طــلــعــات تــدريــبــيــة كــبــيــرة في 
عديدة  لساعات  اإلسكندنافية  الــدول  أجــواء 
مــنــذ الــصــبــاح، تــعــّبــر عــن تــوتــر حقيقي لــدى 

الكرملني«. في غضون ذلك، نقلت »رويترز«، 
قــبــل أيــــام، عــن مــصــدر حــكــومــي أملــانــي رفيع 
سّمه، قوله إن »روسيا لن تنضّم 

ُ
املستوى لم ت

إلى مجموعة السبع حاليًا، وهي طردت مما 
ضّم  بسبب  الثمانية  مجموعة  ُيــســّمــى  كــان 
مجموعة  تعقدها  قممًا  تحضر  ولــن  الــقــرم. 

السبع«.
الــروس منزعجني جــدًا من  في املقابل، يبدو 
وكــالــة »سبوتنيك«  وقــد ذهبت  العزلة،  هــذه 
الروسية، إلى حّد القول إن »مجموعة السبع 

 املشاكل 
ّ

تــؤيــد الــتــدخــالت الــروســيــة فــي حـــل
الياباني  الـــوزراء  رئيس  خصوصًا  العاملية، 
شينزو أبي، الذي شّدد على ضرورة الحوار 
قّدم »برافدا« 

ُ
مع روسيا«. ومثل »سبوتنيك« ت

للشعب الروسي رواية عن أن الدول الكبيرة 
غير قـــادرة على فعل شــيء مــن دون روسيا، 
وسط أنباء عن تذمر وخالفات تطاول النخب 
ــدا« عن  ــرافــ الــســيــاســيــة الـــروســـيـــة. وتــنــقــل »بــ
دبلوماسي أملاني ُيدعى، فولفانغ أسشينغ، 
ــة مــخــتــلــفــة عــمــا يـــجـــري مـــن تــشــنــج في  ــ روايــ
العالقات الدولية، وهي أن »مجموعة السبع 
ــــادرة عــلــى تــحــمــل مــســؤولــيــة األزمــــات  غــيــر قـ
الدولية وحدها. ال في األزمــة األوكرانية وال 
إيجاد حلول  ُيمكن  في سورية،  الصراع  في 
ــدًا، إن  مــن دون روســيــا. وال يجب أن يــقــال أبـ

الباب لن يكون مفتوحًا ملشاركة روسيا«.
تلك املــحــاولــة مــن صحيفة »بــرافــدا« بحسب 
ــي املـــعـــهـــد الـــدنـــمـــاركـــي  ــ كـــبـــيـــر الـــبـــاحـــثـــني فـ
لــلــدراســات الــدولــيــة، خبير الــشــأن الــروســي، 
ــــوء فــهــم  ــا »مــــجــــرد سـ فــلــيــمــنــغ هـــانـــســـن، أنـــهـ
ة الــــــــــروس لـــذاتـــهـــم  ــر لـــكـــيـــفـــيـــة قــــــــــراء ــديــ ــقــ وتــ

وموقعهم في الساحة الدولية«. 
وتــعــود الــصــورة الــقــديــمــة، الــتــي انــتــهــت قبل 
ربع قرن، واملتعلقة بالحرب الباردة والتهديد 

الــذي شكلته روســيــا، إلــى ذاكـــرة األوروبــيــني 
اليوم، بعد فترة من السالم والهدوء وانتهاء 
ــة الـــشـــرقـــيـــة« و«الـــكـــتـــلـــة  ــلـ ــتـ ــكـ مــــا يـــســـمـــى »الـ
في  أحيانًا  يبرز  الــنــووي  التهديد  الغربية«. 
موجات »الغضب« الروسي، حني يتّم انتهاك 
أجواء دول مثل الدنمارك والسويد، ردًا على 
ــفـــزازًا«. مــع العلم  ــتـ مــا تــعــتــبــره مــوســكــو »اسـ

روســيــا،  تستخدمه  »االســـتـــفـــزاز«  تعبير  أن 
لخطوات  كتبرير  الخارجية،  سياستها  فــي 
ــا  ــ ــافـــة الــــهــــاويــــة، فــــي أوروبــ ــب نـــحـــو حـ ــذاهــ الــ

ومنطقة الشرق األوسط واليابان في آسيا.
الــســويــد، الــحــيــاديــة، قــامــت بعملية تصويت 
األربـــعـــاء، وبأغلبية 291 صوتًا  يــوم  نــــادرة، 
مــن أصـــل 349 صــوتــًا، حــكــم مجلس الــنــواب 

ــداغ( عـــلـــى الـــتـــعـــاون مــع  ــســ ــكــ الـــســـويـــدي )ريــ
حــلــف شــمــال األطــلــســي، وفــتــح األبــــواب أمــام 
السلم«. صحيح  الحرب ووقــت  »وقــت  قواته 
األطلسي  يتهم  األوروبــــي  اليسار  أقــصــى  أن 
ــكـــذب« فــيــمــا يــخــص الــتــهــديــد الـــروســـي  ـــ«الـ بـ
ــرم وفــــــق مــا  ــ ــقـ ــ ــم الـ ــ ألوروبــــــــــــا، حـــتـــى قـــبـــل ضـ
الــســويــدي  الــتــحــالــف  لــكــن  تــقــول صحافتهم، 
مـــع األطــلــســي وضــغــط »لـــوبـــيـــات« التسليح 
بــتــجــديــد الـــتـــرســـانـــة الـــحـــربـــيـــة الـــجـــويـــة فــي 
الــدنــمــارك، ُيــمــكــن أن يــوصــف بــأنــه »انــتــشــار 
عسكري غربي من الشمال والشرق والجنوب 
األوروبـــــي«، يــذهــب بــالــقــارة األوروبـــيـــة نحو 

سباق تسلح جديد. 

أسباب تغيّر الرأي العام
ــرأي الــعــام  ــ ــّســـرون تــغــّيــر الــ ــفـ ــبـــراء ُيـ إال أن خـ
الــغــربــي تــجــاه الـــــروس، مــنــذ انــتــهــاء الــحــرب 

الباردة قبل 25 سنة بناء على خمس نقاط.
النقطة األولى: عادة ال يبقى في الديمقراطيات 
الغربية »زعيم دولة« فترة طويلة، خصوصًا 
أن بوتني ارتبط اسمه كرئيس وزراء في عام 
م 

ّ
1999 بالحرب في الشيشان. ومنذ أن تسل

الرئاسة بعد بوريس يلتسني في عام 2000، 
وكانت  روســيــا،  على  القبضة  تشديد  جــرى 
الــســيــاســات الــغــربــيــة سلبية تــجــاه الــخــروق 

التي تمت وتراجع الديمقراطية املوعودة.
النقطة الثانية: للحرب في جورجيا نصيبها 
فــي الــذاكــرة، ففي عــام 2008، وأثــنــاء األلعاب 
األوملبية الصيفية في الصني، اجتاح بوتني 
الجمهورية السوفييتية السابقة. وقد زرعت 
تــلــك الــخــطــوة فــي الــعــقــل األوروبـــــي، فــكــرة أن 
روسيا مستعدة الستخدام القوة بالقرب من 
دولهم. مرة أخرى كان املوقف الغربي سلبيًا 
أن  الرغم من  الروسية، على  الخطوات  تجاه 
جــورجــيــا كــانــت شــريــكــة لــالتــحــاد األوروبــــي 
الــعــالقــات  تــلــك  تــوثــيــق  واألطـــلـــســـي، وأرادت 
معهما. النقطة الثالثة: أظهر ضّم القرم ودعم 
االنــفــصــالــيــني فــي شـــرق أوكــرانــيــا فــي 2014، 
للغرب، أن روسيا يمكنها بالقوة العسكرية 
تغيير الــحــدود األوروبــيــة. ومــرة أخــرى نظر 
الــغــرب إلــى بــوتــني على أنــه ديكتاتور يمنع 
ــارب مــــع دول االتــــحــــاد  ــقــ ــتــ الــ الــــشــــعــــوب مــــن 
األوروبــــــــــــي، بـــاســـتـــهـــداف الــــحــــركــــة املــــؤيــــدة 
ألوروبـــا فــي أوكــرانــيــا ودعــم رئيس أسقطته 

ثورة شعبية.
الــبــلــطــيــق  الـــرابـــعـــة: إن تــهــديــد دول  الــنــقــطــة 
أعــاد   ،2014 عــام  منذ  اإلسكندنافية  والـــدول 
الــصــورة إلــى مــا كانت عليه فــي أيــام الحرب 
الباردة. ولم يتردد ذات يوم السفير الروسي 
في كوبنهاغن تيموراز راميشفيلي )مارس/ 
باعتبارها  الــدنــمــارك  تهديد  مــن   )2015 آذار 
 هـــجـــمـــات نــــوويــــة مـــتـــتـــالـــيـــة«. يــعــود 

َ
»هـــــــدف

الـــســـبـــب إلـــــى أن كـــوبـــنـــهـــاغـــن دخـــلـــت الـــــدرع 
الصاروخية، وبدأت تتعاون أكثر في حماية 
للطائرات  طائراتها  وتــصــّدي  البلطيق  دول 
الروسية، التي اخترقت املجال الجوي العام 
املــاضــي بــني 40 و58 مــرة فــي 2014، عــدا عن 
الخروق فوق أجواء أوروبا واملستمرة حتى 

يومنا هذا.
الــنــقــطــة الـــخـــامـــســـة تــتــعــلــق بـــســـوريـــة: يـــرى 
الغربيون أن بوتني قام مرة أخرى بخداعهم 
املاضي  الــعــام  فــي سبتمبر/أيلول  أمــر  حــني 
بالتدخل عسكريًا في سورية، والوقوف إلى 
ــيــــون ديــكــتــاتــورًا في  جــانــب مــا يــــراه األوروبــ
ســوريــة )بــشــار األســــد(. وبــهــذه الطريقة بدأ 
أن روسيا  املختصون يأخذون بجدية كيف 
وبالقوة العسكرية والتدمير تريد أن تصبح 

قوة عظمى مرة ثانية.

محمد الفضيالت

قبل أيام كسر أردنيون الجرار في 
وداع حكومة عبدالله النسور، الذي 
سجل أطول مدة في رئاسة الوزراء 

خالل عهد امللك عبدالله الثاني. 
وأمس األربعاء، أقسمت حكومة 

رئيس الوزراء هاني امللقي اليمني 
الدستوري أمام امللك، بعدما حافظ 

امللقي في تشكيلته على القلب 
الصلب في فريق سلفه، خصوصًا 
الفريق االقتصادي، لتكون حكومته 

في جوهرها امتدادًا لحكومة سابقه، 
على الرغم من التعديالت العميقة 

على الشكل.
خالل املدة الفاصلة بني رحيل 
النسور وتأدية حكومة امللقي 

اليمني الدستوري، ارتفعت أسعار 
املشتقات النفطية انسجامًا مع 

إعادة التسعير الدورية التي تنفذها 
شهريًا لجنة متخصصة يغلف 

عملها بكثير من الشكوك. مر رفع 
األسعار على غير العادة فال غضب 
يفرغه املواطنون على شكل شتائم 
اعتادوا على توجيهها للمسؤولني 

عن القرار واملطالبة بإسقاطهم، 
ألنهم وهم الحائرون عجزوا عن 

تحديد املسؤول املباشر عن قرار 
رفع األسعار خالل الفترة الفاصلة 

بني مغادرة النسور لكرسي الرئاسة، 
وجلوس امللقي عليه، وألنهم طيبون 
يتعلقون بالفاعل أكثر من الفعل لم 
يوجهوا غضبهم إلى النهج حتى ال 

يجدوا أنفسهم في موقع املتهمني 
بالتطاول واإلساءة على املبني 

للمجهول.
ال تبدو األوضاع السائدة التي ترافق 

تشكيل الحكومة األردنية الجديدة 
بعيدة عن األوضاع التي سادت إبان 

تعيني النسور على رأس الحكومة 
في أكتوبر/تشرين األول 2012، 

وإذا تم استثناء موجة االحتجاجات 
الشعبية األردنية املتأثرة 

باالنتفاضات العربية من املشهد 
ستكون األوضاع الحالية أكثر قسوة 

من سابقتها.
في العام 2012 ورثت حكومة 

النسور عن سابقتها خطة لإلصالح 
االقتصادي مع صندوق النقد الدولي 

فت شروطها أثارًا سلبية على 
ّ
خل

املواطنني، من دون أن تحقق أثارًا 
إيجابية على االقتصاد الوطني 

املتهالك حينها والذي زاد تهالكه. 
واليوم ترث حكومة امللقي عن 

سابقتها برنامجًا تكميليًا لإلصالح 
االقتصادي مع صندوق النقد الدولي 
بشروط أكثر قسوة في انعكاساتها 
على املواطنني، وطموحات متواضعة 

على صعيد االقتصاد الوطني، ما 
يعني أن قرارات اقتصادية غير 
شعبية تنتظر الحكومة الجديدة 
باتجاه تعميق معاناة املواطنني، 

وقد نجد من كسروا الجرار وراء 
الحكومة السابقة يبكون أثمان 

جرارهم املكسورة.

جولة ظريف األوروبية... انفتاح لتعويض »عزلة الجيران«مونتينيغرو قلعة »الحلف« الجديدة في البلقان؟

توتر روسي 
مع »األطلسي« 

يدفع باتجاه 
»حافة الهاوية«

قضية

بيار عقيقي

بالنسبة  مشكلة  وحــدهــا  كوسوفو  تعد  لــم 
ــا، بـــل إن مــونــتــيــنــيــغــرو )الــجــبــل  ــيـ إلـــى روسـ
األسود(، أضحت مشكلة أساسية لها أيضًا. 
األطلسي«  إلــى  ُيجّر  »مونتينيغرو  بعبارة 
ــادرة عــــن الـــكـــرمـــلـــني، أظــــهــــرت روســـيـــا  ــ ــــصـ الـ
تقاسمها مع حليفتها في البلقان، صربيا، 
الــهــمــوم املــشــتــركــة بــعــد اإلعــــالن عــن توقيع 
اتــفــاقــيــة انــضــمــام مــونــتــيــنــيــغــرو إلـــى حلف 
رقــم 29 فيه، على  كــالــدولــة  شمال األطلسي 
الكاملة منتصف عام  أن تتمتع بالعضوية 
أنها  فــي  تكمن  مونتينيغرو  أهمية   .2017
العنصر الذي لم يكن أحد يتوقع انضمامه 

لألطلسي بهذه السرعة والسهولة.
لــطــاملــا كــانــت مونتينيغرو جـــزءًا غــالــيــًا من 
يــوغــوســالفــيــا الــســابــقــة، إن لـــم تــكــن األهــــم. 
ــدالع الـــحـــروب الــيــوغــســالفــيــة  ــ وحــتــى مـــع انـ
)1992-1995(، وانفصال الكيانات التي كانت 
وكــرواتــيــا،  )سلوفينيا،  يوغسالفيا  شّكل 

ُ
ت

الهرسك، وكوسوفو، ومقدونيا(  والبوسنة 
على مراحل عدة، كان انفصال مونتينيغرو 
عام 2006 سلميًا قياسًا على الدول السابقة، 
ــكــــي عــلــى  ــيــ ــاتــ رغـــــم إغـــالقـــهـــا الـــبـــحـــر األدريــ
صــربــيــا، الــتــي بــاتــت مــعــزولــة عــن أي منفذ 
بـــحـــري، وقــابــعــة فـــي قــلــب الــبــلــقــان. احتفظ 
البلدان بعالقة جيدة بينهما بعد االنفصال. 
اهتمت مونتينيغرو بإظهار نفسها كدولة 
جـــديـــدة عــلــى املـــســـرح األوروبـــــــي والـــدولـــي. 
وقد اعتمدت البالد السياسة الكرواتية في 
تسويق نفسها اقتصاديًا، أي عبر السياحة.
كيلومترًا   13.812( الــصــغــيــرة  بمساحتها 
بحريًا  مــعــبــرًا  مونتينيغرو  بــاتــت  مــرّبــعــًا( 
إلـــــزامـــــيـــــًا، بـــــني جـــــاريـــــن قـــــويـــــني، كـــرواتـــيـــا 
وألــبــانــيــا، وتــرتــبــط مــبــاشــرة بــمــرفــأ بـــاري 
اإليطالي. في األســاس، كانت مونتينيغرو 

طهران ـ فرح الزمان شوقي

ــى االتـــفـــاق  ــ ـــف إيــــــــران، مـــنـــذ تــوصــلــهــا إلـ
ّ
تـــكـــث

الـــنـــووي مــع املــجــتــمــع الـــدولـــي، فــي منتصف 
حــيــز  ودخــــولــــه   ،2015 يـــولـــيـــو/تـــمـــوز  شـــهـــر 
التنفيذ العملي مطلع العام الحالي، جهودها 
الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة فــــي إطــــــار ديـــنـــامـــيـــة جـــديـــدة 
أطلقتها »حكومة االعتدال«، برئاسة الرئيس 
حــســن روحـــانـــي، لتطبيق شــعــار »االنــفــتــاح« 
. لكن هــذا االنفتاح 

ً
الـــذي تــحــّدث عنه طــويــال

يبدو موجهًا أكثر نحو الغرب ودول االتحاد 
األوروبي بشكل خاص، وذلك في ظل استمرار 
خالف إيران مع جيرانها العرب، واستفحاله 
املتعددة.  اإلقليم  وأزمـــات  للتطورات  نتيجة 
وال تــكــاد تــصــل الـــوفـــود األوروبـــيـــة الــعــديــدة 
ــى طــــهــــران، حـــتـــى يـــتـــوجـــه دبــلــومــاســيــون  ــ إلـ
إيرانيون إلى عواصم دول االتحاد األوروبي، 
ــقـــاع الـــزيـــارات  فـــي انــعــكــاس ملــــدى تـــســـارع إيـ
ــة الــحــالــيــة  ــيــ املــتــبــادلــة. ومــــا الــجــولــة األوروبــ
لــــوزيــــر الـــخـــارجـــيـــة اإليـــــرانـــــي، مــحــمــد جــــواد 
املـــســـتـــوى،  ــع  ــيــ ــــف، عـــلـــى رأس وفــــــد رفــ ــريـ ــ ظـ
واقتصادية  سياسية  شخصيات  مــن  مــكــّون 
وتجارية، إال واحدة من الخطوات التي تصّب 
في هــذا االتــجــاه. وكــان ظريف قد وصــل، يوم 
األحـــد املــاضــي، إلــى بــولــنــدا، محطته األولـــى، 
فــــي جـــولـــة تــشــمــل أيـــضـــًا فـــنـــلـــنـــدا، الـــســـويـــد، 
العالقات مع  وليتوانيا، وتهدف إلى توطيد 
هـــذه الــــدول األوروبـــيـــة عــلــى كــافــة األصــعــدة. 
وأعـــلـــن ظــريــف أنـــه ســيــبــحــث، خـــالل جــولــتــه، 
ســبــل تــطــويــر الــعــالقــات مــع مــســؤولــي الـــدول 
الــتــي ســيــزورهــا عــلــى املــســتــويــني السياسي 
واالقتصادي، مضيفًا أنه يأمل في أن تحمل 

زيارته هذه ما يصب لصالح إيران.
لها  الــنــووي يفتح  اتفاقها  أن  وتـــرى طــهــران 
الــبــاب نحو عــالقــات أفــضــل مــع دول االتــحــاد 
ــــي، ذلــك أن رفــع الــعــقــوبــات املفروضة  األوروبـ

وتؤثر على قرارها السياسي. اآلن، لم يعد 
بوسع الروس التعامل مع مونتينيغرو في 
فاوض 

ُ
هذا امللف، بل إن األطلسي أضحى امل

يــريــد  بـــالـــطـــبـــع ال  ــاز.  ــ ــغـ ــ الـ مـــلـــف  فــــي  األول 
األطــلــســي »أوكــرانــيــا« جــديــدة فــي البلقان، 
الــروس  لكنه لــن يكون حزينًا إذا مــا تــهــّور 
ــم غــيــر  ــهـ عــســكــريــًا أو ســـيـــاســـيـــًا، لــعــلــمــه أنـ
العسكرية.  الــجــبــهــات  لتوسيع  مستعدين 
ـــــوزراء  ــيـــس الــ ــــك فــــي خـــطـــاب رئـ ـــى ذلـ

ّ
وتـــجـــل

ــتـــري مــيــدفــيــديــف فــــي شــبــه  ــمـ الــــروســــي ديـ
جــزيــرة الـــقـــرم، فــي 23 مـــايـــو/أيـــار املــاضــي، 
الذي أوصل رسالة ضمنية لألطلسي وغير 
مباشرة، عن عدم قدرة روسيا على ترجمة 
السياسية النضمام مونتينيغرو  مواقفها 
لألطلسي إلــى واقــع ميداني. لم تكن زيــارة 
الــقــرم.  ــقــة فــي شبه جــزيــرة 

ّ
ميدفيديف مــوف

مــواطــنــو تــلــك املــنــطــقــة األوكـــرانـــيـــة أســاســًا، 
الــــتــــي بــــاتــــت »روســـــيـــــة« بـــعـــد أن ضــّمــتــهــا 
موسكو في ربيع 2014، طالبوا ميدفيديف 
رئيس  للتقاعد.  املخصصة  املبالغ  بــزيــادة 
ــًا فــــي هـــذه  ــان واضــــحــ الـــــــــوزراء الــــروســــي كـــ
النقطة »ال أموال لدينا لنزيد من التقديمات 

االجتماعية«.
بالتالي فإن إعالن روسيا رفضها انضمام 
مونتينيغرو لن ُيستتبع بخطوات ميدانية 
ــبــــار املـــتـــحـــدثـــة بـــاســـم  ــتــ مــــبــــاشــــرة، رغــــــم اعــ
الــخــارجــيــة الــروســيــة، مــاريــا زاخـــاروفـــا، في 
مؤتمر صحافي في 19 مايو/أيار املاضي، 
لجّر  املــتــواصــلــة  االصطناعية  »العملية  أن 
مونتينيغرو إلى الحلف تجري على أساس 
اتفاقات أبرمت وراء الكواليس مع أصحاب 
القرار في بودوغوريتشا، من دون أخذ رأي 
مواطني البالد بعني االعتباروبالتفاف على 
يعلن  الــتــي  الديمقراطية  والعمليات  القيم 
األطلسي التزامه بها على نحو نشط«. تريد 
روسيا استيالد اإلشكالية بني قيادة البالد 

الدول املنتجة واملصدرة للماء الثقيل قليل. 
ــة مــحــفــوفــة  ــيــ ــرانــ وتـــبـــقـــى جــمــيــع اآلمـــــــال اإليــ
بعراقيل، منها ما يرتبط بالواليات املتحدة، 
ــــران مـــن أن تـــصـــادر أمــوالــهــا  الــتــي تــخــشــى إيـ
املجمدة لديها بعد صــدور قــرار من املحكمة 
ملياري  مبلغ  بدفع  يقضي  األميركية  العليا 
دوالر ألقارب ضحايا »العمليات اإلرهابية«، 
الــتــي وقــعــت فــي لبنان عــام 1983، ومنها ما 
األوروبـــي  بــاالتــحــاد  ترتبط  بعراقيل  يتعلق 
نفسه. وفي ظل استمرار التوتر مع الجيران 
مــن الــعــرب، وال سيما الــســعــوديــة، الــتــي أدى 
قــطــع عــالقــاتــهــا الــدبــلــومــاســيــة مــع إيــــران إلــى 
تجميد عالقات أخرى مع دول ثانية، تسعى 
الغرب بما يخدم  أكثر على  طهران لالنفتاح 
دورها في القضايا اإلقليمية. وجولة ظريف 
األوروبــيــة تؤكد هــذا األمـــر، وال سيما كالمه 
عن ضرورة شن حرب على اإلرهاب، وتركيزه 
باألمن  تضر  اإلرهابية  »التنظيمات  أن  على 
ــة  ــأن تــنــظــيــم »الـــدولـ ــ ــام، وبـ ــ الــــدولــــي بــشــكــل عـ

اإلسالمية« )داعش( عدو للجميع«.

في  لألطلسي  جغرافيًا  املــفــقــودة«  »الحلقة 
الــبــلــقــان، ملــنــع تــمــريــر أي خــط أنــابــيــب غــاز 
ــي، مــــن جـــهـــة جـــنـــوبـــي الـــبـــلـــقـــان، عــبــر  ــ ــ روسـ
الــيــونــان ومــقــدونــيــا إلـــى الــغــرب األوروبــــي. 
املــوقــف الـــروســـي واضــــح فــي هـــذا الــســيــاق، 
الشرق  مــن  آت  غــاز  ويقضي بمنع أي خــط 
بمعزل عن رضى موسكو، لذلك تمّد روسيا 
ــي أنــابــيــب، األول خــط »نـــورد 

ّ
أوروبــــا بــخــط

ستريم« )الخط الشمالي( من جهة البلطيق، 
باتجاه  أوكرانيا  العابر من  الخط  والثاني 
الــوســط األوروبـــــي، عــلــى أن يــكــون »ســـاوث 
ســتــريــم« )الــخــط الــجــنــوبــي( هــو ثــالــث هذه 
الخطوط. بالتالي، تقفل روسيا أبواب الغاز 
كليًا مــن الــجــهــة الــشــرقــيــة لــلــقــارة الــعــجــوز، 

كما  التعامل.  في  أكبر   
ً
مرونة يعكس  عليها، 

الــنــووي  الــقــطــاع  أن  اإليــرانــيــة  اإلدارة  تعتقد 
ــه يــمــكــن أن يــشــكــل أرضـــيـــة لــتــعــاون  بــحــد ذاتــ
إيــران  لــم تستطع  مــا  مستقبلي محكم، وهــو 
امللفات  بسبب  الــعــرب  جــيــرانــهــا  مــع  تطبيقه 

الثقيلة العالقة بينها وبينهم.
ــيـــاق، جـــــاءت تــصــريــحــات مــســاعــد  وفــــي الـــسـ
وزيـــر الــخــارجــيــة اإليـــرانـــي، عــبــاس عــراقــجــي، 
اقترحت  فرنسا  أن  فيها  أعلن  والــتــي  أخــيــرًا، 
على إيران التعاون معها في مشروع يتعلق 
بـــاالنـــصـــهـــار الـــــنـــــووي، مــضــيــفــًا أن االتـــفـــاق 
ــة الــكــثــيــر مـــن الــعــراقــيــل  ــإزالـ ــنـــووي ســمــح بـ الـ
والتي وقفت باألساس في وجه تطور إيران 
الــعــلــمــي ومــنــعــت، ســابــقــًا، انــضــمــام طــالبــهــا 

لجامعات غربية ودولية.
بـــــــدوره، أعـــلـــن رئـــيـــس هــيــئــة الـــطـــاقـــة الـــذريـــة 
اإليرانية، علي أكبر صالحي، أن دول االتحاد 
األوروبي تعتزم شراء 20 طنًا من املاء الثقيل 
املنتج في مفاعل آراك النووي، مؤكدًا ضرورة 
أن تدخل إيران هذه السوق، وال سيما أن عدد 

الداخلي  الــخــالف  أن  أســاس  والشعب، على 
قادر على تأخير أي عملية سياسية كاملة، 
على أن يتم الرهان على الوقت لقلب املعادلة 
لألطلسي.  االنضمام  رفــض  أنصار  لصالح 
تــمــامــًا كــمــا هــي الــحــال عــلــيــه فــي مــولــدوفــا، 
لـــنـــاحـــيـــة اعـــتـــمـــاد الـــســـلـــطـــة فـــيـــهـــا ســيــاســة 
مــتــوازنــة بــني الـــروس واألطــلــســيــني، ملنع أي 
حــالــة فــوضــى قـــد تــنــشــب فـــي الـــبـــالد. تــريــد 
مشابهة  حالة  صربيا،  واستطرادًا  روسيا، 

ملولدوفا في مونتينيغرو.
ال تــبــدو مونتينيغرو فــي وضـــع جــيــّد، رغــم 
ابــتــعــادهــا جغرافيًا عــن روســيــا، لكن وجــود 
ُيــشــّكــل نقطة تحّول  الــجــوار، قــد  صربيا فــي 
ــــرض نــفــســهــم فــي  الــــــــروس فــ ــال أراد  ــ فــــي حــ
الــبــلــقــان عـــن طـــريـــق الــــصــــرب، تـــحـــديـــدًا عبر 
استغالل ملف اللجوء. كما أن مونتينيغرو، 
رّسخت في مكان ما، تحالفا روسيا صربيا، 
لـــم يــكــن واردًا عــلــى أيــــام بــانــي يــوغــســالفــيــا 
السابقة، جوزيف تيتو، مع أنه كان شيوعي 
مركزيًا  مفتاحًا  باتت صربيا  اآلن،  االنتماء. 
لــروســيــا فـــي الــبــلــقــان، رغــــم أن الـــــروس أيـــام 
بوريس يلتسني لم يقوموا بشيء ملنع سجن 
الــرئــيــس الــيــوغــســالفــي الــســابــق ســلــوبــودان 
ــــى املــحــكــمــة  مــيــلــوســيــفــيــتــش، واقــــتــــيــــاده إلــ
الدولية في الهاي هولندا، إال أنهم احتضنوا 
ما  راغبًا في تدمير  يلتسني  لم يكن  عائلته. 
كان يبنيه مع الغرب، باسم روسيا الجديدة 
بــعــد انــهــيــار االتـــحـــاد الــســوفــيــيــتــي، لصالح 

رجل ثبَت قيامه بمجازر في كوسوفو.
ــة، ســـتـــمـــّر  ــيــ ــســ ــلــ رحــــلــــة مـــونـــتـــيـــنـــيـــغـــرو األطــ
بصعوبات عدة، قد يكون أبرزها في املرحلة 
 ،

ً
ــام كــــامــــال ــمــ ــلـــة، إتــــمــــام عــمــلــيــة االنــــضــ املـــقـــبـ

العسكرية،  األطلسية  بالخبرات  واالستعانة 
التعاون  إعــالن روسيا عــدم مواصلتها  بعد 
العسكري والتدريب التقني مع السلطات في 

بودغوريتشا.

بـــمـــعـــنـــى آخـــــــــر، يـــــــرى مــــســــؤولــــو الـــســـيـــاســـة 
الخارجية اإليرانية أن االتفاق النووي يعني 
بناء جسر ثقة مع الغربيني. وتدرك طهران أن 
هــذا تستند على عالقات  الثقة  دعــائــم جسر 
اقتصادية أكثر تطورًا، واالتفاق النووي فتح 
املصالح  ألن  مصراعيها،  على  الفرصة  هــذه 
االقتصادية املشتركة، تعني عالقات سياسية 
وطيدة، أو على األقل أكثر هدوءًا واستقرارًا، 
وهو ما يعني تعاونًا أكبر بني إيران والغرب.
ــام بـــجـــولـــة أوروبـــــيـــــة، فــي  ــ وكــــــان روحــــانــــي قـ
يناير/كانون الثاني املاضي، شملت إيطاليا 
ــانــــت األولـــــــى مــن  ــان، وكــ ــكـ ــيـ ــاتـ ــفـ ــا والـ وفـــرنـــسـ
نــوعــهــا، مــنــذ اإلعـــــالن عـــن االتـــفـــاق الـــنـــووي. 
ورافـــقـــه يــومــهــا وفـــد رفــيــع وعـــاد إلـــى طــهــران 
 فــــي جــعــبــتــه اتـــفـــاقـــيـــات اقـــتـــصـــاديـــة 

ً
حــــامــــال

زارت وفود  املقابل،  الـــدوالرات. في  بمليارات 
من أملانيا وفرنسا وإيطاليا وغيرها من دول 
 عـــن زيـــارة 

ً
ــران، فــضــال ــ االتـــحـــاد األوروبــــــي إيــ

ــرة الــخــارجــيــة  ــ ال تــقــل أهــمــيــة قــامــت بــهــا وزيـ
فــي االتــحــاد األوروبـــــي، فــيــدريــكــا موغريني، 
اإليراني  التعاون  والتي بحثت سبل تطوير 
واالقــتــصــادي على حد  السياسي  األوروبــــي 

سواء.
كـــل هــــذا يــجــعــل الــحــكــومــة اإليـــرانـــيـــة مهتمة 
الدينامية  ولــكــن هــذه  الــغــرب،  مــع  بعالقاتها 
الـــجـــديـــدة تــثــيــر حــفــيــظــة الــبــعــض فـــي إيــــران. 
ــة بــلــمــس  ــيــ ــرانــ وتـــهـــتـــم جــمــيــع األطـــــــــراف اإليــ
إلغاء  أن  كما  الــنــووي عمليًا،  االتــفــاق  نتائج 
ذاتـــه، جعل  االتــفــاق  العقوبات بموجب نــص 
تحفظاتهم  يتجاوزون  اإليرانيني  املحافظني 
على العالقات مع الغرب، لكن استمرار توجه 
الحكومة أكثر نحو الدول الغربية دون حصد 
نتائج كــبــرى، واالبــتــعــاد عــن الــجــيــران، وهو 
قد يؤدي  املحافظون،  فيه  ما ال يرغب  أيضًا 
ــنـــار عــلــى حــكــومــة  فـــي املــســتــقــبــل إلــــى فــتــح الـ

روحاني.

أوال  كوبنهاغن،  بجامعة  الدولية  السياسات  في  البروفيسور  يقول 
الصف،  في  مزعج  كتلميذ  يتصرفون  كيف  عرفوا  »الــروس  إن  فيفر، 
استراتيجية  القوانين وخلق فوضى. وهي  إنهم يقومون بخرق كل 
تنجح في إعادة روسيا إلى الخريطة السياسية، من دون أن يكون هناك 
الحيوي«.  مجالها  روسيا  تعتبره  ما  خارج  بالتوسع  حقيقية  أطماع 
أية إمكانية ألن تخاطر روسيا بمهاجمة دولة في  ولهذا ال يرى فيفر 

حلف األطلسي حاليًا.

»تلميذ مزعج«

يشير الخبير الشأن الروسي، 
فليمنغ هانسن، إلى أن 
»وهم حرية الصحافة 

في روسيا، يدفع باتجاه 
تقديم روسيا كقوة 

أكبر وأكثر أهمية مما 
هي عليه«، معتبرًا أن 
»األدوات )الصحافية 

واإلعالمية( ُتستخدم لبث 
الخوف«.

تناقلت وسائل اإلعالم 
عدة أخيرًا أن زعيم حزب 

»الليبرالي الديمقراطي 
الروسي«،  فالدمير 

جيروفينسكي، طالب 
الرئيس فالديمير بوتين 

بـ«إظهار مقدرات 
روسيا النووية وما 

تسببه«.

تلويح بالنووي 

أدوات المعركة

بوتين منزعج من 
»سياسة العزل« 

)ميخائيل سفيتلوف/
)Getty

تحليل تحليل

يسعى ظريف لتوطيد عالقات بالده السياسية واالقتصادية بأوروبا )ماركو أولندر/فرانس برس(
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السعودية: أحكام 
باإلعدام في قضية 

»خلية العوامية«
أصـــــدرت مــحــكــمــة ســـعـــوديـــة، أمـــس، 
أحكامًا باإلعدام في حق 14 شخصًا 
بـ«خلية  يعرف  ما  ضمن  يحاكمون 
ابتدائيًا،  الحكم  وُيعتبر  العوامية«. 
إذ من املفترض أن تنظر فيه محكمة 
االستئناف، ثم املحكمة العليا، قبل 

أن يصبح نافذًا. 
 كـــمـــا أصـــــــدرت املــحــكــمــة الــجــزائــيــة 
ــريـــاض، فـــي الــقــضــيــة نفسها،  فـــي الـ
املتهمني،  أحــد  بإخالء سبيل  حكمًا 
وأحـــــكـــــامـــــا أخـــــــــرى بـــالـــســـجـــن ملــــدة 

تتراوح بني 3 سنوات و15 سنة.
)العربي الجديد(

اتهامات إيرانية للرياض
بتصفية حسابات سياسية 

حـــــــّمـــــــل رئـــــــيـــــــس مـــــؤســـــســـــة الــــحــــج 
اإليــــرانــــيــــة، ســعــيــد أوحـــــــــدي، أمـــس 
األربــــــعــــــاء، الـــســـعـــوديـــة مــســؤولــيــة 
الرياض  الحج بني  عــدم حل مسألة 
وطــــــــهــــــــران، واتــــهــــمــــهــــا »بـــتـــصـــفـــيـــة 
حــســابــاتــهــا ســيــاســيــًا مــــع إيـــــــران«. 
ــي تـــصـــريـــحـــات  ــ وقـــــــــال أوحـــــــــــــدي، فــ
تستجب  لم  السعودية  إن  إعالمية، 
إلى حل  لوساطة سويسرية تهدف 
ــدار تــأشــيــرات الــحــجــاج  ــ مــســألــة إصـ

اإليرانيني.
)العربي الجديد(

سجال تركي - ألماني
وصــــــف رئــــيــــس الــــــــــــوزراء الـــتـــركـــي، 
بــــن عـــلـــي يـــلـــدريـــم، أمـــــس األربــــعــــاء، 
التصويت الذي من املقرر أن يجريه 
الــيــوم الخميس،  الــبــرملــان األملـــانـــي، 
عــــلــــى مــــــشــــــروع قــــــــــرار بـــخـــصـــوص 
ــازر الـــتـــي تـــعـــرض لــهــا األرمــــن  املــــجــ
بـ«السخيف جــدًا«. وكان  عام 1915، 
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان 

ــورة(، قـــال فـــي تــصــريــح أمــس  )الــــصــ
الـــبـــرملـــان  أقـــــر  ــي حـــــال  فــ إنـــــه  األول، 
 ذلــك لن 

ّ
األملاني مشروع الــقــرار، فــإن

يــكــون لـــه أي جــانــب إلـــزامـــي ألنــقــرة 
وفق القانون الدولي. تجدر اإلشارة 
أنجيال  األملــانــيــة  املستشارة  أن  إلــى 
ميركل، تدعم مشروع القرار، إال أنها 
لــــن تــــشــــارك فــــي الـــتـــصـــويـــت بــســبــب 
ما  بحسب  الكثيف،  عملها  برنامج 

أكدت متحدثة رسمية أمس.
)العربي الجديد وفرانس برس(

الدوحة: »داعش« 
وترامب في مؤتمر »إثراء 

المستقبل«
اختتمت في الدوحة، أمس األربعاء، 
ــر »إثــــــــــراء املــســتــقــبــل  ــمـ ــؤتـ ــــال مـ ــمـ ــ أعـ
ــلــــشــــرق األوســــــــــط«،  االقـــــتـــــصـــــادي لــ
بتعبير املــشــاركــني فــي املــؤتــمــر عن 
قلقهم من املستقبل بسبب مشكالت 
تثير »القالقل«، في املنطقة والعالم، 
أبرزها الخطاب الذي يقدمه املرشح 
لــالنــتــخــابــات الــرئــاســيــة األمــيــركــيــة 
تهديدات  واستمرار  ترامب،  دونالد 
تنظيم »الدولة اإلسالمية« )داعش(، 
ــرار الــــصــــراع الــفــلــســطــيــنــي  ــمــ ــتــ واســ
النفط.  أسعار  وانهيار  اإلسرائيلي، 
ــيـــة  وكــــــــان مـــســـاعـــد وزيــــــــر الـــخـــارجـ
القطري للشؤون الخارجية، سلطان 
الختامية،  الكلمة  في  أكــد  املريخي، 
ــورة رؤيـــــــــة مـــشـــتـــركـــة  ــ ــلــ ــ ضـــــــــــرورة بــ

للتصّدي بحزم لهذه األزمات. 
)العربي الجديد(

وثائق تتهم »جامعة 
ترامب« ببيع الشهادات

كــشــفــت وثــــائــــق قـــانـــونـــيـــة أمــيــركــيــة 
بـــأوامـــر قضائية،  عنها  ــراج  ــ اإلفـ تــم 
يملكها  الــتــي  الخاصة  الجامعة  أن 
املــــــرشــــــح الـــــجـــــمـــــهـــــوري لـــلـــرئـــاســـة 

األمــيــركــيــة، رجــــل األعــــمــــال، دونــالــد 
ترامب )الصورة(، واملسماة باسمه، 
ــان الــــهــــدف مــنــهــا تــحــقــيــق الـــربـــح  ــ كـ
ــع الــــدرجــــات  ــيـ ــريــــق بـ املــــالــــي عــــن طــ
الــــجــــامــــعــــيــــة، ال تـــــدريـــــس املــــعــــارف 

والتخصصات الدراسية.
)العربي الجديد(



خلط حسابات وتمهيد للّم شمل »نداء تونس«

مصالحة السبسي والعكرمي

»المراكشي المتمرد«تحديات »البوليساريو«... القيادة والصحراء
محمد عبد العزيز

اتهم العكرمي 
الرئيس التونسي بالسعي 

لتوريث ابنه حافظ

تونس ـ وليد التليلي

للوزيــر  حتملــة 
ُ
امل العــودة  تثيــر 

التونسي السابق، لزهر العكرمي، 
حالــة  تونــس«،  »نــداء  حــزب  إلــى 
فــي  طــرف  مــن  السياســي ألكثــر  اإلربــاك  مــن 
الســاحة التونســية، بدءًا برئيــس الجمهورية 
قائــد  الباجــي  الحــزب،  مؤســس  التونســية، 
املنشــقني،  وبقيــة  حافــظ،  ونجلــه  السبســي، 
الذيــن ســاندوا العكرمــي فــي رفضــه ملجريــات 
األمور في الحزب منذ أكثر من عام، ووصواًل 
إلى أغلب من انضموا للحزب الجديد املنشق 
عن »النداء«، »مشــروع تونس«، الذي يتزعمه 
محســن مــرزوق. مالمــح املصالحــة بــرزت فــي 
نهايــة األســبوع املاضــي، حــني تــم عقــد لقــاء 
مفاجــئ بــني العكرمــي والسبســي، فــي قصــر 
قرطــاج، تطــّرق إلــى الوضــع العــام فــي البــالد 
علــى جميــع األصعــدة، واألزمــة التــي يمر بها 
حــزب »نــداء تونــس«. واكتفــى العكرمــي، إثــر 
اللقــاء، بتصريــح مقتضــب أكــد فيــه أنــه »تــم 
لتجــاوز  جــدي  بشــكل  العمــل  علــى  االتفــاق 
الصعوبــات مــن أجــل إيجاد مخــرج لحل أزمة 
نــداء تونــس«، وأن رئيــس الجمهوريــة »عّبــر 
املطروحــة  املقترحــات  لبعــض  تفّهمــه  عــن 

واملتعلقة بأزمة هذا الحزب«.
فاجأ اللقاء كل املتابعني لحزب »نداء تونس« 
وألزمتــه، التــي فّجرهــا العكرمــي نفســه، منــذ 
عــام تقريبــا، عندمــا بــدأ أواًل باالســتقالة مــن 
ها على 

ّ
الحكومــة، ثــم تلتهــا الحــرب التــي شــن

السبســي ونجله حافظ، متهما األب بالســعي 
لتوريث االبن، ومتهما إدارة القصر الرئاسي 

بالعمل لصالح الحزب.
وعلى الرغم من أن العكرمي كان رأس الحربة 
مــرزوق  محســن  اســتغله  الــذي  الخــالف  فــي 
مشــروعه  وتأســيس  الحــزب  عــن  لالنســالخ 
بالحــزب  يلتحــق  لــم  العكرمــي  فــإن  الجديــد، 
الثاني، معتبرًا أنه مشــروع شــخصي ملرزوق، 
ومؤكــدًا أنــه لــم يســتقل رســميا مــن »النــداء«. 
وعلــى الرغــم مــن ذلــك، حصــل مــا كان يشــبه 
املســتحيل بالنســبة لكثيرين، وعاد العكرمي 
يتحــدث مــن جديــد عــن إنقــاذ الحــزب، وعــاد 
بالتوريــث،  اتهمــه  مــن  الســتقبال  السبســي 
وكأن شيئا لم يكن. والسؤال يتمثل في معرفة 
األســباب العميقــة التــي عــادت بالعكرمي إلى 
مــن  بــد  الحــزب. كمــا ال  قصــر قرطــاج، وإلــى 

محاولة استقراء نتائج ذلك وتداعياته.
وفي السياق، يبرز عامالن رئيسيان وراء هذا 
املتحــدث  باســتقالة  يتمثــل  أولهمــا  الحــدث. 
اإلعالمي الســابق باســم حزب »نداء تونس«، 
رضــا بلحــاج، مــن رئاســة الهيئــة السياســية 

محاولــة  فــي  يتمثــل  أولهمــا  رئيســيني: 
استرجاع بعض الكوادر الهامة، التي غادرت 
الحــزب، والثانــي توجيه ضربة لحزب رئيس 
حملتــه  مديــر  األســبق،  الرئاســي  الديــوان 
الرئاســية، محســن مرزوق، وإقنــاع املترددين 
وإســقاط  الحــزب،  حاضنــة  إلــى  بالعــودة 
التوريــث  حــول  واالتهامــات  الذرائــع  كل 

وحــول ســيطرة حافــظ علــى الحــزب. ويبــدو 
مــن  سيســّرع  »النهضــة«  مؤتمــر  نجــاح  أن 
وتيــرة األحــداث والتحالفــات السياســية فــي 
الســتحقاق  اســتعدادًا  التونســية،  الســاحة 
آذار  مــارس/  فــي شــهر  البلديــة  االنتخابــات 
2017. غيــر أن عــودة العكرمــي لحزب »النداء« 
. ذلــك أن كثيرين من 

ً
لــن تكــون انتصــارًا كامــال

كــوادر الحــزب يرفضــون هــذه العــودة، وربمــا 
 حصلــت. مثــل أنصــار بلحــاج 

ْ
ســيغادرونه إن

الدســتورية  القيــادات  بعــض  حتــى  أو  أواًل، 
ــت أنهــا تخلصــت مــن بقيــة العائالت 

ّ
التــي ظن

السياســية القريبــة أو املنتميــة إلــى اليســار، 
وســلكت أمامهــا طريــق التصــرف فــي الحــزب 
بحريــة أكبــر، وعقــد تحالفــات سياســية تــرى 

أنها أمر طبيعي، خصوصا مع »النهضة«.

ولكن الذين يعرفون السبســي جيدًا، يدركون 
أنــه سياســي متمــرس، وربمــا سيســتفيد مــن 
العكرمــي.  لقــاء  أثارهــا  التــي  األجــواء  هــذه 
العكرمــي  مــن  القريبــون  يــدرك  املقابــل،  فــي 
أنــه شــخصية سياســية ذكيــة جــدًا، نجــح فــي 
أغلــب املبــادرات التــي بدأهــا، ووصــل بهــا إلى 
العارفــني  أكبــر  مــن  بالتأكيــد  وهــو  مبتغــاه، 
بحنكــة السبســي ودهائه السياســي، ويعرف 
الجــراح  كل  بســهولة  ينســى  لــن  أنــه  جيــدًا 
قــاده  الــذي  العصيــان  بإعــالن  التــي حصلــت 
ولــم  »النــداء«،  أزمــة  إلــى  وأدى  العكرمــي، 
بــل  أســبابها،  أحــد  العكرمــي  تصــرف  يكــن 
إلــى النتيجــة  قــادت  التــي  كان مجــرد القشــة 
مختلفــة،  وتيــارات  هجــني،  لحــزب  املنطقيــة 

ومصالح متعددة.
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سياسة

يجمع محللون على أّن 
أبرز التحديات التي تواجه 

جبهة البوليساريو بعد 
وفاة زعيمها محمد 
عبد العزيز تكمن في 

التوافق على قيادة 
جديدة يمكنها إدارة 

ملف الصحراء

قاد عبد العزيز الجبهة لـ40 عامًا )فاروق بطيشي/ فرانس 
برس(

تّمهد المصالحة بين الرئيس التونسي، الباجي قائد السبسي، والوزير السابق، لزهر العكرمي، بعد التالسن والتهم المتبادلة 
في ما بينهما، للّم شمل حزب »نداء تونس« عقب االنشقاقات التي عصفت به خالل الفترة الماضية

السبسي يسعى إلخراج »نداء تونس« من أزمته )فتحي نصري/فرانس برس(

الرباط  ـ حسن األشرف

لجبهــة  العــام  األمــني  وفــاة  أن  يبــدو  ال 
الذهــب  ووادي  الحمــراء  الســاقية  تحريــر 
)البوليســاريو(، محمــد عبــد العزيــز، أمــس 
تداعيــات  دون  مــن  ســتمر  الثالثــاء،  األول 
أو تأثيــرات مباشــرة أو غيــر مباشــرة علــى 
ملف الصحراء، باعتبار أن »البوليساريو« 
أربعــني  خــالل  العزيــز،  عبــد  واليــة  طيلــة 
عامــا، مــا فتئت تطالب بانفصال الصحراء 
عــن ســيادة املغرب. ويــرى محللون مغاربة 
أن غيــاب عبــد العزيــز عــن ملــف الصحــراء 
يأتي في خضم ســياقات ملتهبة تعيشــها 
جبهة البوليساريو من الداخل، وفي ظرف 
سياســي يمــر بــه ملــف الصحراء مــن خالل 
سياســية،  الجيــو  التحــوالت  مــن  العديــد 
يرّجــح  والتــي  املقبلــة،  القيــادة  يجعــل  مــا 
كثيــرون أن تكــون ممثلــة فــي وزيــر الدفــاع 
الســابق، القيــادي فــي الجبهــة محمــد ملــني 
ولــد البوهالــي، تواجــه منعطفــات عــدة في 

صراعها الدائم مع اململكة.

قيادة الجبهة
في هذا الصدد، يقول رئيس املركز املغاربي 
للدراسات األمنية وتحليل السياسات، عبد 
الرحيــم منار اســليمي، لـ »العربي الجديد«، 
شــمولي  تنظيــم  البوليســاريو  جبهــة  إن 
ومغلق، لكن وفاة زعيمها بعد أربعني سنة 
تأثيــرات  لهــا  ســتكون  الجبهــة  قيــادة  مــن 

 وفاة عبد 
ّ
كبيــرة عليهــا«. ويضيــف منــار أن

العزيز تأتي في ســياق لم يفرز فيه املؤتمر 
الرابع عشر األخير للجبهة مؤشرات القائد 
الجديد الذي قد يخلف الزعيم املريض منذ 

سنتني.
ويشير املحلل ذاته إلى أن مثل هذا االختيار 
قــد يخلــق نزاعــات وســط قيــادات الجبهــة، 
خصوصــا مــع محمــد ملــني ولــد البوهالــي، 
مــع  يتزامــن  الزعيــم  »مــوت   

ّ
أن إلــى  الفتــا 

ارتفــاع حدة االحتجاجات داخل املخيمات، 
اســتمرار  ترفــض  معارضــات  فيــه  وتظهــر 
الجيــل القديــم فــي القيــادة«. ويوضــح أنــه 
»باإلضافــة إلــى كل هــذه الحيثيــات، يجعــل 
مخيمــات  مــن  املضطــرب  اإلقليمــي  املنــاخ 
تنــدوف التــي تشــرف عليهــا البوليســاريو، 
عرضــة ملزيــد مــن االختراقــات. فجماعــة أبو 
تنظيــم  بايعــت  التــي  الصحــراوي  الوليــد 
ســنة  منــذ  )داعــش(  اإلســالمية  الدولــة 
التمــدد  مــن  ملزيــد  الفرصــة  هــذه  تنتظــر 
بشــرية  مــوارد  وتعبئــة  املخيمــات،  داخــل 
قتالية الستعمالها في املنطقة العازلة بني 

موريتانيا واملغرب«، على حّد تعبيره.

خيارات صعبة
التــي  املخاطــر  أكبــر  أن  اســليمي  ويــرى 
فــي  تتمثــل  املقبلــة  املرحلــة  تنتظرهــا 
املواجهات التي قد تقع بني سكان املخيمات 
املحتجــني والجيــش الجزائري املوجود في 
املنطقــة الثالثــة فــي تنــدوف وبشــار، الــذي 
شــرع فــي إغالق كل املمــرات نحو املخيمات 
منذ إعالن موت محمد عبد العزيز. ويلفت 
ــه »مهمــا كان شــكل القيــادة القادمــة 

ّ
إلــى أن

لجبهة البوليســاريو، فإنها ســتجد نفسها 
أمــام خيــارات صعبــة فــي تدبيــر العالقــات 
مــع الجزائــر، واألمــم املتحــدة، والصراعــات 
مــع املغــرب بشــأن ملف الصحــراء، بعد قرار 

مجلس األمن رقم 2285«.
حــزب  فــي  القياديــة  تعتبــر  جهتهــا،  مــن 
نزهــة  باملغــرب،  الحاكــم  والتنميــة  العدالــة 
»العربــي الجديــد«، أن »وفــاة عبــد  الوفــي، لـ
العزيــز مؤشــر علــى نهايــة البوليســاريو«، 
مضيفــة أن »الواجــب األخالقــي يقتضــي أن 
املتحــدة  واألمــم  الدولــي  املجتمــع  يتحّمــل 
مسؤوليتهما، وأن يعمال على فرض أجندة 

زمنية لتقديم حل سياسي لنزاع الصحراء 
اعتمدتهــا  التــي  التنظيميــة  باملخرجــات 
الــدول التــي مــرت بتجربــة الحكــم الذاتــي«، 
على حّد تعبيرها. وتطالب الوفي املجتمع 
والضغــط  للتفــاوض  أفــق  بوضــع  الدولــي 
علــى الجزائــر لتتراجــع عــن اســتغالل ملــف 
ه »في حال تّم العكس 

ّ
الصحــراء، مضيفــة أن

أمــام املجموعــات  ســتكون فرصــة ســانحة 
املتشــددة الختــراق مخيمات الصحراويني، 
كما تم في الســابق، وهو ما ســيهدد القارة 
ويشــجع  واالســتقرار،  واألمــن  األفريقيــة، 
الســرية  والهجــرة  بالبشــر  اإلتجــار  مافيــا 

باملنطقة«، على حد قولها.

الحســن  امللــك  الراحــل  املغربــي  العاهــل  كان 
عبــد  محمــد  تســمية  علــى  يحــرص  الثانــي 
البوليســاريو،  لجبهــة  العــام  األمــني  العزيــز، 
توفــى  والــذي  الصحــراء،  بانفصــال  املناديــة 
الثالثــاء، بعــد مــرض عضــال،  أمــس  مــن  أول 
مراكــش  مدينــة  إلــى  نســبة  »املراكشــي«،  بـــ 

املغربية، مسقط رأسه.
ولد األمني العام للجبهة الداعية إلى انفصال 
فــي  املغربيــة،  الســيادة  عــن  الصحــراء  إقليــم 
17 أغســطس/ آب 1948، فــي مدينــة مراكــش، 
االبتدائيــة  مدارســها  وفــي  اململكــة،  جنــوب 
والثانويــة تلقــى تعليمــه، فيمــا أكمل دراســته 
الخامــس  محمــد  جامعــة  فــي  الجامعيــة 
بالربــاط، إلــى حــدود بدايــة الســبعينيات مــن 

القرن املاضي.
والشــيوعي  الثــوري  الحــراك  غمــرة  وفــي 
بقــاع  مــن  العديــد  فــي  ســائدًا  كان  الــذي 
العالــم خــالل فتــرة الســبعينيات، اختــار عبــد 
العزيــز »التمــرد«، وقــرر االلتحــاق بناشــطني 
صحراويني أسسوا الجبهة الشعبية لتحرير 
املعروفــة  الذهــب  ووادي  الحمــراء  الســاقية 

باسم »البوليساريو«.
العزيــز،  عبــد  إن  الرجــل  مــن  مقربــون  يقــول 
بفضل حضوره الشخصي الطاغي، استطاع 
أن يتســلق الدرجــات واملناصــب داخــل جبهــة 
فــي  عضــوًا  ُعــنّي  وبعدمــا  »البوليســاريو«. 
مؤتمرهــا  خــالل  للجبهــة  السياســي  املكتــب 
التأسيســي عــام 1973 تمكــن مــن أن يضمــن 
الحركــة.  زعمــاء  بــني  قــدم  موطــئ  لنفســه 
وأتــاح مقتــل مؤســس جبهــة »البوليســاريو« 
املوريتانيــة  العاصمــة  فــي  الولــي  مصطفــى 
نواكشــوط، فــي يونيــو/ حزيــران 1976، لعبــد 
فــي  الشــخصي  طموحــه  يحقــق  أن  العزيــز 
قيــادة الحركــة، وهــو مــا تحقق لــه بعدما ُعنّي 
أمينــا عامــا للجبهــة خلفا ملؤسســها، وليبقى 
في منصبه ذاك طيلة أربعني عاما متواصلة.
أربعــة عقــود قضاهــا عبــد العزيــز علــى رأس 
نشــئت لهــدف واحــد 

ُ
»البوليســاريو«، والتــي أ

ووحيــد، وهــو املطالبــة بانفصــال الصحــراء. 
وألن الرجــل قضــى أربعــني ســنة كاملــة علــى 
رأس »البوليســاريو«، فقــد كان مــن الطبيعــي 

الداخليــة  الهــزات  مــن  للعديــد  يتعــّرض  أن 
بحيــث  السياســي،  مســاره  علــى  ــرت 

ّ
أث التــي 

الحركــة  داخــل  مــن  كثيــرة  أصــوات  ظهــرت 
التــي يتزعمهــا تطالــب برحيلــه عــن القيــادة، 
ال ســيما تيــار »شــباب التغييــر«، وهم شــباب 
طالبــوا  تنــدوف  مخيمــات  مــن  صحراويــون 

بالتغيير داخل الجبهة.
مجــرد  بأنهــا  الجبهــة  املغــرب  ويتهــم 
تدعمهــا  التــي  الجزائــر  خلفــه  تقــف  ســتار 
ة قوية 

ّ
وتحتضنهــا. وكانــت قــد تعرضت لهــز

خصوصــا  العزيــز،  عبــد  الراحــل  عهــد  فــي 
بعدما تفجرت فضيحة سرقة وتحويل املواد 
الغذائية واإلعانات التي كان يبعثها االتحاد 

األوروبي إلى سكان تندوف.
 عبد العزيز 

ّ
لكــن فــي املقابــل، يرى بعضهــم أن

طيلــة  البوليســاريو«  »وحــدة  علــى  حافــظ 
آخريــن  أن  مــن  الرغــم  علــى  كثيــرة،  ســنوات 
يرجعــون ذلــك إلــى اليــد الحديديــة التــي كان 
يشــير  كمــا  الحركــة.  قيــادة  فــي  يســتخدمها 
يدفــع  لــم  أنــه  لــه  يحســب  مــا  أن  إلــى  هــؤالء 
بمطالبــي االنفصــال إلــى حــرب مباشــرة مــع 
املغــرب، رغــم مطالــب »صقــور الجبهــة« برفــع 

السالح في وجه املغرب.
حسن...

قرّرت قيادة جبهة »البوليساريو«، 
السبت  طــــارئ،  ــمــاع  اجــت فــي 
المجلس  رئيس  تعيين  الماضي، 
خاطري  الــصــحــراوي،  الوطني 
العام  األمين  منصب  في  ادوه، 
المؤتمر  عقد  بانتظار  للجبهة 
جديد  زعيم  النتخاب  االستثنائي 
الذي  العزيز  عبد  لمحمد  خلفًا 
ــال 40  تــوفــي أمـــس، وذلـــك خ
وكالة  ذكــرت  ما  بحسب  يومًا، 
ثانية  جهة  من  ــرس«.  ب »فرانس 
السياسية  أوضح مسؤول األمانة 
غالي  ــراهــيــم  إب الــجــبــهــة،  ــي  ف
جزائريًا  وفدًا  أّن  برس«،  لـ«فرانس 
مهمًا سيحضر مراسم دفن عبد 

العزيز، السبت المقبل.

خاطري ادوه 
زعيمًا مؤقتًا

للحــزب، وإقالتــه مــن منصبــه كمديــر للديوان 
الرئاســي، علــى الرغــم مــن نفــي ذلــك رســميا. 
بلحــاج،  منتقــدي  أشــد  مــن  العكرمــي  وكان 
ويعتبره مع كثيرين ســببا في أزمة »النداء«. 
فــإن  املباشــر،  العكرمــي  هــذا ســبب  وإذا كان 
ســبب قبــول السبســي لهــذا الخيــار الصعــب، 
ه يعود مباشرة إلى 

ّ
يبدو أعمق من ذلك، ولعل

مــا عاينــه الرئيــس نفســه فــي افتتــاح مؤتمــر 
حركة »النهضة«.

وعلى الرغم من كل الكالم املعسول الذي قاله 
وســمعه السبســي فــي مؤتمــر »النهضــة«، إال 
أن املطلعــني علــى عمــق العالقــة بــني الطرفني، 
يعرفــون مــدى حــدة املنافســة بينهمــا. ويبدو 
ــف فكــرة اللقــاء التــي طرحهــا 

ّ
أن السبســي تلق

هدفــني  لتحقيــق  الوســطاء،  بعــض  عليــه 
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الدينار يطيح بمحافظ بنك الجزائر
الجزائر ــ حمزة كحال

العملــة  صــرف  أســعار  تهــاوي  أزمــة  أطاحــت 
محمــد  املركــزي،  املصــرف  محافــظ  الجزائريــة، 
لكصاســي، عــن موقعــه الــذي قضى فيــه نحو عقد 
ونصــف عقــد، بعــد قــرار بعزلــه اتخــذه الرئيــس، عبدالعزيــز 
بوتفليقة، خالل اجتماع ملجلس الوزراء، مساء أول من أمس.
وسبق إقالة محافظ بنك الجزائر )املركزي(، موجة انتقادات 
السياســة  الطبقــة  وســط  إجمــاع  ووقــع  طاولتــه،  حــادة 
معارضــني وموالــني بضرورة إقالته من منصبه، وبلغت إلى 
حد مهاجمته من طرف األمني العام لجبهة التحرير الوطني 
اعتبــر  الــذي  ســعداني،  عمــار  البرملانيــة،  األغلبيــة  صاحــب 
لكصاســي »خطــرًا علــى البــالد«. ويصــف املراقبــون محافــظ 
تعويــم  عمليــة  »مهنــدس  بـــ  الســابق  املركــزي  الجزائــر  بنــك 
العملــة املحليــة«، حيــث ُيعتبــر لكصاســي مــن أشــد املدافعــني 
وذلــك  الجزائــري«،  الدينــار  قيمــة  »تخفيــض  نظريــة  عــن 

ملواجهة ارتفاع فاتورة االستيراد وكبح ارتفاع التضخم.
واعتبــر النائــب البرملانــي، طاهــر ميســوم، إقالــة لكصاســي 

لـــ »العربــي الجديــد«  بالحــدث األبــرز لهــذه الســنة، مضيفــا 
أن »التطــور االقتصــادي واملالــي الــذي تغنــى بــه فــي تقريــره 
الســنوي الذي عرضه، في مارس/آذار املاضي، على البرملان، 
هو أكبر كذبة في حق الجزائر والجزائريني«.  واتهم ميسوم، 
املحافــظ الســابق للبنــك املركــزي بالقــول: »هل يكــذب محافظ 
البنك املركزي في أرقامه املعلنة علينا كنواب أم على الشعب 
الجزائــري الــذي ينتظــر الحقيقــة عــن أوضــاع بــالده املاليــة«. 
وأضــاف أن املحافــظ بقــي فــي منصبــه مــدة 15 ســنة دون أن 
يعطــي نتائــج ملموســة. بينمــا يعتبــر الخبيــر االقتصــادي، 
علــي فرحــات، أن إقالــة لكصاســي »إجــراء منطقــي«. وحســب 
الخبيــر، فإنــه بعــد 15 ســنة مــن تقلــده هــذا املنصــب، حــان 
الوقت لتغييره، خاصة وأن الحكومة تستعد إلطالق نموذج 

اقتصادي جديد هذا الشهر، يحتاج تغيير بعض الوجوه.
ويعتقد فرحات أن لكصاسي يتحمل مسؤولية تدهور قيمة 
الدينــار، بعــد تبنيــه سياســة تعويــم الدينــار، باإلضافــة إلــى 
فشــله فــي تحريــك املنظومــة البنكيــة فــي البــالد التــي بقيــت 

حبيسة املركزية اإلدارية.
يــرون  الجزائــر،  فــي  السياســي  للشــأن  مراقبــني  ثمــة  أن  إال 

أنــه ال يمكــن تحميــل الرجــل األول الســابق فــي بنــك الجزائــر 
املركزي، فشل املنظومة النقدية واملالية للبالد، ألنها ترتبط 
بــاإلرادة السياســية. وفــي الســياق ذاتــه، يــرى أســتاذ العلــوم 
فــي  رزاقــي،  عبدالعالــي  الجزائــر،  جامعــة  فــي  السياســية 
تصريــح لـــ »العربــي الجديــد«، أن لكصاســي ممكــن أن يكــون 
وراء بعض القرارات التي أثرت مباشرة على االقتصاد، على 
رأســها تخفيــض قيمــة الدينــار، وتعطيل فتــح مكاتب صرف 
العمــالت األجنبيــة، مــا شــجع الســوق الســوداء، إال أن هــذه 
 لــدى الســلطة الحاكمــة. ويعتبر رزاقي 

ً
القــرارات تترجــم إرادة

أنه ال يمكن أن يكون محافظ بنك الجزائر املركزي السابق أو 
مــن ســيعوضه »ســيد قــراره«. وينتظــر أن ينصــب بوتفليقــة، 
لــوكال،  محمــد  الجزائــري،  الخارجــي  للبنــك  العــام  املديــر 
محافظا جديدًا لبنك الجزائر، وذلك بعد أيام قليلة من ورود 
»أوراق  تســريبات  ضمــن  الجزائــري  الخارجــي  البنــك  اســم 
بنما«، التي كشفت أن البنك فتح رفقة شركة سعودية شركة 
»أوفشــور« فــي الجــزر العــذراء البريطانيــة. ويعيــش الدينــار 
الجزائــري أصعــب أيامــه، بعــد أن فقــد قرابــة 30% مــن قيمتــه 

مقابل الدوالر األميركي خالل سنتني.

الرباط - مصطفى قماس

الــدار  فــي  التجاريــة  االســتئناف  محكمــة  أصــدرت 
أمــس  للمغــرب،  االقتصاديــة  العاصمــة  البيضــاء، 
األربعاء، حكما نهائيا يؤيد تصفية شــركة »ســامير«، 

مالكة مصفاة البترول الوحيدة في البالد.
وقــال مصــدر مطلــع لـــ »العربي الجديــد«، إن »القاضي 
أصــدر حكمــه بنــاء علــى الوضعيــة املتأزمــة للشــركة، 
املعنيــة،  ولــم يأخــذ بعــني االعتبــار مطالــب األطــراف 
خاصة أن املساهم الرئيسي، السعودي محمد حسني 
العامــودي، لــم يقــدم ســوى وعــود، ولــم يضــخ ســيولة 

في الشركة، بعد الحكم االبتدائي«. وحجزت الجمارك 
إلــى  تســعى  الشــركة، حيــث  علــى حســابات  املغربيــة 
 1.3 إلــى  قيمتهــا  تصــل  متأخــرة  ضرائــب  تحصيــل 
مليــار دوالر، بينمــا يبلــغ إجمالي ديون الشــركة 4.55 

مليارات دوالر.
وطالــب عمــال شــركة »ســامير«، التــي تديــر املصفــاة، 
أخيــرًا، بحســم ملــف محتكر التكرير قبــل فوات األوان، 
معتبريــن أن الشــركة تمتلــك املقومــات التــي تخولهــا 
احتياجــات  توفيــر  فــي  الريــادي  إلــى دورهــا  العــودة 

اململكة من املشتقات النفطية.
وشــدد العمــال علــى ضــرورة حمايــة الحــق فــي العمــل 

ألكثر من ســتة آالف عامل وألفي متقاعد، وفتح حوار 
مع ممثلي العاملني، من أجل إنجاح املرحلة االنتقالية 
التــي يفتــرض أن تفضي إلى مواصلة التكرير. وأشــار 
مصــدر مــن املصفــاة، فضــل عدم ذكر اســمه، لـ »العربي 
الجديــد«، أن مسلســل التصفيــة القضائيــة ســيتعدى 
. وشــدد علــى أنــه فــي حالــة لجــوء الشــركة 

ً
عامــا كامــال

للطعــن أمــام محكمــة النقــض، فــإن ذلــك ال يعلــق حكــم 
الطعــن ســيعزز  أن  يــرى  كان  وإن  الحالــي،  التصفيــة 

الحكم الحالي.
يشــار إلــى أن أنبــاء راجــت، أخيرًا، داخل الشــركة، تفيد 
باهتمام مجموعات دولية، لم يكشــف عن جنســيتها، 

بشراء املصفاة، غير أن األمر يبقى رهينا بما سيقرره 
املحكمــة. وذهــب  الــذي عينتــه  الشــركة  علــى  املشــرف 
الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز التابعة 
للكونفدراليــة الديمقراطيــة للشــغل، الحســني اليمني، 
إلــى أن الحكــم األخيــر، يقضــي اتخــاذ القــرارات التــي 
تحافــظ علــى املصفــاة التــي بناهــا املغــرب منــذ ســتة 
عقــود. وأشــار فــي تصريــح لـــ »العربــي الجديــد« إلــى 
أن قــرار املحكمــة أمــس، يســتدعي البحــث عــن مشــتر 
جديــد للمصفــاة أو عــودة الدولة بشــكل كلي أو جزئي 
إلــى رأســمال الشــركة، خاصــة أن املســاهم الرئيســي، 

السعودي العامودي لم يف بالتزاماته.

المغرب: حكم قضائي نهائي بتصفية محتكر تكرير النفط

أزمة النفط 
تفتك بفنزويال

النقــد  صنــدوق  توقــع 
معــدل  ارتفــاع  الدولــي 
فنزويــال  فــي  التضخــم 
العــام  خــالل   %720 إلــى 
وهــو   ،2016 الجــاري 
نظــرًا  تفــاؤال،  يعــد  مــا 
فــي  املحللــني  بعــض  ألن 
وصولــه  توقعــوا  البــالد 
تــزال  وال   .%1200 إلــى 
مــن  تعانــي  فنزويــال 
أزمــة اقتصاديــة طاحنــة 
أســعار  ضعــف  ظــل  فــي 
تعتمــد  الــذي  النفــط 
عليــه املوازنــة، باإلضافة 
لحكومــة  اتهامــات  إلــى 
نيكــوالس  الرئيــس 
باإلنفــاق  مــادورو، 
ترفيهيــة  برامــج  علــى 
اجتماعية ودعم دول من 
بينها كوبا بشحنات من 
األزمــة  ظــل  وفــي  الخــام. 
االقتصادية، ال تســتطيع 
النقــد  توفيــر  كاراكاس، 
األجنبي الالزم الستيراد 
واالحتياجــات  الســلع 
مــا  وهــو  األساســية، 
تسبب في نقص حاد في 
األغذيــة واملــؤن باملتاجر 
التجزئــة.  ومحــالت 
إلــى  األمــر  وتفاقــم 
الجرائــم  معــدالت  زيــادة 
املحــال  مــن  والســرقات 
التجارية. وأفادت إحدى 
فنزويــال  مواطنــات 
أنجلــوس  »لــوس  لـــ 
الســعر  أن  تايمــز«، 
الرســمي لدســتة البيــض 
 1500 بلــغ  بيضــة(   12(

بوليفار )150 دوالرا(.
)Getty(

الكويت تشتري 28 طائرة من إيطاليا بـ 9 مليارات دوالر
طــائــرات  شـــراء  صفقة  الكويتية،  الحكومة  أنــجــزت 
»يوروفايتر« مع وزارة الدفاع اإليطالية بقيمة 9 مليارات 
من  مقاتلتين  إن  الكويتية  الدفاع  وزارة  وقالت  دوالر. 
عام  من  األخير  الربع  بحلول  تصان  سوف  »يوروفايتر« 
  .2022 عام  في  النهائي  التسليم  يكون  أن  على   ،2019
وبموجب الصفقة ستقوم الكويت بشراء 22 طائرة ذات 
مقعد واحد وعدد 6 طائرات ذات مقعدين وتتضمن 

تدريب الطاقم واستثمارات البنية التحتية بدولة الكويت.

»سوفت بنك« تخفض حصتها في »علي بابا«
أعلنت »سوفت بنك« اليابانية أنها تخطط لبيع حصة في 
»علي بابا« الصينية بقيمة 8 مليارات دوالر، في مسعى 
العاملة  اليابانية  الشركة  الشركة. وذكرت  لزيادة رأسمال 
المتوقعة  البيع  صفقة  أن  االتــصــاالت،  قطاع  في 
من   %28 إلى  بابا«  »علي  في  حصتها  تخفض  سوف 
حوالى 32%. وتعتبر هذه هي المرة األولى التي تقوم 
شركة  في  أسهمها  من  أي  ببيع  بنك«  »سوفت  فيها 

»علي بابا« المتخصصة في التجارة اإللكترونية.

»آبل« تعتزم طرح سندات بمليار دوالر في تايوان
ثاثين  ألجل  سندات  طرح  مرة  وألول  »آبل«  شركة  تعتزم 
رويترز  وكالة  ونقلت  تايوان.  في  دوالر  مليار  بقيمة  عاًما 
التي  السندات  عــوائــد  أن  ــس،  أم مطلعة  مــصــادر  عــن 
وتحظى   .%4.3 إلى   %4.2 بين  ستتراوح  »آبل«  ستطرحها 
جانب  إلى  كبير  بتدفق  التايواني  السندات  بسوق  السيولة 
الشركات  للديون طويلة األجل، وعادة ما تصدر  مشترين 
بهذا  تايوان  في  سندات  الجنسيات  متعددة  الضخمة 

الحجم لتوفير التمويل الازم. 

أخبار قصيرة

اقتصاد
مصطفى عبد السالم

الضربات الجوية لن تقضي 
على داعش في سورية والعراق، 

والتحالف الدولي الذي تقوده 
أميركا ليس لديه القدرة على 
اجتياح املناطق التي يسيطر 

عليها التنظيم بريًا، والنتيجة، إما 
البحث عن أساليب مبتكرة لدحر 
داعش وإضعاف قوته العسكرية 

واالقتصادية تمهيدًا للقضاء 
عليه، أو أن يكون البديل هو بقاء 

الوضع على ما هو عليه ومواصلة 
التنظيم سيطرته على نحو %40 

من أراضي الدولتني، وبالتالي 
استمرار خطره وتهديده معظم 

الدول العربية. هذه النتيجة توصلت 
إليها مجموعة محترفة من الخبراء 
الدوليني املتخصصني في مجاالت 

النفط والسياسة واالقتصاد 
والشؤون العسكرية الذين تحدثوا 

أمس في جلسة » تنظيم داعش 
والنفط« التي عقدت ضمن جلسات 

املؤتمر الـ 11 إلثراء املستقبل 
االقتصادي للشرق األوسط الذي 

استضافته الدوحة على مدى األيام 
الثالثة املاضية. وقبل الخوض 

في النتيجة واقتراحات التعامل 
مع معضلة داعش، تعالوا نتأمل 
األرقام التي تم استعراضها في 

الجلسة وتكشف عن مصادر 
تمويل التنظيم ومدى سيطرته 

على حقول النفط وما يشكله الخام 
األسود من منابع مالية قوية.

1- ال يزال النفط املصدر الرئيسي 
إليرادات داعش، رغم تراجع 

أسعاره عامليًا، بل ويسبق موارد 
أخرى منها بيع اآلثار وسرقة 

املصارف والزكاة.
2- يوفر النفط نحو 50 مليون 

دوالر شهريًا للتنظيم، وهذا املبلغ 
يوجه لتمويل املجهود الحربي 

واإلنفاق على أسر املقاتلني في 
صفوفه، وشراء بعض الوالءات 

والذمم.
3- يسيطر التنظيم على 80% من 

حقول النفط في سورية، مقابل 
12% للحزب الديمقراطي الكردي 

و8% فقط لنظام األسد.
4- التنظيم يسيطر على 6 حقول 

تنتج أكثر من 60 ألف برميل 
يوميًا، منها 40 ألفًا في سورية، 

و20 ألف برميل في العراق.
5- على عكس ما يتردد في وسائل 

اإلعالم الغربية من أن تركيا هي 
أكبر مشتٍر لنفط داعش، فإن 

األرقام تشير إلى أن نظام بشار 
األسد هو أكبر املشترين، إلى 
جانب إسرائيل، ودول أخرى.

6- التنظيم يهدر أكثر من 21% من 
إنتاج للنفط، العتماده على وسائل 

بدائية في اإلنتاج والتكرير.
7- التنظيم يبيع النفط بأسعار 

منخفضة جدًا تقل أحيانا بـ%70 
عن قيمتها ويتراوح السعر ما بني 
10- 25  دوالرًا للبرميل مقابل 50 

دوالرًا.
إذن يتوافر لدى داعش مصدر 

مالي مستمر ومتدفق يمول من 
خالله عملياته العسكرية، لكن ما 

الحل؟
الخبراء الدوليون اقترحوا حال 

عمليًا للتخلص من داعش وهو أن 
يبدأ التحالف إرسال جنود على 

األرض الستعادة آبار النفط الواقعة 
تحت سيطرة التنظيم.

دحر داعش يبدأ 
من النفط
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اقتصاد

الدوحة ـ مصطفى عبد السالم

كــشــف وزيـــــر االقـــتـــصـــاد واملــالــيــة 
بــــاملــــمــــلــــكــــة املــــــغــــــربــــــيــــــة، مـــحـــمـــد 
بوسعيد، لـ »العربي الجديد« عن 
وصول نحو 2.7 مليار دوالر من املساعدات 
التي وعدت دول الخليج بتقديمها للمغرب 
قــبــل أكــثــر مـــن 4 ســـنـــوات بــقــيــمــة 5 مــلــيــارات 
دوالر. ونفى الوزير تراجع املساعدات املالية 
التي تقدمها دول مجلس التعاون الخليجي 
إلـــى بــــاده، مــؤكــدًا أن الــدعــم الــخــلــيــجــي إلــى 
لــم يتأثر على خلفية تــهــاوي أسعار  املــغــرب 
الــنــفــط خـــال الــعــامــن املــاضــيــن، والــظــروف 
 :

ً
االقتصادية التي تمر بها هذه الدول، قائا

»املـــغـــرب لــم يــشــعــر بـــأي تغيير فــي شــراكــتــه 
ــاون«. وقــــال  ــعــ ــتــ الــ االســـتـــراتـــيـــجـــيـــة مــــع دول 
الوزير املغربي في تصريحاته الخاصة على 
هامش مشاركته في فعاليات املؤتمر الحادي 
ــادي لــلــشــرق  ــتـــصـ عــشــر إلثــــــراء املــســتــقــبــل االقـ
األوســـط الـــذي اختتم أعــمــالــه أمــس األربــعــاء، 
إن حــزمــة الــدعــم الــخــلــيــجــي الــتــي تــم االتــفــاق 
عليها في 2012، لم تتعطل أو تتوقف كما ردد 
البعض. وكان مسؤولون مغاربة قد أكدوا أن 

املغرب لم يتلق سوى نحو 307 ماين دوالر 
الخليجية لعام 2015  املنحة  من مخصصات 
البالغة مليار دوالر، كما اعترف وزير السكنى 
ــــــة املـــغـــــــربـــي، مـــحـــمـــد نــبــيــل  وســـيـــاســـة املـــديـــنـ
الخليجية  ــدات  املــســاعـــ بــتــبــاطــؤ  بــنــعــبــدالــلــه، 
لباده منذ تـراجع أسعار النفط. وكانت 4 دول 
والكويت  والسعودية  اإلمـــارات  هي  خليجية 
وقطر قد تعهدت في 2012 بتقديم مساعدات 
قيمتها 5 مليارات دوالر للمغرب، وبواقع 1.25 
مليار دوالر لكل دولة، خال الفترة بن 2012 
و2017 ملساعدة اململكة في تجاوز التداعيات 
االقـــتـــصـــاديـــة الـــتـــي صــاحــبــت ثـــــورات الــربــيــع 
الــعــربــي وتــقــويــة اقــتــصــادهــا وتــعــزيــز البنية 
ــم قـــطـــاع الــســيــاحــة فــيــهــا، كما  ــ الــتــحــتــيــة ودعـ
تعهدت الدول الخليجية أيضا بتقديم حزمة 
مليارات   5 قيمتها  لــأردن  مساعدات مماثلة 
دوالر على مدى 5 سنوات أيضا. ويستهدف 
املـــغـــرب فـــي مــيــزانــيــتــه لــعــام 2016 الــحــصــول 
مــلــيــار دوالر  مــالــيــة قيمتها  عــلــى مــســاعــدات 
مــن الــخــلــيــج، كــمــا تــأمــل الحكومـة فــي خفض 
املحلي  الناتج  مـن   %3.5 إلــى  امليزانية  عجز  
اإلجمالي خـال العـام الحالي مـن عجـز متوقع 
4.3% في 2015. وأكــد، محمد بو سعيد، في 
أن  الجديد«  »العربي  لـ  الخاصة  تصريحاته 
كانت  للمغرب  الخليجية  املــســاعــدات  حزمة 
املشتركة،  واالســتــثــمــارات  املــشــاريــع  لتمويل 
ويتم السحب منها على حسب تقدم املشاريع 
أن قيمة  مــؤكــدا  الــطــرفــن،  بــن  املتفق عليها 

تبلغ نحو   ،2015 نهاية  تــم سحبه حتى  مــا 
2.7 مليار دوالر. وبداية مــارس/آذار املاضي 
السعودية  إن  املــغــربــيــة،  املــالــيــة  وزارة  قــالــت 
واملـــغـــرب وقــعــا اتـــفـــاق مــســاعــدة قــيــمــتــه 230 
مليون دوالر في إطار حزمة الدعم الخليجي. 
وحـــول مــا تـــردد عــن وجـــود عــاقــة بــن تأخر 
سحب كامل املبلغ املتفق عليه وعــدم تقديم 
املغرب ملشروعات محددة للجانب الخليجي، 
نفى الوزير املغربي ذلك أيضا، وقال إن هناك 
ميكانيزمات وأليات لتمويل املشاريع، ويتم 
الخليجية حــســب حالة  املــنــحــة  الــســحــب مــن 
تقدم كل مــشــروع. وردًا على ســؤال »العربي 
الجديد« عما إذا كان املغرب قد تقدم بعروض 
ــى الــجــانــب الخليجي  ملــشــروعــات جـــديـــدة إلـ
لدراستها ومن ثم تقديم التمويل الازم لها، 
قال وزير االقتصاد واملالية، إن املغرب انتهى 
التي  املشاريع  كل  عــرض  من  تقريبي  بشكل 

تم االتفاق حولها مع الجانب الخليجي.
ــر: »عـــلـــى الـــرغـــم مـــن أن أجــل  ــوزيــ ــاف الــ ــ وأضــ
مع  ينتهي  أن  املــقــرر  مــن  الخليجية  املــنــحــة 
نــهــايــة الــعــام الـــجـــاري، لــكــن بطبيعة الــحــال، 
أنها متعلقة بمشاريع فسوف يستمر  وبما 

أجل املنحة ربما إلى السنة املقبلة«.
ــــي  وفــيــمــا يــتــعــلــق بـــركـــود االقـــتـــصـــاد األوروبــ
وتــــأثــــيــــره عـــلـــى االقــــتــــصــــاد املـــغـــربـــي خــاصــة 
السياحة  مثل  االستراتيجية  القطاعات  على 
والـــتـــجـــارة الــخــارجــيــة والـــــصـــــادرات، قــــال بو 
ســـعـــيـــد، لـــــ »الــــعــــربــــي الــــجــــديــــد«: »بــالــتــأكــيــد 
ــي يــــتــــأثــــر ويــــتــــفــــاعــــل مــع  ــربــ ــغــ ــاد املــ ــ ــــصـ ــتـ ــ االقـ
منطقة  وخــاصــة  والــدولــي،  اإلقليمي  محيطه 
ــيــــورو الـــتـــي تــربــطــنــا بــهــا عـــاقـــات وطــيــدة  الــ
كبيرا  ا  جـــزء تشكل  والــتــي  الجميع  يعلم  كما 
مـــن تــجــارتــنــا الــخــارجــيــة، الفــتــا تــأثــر الطلب 
الخارجي املوجه للمغرب وتأثر معدالت نمو 
ــة املالية  االقــتــصــاد املــغــربــي مــنــذ بــدايــة األزمــ
تــنــويــع  أن  ــد  ــ وأكــ  .»2008 أغــــســــطــــس/آب  فــــي 

رام اهلل ــ محمد الرجوب

بحث ممثلون عن وكاالت السياحة التركية مع 
اإلمكانيات  مــؤخــرًا،  الفلسطينين،  نظرائهم 
اللوجستية املطلوبة، لزيارة عدد من الحجاج 
األتراك الذين يزورون مدينة القدس واملسجد 
في  مناسكهم  ألداء  تــوجــهــهــم  قــبــل  األقـــصـــى، 
املشاعر املقدسة باململكة العربية السعودية. 
ويهدف هذا التوجه إلى إعــادة إحياء املسار 
ــج، قـــبـــل االحــــتــــال  ــ ــحـ ــ ــاريــــخــــي لـــرحـــلـــة الـ ــتــ الــ
القدس  كــانــت  بحيث  لفلسطن،  اإلســرائــيــلــي 
ــام املــاضــي  ــعـ إحـــــدى مــحــطــاتــهــا. ونــجــحــت الـ
تجربة ملجموعة صغيرة من الحجاج األتراك 
الذين تمكنوا من زيارة املسجد األقصى قبل 

أن يتوجهوا إلى مكة املكرمة. 
ويــــقــــول مــــســــؤول مـــلـــف الـــحـــج والـــعـــمـــرة فــي 
اتـــحـــاد وكــــــاالت الــســيــاحــة الـــتـــركـــيـــة، محمد 
إرادة  مــن  ينبع  الــجــديــد  الــتــوجــه  إن  طبليط: 
لدى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بأن 
ترتبط رحات حج األتراك بفلسطن والقدس 
واملسجد األقصى، لكي تكتمل السلسلة التي 
كانت تجري في املاضي عندما كانت القدس 

إحدى حلقات الحجاج في طريق ذهابهم إلى 
مكة املكرمة أو عودتهم منها.

ــإن الـــرحـــات الــجــويــة  ووفــقــا ملــا هــو مــقــرر، فـ
ستنطلق من األراضــي التركية، وصــوال إلى 
مـــطـــار تـــل أبـــيـــب الــــدولــــي، ومـــنـــه إلــــى مــديــنــة 
الــقــدس واملــســجــد األقــصــى، ومـــن ثــم الــعــودة 
من مطار تل أبيب إلى مطار امللكة علياء في 
عمان، ومن ثم إلى السعودية التي ال تربطها 

مع إسرائيل حركة ماحة جوية مباشرة. 
يــزور فلسطن حاليا  الــذي  وأوضـــح طبليط، 
ضمن وفد من رجــال األعمال األتــراك، أن عدد 
ــراك ســنــويــا يــبــلــغ 74 ألــفــا، لكن  ــ الــحــجــاج األتـ
السنة  الــقــدس  زارت  منهم  صغيرة  مجموعة 
»العربي الجديد«  لـ املاضية. وأكد في حديثه 

أن ثمة صعوبات تحدث أثناء العبور من وإلى 
فلسطن، »ونحن نهدف إلى االلتقاء مع وكاء 
في  العاملة  الفلسطينية  السياحية  الشركات 
مدينة الــقــدس، مــن أجــل إيــجــاد حــلــول«. وقــال 
القدس  مدينة  يـــزورون  األتـــراك  املعتمرين  إن 
قــبــل أو بــعــد الــتــوجــه إلـــى مــكــة املــكــرمــة، »لكن 
الحج يتطلب إمكانيات لوجستية أكبر نظرا 
لوجود عدد كبير من األفراد في نفس املوعد 
وعليهم القيام بخطوات متشابهة في أوقات 
ــراك مع  ــ ضــيــقــة«. ويــبــحــث رجــــال األعـــمـــال األتـ
نظرائهم الفلسطينين سبل التعاون املشترك 
ضمن فعاليات الدورة الحادية عشرة ملجلس 
األعـــمـــال الــفــلــســطــيــنــي الـــتـــركـــي، الــتــي انــتــهــت 
األربـــعـــاء املـــاضـــي، فــي مــديــنــة رام الــلــه وســط 
جمعية  رئيس  نائب  ويقول  الغربية.  الضفة 
ــقـــدس،  ــال األعــــمــــال الــفــلــســطــيــنــيــن فــــي الـ ــ رجــ
أسامة عمر، إن األتــراك هم شركاء أساسيون 
ــع »الــعــربــي  لــفــلــســطــن. ولـــفـــت فـــي حــديــثــه مـ
الفلسطيني يأمل  الــجــانــب  أن  إلــى  الــجــديــد« 
تركيا،  مــع  الــتــجــاريــة  الــعــاقــات  عبر توطيد 
اإلسرائيلية  التركية مكان  املنتجات  بإحال 

في السوق الفلسطينية.

الدوحة ــ إبراهيم الطاهر

اخــتــلــف خــبــراء نــفــط واقــتــصــاد دولـــيـــون في 
تقدير حجم مصادر تمويل تنظيم »داعش«، 
خــاصــة فــي ســوريــة والــعــراق وليبيا، لكنهم 
أجــمــعــوا عــلــى أن الــنــفــط ال يـــزال هــو املــصــدر 
ــم تــراجــع  الــرئــيــســي إليــــــــرادات الــتــنــظــيــم، رغــ
أسعار النفط العاملية. جاء ذلك خال جلسة 
نقاشية تحت عنوان »تنظيم داعش والنفط«، 
والتي عقدت، أمس، في إطار فعاليات اليوم 
الثالث واألخير للمؤتمر الحادي عشر إلثراء 
الــذي  املستقبل االقــتــصــادي للشرق األوســـط 

تستضيفه العاصمة القطرية الدوحة.
وطـــالـــب املـــشـــاركـــون فـــي الــجــلــســة الــنــقــاشــيــة 
ــرورة تــجــفــيــف مــــــــوارد تــنــظــيــم داعــــش  ــ ــــضـ بـ
ــذيــــن  ــن الــ ــ ــديـ ــ ــاسـ ــ ــفـ ــ ومــــاحــــقــــة املــــهــــربــــن والـ
يــتــعــاونــون مـــع الــتــنــظــيــم فـــي تــســهــيــل حــركــة 
ــراء، مــوضــحــن أن نــظــام بــشــار  ــشــ الــبــيــع والــ
األسد هو أكبر مشتر للنفط من التنظيم، إلى 

جانب دول مجاورة منها إسرائيل.
وأكـــدوا أن التنظيم يــهــدر أكــثــر مــن 21% من 
الــكــمــيــة الــحــقــيــقــيــة لــلــنــفــط ألنـــه يــعــتــمــد على 
وســائــل وطـــرق بــدائــيــة فــي عمليات اإلنــتــاج 
والتكرير، وأوضحوا أن التنظيم يبيع النفط 
ــذا الـــصـــدد قــال  بــأســعــار مــنــخــفــضــة. وفــــي هــ

أستاذ العاقات الدولية بأكاديمية اإلمارات 
الديبلوماسية، مرهف جويجاتي، إن تنظيم 
الحالي على ستة  الوقت  الدولة يسيطر في 
حقول ينتج من خالها ما يربو على أربعن 
ألف برميل يوميا في سورية، وعشرين ألف 

برميل أخرى يوميًا في العراق.
ــاد داعــــــش يــمــكــن أن  ــتـــصـ وأشـــــــار إلـــــى أن اقـ
ينتعش حتى ولو لم يتم تصدير النفط إلى 
الــخــارج، نظرًا إلــى وجــود ســوق استهاكية 

داخــلــيــة تــربــو على عــشــرة مــايــن نسمة في 
كل من سورية والعراق.

ــال إن الــهــجــمــات الـــتـــي نــفــذهــا الــتــحــالــف  ــ وقـ
الدولي بقيادة الواليات املتحدة األميركية لم 
النفط من  تكن ذات تأثير كبير لوقف تدفق 

املناطق التي يسيطر عليها تنظيم الدولة.
وقــــال مــمــثــل املــنــتــدى االقــتــصــادي الــســوري، 
رامي شراك، إن الشعب لم يستفد من النفط، 
ــواء كــانــت اآلبــــار تــحــت ســيــطــرة داعـــش أو  سـ
ــــد كــان  الــنــظــام الــــســــوري، الفـــتـــا إلــــى أن األسـ
يتعمد عدم إدراج إيرادات النفط في املوازنات 

العامة للدولة ويعتبرها إيرادات سرية.
وأوضح أن تنظيم داعش يسيطر على %80 
من حقول النفط  في سورية، بينما يسيطر 
ــردي عـــلـــى %12  ــ ــكـ ــ ــي الـ ــراطـ ــقـ ــمـ ــديـ الــــحــــزب الـ
ونظام األسد على 8% فقط من عدد الحقول 
السورية، وأن التنظيم  حقق إيرادات وصلت 

إلى 3 ماين دوالر يوميًا في وقت سابق.
وأضــاف شــراك أن تنظيم داعــش يدعم نظام 
األســد، من ناحيتن، األولــى عبر بيع معظم 
إنتاجه من النفط للنظام  بأسعار أقل من 75 
% من السعر العاملي، والثانية هي بيع النفط 
بــالــلــيــرة الــســوريــة، مــا يــســاعــد عــلــى صمود 
العملة املحلية أمام الــدوالر، وهو ويعزز من 

اقتصاد األسد.

المغرب 
ينّوع شراكاته

)Getty( داعش تستنزف نفط العرب
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عمان ــ زيد الدبيسية

الجديدة  األردن  حكومة  باشرت 
املــلــقــي، مهامها  بــرئــاســة هــانــي 
رسميًا، أمس، بعد أدائها القسم 
امللك عبد  العاهل األردنــي  أمــام  الدستوري 
الله الثاني، وسط ملفات اقتصادية شائكة 
ســتــشــكــل اخـــتـــبـــارًا صــعــبــًا كــونــهــا حــكــومــة 
انتقالية تسبق االنتخابات البرملانية التي 

ستجري قبل نهاية سبتمبر/أيلول املقبل.
والافت أن امللقي، أبقى على تركيبة الفريق 
االقـــتـــصـــادي الــــذي ورثــــه مـــن ســلــفــه رئــيــس 
الــوزراء عبد الله النسور، باستثناء تغيير 
مها  والتموين،  والتجارة  الصناعة  وزيــرة 
ــول االقـــتـــصـــادي الــعــريــق جـــواد  ــ عــلــي، ودخـ
وزيــرا  الــــوزراء  لرئيس  أول  نائبا  العناني 

للصناعة ورئيسا للفريق االقتصادي.
الحكومة اضطر  رئيس  أن  مراقبون  ويــرى 
والــتــخــطــيــط  ــة  ــيـ ــالـ املـ وزراء  عـــلـــى  ــاء  ــقـ لـــإبـ
والطاقة حاليا، بسبب وجود ملفات صعبة 
قــطــع هـــــؤالء الــــــــوزراء شـــوطـــا كــبــيــرًا فــيــهــا، 
رأس  على  استمرارهم  تقتضي  واملصلحة 

وزارتهم لحن االنتهاء من تلك امللفات.
املــفــاوضــات الصعبة  املــراقــبــون إن  ويــقــول 
الــتــي يــجــريــهــا األردن حــالــيــا مـــع صــنــدوق 
ــدولــــي العـــتـــمـــاد بـــرنـــامـــج إصــــاح  الـــنـــقـــد الــ
اقتصادي جديد واشتراطات غير مسبوقة، 
قــد عـــززت فـــرص اإلبــقــاء عــلــى وزيـــر املالية 

عمر ملحس الذي يقود تلك املفاوضات.
ــد« مــــن مــصــدر  ــديــ ــجــ ــربــــي الــ ــعــ ــلـــمـــت »الــ وعـ
ببعثة  األول،  أمــس  التقى،  امللقي  أن  مطلع، 
الصندوق بحضور وزراء املالية والتخطيط 
يــؤدوا  أن  قبل  السابقة  للحكومة  والــطــاقــة 
اليمن الدستورية ضمن التشكيل الوزاري 
الجديد ما يعد تأكيدا على أهمية وجودهم 

ضمن الطاقم الحكومي هذه الفترة.
إلــــى ذلــــك قــــال الــخــبــيــر االقـــتـــصـــادي حــســام 
ـــ »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، إن املــلــفــات  عـــايـــش، لـ
الصعبة املاثلة أمام الحكومة والتي ورثت 
بــعــضــهــا عـــن الــحــكــومــة الــســابــقــة قـــد ألــقــت 
الــحــكــومــة بخاصة  تشكيلة  عــلــى  بــظــالــهــا 
الــــفــــريــــق االقــــتــــصــــادي فـــلـــيـــس مــــن الــســهــل 

والــطــاقــة  والــتــخــطــيــط  املــالــيــة  وزراء  تغيير 
على سبيل املثال حاليا، وهناك مفاوضات 
حــاســمــة مــع بــعــثــة صــنــدوق الــنــقــد الــدولــي 

أوشكت على االنتهاء في جولتها الحالية.
الحكومة  على  معقود  الــرهــان  أن  وأضـــاف 
الصندوق خاصة  لتجاوز مطبات  الحالية 
فــي ظــل الــخــبــرة االقــتــصــاديــة والتفاوضية 
ــده الـــعـــنـــانـــي  ــ ــانـ ــ ــسـ ــ ــا املــــلــــقــــي، ويـ ــيـــســـهـ لـــرئـ
ــتــــصــــادي، الـــــذي يملك  رئـــيـــس الـــفـــريـــق االقــ
تقلد خالها  عاما   40 لنحو  واسعة  خبرة 
االقتصادية  الحكومية  املــواقــع  مــن  العديد 
الصناعة  وزارات  أبــرزهــا  مــن  والــســيــاســيــة 
ورئاسة  والخارجية  والتخطيط  والتجارة 

الديون امللكي وغيرها.
ويرى عايش، أن استغال عامل الوقت مهم 
ــام الــحــكــومــة إلنـــجـــاز مــهــامــهــا بــالــســرعــة  أمــ
امللقي  حكومة  كانت  إن  وتساءل  املطلوبة، 
من  الــشــائــكــة  الــحــقــول  تــخــطــي  ستستطيع 
خـــال تــدعــيــم أركــــان االقــتــصــاد بـــقـــرارات ال 

تفقدها شعبيتها مبكرًا.
ــيـــس الــلــجــنــة املـــالـــيـــة فــــي مــجــلــس  ــال رئـ ــ وقــ

النواب األردني، الذي تم حله األحد املاضي، 
الجديد«،  »العربي  لـ البقاعي  الرحيم  عبد 
ــذي يـــبـــديـــه صــــنــــدوق الــنــقــد  ــ إن الـــتـــشـــدد الــ
الدولي في مفاوضاته تأتي بناء على طلب 
مــن الـــدول والــجــهــات املــانــحــة الــتــي تعهدت 
لندن  فــي مؤتمر  لـــأردن  بــالــتــزامــات مالية 

للمانحن الذي انعقد مارس/آذار املاضي.

لــاقــتــراض  الـــلـــجـــوء  إلــــى  األردن  ويــضــطــر 
ملــواجــهــة أزمــتــه املــالــيــة الــخــانــقــة، حيث بلغ 
عجز املوازنة 1.27 مليار دوالر، من إجمالي 
املوازنة البالغ 11.97 مليار دوالر. وأضاف 
عايش، أن الحكومة الجديدة أمام تحديات 
صعبة منها زيادة األسعار وفرض مزيد من 
الضرائب ورفع الدعم عن الخبز والكهرباء 
بخاصة للشرائح الفقيرة ومحدودة الدخل. 
وأشار إلى أن االستثمارات في قطاع الطاقة 
التي يشرف عليها مباشرة الوزير ابراهيم 
سيف، والخطط املرتبطة بها تشكل تحديا 
فــي إنجازها  لــإســراع  الحكومة  أمـــام  آخــر 
بـــهـــدف إخـــــراج الـــبـــاد مـــن عــنــق الــزجــاجــة، 
حيث تعاني من ارتفاع العجز املالي بسبب 

أعباء الكهرباء والنفط.
لـ  ــة،  ــيـ ــالـ املـ فـــي وزارة  وأكـــــد مـــصـــدر مــطــلــع 
»العربي الجديد« أن صندوق النقد يضغط 
بـــقـــوة عــلــى الــحــكــومــة لــتــخــفــيــض الــنــفــقــات 
مــن خال  مــالــي  بشكل كبير وتحقيق وفــر 
ــن ضــمــنــهــا ربـــط  ــاذ عـــــدة إجــــــــــراءات مــ ــخــ اتــ
تسعير الكهرباء باألسعار العاملية، بحيث 

مــا هو  غـــرار  النظر بها شهريا على  يــعــاد 
التي  النفطية  املشتقات  أسعار  في  حاصل 
تــحــدد شــهــريــا تبعا لــأســعــار الــعــاملــيــة، ما 
سيؤدي إلى رفع أسعار الكهرباء على كافة 

املواطنن.
وأضــــاف أن الــصــنــدوق طــلــب أيــضــا العمل 
ــة الـــــبـــــاد الـــتـــي  ــيــ ــلــــى تـــخـــفـــيـــض مــــديــــونــ عــ
تـــجـــاوزت 34 مــلــيــار دوالر مــتــجــاوزة %90 
مــن الــنــاتــج املــحــلــي اإلجــمــالــي املــقــّدر للعام 
الدعم  تناول موضوع  إلــى  الحالي، إضافة 

الحكومي للخبز والشعير.
مــلــيــون دوالر   230 الــحــكــومــة  وخــصــصــت 
فــي مــوازنــتــهــا لــلــعــام الــحــالــي لــدعــم القمح 
والــشــعــيــر لــلــمــحــافــظــة عــلــى أســـعـــار الــخــبــز 
الــثــروة  مــربــي  الحالي ودعـــم  املستوى  عند 

الحيوانية.
ــــؤول األردنـــــــــي إلـــــى أن بــعــثــة  ــسـ ــ وأشــــــــار املـ
السابع عشر من  بــدأت في  التي  الصندوق 
الــشــهــر املــاضــي، يــفــتــرض ان تنتهي الــيــوم 
مــع  ــاق  ــ ــفـ ــ التـ تـــتـــوصـــل  أن  دون  الـــخـــمـــيـــس 
الحكومة بشأن برنامج اإلصاح، ومن غير 

املستبعد أن يتم تمديد فترة الزيارة.
الحكومة،  الصندوق يضغط على  إن  وقــال 
ضــمــن اشـــتـــراطـــاتـــه، لــلــعــمــل عــلــى تشغيل 

الاجئن السورين املقيمن على أراضيه.
الخبير االقتصادي أحمد زكريا صيام قال، لـ 
»العربي الجديد«، إن الخبرات التي يملكها 
رئيس الوزراء وأعضاء الفريق االقتصادي 
املاثلة  االستحقاقات  لكن  كبيرة ومتنوعة، 
فــي هذه  أمامها تصعب مهامها، وخــاصــة 
تحديات  األردن  فيها  يــواجــه  التي  املرحلة 
غير مسبوقة بسبب االضطرابات املحيطة 

وأزمة اللجوء السوري.
وأضـــــــــاف أن الــــعــــاهــــل األردنــــــــــي طـــلـــب مــن 
الحكومة العمل على إنجاز ملفات مهمة من 
الفقر  مشكلتي  مواجهة  على  العمل  بينها 
والــبــطــالــة وتــخــفــيــضــهــمــا، ووضــــع الخطط 
الـــازمـــة ملــواجــهــة الــتــحــديــات االقــتــصــاديــة 
التعاون  إضافة إلى التحرك عربيا لتعزيز 
االقــتــصــاديــة، وعــلــى وجـــه الــخــصــوص مع 
الــســعــوديــة والــعــمــل عــلــى مــأســســة الــعــاقــة 
االستثمارية واالقتصادية معها بعد إنشاء 

صندوق االستثمار املشترك.
وأوضح أن الحكومة مطالبة أيضًا بمتابعة 
انعقد  الــذي  للمانحن  لندن  مؤتمر  نتائج 
في مــارس/آذار املاضي؛ والــذي ترتب عليه 
ــــأردن تـــجـــاه الــاجــئــن  ــة لــ ــيـ ــتـــزامـــات دولـ الـ
السورين من توفير فرص عملهم والتعليم 
الصحية وغــيــرهــا، مقابل وعــود  والــرعــايــة 
بدعم مالي وإقامة مناطق تنموية وتسهيل 

ــادرات األردنـــــــيـــــــة لــــأســــواق  دخــــــــول الــــــــصــــــ
األوروبـــــيـــــة. ورجـــــح وزيـــــر املـــالـــيـــة األردنـــــي 
الـــذي حــافــظ على موقعه في  عمر ملحس، 
الحكومة الجديدة، أال تتجاوز نسبة النمو 

في االقتصاد الوطني %2.2.
ــــي قــد وجـــه انــتــقــادات  وكـــان الــبــرملــان األردنـ
ــقـــة، لــفــشــلــهــا مــــن وجــهــة  لــلــحــكــومــة الـــســـابـ
االقتصادية  األوضـــاع  معالجة  في  نظرهم 
املتفاقمة في الباد، خاصة مشكلتي الفقر 
والبطالة وارتــفــاع األســعــار. ودافــع النسور 
عن حكومته، مؤكدًا أنها حققت العديد من 
اإلنــجــازات فــي مختلف الــقــطــاعــات، خاصة 
في مجال الطاقة، وقال إن »األردن شهد نقلة 

نوعية خال السنوات القليلة املاضية«. اختبار صعب
أبرزها  صعبة  اقتصادية  تحديات  الملقي،  هاني  برئاسة  الجديدة  األردنية  الحكومة  تواجه 
ضغوط صندوق النقد الدولي وزيادة الديون واألعباء المعيشية المتفاقمة للمواطنين، ويأتي 

ذلك في ظل اإلبقاء على معظم الفريق االقتصادي بالحكومة السابقة 
زيادة أسعار المحروقات

قررت الحكومة األردنية رفع أسعار املحروقات في السوق املحلية، بما 
في ذلك البنزين والسوالر، معلنة عن أسعار جديدة سيستمر العمل 
البنزين  بيع  وارتــفــع سعر  الــجــاري.  يونيو/حزيران  طيلة شهر  بها 
إلــى 730  مــن 705  والبنزين 95  للتر  إلــى 560 فلسًا  مــن 535   90
في  األردن،  في  النفطية  املشتقات  لجنة تسعير  وأكــدت  للتر.  فلسًا 
بيان، أصدرته أمس األول: أنه في ما يخص السوالر، فقد ارتفع سعر 
بيعه بمقدار 40 فلسا من 365 إلى 405 فلوس للتر. وأضافت: »رغم 
ارتفاع سعر مادة الغاز املسال عامليا بنسبة وصلت إلى 7.3%، فقد 

املنزلي عند 7 دينارات لألسطوانة«  الغاز  تثبيت سعر أسطوانة  تم 
)الدينار األردني= 1.4 دوالر(. ودأبت الحكومة، منذ نوفمبر/تشرين 
الثاني 2012، على تحديد سعر شهري للمشتقات النفطية، وذلك في 
الدعم عن املحروقات، في إطار خطة إصالح استهدفت  أعقاب رفع 
تحسني املــالــيــة الــعــامــة لــلــدولــة وتخفيض عــجــز املـــوازنـــة. ويــســتــورد 
األردن كامل احتياجاته النفطية من الخارج باألسعار العاملية، حيث 
السعودية،  مــن  الــخــام  النفط  باستيراد  الــبــالد  احتياجات  تلبية  تتم 

وكذلك شراء الغاز املسال من مناشئ مختلفة لتوليد الكهرباء.

االقــتــصــاد املــغــربــي وارتـــكـــازه عــلــى سياسات 
الـــقـــطـــاع الـــواضـــحـــة فـــي مـــجـــال الـــفـــاحـــة عبر 
املــخــطــط األخـــضـــر، والــصــنــاعــة عــبــر مخطط 
اإلقاع الصناعي، والسياحة عبر رؤية 2020، 
والــلــوجــســتــيــك والــطــاقــات املــتــجــددة، وأيــضــا 

ــثـــمـــار الــعــمــومــي  ــتـ ــغــــرب عـــلـــى االسـ تـــركـــيـــز املــ
ودعــــم الــطــلــب الــداخــلــي، كــل ذلـــك دفـــع املــغــرب 
إلى تجاوز الركود واملــرور من األزمــة. وأشار 
إلـــى أن املــغــرب اآلن بــصــدد تــنــويــع شــراكــاتــه 
مع دول أخــرى وقــد تمثل ذلــك في زيــارة امللك 

املغربي محمد السادس إلى روسيا ثم الصن 
والتعاون مع دول أفريقيا والذي سوف يخلق 
نــوعــا مــن الــتــوازن لعاقاتنا الــدولــيــة ويكون 
اقــتــصــادنــا في  أخـــرى لتنويع  بمثابة دعــامــة 

مواجهة التقلبات االقتصادية.

وزير االقتصاد 
المغربي 
محمد بوسعيد 
)األناضول(

األردنيون 
ينتظرون 
تحسن 
أوضاعهم 
المعيشية في 
ظل الحكومة 
الجديدة 
)فرانس برس(
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اقتصاد

لندن ــ موسى مهدي

تـــبـــدأ مــنــظــمــة الـــبـــلـــدان املـــصـــدرة 
للنفط »أوبك« اجتماعاتها، اليوم، 
في فيينا، وهــي في وضــع مريح، 
دوالرًا،   50 إلــى  النفط  أســعــار  ارتفعت  حيث 
ــاق عــلــى تثبيت  ــفــ عــلــى الـــرغـــم مـــن عــــدم االتــ

اإلنتاج في شهر أبريل/ نيسان املاضي.
وتــعــقــد هــــذه االجـــتـــمـــاعـــات ألول مــــرة بـــدون 
النعيمي،  علي  النفطية،  الصناعة  مهندس 
ــذي فـــقـــد مــنــصــبــه فــــي الـــتـــعـــديـــل الـــــــوزاري  ــ الــ
األخير الذي جرى في السعودية، وسيحضر 
الجديد،  السعودي  النفط  االجتماعات وزير 
خالد الفالح، الذي سيوضع في أول اختبار 
حقيقي. وقال وزراء النفط الذين وصلوا إلى 
إن أسعار  االجــتــمــاع،  أمــس، لحضور  فيينا، 

النفط تتحرك في االتجاه الصحيح. 
ــفــــط اإلمــــــاراتــــــي  ــنــ وأشــــــــــار كـــــل مـــــن وزيـــــــــر الــ
والنيجيري إلى أن استراتيجية املنظمة التي 
عملت على خفض أسعار النفط، نجحت في 
امتصاص الفائض النفطي. وذلك في إشارة 
إلــــى انــخــفــاض إنـــتـــاج الــنــفــط الــصــخــري في 
أميركا وانخفاض إنتاج نفوط املياه العميقة 

و»خامات الكلفة العالية«.
ــفـــاع  ــنـــدن يــــعــــزون ارتـ لـــكـــن تـــجـــار نـــفـــط فــــي لـ
أسعار النفط إلى زيادة الطلب على املشتقات 

النفطية في الصيف، خاصة في أميركا.
وبلغت أسعار خام برنت في التعامالت التي 
جــــرت، أمــــس، فــي لــنــدن فــي جــلــســة منتصف 
النهار على عقود يوليو/تموز 49.65 دوالرًا 
للبرميل بانخفاض طفيف بلغ 7 سنتات عن 
بلغ  كما  الــثــالثــاء.  يــوم  السعرية  مستوياته 
الخفيف  األميركي  غــرب تكساس  سعر خــام 
وذلــــك  يـــولـــيـــو،  عـــقـــود  لــــــذات  دوالرًا   48.47
بلومبيرغ  لوكالة  السعرية  املؤشرات  حسب 
أن  لندن،  في  األميركية. واستبعدت مصادر 
اإلنــتــاج في  تثبيت  مــســألــة  املنظمة  تــنــاقــش 
اجتماع اليوم، حيث أن موقف إيران الرافض 
لتثبيت اإلنتاج لم يتغير، كما أن السعودية 
لتثبيت  ترتيبات  أيــة  على  التوقيع  تــرفــض 

اإلنتاج، مالم توقع عليها طهران. 
وارتفع إنتاج النفط اإليــرانــي إلــى قرابة 3.6 
ماليني برميل يوميًا، وهو مستوى قريب من 
في  النفطي  الحظر  قبل  اإلنــتــاج  مستويات 

العام 2012 . 
يــذكــر أن وكــالــة األنـــبـــاء اإليــرانــيــة نــقــلــت عن 
ركــن الدين جــوادي، نائب وزيــر النفط قوله، 
قــبــل أســبــوعــني، إن إنـــتـــاج بــــالده مـــن النفط 
العقوبات  قبل  ما  مستويات  سيصل  الخام 
ــتـــزام طــهــران  فـــي غــضــون شــهــريــن، مـــؤكـــدًا الـ
بــتــعــزيــز إنــتــاجــهــا. وقــــال جــــوادي إنـــه سيتم 
بنهاية  العقوبات  قبل  ما  ملستويات  العودة 
ــان إنــتــاج  ــاري. وكــ 20 يــونــيــو/ حـــزيـــران الـــجـ
 مـــن أربــعــة 

ً
الــنــفــط اإليـــرانـــي يــبــلــغ أقـــل قــلــيــال

مــاليــني بــرمــيــل يــومــيــًا قــبــل فـــرض العقوبات 
على صناعة النفط في 2011 و2012. 

وذكــر جـــوادي، األســبــوع املــاضــي، أن اإلنتاج 
تجاوز بالفعل 3.5 ماليني برميل يوميًا.

ــادة  ومـــن جــانــبــهــا تــصــر الــســعــوديــة عــلــى زيـ
إنتاجها حسب طلبات الزبائن. وكان الرئيس 
التنفيذي لشركة النفط السعودية »آرامكو«، 
أمني الناصر قد ذكر في تصريحات نشرتها 
الشركة   « أن  تايمز«،  »فاينانشيال  صحيفة 
ستلبي كــل طــلــبــات الــعــمــالء وهــنــالــك دائــمــًا 
حــاجــة لـــزيـــادة اإلنــــتــــاج«. وقــــال »ســنــواصــل 

زيادة إنتاجنا في العام 2016«. 
السعودية  أن  التصريحات  هــذه  مــن  ويفهم 
ليست من أنصار تثبيت اإلنتاج كما كان في 
السابق. وفي املقابل فإن إيران ترفض بشدة 

أي التزام بتثبيت اإلنتاج.
ونــقــل مــوقــع )شــانــا( عــن مــنــدوب إيـــران لدى 
ــك« مـــهـــدي عــســلــي، أمــــس األربــــعــــاء: إن  ــ ــ »أوبـ
ــران لـــن تــلــزم نــفــســهــا بـــأي تــثــبــيــت إلنــتــاج  ــ إيـ
النفط. وأضاف أن من املمكن مناقشة تثبيت 
اإلنتاج بعد استعادة السوق توازنها. ونقل 
على  اإليرانية  النفط  وزارة  معلومات  موقع 
اإلنــتــرنــت )شـــانـــا( عــن عــســلــي: »تــدعــم إيـــران 
جهود أوبك لتحقيق استقرار السوق بأسعار 
عادلة ومنطقية، لكنها لن تلزم نفسها بأي 

باريس ــ العربي الجديد

مــن املــتــوقــع أن تــتــواصــل مــتــاعــب املسافرين 
ــبـــوع الــــجــــاري، مع  داخــــل فــرنــســا خــــالل األسـ
مـــواصـــلـــة عـــمـــال قـــطـــاع الـــســـكـــك الـــحـــديـــديـــة 
الـــفـــرنـــســـي إضـــــرابـــــًا مـــفـــتـــوحـــًا، مـــنـــذ مـــســـاء 
الثالثاء، قبل قليل من انطالق كــأس أوروبــا 
2016 لكرة القدم، ما يزيد في تعقيد الوضع 
ــة الــــتــــي تـــرفـــض  ــيـ ــرنـــسـ ــفـ عـــلـــى الـــحـــكـــومـــة الـ
الــــرضــــوخ لـــالحـــتـــجـــاجـــات، وذلـــــك حــســب ما 
ذكرت »فرانس 24« أمس. وبدأ العاملون في 
الفرنسية  الحديد  للسكك  الوطنية  الشركة 

تجميد«. وهو ما يعني اغتيال فكرة تثبيت 
اإلنتاج  يمكن بحث حصص  اإلنــتــاج، حيث 

بعد استعادة السوق توازنها«.
 مــن جــانــبــهــا قــالــت وزارة الــطــاقــة الــقــطــريــة، 
أمس األربعاء، إن أسواق النفط تظهر اتجاهًا 
ــتـــوازن إذ يرتفع  إيــجــابــيــًا نــحــو اســتــعــادة الـ
اإلنتاج  فيه  يتباطأ  الــذي  الــوقــت  فــي  الطلب 

في مختلف أنحاء العالم.
ووصل وزير الطاقة القطري، محمد السادة، 
الــــذي يــــرأس حــالــيــًا مــؤتــمــر منظمة الــبــلــدان 
املــصــدرة لــلــبــتــرول )أوبــــك( إلـــى فيينا أمــس. 
الـــوزارة في بيان، إن استعادة تــوازن  وقالت 
الــســوق تــرجــع ألســبــاب أهمها زيـــادة الطلب 
ــز اإلنـــتـــاج  ــراكــ ــن مــ ــاج كــثــيــر مــ ــتــ ــؤ إنــ ــاطـ ــبـ وتـ
 عــــن تـــراجـــع 

ً
ــــول الـــعـــالـــم أو تـــوقـــفـــه فـــضـــال حـ

االستثمارات في القطاع. وأضافت أن أجندة 
اجتماع »أوبك« الذي سيعقد، اليوم، تتضمن 
ســـوق الــنــفــط الــعــاملــيــة الــحــالــيــة والــتــطــورات 
ــتـــاج والــعــرض  املــتــوقــعــة فـــي مــســتــويــات اإلنـ
والـــطـــلـــب واالســـتـــثـــمـــارات فـــي قـــطـــاع الــنــفــط 

والحوار مع املنتجني من خارج »أوبك«. 
وقـــال مــصــدر رفــيــع فــي »أوبــــك« لــرويــتــرز، إن 
دول الخليج في املنظمة تتطلع إلى أن تتخذ 
أوبـــك تــحــركــًا منسقًا لــلــمــســاعــدة فــي إشــاعــة 

االستقرار في أسواق النفط.
وفي وسط ذلك تواصل فنزويال التي تواجه 
ــالــــي جــــهــــودهــــا لــتــثــبــيــت  ظـــــــروف انــــهــــيــــار مــ
الفنزويلي،  النفط  وزيـــر  قــال  اإلنــتــاج، حيث 
إيولوخيو ديل بينو، أمس، إن هناك تثبيتًا 
أوبــك، حيث  النفط في منظمة  فعليًا إلنتاج 

الــرســمــيــة  الــنــقــل  أف(، وســيــلــة  أن ســـي  )إس 
ــا، منذ مــســاء الــثــالثــاء، إضــرابــًا  لــكــأس أوروبــ
ــراب منذ  ــ ــرة، فـــي ثــامــن إضـ ــ مــفــتــوحــًا هـــذه املـ

مطلع آذار/ مارس املاضي.
تتأثر كثيرًا على  لــم  النقل  أن حــركــة  ويــبــدو 
أكبر  التأثير  يــبــدو  بــل  الرئيسية،  الــخــطــوط 
عــلــى الـــرحـــالت الــقــصــيــرة. وألــغــيــت الــعــديــد 
مــن الــقــطــارات الــتــي تنطلق مــن بــاريــس إلــى 

ضواحي العاصمة.
وهذا الخالف املتعلق بساعات عمل موظفي 
الـــســـكـــك الـــحـــديـــديـــة غـــيـــر مـــرتـــبـــط مـــبـــاشـــرة 
قانون  إصـــالح  على  النقابات  باحتجاجات 

العمل الذي تدافع عنه الحكومة االشتراكية. 
االحتجاج  حركة  تبديد  على  منها  وحرصا 
الجديدة، مارست الحكومة ضغوطًا إلنجاح 
الحديد  السكك  العاملني في  املفاوضات بني 
بــنــقــابــة  أعـــضـــاء  وبــحــســب  الـــشـــركـــة.  وإدارة 
عـــمـــال الــســكــك الـــحـــديـــديـــة، يــتــوقــع أن تــؤثــر 
اإلضـــرابـــات على الشبكة اعــتــبــارا مــن األيــام 
املقبلة، دون شلها كليًا. ويفترض أن تواصل 
60% من القطارات السريعة و30 إلى 40% من 

القطارات اإلقليمية برنامجها. 
وعلى الصعيد الدولي، تتوقع الشركة حركة 
ــارات يـــوروســـتـــار  ــطــ طــبــيــعــيــة عــلــى شــبــكــة قــ
)أملـــانـــيـــا(، و75% على  والـــيـــو  )بــريــطــانــيــا(، 
قــطــارات ليريا )ســويــســرا(، وتــالــيــس، وفقط 
ــبـــوس )إســـبـــانـــيـــا(،  ــيـ الـ قــــطــــارات  40% عـــلـــى 
وثلث قطارات أس في إي )إيطاليا(. يذكر أن 
الحكومة أكدت رفضها تقديم تنازالت حول 
ــال رئــيــس الــــوزراء  إصـــالح قــانــون الــعــمــل. وقـ
»الــتــراجــع سيكون  فــالــس  مــانــويــل  الفرنسي 
خطأ سياسيا«. وذكرت أوساطه »إذا تخلينا 
للضغوط، سنبعث  أو رضخنا  املشروع  عن 
ــأتــــي بـــنـــتـــائـــج فــي  ــأن الـــتـــعـــطـــيـــل يــ ــ رســــالــــة بــ
النهاية«. وأكد الرئيس فرانسوا هوالند من 

جانبه أنه »لن يتم سحب املشروع«.
يـــذكـــر أن الــتــحــدي بـــني نــقــابــات الــعــمــال في 
فرنسا وبني حكومة الرئيس فرانسوا هوالند 
الفرنسية  الــحــكــومــة  مــســتــمــرة، حــيــث تــصــر 
العمل،  التنازل عن قانون إصــالح  على عــدم 

فيما تصر النقابات على إلغائه. 
وتـــجـــد الـــنـــقـــابـــات دعـــمـــًا كــبــيــرًا مـــن الــطــالب 

والعديد من فعاليات املجتمع في فرنسا. 
ويــرى اقتصاديون أن إصــالح قــانــون العمل 
الذي  الفرنسي  االقتصاد  إلنعاش  جــدًا  مهم 

ترتفع فيه البطالة وتتدنى اإلنتاجية.

رغـــم زيــــادة إنــتــاج بــعــض الــــدول مــثــل إيـــران. 
الليبي  النفط  لكن هنالك مخاوف من عــودة 
لألسواق.  وهنالك محللون يرون أن أسعار 
تــتــجــاوز 50 دوالرًا خــالل الصيف  قــد  النفط 
قال فريزر ماكي،  الصدد،  الجاري. وفي هذا 
نائب رئيس قسم أبحاث الطاقة بشركة »وود 
ماكينزي« العاملية، أن »سعر النفط لن يصل 

فقط إلى 50 دوالرًا، بل إنه سيحافظ على هذا 
السعر وسيتجاوزه خالل الصيف الحالي«. 

ومــــن املـــتـــوقـــع أن يــســاهــم الــطــلــب الــصــيــنــي 
القوي، حيث تعكف الصني على ملء خزانات 
االحتياطي االستراتيجي. كما يرى محللون 
فـــي االقـــتـــصـــاد الصيني  أن هــنــالــك تــحــســنــًا 
النمو األمــيــركــي يظهر مــؤشــرات  وأن مــعــدل 
إيجابية. وهو ما سيدعم الطلب أكثر خالل 

الصيف الجاري. 
كما الحظ تيم إيفانز محلل النفط بمجموعة 
»ســيــتــي غــــــروب« املــصــرفــيــة األمـــيـــركـــيـــة في 
عقود  شــراء  في  املستثمرين  رغبة  نيويورك 
النفط اآلجلة، وأن هنالك طلبًا متزايدًا على 
الــوقــود فــي أمــيــركــا، حيث تــم سحب حوالي 
النفطية  االحتياطات  من  برميل  مليون   1.1

ذات  وفــي  بأوكالهوما.  كاشينغ  مخازن  من 
االتجاه الحظت مؤسسة » أنيرجي أسبكت« 
املــتــخــصــصــة فــي الــطــاقــة، أن الــصــني ضخت 
ترليون دوالر في البنوك خالل الربع الجاري 
ضمن برنامج تحفيز النمو االقتصادي، وأن 

معظم هذه األموال ذهبت ملشتريات نفطية.
وقــــالــــت الــــشــــركــــة املـــتـــخـــصـــصـــة فــــي أبـــحـــاث 
يزدحم  الصيني  إن ميناء غينجداو  الطاقة، 

بالحاويات النفطية خالل الفترة األخيرة.
واردات  أن  إلــــى  بـــيـــانـــات صــيــنــيــة  وأشـــــــارت 
ــن الـــنـــفـــط ارتــــفــــعــــت، خــــــالل شــهــر  ــ الــــصــــني مـ
مارس/آذار املاضي، إلى مستويات قياسية، 

حيث بلغت 9.86 ماليني طن متري.
ــهـــا الحــــظــــت مـــجـــمـــوعـــة« ســيــتــي  ــبـ ــانـ ــن جـ ــ مـ
غروب« املصرفية توجه صناديق االستثمار 

نحو شراء عقود النفط اآلجلة، وسط صعود 
الــطــلــب بــقــوة عــلــى الــوقــود فــي أمــيــركــا قبيل 
موسم الصيف، الذي يعد مؤشرًا على زيادة 

الطلب على الخامات النفطية في البالد.
وارتـــفـــعـــت أســــعــــار الــــجــــازولــــني فــــي الــعــقــود 
بـــســـوق »وول ســـتـــريـــت« خــالل  املــســتــقــبــلــيــة 
الشهر املاضي متجاوزة حاجز 5.29 سنتات 

أو بنسبة 3.5% إلى 1.566 دوالر للغالون. 
كما الحظ تيم إيفانز، محلل النفط بمجموعة 
»ســيــتــي غــــــروب« املــصــرفــيــة األمـــيـــركـــيـــة في 
عقود  شــراء  في  املستثمرين  رغبة  نيويورك 
النفط اآلجلة، وأن هنالك طلبًا متزايدًا على 
الــوقــود فــي أمــيــركــا، حيث تــم سحب حوالي 
النفطية  االحتياطات  من  برميل  مليون   1.1

من مخازن كاشينغ بأوكالهوما.

اجتماع »أوبك«

فرنسا: التحدي مستمر بين الحكومة والنقابات

)Getty( محطات الوقود بدأت ترفع أسعارها مع تحسن النفط

)Getty( مظاهرات في روما بسبب إلغاء وظائف)المسافرون على خطوط السكك الحديدية الفرنسية يواجهون الزحام والتأخير )فرانس برس

)Getty( صرف الدوالر يعتمد على بيانات العمل األميركية اليوم

توقعات باستقرار 
أسعار النفط حول 50 

دوالرًا خالل الصيف

تغيرًا  للمنظمة  اإلجمالي  الناتج  يسجل  لم 
يذكر في األشهر القليلة املاضية. وكان ديل 
بــيــنــو، أحــــد أبــــرز مــهــنــدســي مــقــتــرح تثبيت 
إنتاج النفط، في وقت سابق هذا العام، لكن 
الخطة فشلت بعدما رفضت إيران االنضمام 
قبيل  للصحافيني  بينو  ديــل  وقــال  لالتفاق. 
االجــــتــــمــــاع الـــــعـــــادي ألوبـــــــك الـــــــذي ســيــعــقــد 
كنت  إذا  تثبيته... ألنك  »اإلنتاج جرى  اليوم 
ـــارج »أوبــــك«  تـــرى الــهــبــوط )فـــي اإلنـــتـــاج( خـ
والصورة الكاملة للموقف في عدة دول فقد 
فــي األشهر  يــذكــر  اإلنــتــاج دون تغير  استقر 

الثالثة أو األربعة األخيرة
أن تواصل  لندن توقع خــبــراء غربيون  وفــي 
أسعار النفط التذبذب صعودًا وهبوطًا حول 
الــحــالــي  الــصــيــف  مــســتــوى 50 دوالرًا خـــالل 

ارتياح الرتفاع أسعار النفط 
وتثبيت اإلنتاج خارج األجندة

لندن ـ العربي الجديد

بيانات  العاملية  الصرف  تترقب ســوق 
ــيــــة لــتــحــديــد  أمــيــركــيــة وقـــــــرارات أوروبــ
ــيـــورو.  ــــدوالر والـ تــوجــهــات وأســـعـــار الــ
ــام  ــ ــلـــة األوروبـــــــيـــــــة أمـ وارتــــفــــعــــت الـــعـــمـ
ــداوالت  ــ الــجــنــيــه اإلســتــرلــيــنــي خــــالل تـ
أمس األربعاء، مع ترقب اجتماع البنك 
الوظائف  وبيانات  األوروبـــي،  املركزي 
الشهرية األميركية.  كما واصل الدوالر 
االســتــفــادة مــن احــتــمــاالت رفــع الفائدة 
الــذي يحدث  الــتــذبــذب  األميركية، رغــم 
بــســبــب عـــمـــلـــيـــات جـــنـــي أربـــــــــاح. فــيــمــا 
تضرر اإلسترليني من استطالع أظهر 
لــبــقــاء بريطانيا  الــتــأيــيــد  تــراجــعــًا فــي 
في أوروبــا.  ومن املقرر أن يعقد البنك 
املــــركــــزي األوروبـــــــــي اجـــتـــمـــاعـــه بــشــأن 

الــســيــاســة الــنــقــديــة الـــيـــوم الــخــمــيــس، 
الفائدة  سعر  بتثبيت  توقعات  وســط 
والسياسة التحفيزية دون تغيير. كما 
العمل  وزارة  إعــــالن  ــواق  ــ األســ تــتــرقــب 
الوظائف  عــدد  الجمعة  غــدًا  األميركية 
الـــشـــهـــريـــة الــــتــــي أضـــافـــهـــا االقـــتـــصـــاد 
ــاءات  ــي. وكــــــان مــكــتــب إحــــصــ ــركــ ــيــ األمــ
االتـــحـــاد األوروبـــــــي قـــد أعــلــن أمــــس أن 
اليورو  منطقة  في  املستهلكني  أسعار 
تــراجــعــت بــنــســبــة 0.1% خـــالل مــايــو/ 
ــار مـــقـــارنـــة بــنــفــس الـــفـــتـــرة مــــن عـــام  ــ أيــ

2015، مسجلة هبوطًا للشهر الرابع. 
وصــعــد الـــيـــورو أمــــام الــــــدوالر بنسبة 
الجلسة  فــي  دوالر   1.1181 إلـــى   %0.4
الــيــورو  ارتــفــع  بــلــنــدن، كما  الصباحية 
مقابل اإلسترليني بنحو 0.8% ليصل 

إلى 0.7744 إسترليني. 

لندن ــ العربي الجديد

وســـط مـــخـــاوف مـــن تـــدهـــور الــنــمــو في 
منطقة اليورو واليابان، حذرت منظمة 
الــتــعــاون االقــتــصــادي والتنمية، أمــس، 
مــن أن الــعــالــم مــهــدد بــالــدخــول فــي فخ 
يؤثر  ما  املنخفض،  االقتصادي  النمو 
ســلــبــًا عــلــى األجـــيـــال الــقــادمــة، مطالبة 
بـــتـــدخـــل الـــحـــكـــومـــات بـــســـرعـــة لـــزيـــادة 
اإلنــفــاق. وقــالــت »كــاثــريــن مـــان«، كبيرة 
االقـــتـــصـــاديـــني فـــي املــنــظــمــة الــبــحــثــيــة، 
عــبــر تــقــريــر نــصــف ســنــوي صـــدر أمــس 
األربـــعـــاء، إن االنــتــعــاش الــضــعــيــف في 
جميع أنحاء العالم منذ األزمة العاملية 
فـــي 2008 تــســبــب فـــي الـــوقـــوع فـــي فخ 

النمو املنخفض.
نـــمـــو شـــامـــل  ــــن دون  أنــــــه مـ وأضـــــافـــــت 
ومتماسك وجماعي فإن النمو البطيء 

العاملية  لالقتصادات  لآلمال  واملخيب 
ســوف يــتــواصــل، مــا يــزيــد مــن صعوبة 
األوضاع االقتصادية لألجيال الحالية 
واملستقبلية. وخفضت منظمة التعاون 
االقــــتــــصــــادي والــتــنــمــيــة مـــعـــدل الــنــمــو 
االقـــتـــصـــادي الــعــاملــي املــتــوقــع إلـــى %3 
بتقديرات  مقارنة  الحالي،  العام  خالل 
سابقة بلغت 3.6% في أكتوبر/تشرين 
توقعاتها  قلصت  كــمــا  املــاضــي،  األول 
عن العام املقبل إلى 3.3%. يذكر أن قادة 
اجتماعهم  فــي  دعـــوا  السبع  مجموعة 
األخــيــر فــي الــيــابــان إلــى ضـــرورة تبنى 
العالم سياسات جديدة غير سياسات 
الكمي واالعتماد على أسعار  التحفيز 

الفائدة في تحريك عجلة النمو. 
إلــى تحريك  الصناعية  الــدول  وتسعى 
ــي بـــلـــدانـــهـــا عــبــر  ــ ــة فـ ــيــ ــرائــ ــوة الــــشــ ــ ــقـ ــ الـ

مجموعة من اإلجراءات الضريبية.

سوق الصرف تترقب بيانات تحذير من تباطؤ النمو 
العالمي

طاقة

يشير ارتفاع أسعار النفط إلى 50 دوالرًا إلى أن استراتيجية »أوبك« بدأت 
تبدأ  وهي  مريح  وضع  في  نفسها  المنظمة  وتجد  أكلها،  تؤتي 
اجتماعاتها، اليوم، في فيينا. وحسب مراقبين، فإن هنالك توقعات أن 

يغيب موضوع تثبيت اإلنتاج عن أجندة المنظمة خالل هذا االجتماع

قال مصدر بارز في »أوبك« إن أعضاء منظمة البلدان المصدرة للبترول، 
ومن بينهم السعودية، يسعون إلحياء فكرة تنسيق تحرك مشترك بشأن 
المنتجين  النفط من قبل كبار  إنتاج 
اليوم  المنظمة  تجتمع  عندما 
»مجلس  المصدر  وقال  الخميس. 
لعمل  يتطلع  الخليجي  التعاون 
وتسعى  االجتماع«.  خالل  منسق 
الــيــوم  اجــتــمــاع  ــي  ف المنظمة 
األسعار  مستويات  على  للحفاظ 
تبقى  لكن  المرتفعة،  الحالية 
طهران العقبة الرئيسية حيث عززت 

إنتاجها فوق 3.5 ماليين برميل.

تنسيق خليجي

رؤية

جواد العناني

شـــاهـــدت، قــبــل فــتــرة، عــلــى شــاشــة »بـــي بــي ســـي« البريطانية، 
ــلــمــوارد واملـــــواد التي  ــتــدويــر واالســـتـــخـــدام ل حــلــقــة عــن إعــــادة ال
اصطالح  الحديث  وورد ضمن  آجالها،  وانتهت  إنتاجها  سبق 
»االقــتــصــاد الـــدائـــري«، فــقــررت البحث فــي املــوضــوع ومشاركة 

القراء ما توصلت إليه من معلومات ومصطلحات.
ــام 1989 بــعــنــوان  ــاء أصــــل االصـــطـــالح فـــي كـــتـــاب صــــدر عــ جــ
الــصــادر عــن مطبعة  الطبيعية والــبــيــئــة«  املــــوارد  »اقــتــصــاديــات 
وآر.  بــيــرس  ديفيد  ملؤلفيه  األمــيــركــيــة،  هوبكنز  جــونــز  جامعة 

كيري تيرمز. 
يقدم هذا الكتاب نبذة عن العالقة بني االقتصاد واملوارد الطبيعية 
املــوارد وطبيعة  التقسيمات املختلفة النــواع  والبيئة ، كما يقدم 
استخدام االنسان لها ، ويوضح ايضا طبيعة التكامل بني النظام 
البيئي  النظام  االنــحــراف في  واهــم ظواهر  البيئي واالقتصادي 
واثـــارهـــا االقــتــصــاديــة ، ويــوجــد التحليل االقــتــصــادي لــلــمــوارد 
، واالســس  املــتــجــددة  لــلــمــوارد  وكــذلــك تحليل  للنضوب،  القابلة 
واملفاهيم التي يعتمد عليها التحليل االقتصادي للموارد البيئية.

ويميز املؤلفان فيه بني ما يسمى االقتصاد الخطي، حيث يكون 
استهالك املوارد مفتوحًا، واالقتصاد الدائري، حيث يعاد تدوير 

املوارد لُيستفاد منها أكثر من مرة. 
وتبع ذلك كتاب وضعته متخصصة في علم البيولوجيا، اسمها 
جانني بانيعاس، بعنوان »تقليد الطبيعة: التجديد املستلهم من 
الطبيعة«، يؤكد أن النظر إلى األنظمة املوجودة في الطبيعة يمكن 
املــوارد،  نوفر في استخدام  أن  تقليد بعضها، بحيث نستطيع 

وتقدم الباحثة أمثلة كثيرة على ذلك في كتابها.
ووضع الباحث السويسري املتخصص في الهندسة املعمارية، 
املهد«، ونشره عام  إلى  املهد  وولتر ستاهيل، كتابًا اسمه »من 
1982، وذلك بعدما نشر نادي روما تقريرًا، يدعو دول العالم إلى 
االكتفاء بمعدل نمو سنوي قدره 1% طوال عقد السبعينيات، 
ــوارد. وقـــد القـــى الــتــقــريــر انــتــقــادًا  مــن أجـــل تقليل اســتــخــدام املـــ
تحتاج  كانت  التي  النامية  الــدول  من  كثيرًا، خصوصًا  جارحًا 

معدالت نمو مرتفعة، لكي تواجه مشكالت الفقر والبطالة.
ولـــكـــن الـــتـــقـــريـــر اســـتـــعـــاد أهــمــيــتــه ملــــا يـــثـــبـــت، فــــي نـــهـــايـــة عــقــد 
السبعينيات، أن معدالت النمو لم تزد عن 1%، ولكن بكلفة أعلى 

من املوارد املستخدمة.
ر على األقــل من 

ّ
ولــو أن العالم اتبع نصيحة »نــادي رومـــا«، لوف

2% إلى 3% من املوارد التي استخدمت، وذهبت هدرًا، ألنها لم 
تحّسن من معدالت النمو فوق النسبة التي اقترحها النادي، في 

مطلع العقد. 
حينها تقدم ستاهيل بفكرة من املهد إلى املهد، عوضًا عن فكرة 
من »املهد إلى اللحد«، مؤكدًا أن استخدام املوارد يمكن تجديده 

 من تركه يموت.
ً
بدال

بيرس  األميركيان،  املؤلفان  ما نشره  الفكرة  هــذه  وقــد سبقت 
وتيرنر، حول االقتصاد الدائري واالقتصاد الخطي، سنوات.

ووضع رجل األعمال البلجيكي، جونتر باولي، كتاب »االقتصاد 
األزرق«. 

ويعني هــذا االصــطــالح أن نجعل فــضــالت شــخــٍص مــا تدفقا 
إليه  ُيــشــار  مــا  وهــو  نفسه.  للشخص  أو  آخـــر،  نقديا لشخص 

أحيانًا، فإن قمامة شخص ما هي رزق شخص آخر. 
وقدم باولي مائة فكرة مختلفة، ليثبت صحة آرائه التي نشرها 

في الكتاب الصادر في منتصف التسعينيات.
ــــون، إعـــجـــابـــهـــم  ــدثـ ــ ــحـ ــ ــيـــون ومـ ــيـــكـ ــون كـــالسـ ــاديــ ــتــــصــ أبـــــــدى اقــ
»بالرأسماليني«، بسبب قدرتهم على اإلبداع، وفي كتابه املعروف 
ــّور االقــتــصــادي  »االشــتــراكــيــة والــرأســمــالــيــة والــديــمــقــراطــيــة«، طـ
البناء«  »الــهــدم  فكرة  شمبيتر،  جــوزيــف  النمساوي،  األميركي 
أو »الهدم الخالق«، ليقول إن التكنولوجيا الحديثة تطور سلعًا 

وخدمات وأفكارًا جديدة تهدم ما قبلها. 
ــدورات االقــتــصــاديــة طــويــلــة األجــــل فــي النظم  ــ ــ وهــكــذا يــفــســر ال

الرأسمالية. 
ــال إن الــرأســمــالــيــني واملــنــظــمــني يــقــومــون بــالــتــجــديــد الـــدائـــم،  وقــ
النمو سيقود، في  النمط من  ويخلقون سلعًا جديدة، لكن هذا 
اقــتــصــاديــٍة سلبيٍة، يصعب  دوراٍت  إحـــداث  إلــى  املــطــاف،  نهاية 

الخروج منها، وتؤدي إلى سقوط الرأسمالية.
أن باحثًا سعوديًا  الفكرة، وجــدت  لهذه  التصّدي  وفــي معرض 
قّدم مؤلفًا متميزًا يستحق التقدير الكبير. وهو طبيب أعصاب 
مــتــخــصــص، ويــتــمــتــع بسمعة دولــيــة عــالــيــة، ويــعــمــل حــالــيــًا في 
جامعة هارفارد في الواليات املتحدة، الدكتور نايف الروضان، 
وقد نشر كتابًا قبل سنوات باإلنجليزية، اجتهدت في ترجمة 

عنوانه »ديمومة التاريخ وكرامة اإلنسان«. 
ويرى فيه أن التاريخ خط ممتد، يستمد ديمومته من الحاكمية، 
ق بــدورهــا عــن طــريــق تحقيق الــتــوازن بــني الطبيعة 

ّ
والــتــي تحق

والالمنطقية  الــزائــدة  العاطفة  في  املتمثلة  بسلبياتها  البشرية، 
املنطق  في  املتمثلة  اإليجابية  الجوانب  مع  ناحية،  من  واألنانية 

والعقالنية، واألمن، والعدل والفرص التجديد واالشتمالية. 
إلى  الروضان أن ما يدفع اإلنسان  الدكتور  د 

ّ
بمعنى آخــر، يؤك

األنــانــيــة وحب  غــريــزة  والــقــوة،  الــربــح  االستثمار، والسعي وراء 
والنفوذ، وهــو ما قد يكون  القوة  إلــى مزيد من  الــذات والسعي 
سبب املشكلة التي تحدث عنها جوزيف شمبيتر من الدورات 

االقتصادية السلبية التي تؤدي إلى انهيار الرأسمالية.
بد  املجتمعات واألنظمة ال  أن استمرار  الروضان  ولذلك، يكتب 
وأن يجاِبه هذه الغرائز بفعل إنساني خلقي، يقوم على احترام 
العقالنية  إلـــى  تستند  الــتــي  الحاكمية  وعــلــى  اإلنـــســـان،  كــرامــة 

والعدل والكرامة.
ال شك في أن االقتصاد األخضر يتطلب فهمًا أعمق لضرورة 
دين 

ّ
ومقل العلمية،  الــوســائــل  مستخدمني  البيئة،  على  الحفاظ 

إعــادة  إلــى  الناس  تدفع  التي  الحوافز  وخالقني  الطبيعية،  النظم 
تــدويــر املـــوارد بشكل مــربــح، ألن كثيرًا مــن هــذه املـــوارد، كاملاء 
ومصادر الطاقة واملواد الخام واملعادن النادرة، موجودة بكميات 

محدودة غير قابلة للتجديد.
الــجــوانــب املختلفة ملفهوم  الــعــربــي، أن نــعــي  الــوطــن  لــنــا، فــي  آن 
االقتصاد الدائري، وأن نبدأ في بناء نظم اإلنتاج والبحث املحفزة 

عليه، ألننا يجب أن نكون أعلم الناس بقلة املوارد.

االقتصاد الدائري

الخميس 2 يونيو / حزيران 2016 م   26 شعبان 1437 هـ  ¶  العدد 640  السنة الثانيةالخميس 2 يونيو / حزيران 2016 م   26 شعبان 1437 هـ  ¶  العدد 640  السنة الثانية
Thursday 2 June 2016 Thursday 2 June 2016



خليل بن الدين

انتبهت السلطة في الجزائر، أخيرًا، إلى أن 
أكثر من 55 قناة تلفزيونية تعمل من دون 
ترخيص قانوني، وأن عمل هذه القنوات 
وبثها يتّمان بترخيٍص مؤقٍت من وزارة 
اإلعـــام، مــدرٍج تحت صفة مكاتب قنوات 
يسلم  ولــم  الــخــارج،  فــي  قانونيًا  مسجلة 
مـــن هــــذه االســتــفــاقــة املـــتـــأخـــرة إال خمس 
لها  إنها سمحت  الحكومة  قــنــواٍت، تقول 
بالعمل ضمن القانون الجزائري. استفاقة 
مصطنعة جاءت على لسان الوزير األول، 
عبداملالك سال، والذي يعرف حق املعرفة 
أن هـــذه الــقــنــوات مــا كـــان لــهــا أن تــبــث من 
الـــجـــزائـــر، وتـــوظـــف صــحــافــيــن وفــنــيــن، 
ــارع، وتـــجـــوب املــنــاطــق  وتـــصـــور فـــي الــــشــ
البعيدة، طواًل وعرضًا، وتقابل مسؤولن 
وتحاورهم، إال بموافقة حكومية بائنة أو 
مبطنة. يصف سال الحالة التي آل إليها 
الــقــطــاع  الــســمــعــي الــبــصــري فــي الــجــزائــر 
الفوضى  هــذه  أن  ويعترف  بالفوضوية، 
 لم 

ْ
كـــانـــت تــتــم تــحــت أعــــن الــحــكــومــة، إن

آن األوان  أنه  تكن بإيعاٍز منها، ويضيف 
لـــ »تــطــهــيــر« هـــذا الــقــطــاع اإلعـــامـــي الــذي 
الثوابت  يمّس  أصبح  بأنه  ســال  يتهمه 

الوطنية، ويصطاد في املاء العكر.
تــنــاســت الــســلــطــة الــتــي تــعــتــزم إغــــاق كل 
القنوات التي ال تستجيب ملعاييرها أنها 
بالعمل  القنوات  لهذه  سمحت  التي  هــي 

إيمان القويفلي

إلى من، أو ماذا، تنتسب الظاهرة الجهادية؟ 
ــا املــلــومــون على  ــا وآبـــاؤهـ مــن هــم أجـــدادهـ
 بضع سنن؟ 

ّ
إنجابها، مرة بعد أخرى، كل

فق تمامًا مع توجهات 
ّ
حتى في نظر من يت

الـــــدول الــعــربــيــة والــغــربــيــة الـــــُمــعــلــنــة نحو 
ــفــق مـــع ضــــرورة 

ّ
الـــظـــاهـــرة الــجــهــاديــة، ويــت

منع املواطنن من االتجاه إلــى بــؤر القتال 
في دول أخــرى واالنــخــراط فيها، حتى في 
نظر هؤالء، تظل السردية الرسمية في هذه 
الــدول ناقصة، وغير مقنعة ألنها ناقصة. 
 تــصــّور 

ً
تــتــبــنــى الــحــكــومــات كـــافـــة ســــرديــــة

عــاقــتــهــا بــالــظــاهــرة الــجــهــاديــة فــي صــورة 
ل َجّدًا  حمِّ

ُ
 الجوهري والثابت، وت

ّ
التناقض

فتلقي  الــظــاهــرة،  تفريخ  مسؤولية  معّينًا 
باملسؤولية على الدول األخرى، أو املجتمع 
أو  اإلسامية،  أوالحركات  وثقافته،  املسلم 
وِفكرها. وحتى  الديني  الحقل  شخصيات 
 أو 

ً
عــنــدمــا تــصــّح هـــذه املــســؤولــيــات قــلــيــا

كــثــيــرًا، تــظــل الــســرديــة غــيــر مقنعة تــمــامــًا، 
طـــاملـــا أنـــهـــا تــتــغــافــل عـــن دور الــحــكــومــات 
ثم  الجهادية،  الظاهرة  إنــجــاب  فــي  نفسها 

استعمالها. 
ــَســـب »الـــجـــهـــاد« فـــي الــــدول  ـ

َ
لــكــن ســلــســلــة ن

والتذبذب  التعقيد  مــن  والغربية  العربية 
ــة أنـــه مـــا مـــن ســرديــٍة  والــتــشــعــب، إلـــى درجــ
ــادرة عــلــى قــول  ــدٍة مــن جــهــٍة وحـــيـــدٍة قــ ــ واحـ
 عــن أن تكون 

ً
كــل الحقيقة بــشــأنــهــا، فــضــا

هـــذه الــجــهــة هــي املــؤســســات الــرســمــيــة في 
املتكّرر،  القتال  انفتاح جبهات  الــدول.  هذه 
املاضية، وتكرار  الثاثة  العقود  على مدى 
ــار  ــادي، وتـــــراكـــــم األخــــبــ ــ ــهـ ــ ــجـ ــ االرتــــــحــــــال الـ
ــيـــة واملـــتـــرجـــمـــة حـــول  والـــــــدراســـــــات الـــعـــربـ
الــــظــــاهــــرة، يــجــعــل مــــن الـــقـــبـــول والــتــســلــيــم 
املسؤولية،  وحــمــل  املــامــة،  إيــقــاع  بمسألة 
 
ً
على طرٍف وحده دون غيره، أمرًا مستحيا

لع سياسيًا بحّد 
ّ
بالنسبة إلى شخٍص مط

أدنــى.  عبر السنوات املاضية، تراكمت في 
املكتبة العربية دراســات وأعمال صحافية 
ــال كــمــيــل الــطــويــل  ــثـ مــتــقــنــة ملــؤلــفــن مـــن أمـ
وتــــومــــاس هــيــغــهــايــمــر ولـــــورانـــــس رايـــــت، 
خــاضــت بــجــرأٍة فــي الــعــاقــات الحرجة بن 

عادل سليمان

ســام الــشــرق األوســـط املقصود هنا هو 
وضع نهاية للصراع العربي اإلسرائيلي 
بمفهومه الشامل. ليس فقط بعقد بعض 
اتفاقيات  أو  الثنائية،  الــســام  اتفاقيات 
فــض االشــتــبــاك، أو إقــامــة بــعــض قــنــوات 
االتـــصـــال االقــتــصــاديــة، أو الــثــقــافــيــة، أو 
حــتــى الــســيــاســيــة املــســتــتــرة بـــن بعض 
ــدول الــعــربــيــة والــعــدو  نــظــم الــحــكــم فــي الــ
اإلســرائــيــلــي. الـــســـام املــتــحــّدث عــنــه هو 
السام الحقيقي، الذي يتحول إلى حالٍة 
والسلطة،  الحكم  نظم  لــدى  فقط  ليست 
ــن لــــــدى الــــشــــعــــوب الــــعــــربــــيــــة. حـــالـــة  ــكــ ولــ
الناس، أو من نسميه  »رجل  يشعر بها 
الــــشــــارع« فـــي كـــل الــعــالــم الـــعـــربـــي، حــالــة 
بــداًل  إليها،  ويطمئنون  الــنــاس  يعيشها 
الدائم والكامن لدى املواطن  من الشعور 
العربي عــامــة، بــأن هــنــاك عـــدوًا متربصًا 
بـــه، وبــمــقــدراتــه، وبـــأوطـــانـــه، يــتــمــثــل في 
الــعــدو اإلســرائــيــلــي، ومـــن يــدعــمــونــه من 
الـــقـــوى الــدولــيــة واإلقــلــيــمــيــة، ولـــن يـــزول 
للقضية  بــوضــع نهاية  إال  الــشــعــور  ذلــك 

الفلسطينية.
 منه 

ّ
ــل ــذا الـــحـــديـــث مــــكــــّررًا مــ ــد يـــبـــدو هــ قـ

الناس، بسبب تكراره نحو سبعن عامًا. 
ولكن، ما يدفع إلــى العودة إلــى الحديث 
واألرض  والقضية  النكبة  فلسطن،  عــن 
ــات الــســيــاســيــة  ــركـ ــتـــحـ ــو الـ والــــشــــعــــب، هــ
األيــام  في   

ً
السطح فجأة التي طفت على 

القليلة املاضية، والتي طرحت ما يشبه 
املبادرات، لعل أبرزها ما طرحته فرنسا 
الستئناف عملية التفاوض الفلسطينية 
 

ٍّ
اإلســرائــيــلــيــة، مــن أجــل التوصل إلــى حل

ــفــــاوض، أي حــكــومــة  ــتــ ــرفـــي الــ ــا بــــن طـ مــ
املتطرفة«،  »اليمينية  اإلسرائيلي  العدو 
الـــلـــه  رام  ــــي  فـ الــفــلــســطــيــنــيــة  ــة  ــطـ ــلـ ــسـ والـ
»مــهــيــضــة الــجــنــاح املــنــكــســرة«، واملــزمــع 
عقد مؤتمر باريس ملناقشة تلك املبادرة. 
وثّمة طرح ثاٍن جاء من القاهرة، عنوانه 
إقـــامـــة ســــام دافـــــئ بـــن الـــعـــرب والـــعـــدو 
ــلـــي، ولــــم يــتــضــمــن خــطــة عمل  ــيـ ــرائـ اإلسـ
ــــددة، أو خـــريـــطـــة طــــريــــق لـــلـــوصـــول  ــحـ ــ مـ
إلــى ذلــك السام »الــدافــئ« مع عــدو سلب 
واســتــحــل   املــــقــــّدســــات،  ــتــــل  واحــ األرض، 
ــزال. عـــدو رفـــض كل  ــ الــــدم الــعــربــي، وال يـ
أطروحات السام التي قدمها إليه العرب 

من قبل. 
ــــذي يـــطـــرح نــفــســه بــــشــــدة: مــا  ــؤال الــ ــســ الــ
الــجــديــد فــي املــوقــف الــــذي أدى إلـــى تلك 
»سام  عن  الحديث  وتجديد  التحركات، 
ــب 

ّ
ــا ســيــتــرت الــــشــــرق األوســـــــــط«؟ وهـــــو مــ

الحديث  تــجــديــد  الــحــال،  بطبيعة  عــلــيــه، 
عن قضية فلسطن، وعودتها من جديد 
لــتــكــون قضية الــعــرب األولــــى واملــركــزيــة. 
ــادرٍة لــذلــك جــــاءت مــن كيان  ــ ولــعــل أول بـ
ــة، حــــيــــث عــقــد  ــيــ ــربــ ــعــ جــــامــــعــــة الــــــــــدول الــ
العرب  الخارجية  لـــوزراء  طــارئ  اجتماع 
الــقــاهــرة، وحضره  فــي  الجامعة  فــي مقر 
رئـــيـــس الــســلــطــة الــفــلــســطــيــنــيــة، مــحــمــود 
ــيــــة  ذلـــك  ــمــ ــــي إشـــــــــارة إلــــــى أهــ ــــاس، فـ ــبـ ــ عـ
االجتماع، وتزامنت مع االجتماع زيارات 
شــخــصــيــاٍت عــربــيــٍة وفــلــســطــيــنــيــٍة مهمٍة 
ما حــدث من  للقاهرة. وال يمكن تجاهل 
البرملان  تــم حــل  األردن، حيث  فــي  تغيير 
واستقالة الحكومة، وتكليف هاني امللقي 
بتشكيل حكومة جديدة، وهو الذي كان 
األردنــي في مفاوضات  للمجلس  رئيسًا 
السام  ملــعــاهــدة  التفصيلية  االتــفــاقــيــات 
 ،)1996  -1994( اإلســرائــيــلــيــة   – األردنــيــة 
وسفيرًا لــأردن في القاهرة. وفي الوقت 
نفسه، تخرج تصريحات فلسطينية من 

قبل صــدور  قانونية، وحتى  بــا رخصة 
قــانــون الــســمــعــي ـ الــبــصــري، فــي أبــريــل/  
نيسان 2014، والذي ما زالت بنوده حبرًا 
إلــى مراسيم  بعد  تترجم  ولــم  على ورق، 
تــنــفــيــذيــة، ومـــا زالـــت هيئة الــضــبــط التي 
أقّرها هذا القانون محل تجاذبات إدارية 
إلى  بالخروج  لها  تسمح  لــم  وسياسية، 
الــعــلــن، ومــمــارســة مــهــامــهــا املــخــولــة لها 

قانونًا لتنظيم قطاع السمعي البصري. 
الـــــقـــــنـــــوات  أزمـــــــــــــة  إلــــــــــى  أضـــــفـــــنـــــا  وإذا 
أعــرق  الــخــبــر،  جــريــدة  أزمـــة  التلفزيونية 
ــة الـــخـــاصـــة، والـــتـــي  ــريـ ــزائـ الـــصـــحـــف الـــجـ
رفـــضـــت الــحــكــومــة صــفــقــة بــيــعــهــا لــرجــل 
األعــمــال الــجــزائــري، يسعد ربــــراب، يقفز 
 
ً
 حديدية

ً
قبضة أن  األذهـــان مباشرة  إلــى 

، تريد أن تتحّكم في زمام 
ً
 جديدة

ً
حكومية

ــــور الــصــحــافــة واإلعــــــام فـــي الــجــزائــر،  أمـ
وأن مــســوغــات هـــذه الــقــبــضــة تــعــود إلــى 
ــتـــخـــابـــات الــبــرملــانــيــة  ــراب مـــوعـــد االنـ ــتــ اقــ
فــــي ســـنـــة 2017، وإلــــــى رغــبــة  واملـــحـــلـــيـــة 
الــســلــطــة فــي رســـم مــعــالــم مــعــارضــة على 
 ،

ً
مهادنة  

ً
طيعة تكون  أن  تريدها  املقاس، 

ال يـــرتـــفـــع لـــهـــا صــــــوٌت فــــي الـــحـــديـــث عــن 
بوتفليقة،  عــبــدالــعــزيــز  الــرئــيــس،  صــحــة 
وال عن معالم خريطة طريق من يخلفه. 
الــجــزائــر إلى  وبــذلــك، تسعى السلطة فــي 
، أو سياسي،  استبعاد أي صوٍت إعاميٍّ
املستقبلية  يشّوش عليها هدوء خطتها 
في استتباب األمــور لصالحها.  تحّولت 

)حزب قبائلي ينتمي ملنطقة تيزي وزو( 
ــــراب ألنــه  إلـــى الـــقـــول، إن الــحــمــلــة ضـــد ربـ
ينتمي إلى منطقة القبائل. وقال الرئيس 
الــحــالــي لــلــحــزب، مــحــســن بــلــعــبــاس، »إن 
ألنه  للمافيا،  هدفًا  أصبح  ربـــراب  يسعد 

يرفض الدخول في صف السلطة«.
أو األمازيغ  القبائل،  واملعروف أن قضية 
ــــدًا قضية  عـــامـــة، فـــي الـــجـــزائـــر لـــم تــكــن أبـ
أقلية، فقد حكم األمازيغ الباد وما زالوا، 
فمنهم الرؤساء والوزراء واملدراء، ومارس 
العرب أيضًا األدوار وما زالوا، وما تفرقت 
السبل وتناطحت اإلرادات إال بن أفراٍد أو 
جماعاٍت أو عصٍب تعارضت مصالحهم 
القرن  ذلك في ستينيات  كان  السياسية. 
املاضي وسبعينياته، أما وأن حال الباد 

ــّرت بــهــا  ــ تــغــيــر عـــقـــب عـــشـــريـــة ســــــــوداء، مــ
الـــجـــزائـــر فـــي الــتــســعــيــنــيــات، ومــــا عــرفــتــه 
إّبــانــهــا مـــن انــفــتــاح اقــتــصــادي عــشــوائــي 
واملتسلقون،  الــوصــولــيــون  مــوجــتــه  ركـــب 
الضيقة  املنفعية  الــتــجــاذبــات  بهم  فـــأدت 
إلــــى مـــعـــارك عــلــنــيــة ومـــســـتـــتـــرة، ال دخــل 
للعرق فيها وال ناقة له وال جمل، فنزلت 
الـــصـــراعـــات بـــن األفـــــــراد والـــعـــصـــب إلــى 
 ضعف السلطة املركزية، 

ً
الشارع مستغلة

وتــفــشــي الـــفـــســـاد، لــتــنــفــث ســمــوم الــفــرقــة 
فــي أوســــاط الــشــعــب. وقـــد عــرفــت مناطق 
ــديــــدة فــــي غــــردايــــة وبــاتــنــة  أمـــازيـــغـــيـــة عــ
وتــــيــــزي وزو وبـــجـــايـــة وغـــيـــرهـــا قــاقــل 

ومواجهات بن السكان والسلطة.
سرعان ما تراجع ربــراب عن لعبه بورقة 
ــى مــنــطــقــة الـــقـــبـــائـــل، وكـــونـــه  ــ انـــتـــمـــائـــه إلـ
ضحية حــالــه هـــذا، وهــاتــه الـــورقـــة تفتح 
قضية  أن  ســلــمــنــا  وإذا  خــطــيــرة.  أبـــوابـــًا 
ربراب والسلطة قضية حرية رأي، فعلينا 
أنـــشـــأهـــا  الــــتــــي  ــبــــر«  »الــــخــ أن  نـــنـــســـى   

ّ
أال

صــحــافــيــون أحــــــرار، فـــي بـــدايـــة االنــفــتــاح 
ــّره رئـــيـــس الــحــكــومــة،  ــ ــــذي أقــ اإلعــــامــــي الـ
مــولــود حــمــروش، ســنــة 1989 لعبت هي 
أيضًا دورًا مهمًا في تحالفها مع النظام. 
لــلــمــال، في  تــحــولــت، بفعل حاجتها  لــقــد 
بـــدايـــة مـــشـــوارهـــا اإلعــــامــــي، إلــــى مــــواالة 
ســلــطــة االنـــقـــاب عــلــى انــتــخــابــات 1991، 
ــتـــيـــال جــريــدتــي  ســكــتــت بـــعـــدهـــا عـــلـــى اغـ
»الصح آفة« و»الــرأي«، وجرائد أخرى لم 

اإلقصائية.  سياسته  فــي  النظام  تــواكــب 
ــة الــدمــويــة  ــ ــام األزمــ ــ وضـــعـــت »الـــخـــبـــر« أيـ
فـــي الــتــســعــيــنــيــات نــفــســهــا، رفــقــة جــرائــد 
أخـــرى، فــي خــدمــة الــنــظــام، ولــم تتضامن 
وعلى  كثيرة.  إعامية  منابر  توقيف  مع 
أي حال، تبقى »الخبر« منبرًا إعاميًا له 
مــن اإليــجــابــيــات مــا فـــاق ربــمــا سلبياته، 
وإذا كانت الذاكرة ال تمحو السقطات، إال 
نقف  أن  علينا  م 

ّ
يحت املهني  الــواجــب  أن 

مـــع هـــذه الــصــحــيــفــة فـــي أزمــتــهــا، فحرية 
ــر« الــتــي  ــبــ ــخــ ــزأ، و»الــ ــتـــجـ الـــصـــحـــافـــة ال تـ
)اإلعـــان(  الــنــظــام بمنع اإلشــهــار  خنقها 
ــرة، دفــعــت  ــ ــيــ ــ ــنــــوات األخــ ــنـــهـــا، فــــي الــــســ عـ
ــع بــأصــحــابــهــا إلـــى  ــ ــا دفـ ــو مــ ــ ــثـــمـــن، وهـ الـ
الذي  ربــراب  بيعها لرجل األعمال يسعد 
كــتــب عــنــه مــؤلــف كــتــاب ســيــرتــه الــذاتــيــة، 
أتم  إنــه يقف دومـــًا »عــلــى  طيب حفصي، 
االســتــعــداد، متأهبًا للصراع مــع األكــابــر، 
مــقــتــنــعــًا دومــــًا بــأنــه ســيــنــتــصــر عــلــيــهــم«. 
لــقــد اخـــتـــار ربــــــراب الــتــعــامــل مـــع قضية 
»الــخــبــر« مــن وجــهــة نظر سياسية، ومن 
والــســلــطــة، وإن  بالسلطة،  عــاقــتــه  زاويــــة 
أنكرت ذلك، إال أنها ال تعرف اللعب إال في 
مــيــدان الــســيــاســة، وبــمــا يضمن ألزالمــهــا 
البقاء متحكمن في أوصال حكٍم أوهنته 
الصراعات وحب البقاء، ولو على حساب 
الــــديــــمــــقــــراطــــيــــة والـــــــشـــــــورى والـــحـــكـــامـــة 

االقتصادية.
)إعالمي جزائري( 

الــظــاهــرة الــجــهــاديــة والــحــكــومــات العربية 
وُحقب  بينهما،  االلــتــقــاء  ونــقــاط  والغربية 
ــّن،  ــعـ ــلـــى هـــــــدٍف مـ ــاســـي عـ ــيـ ــق الـــسـ ــوافــ ــتــ الــ
وآلــــيــــات الــعــمــل آنــــــذاك وقــــنــــوات الــتــمــويــل. 
ــرات املـــاحـــظـــة والـــرصـــد  ــبـ كــمــا تـــراكـــمـــت خـ
املــبــاشــر لــتــطــورات األحــــداث الــراهــنــة، عند 
املراقب العربي الذي أصبح يرصد بسهولٍة 
الــجــهــاديــة املتنّوعة  الــظــاهــرة  اســتــعــمــاالت 
في السياسة الدولية، ومن الحكومات التي 
تّدعي أنها تكافحها: استعمالها بوصفها 
مــوضــوعــًا لـــإدانـــة، وخــطــرًا يــتــهــّدد الــدولــة 
التي تواجه هّبة شعبية، وهدفًا للحمات 
ــتـــي ال تــــراعــــي أبـــســـط الــحــقــوق  ــيـــة الـ ــنـ األمـ
ــة، وصـــــنـــــدوق اقـــــتـــــراع ُمــمــتــلــئ  ــيــ ــانــ ــســ اإلنــ
بــــاألصــــوات لـــديـــكـــتـــاتـــوٍر شـــــرس، وذريـــعـــة 
ذلك،  استعصى  حيثما  العسكري  للتدخل 
 
ً
التحالفات واملشاريع، وخطة  لصنع 

ً
وأداة

ــوٍم ســيــاســيــن،  وصــنــدوقــًا  لــهــزيــمــة خـــصـ
 
ً
وأداة الدولية،  واملعونات  التبرعات  لجمع 
للحضور في السياسة الدولية كلما فشلت 

باقي األدوات. 
ــاصــة األســاســيــة الــتــي يمكن الــخــروج 

ُ
الــخ

بــهــا مــن الـــقـــراءة واملــاحــظــة، هــي النقيض 
ــة  ــه الـــســـرديـ ــقـــولـ ــا تــــحــــاول أن تـ ــمـ الـــــتـــــاّم مـ
السردية  تلك  تقوله  مــا  كــان  إذا  الــرســمــيــة: 
هو أن الدول العربية واألجنبية، في بعض 
 ،

ّ
ــات، كــانــت دائــمــًا، وعــلــى طـــول الــخــط ــ األوقـ

الــجــهــادي،  للترحال  ــادة 
ّ

املــض الضفة  على 
فـــــــإن املــــاحــــظــــة الــــواقــــعــــيــــة والـــــــدراســـــــات 
ــائـــق والـــصـــحـــافـــة الـــجـــيـــدة تـــقـــول إن  ــوثـ والـ
 األحــــــوال، ذات 

ّ
الــعــاقــة بــيــنــهــمــا، فـــي أخــــف

الجهاد األفغاني  طابٍع متذبذب، بدأت مع 
العربية  الــدول   صريح مارسته 

ٍّ
تــن بحالة 

األميركية  املتحدة  والــواليــات  واإلســامــيــة 
األخاقية  املثالية  مــن  غــطــاٍء  تحت  نفسها 
ــبــل الــقــضــيــة، ثــم انـــحـــدرت تــدريــجــيــًا مع 

ُ
ون

تـــطـــّور الــحــالــة الــجــهــاديــة وتـــمـــّردهـــا على 
ــّد الـــتـــواءًا، كما  صــانــعــيــهــا إلـــى نـــمـــوذٍج أشــ
فــي نــمــوذج فتح الــحــدود الــســوريــة لعبور 
الــجــهــاديــن مــن أنــحــاء الــعــالــم إلـــى الــعــراق 
إّبــــان االحـــتـــال األمــيــركــي، أو فــتــح الــنــظــام 
في سورية السجون، حيث يقبع املساجن 
الــجــهــاديــون قــصــدًا إلخــراجــهــم مــع انـــدالع 

الفلسطينية  السلطة  قــبــول  عــن  الــلــه  رام 
بكل ما تبديه األردن من توصياٍت، في ما 
الفلسطينية  القيادات  باختيار  يختص 
وتــســمــيــتــهــا لــكــل مـــن الــســلــطــة ومــنــظــمــة 
الــتــحــريــر وحــركــة فــتــح، فــي حـــال الفصل 

بن تلك املناصب. 
فــــي مـــقـــابـــل رســــائــــل بــــاريــــس والـــقـــاهـــرة 
وعّمان ورام الله، وبعض عواصم الخليج، 
ــاء رد الــعــدو اإلســرائــيــلــي  عــن الـــســـام، جـ
كـــالـــعـــادة مــخــيــبــًا لــــآمــــال، وتــحــفــظ على 
مبادرة باريس، التي تتحّدث عن خطوات 
عــمــلــيــٍة لـــلـــتـــفـــاوض والــــحــــل املـــبـــاشـــر مــع 
الــدولــي،  للمجتمع  ودور  الفلسطينين 
وتــرحــيــب بــمــبــادرة الــقــاهــرة عـــن الــســام 
الدافئ، واألهم اختيار أحد أكثر املتطرفن 
ــرًا لــلــحــرب، هو  ــ الــصــهــايــنــة تــعــصــبــًا وزيــ
ــغـــدور لـــيـــبـــرمـــان، الــشــهــيــر بــتــهــديــده  ــيـ أفـ

بضرب السد العالي في مصر.
 إلـــى الـــســـؤال: مـــا هـــو الــجــديــد في 

ً
ــودة ــ عـ

املـــوقـــف، الــــذي يــمــكــن أن يــــؤدي إلـــى تلك 
الــتــحــركــات، وهـــل حــقــًا هــنــاك ســعــي جــاد 
من أجل تحقيق سام بن العرب والعدو 
اإلسرائيلي، سام شامل وعــادل ودافئ؟ 

أم هناك أسباب ودوافع أخرى؟ 
حقيقة املوقف أنه ليس هناك جديد في 
الــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة، وال فـــي مــواقــف 
ــواء الـــعـــدو اإلســرائــيــلــي، أو  أطـــرافـــهـــا، ســ
الــلــه وجــمــاعــاتــهــا، أو حــركــة  ســلــطــة رام 
»حــمــاس« وبــاقــي منظمات املــقــاومــة في 
غــــزة وخـــارجـــهـــا. وال فـــي مـــواقـــف بــاقــي 
واإلقــلــيــمــيــة، وال حتى  العربية  ــراف  األطــ
الــدولــيــة. يــبــدو املــوقــف فــي حــالــة سكون، 
منذ انتهت حــرب الــعــدوان على غــزة في 
صيف عام 2014. إذًا، علينا أن نبحث عن 
التحّركات،  لتلك  أخـــرى  أســبــاب ودوافــــع 
الــتــي تــتــخــذ مـــن قــضــيــة فــلــســطــن، وهــي 
أو ذريــعــة  عــنــوانــًا  »املــســتــدامــة«  القضية 
لتحركاتها. ليس األمر شديد الصعوبة، 
في  الــعــربــي  املشهد  على   

ٌ
متأنية فــنــظــٌرة 

الشرق األوسط تكشف لنا أن نظم الحكم  
الــعــربــيــة، عــلــى اخــتــافــهــا، والــكــيــانــات/ 
تمر  النظم،  تلك  التي تحكمها  الـــدول  أو 
بحالة تصّدع واضطراب شديدة، لم تمر 
حكم 

ُ
بها عقودًا، كانت فيها تلك النظم ت

قبضتها على مقدرات الشعوب، وتفرض 
ــــرب إلــى  ــقـــرار أقـ ــتـ  مـــن االسـ

ً
عــلــيــهــا شـــكـــا

 
ً
أباطرة حكامها  من  وتجعل  االستكانة، 

طغاة. وبالتالي، يصبح من السهل على 
الحيوية  املــصــالــح  ذات  الــكــبــرى،  الــقــوى 
النظم،  تــلــك  أن تتعامل مــع  املــنــطــقــة،  فــي 
وتحقق مصالحها؟ حتى وقع ما لم يكن 
فـــي حــســبــان أحــــد، وهـــو انـــطـــاق ثـــورات 
الــربــيــع الــعــربــي مــن قــلــب الــعــالــم العربي 
لتسري في كل أوصاله بدرجاٍت متفاوتة. 
وعلى الرغم من تصّدي الثورات املضادة 
لـــهـــبـــات الـــشـــعـــوب، ونـــجـــاحـــهـــا املــرحــلــي 
واملـــؤقـــت فــي إيــقــاف حــركــة املـــد الــثــوري، 
فــي  نــجــحــت  الـــشـــعـــوب  أن  األهــــــم  أن  إال 
كــســر قــيــود الــخــوف والــقــهــر، الــتــي كانت 
ــم الــــحــــكــــم، وبــــــــــدأت تــمــر  ــ ــــظـ ـ

ُ
تـــفـــرضـــهـــا ن

واالستعداد  الوعي،  استعادة  من  بحالٍة 
ملواجهة التحديات التي يمكن أن تواجه 
كبير  إنجاز   الوطنية، وهــو  طموحاتها 
وغير مسبوق، أدخل الشعوب في مرحلة 
الوقت،  مخاٍض صعبة، قد تطول بعض 
ظمًا جديدة للحكم 

ُ
لكنها حتمًا ستنتج ن

ذات سمات مدنية، ديموقراطية، حديثة، 
تحترم حرية الشعوب وحقوق اإلنسان، 
للقوى  وألن  للسلطة.  السلمي  والــتــداول 
الـــدولـــيـــة واإلقــلــيــمــيــة ذات املـــصـــالـــح في 
تنتهي  عــديــدة ال  العربية، وهــي  املنطقة 
عند الــواليــات املــتــحــدة األمــيــركــيــة ودول 

الــخــبــر اإلعــامــي إلــى  قضية بــيــع مجمع 
ــمــــال ربــــــراب إلــــى مــــــادٍة دســمــٍة  رجــــل األعــ
أمــام  مــطــروحــة  قضية  وهــي  للمعارضة، 
الــعــدالــة، لــكــن الــفــصــل األصــعــب فيها هو 
في أخذها أبعادًا جهوية ومناطقية، على 
الــتــي رفعت  مــن أن وزارة اإلعــــام  الــرغــم 
الخبر تؤكد  قضية بطان صفقة مجمع 
أن القضية تخضع للقانون التجاري، وال 
تستهدف رجل األعمال، يسعد ربراب، وال 

»الخبر« كمجمع إعامي.
حــــاول ربـــــراب أن يـــدافـــع عـــن مــوقــفــه، من 
ــة، وهـــو  ــاريــ وجـــهـــة نـــظـــر قـــانـــونـــيـــة وتــــجــ
ــــان نــيــتــه طــرح  ــرًا إلــــى إعـ ــيـ ــه، أخـ ــعـ ــا دفـ مـ
أســهــم مجمع »الــخــبــر« الـــذي اشــتــراه في 
بـــورصـــة الـــجـــزائـــر، لــكــن الــقــضــيــة أخـــذت 
أحــزاب  فعبرت  بامتياز،  سياسية  أبعادًا 
تضامنها  عن  وأهلية  مدنية  وجمعيات 
مع »الخبر«، واعتبرت أن وقوف السلطة 
في وجه صفقة بيع املجمع تضييقًا على 
من  للتخلص  ومــحــاولــة  التعبير،  حــريــة 
جريدة الخبر باعتبارها صرحًا إعاميًا، 
تــمــّكــن، بــعــد جــهــوٍد مــتــكــّررة، مــن التميز 
بخط افتتاحي مستقل. ولم يكتف يسعد 
ربـــراب مــن املــاء بما ورد، فارتفع صوته، 
بنبرٍة مناطقيٍة لم تعهدها الجزائر، واتهم 
اسثماراته  ومــحــاربــة  بتهميشه  السلطة 
ــو مـــا دعــا  ــه مـــن مــنــطــقــة الــقــبــائــل، وهــ ألنــ
ســعــيــد ســعــدي، الــرئــيــس الــســابــق لحزب 
والديمقراطية  الثقافة  أجــل  مــن  التجمع 

الثورة، أو التاعب واالرتزاق الطويل الذي 
مارسه علي عبدالله صالح، من خال حربه 
والقصة  اليمن،  في  القاعدة  على  املزعومة 

أضخم و أكثر تعقيدًا. 
ــــدول تـــقـــوم بــانــعــطــافــاٍت  مـــن املــفــهــوم أن الــ
ســيــاســيــة كــبــيــرة، تــجــعــلــهــا تــنــتــقــل، خــال 
الجهادية  الحالة  ي 

ّ
تبن مــن  أعـــوام،  بضعة 

واستعمالها في مصالحها، نحو حصارها 
األكبر.  الخطر  واعتبارها  عليها،  والحرب 
تأخذ  أن  هــو  عمليًا  فهمه  مــا يصعب  لكن 
الــدولــة نفسها خــطــواٍت إضــافــيــة، مــن أجل 
عــقــاب أفــــراٍد أو دوٍل لــم تــقــم بــأمــٍر يختلف 
ر، أغلبهم 

ُ
كثيرًا. للظاهرة الجهادية آباٌء ُكث

ُيــنــكــر أبـــّوتـــه، ويــتــبــرأ مــنــهــا، لــكــن املعضلة 
تنشأ عندما ال يكتفي أحد اآلبــاء باإلنكار 
 نحو لوم اآلخرين 

ً
وحسب، فيتقّدم خطوة

من مسؤولياتهم  وتنّصلهم  إنكارهم  على 
الدولي  أو  ي 

ّ
املحل املجتمع  أمــام  األخاقية 

ــرة، وتـــوجـــيـــه  ــ ــاهـ ــ ــظـ ــ ــيــــاد هــــــذه الـ ــتــ ــــن اســ عـ
االتهامات إليهم، والدعوة إلى محاسبتهم 
واملعضلة،  األقـــل.  على  سياسيًا  وعقابهم، 
هــنــا، إذا كــانــت املــســؤولــيــات األخــاقــيــة قد 
ـــعـــرض عــلــى املــحــاكــم، لــكــنــهــا ال تسقط 

ُ
ال ت

ــســب 
ّ
بــالــتــقــادم، تــتــمــثــل فـــي أن ســلــســلــة الــن

الحدود زمانيًا ومكانيًا،  الجهادي واسعة 
تمتّد إلــى مــا قبل أربــعــة عــقــود، وفيما بن 
املشرق واملغرب، وأّي بحث أمن عن العدالة 
 ســيــقــود، حتمًا 

ّ
واإلنـــصـــاف فــي هـــذا املــلــف

إلــى تحميل مــن فتح  وعبر طريق أو آخــر، 
هذا امللف، حّصته من املسؤولية. 

)كاتبة سعودية(

لتشمل  تمتد  لكنها  ــــي،  األوروبـ االتــحــاد 
روســــيــــا والــــصــــن وغــــيــــرهــــا مــــن الــــــدول 
الــكــبــرى الــصــاعــدة. وقــبــل كــل تلك الـــدول، 
ــعــــدو اإلســــرائــــيــــلــــي، فــهــي  تـــأتـــي دولــــــة الــ
صاحبة املصلحة األولى واألكبر. وتدرك 
الــدول والــقــوى جيدًا أن التعامل  كل تلك 
مـــع الــنــظــم الـــديـــكـــتـــاتـــوريـــة أيـــســـر كــثــيــرًا 
مــن الــتــعــامــل مــع الــشــعــوب والــحــكــومــات 

املنتخبة ديموقراطيًا. 
الفطري،  بحّسه  العربي،  املــواطــن  وأدرك 
أن عــلــيــه، أواًل وقــبــل كــل شـــيء، أن ُيــحــّرر 
نــفــســه مـــن الــظــلــم والـــقـــهـــر، ويــخــلــع رداء 
ــذا اإلدراك  ــ هـ ــدأ  ــ بـ ــة. وعـــنـــدمـــا  ــانـ ــكـ ــتـ االسـ
يتحّول إلى فعل حقيقي على األرض في 
شكل انتفاضاٍت، شعبية على مستويات 
مختلفة، تفاعلت وتطورت، حتى وصلت 
إلــى ما ُعــرف بــثــورات الربيع العربي مع 
مطلع عام 2011. وعلى الرغم من ضراوة 
الــثــورات املــضــادة الــتــي أشــرنــا إليها، إال 
أنها، وعلى الرغم من إمساكها بالسلطة، 
عــبــر مــجــمــوعــٍة مـــن الــطــغــم الــعــســكــريــة، 
جبريٍة،  نظاميٍة  جــيــوٍش  على  املستندة 
أو مليشيات عسكرية منظمة، لم تستطع 
ــل الـــشـــارع  ــادة املـــواطـــن الـــعـــربـــي/ رجــ ــ إعــ
ــى حـــظـــيـــرة الـــقـــهـــر واالســــتــــكــــانــــة. ومـــا  ــ إلـ
زالــت شــعــاراٌت، مثل »الــثــورة مستمرة .. 
والشعب يريد إسقاط النظام«، تترّدد في 
شوارع عربية عديدة على مدى السنوات 
ــورات  ــ الـــخـــمـــس الـــتـــي أعـــقـــبـــت انــــطــــاق ثـ

الربيع العربي.
هنا، استشعرالغرب والعدو اإلسرائيلي 
أن الخطر الحقيقي قــادٌم، طاملا استمرت 
الــشــعــوب عــلــى حــالــة الــغــضــب والــرفــض، 
واإلصرار على استعادة حريتها وفرض 
ــا، عــلــى الـــرغـــم مـــن كـــل مـــا تــقــّدمــه  ــهــ إرادتــ
التقت  النقطة،  هــذه  عند  تضحيات.  مــن 
املـــصـــالـــح بـــن الـــغـــرب بــكــل قــــــواه، ومــعــه 
الــــعــــدو اإلســـرائـــيـــلـــي، ونـــظـــم الـــحـــكـــم فــي 
معظم العالم العربي، ورأت أن الحل لدرء 
الــقــادم مــن صحوة الشعوب  هــذا الخطر 
هو إعــادة إنتاج قضية  الحرب والسام 
وإحياء  اإلسرائيلي،  والــعــدو  العرب  بن 
مــشــاعــر الــقــلــق املـــصـــيـــري لــــدى املـــواطـــن 
الــعــربــي، وإشــغــالــه مــن جــديــد بمتاهات 
الـــصـــراع وعــمــلــيــة الـــســـام »املــســتــدامــة«، 
ــادرات والــتــحــّركــات واالجــتــمــاعــات  ــبــ واملــ
الـــطـــارئـــة وعـــمـــلـــيـــات الــــضــــرس مــــن دون 
طحن، التي ال تنتهي أبدًا، وتبقي النظم 
فـــي الــســلــطــة، ومـــصـــالـــح الـــغـــرب قــائــمــة، 
 
ً
والـــعـــدو اإلســرائــيــلــي آمــنــًا ويــــــزداد قـــوة

وتمّددًا، وتبقي الشعوب على حالها في 
حــظــيــرة االســتــكــانــة بــدعــوى االســتــقــرار، 
واالنشغال بالقضية، التي يجب أاّل يعلو 
صــــوٌت عــلــى صــوتــهــا إلــــى مـــا شــــاء الــلــه. 
ويبقى الصراع في الشرق األوسط قائمًا، 
تبقى  ولــكــن،   .

ً
الــســام مستحيا ويــبــقــى 

الشعوب العربية حّية، وحتمًا ستنتصر.
)كاتب مصري(

اإلعالم في الجزائر... صراع بين السلطة والـمعارضة

سلسلة النَسب الجهادي

الشرق األوسط والسالم المستحيل

تبقى »الخبر« 
منبرًا إعالميًّا له من 

اإليجابيات ما فاق 
ربما سلبياته

المسؤوليات 
األخالقية ال تسقط 

بالتقادم

ليس هناك 
جديد في القضية 

الفلسطينية وال في 
مواقف أطرافها

آراء

سالمة كيلة

كــنــُت، ومــا زلـــت، ضــد اإلمبريالية األمــيــركــيــة، ولــم أخــلــط فــي موقفها مــن الــثــورات 
البدء، كما توهم رهط  كت في إمكانية تدخلها في سورية منذ 

ّ
العربية، وال تشك

من املعارضني ومحبي »الغرب«. لكن امللفت أن هؤالء املحبني باتوا يسترسلون في 
خطابات الهجاء ضد أميركا، بعد أن اكتشفوا أنها ليست مع الثورة السورية، ما 
يعني بالنسبة لهم أنها معهم في تغيير النظام، وستقوم بتغييره »كرمان عيونهم«، 

أو ألنها »ضد النظام«. فجأة، ظهر أنها ليست معنية بهم، بل معنية بروسيا.
الــثــورات  انفجار  بعد  الحريق سريعًا،  إطــفــاء  إلــى  أميركا سعت  أن  واضــحــًا  كــان 
الرئيس، وترتيب مشاركة اإلسالميني في السلطة، على  العربية من خالل تغيير 
أمـــل أن تنتهي املــوجــة، ويــتــوقــف املـــد الــثــوري الـــذي وصـــل إلـــى إســبــانــيــا وإيطاليا 
وفرنسا. بالتالي، كان هّمها تدمير الثورات وليس دعمها، بغض النظر عن موقفها 
من النظم. بالضبط، ألن هذه الثورات هي األخطر عليها في عالم رأسمالي، يعيش 
أزمة عميقة ال حل لها. لهذا، حني وصلت الثورة إلى سورية، كان يجب تدميرها، 
وليس دعمها. وألنها ال تستطيع فعل ما قامت به في تونس ومصر، عبر الضغط 
الــثــورة، ومــن ثم  إلــى تشويه  ارتبكت ومالت  من أجــل تغيير سريع للرؤساء، فقد 

دعمت الدور الروسي، هذا منذ بداية سنة 2012.
كانت املعارضة في واد آخر، حيث توهمت أن أميركا تريد فعليًا تغيير النظام، بعد 
أن أسقطت صدام حسني، وتدخلت في ليبيا. ولم تلمس أن تدخلها في ليبيا كان 
جزئيًا وعابرًا، ولقد حاسب مجلس النواب الرئيس باراك أوباما على قراره التدخل 
الجوي. كذلك، لم تلمس تحّسن العالقات بينها وبني النظام منذ سنة 2010. وال 
تابعت التغّير الكبير في اإلستراتيجية األميركية الذي بدأ يظهر سنة 2010 وتبلور 
الهادئ، وليس »الشرق  بداية سنة 2012، وقــام على أســاس أولوية آسيا واملحيط 
. وبالتالي، أخــذت أميركا تنسحب من »الشرق األوســط«، 

ً
األوســط« كما كان قبال

ومــن ثــم بــاتــت هــذه املنطقة مــجــال مــســاومــٍة مــع روســيــا. ومــن ثــم »بــاعــت سورية 
لروسيا«، كما كتبت منذ ذلك الوقت.

إذن، يمكن القول إن سياسة املعارضة، منذ بدء الثورة، كانت خاطئة، وأيضًا مدّمرة، 
ومضّرة بالثورة، حيث دعت إلى تدخل إمبريالي، كان يخيف قطاعاٍت كبيرة من 
السنوات  طــوال  الثورة  ثم ظلت تضّر  ومــن  )كما كتبت حينها(.  السوري  الشعب 
األميركي«  »الصديق  ومطالبة  األميركي،  التدخل  حــول  أوهامها  نتيجة  الخمس، 
 ضد الثورات التي بدأت في 

ً
بدعم الثورة، من دون فهم أن هذا »الصديق« هو أصال

، لم يكن ضد النظام، كما 
ً
تونس وتوسعت، وكان يخاف امتدادها العاملي. وأصــال

كانت تتوهم املعارضة، بل عمل على إعادة ترتيب العالقة معه.
الــردح ألميركا؟ انقضى الزمن، وما ظهر أن املعارضة ال  اآلن، مــاذا يفيد كل هذا 
أضــّرت  وأنها  والــعــدو.  الصديق  وتحديد  العالم،  فهم  على  التحليلية  القدرة  تمتلك 
النظام كي تحكم هــي، قابلة  ، لكي يغّير  الثورة بما يكفي، وهــي تراهن على عــدوٍّ
بأن تكون »عميلة« له. لكنه كان في واٍد آخــر، وال ننسى تقييم بــاراك أوباما لهم، 
 لقدراتهم. وماذا يقول عن »نخبٍة« 

ً
الذي أظهر استخفافًا كبيرًا بهم، واستهزاًء مذال

 ليست 
ً
ليس لديها قدرة على فهم العالم، وتقدير مصالح القوى املتصارعة، وأصال

مقبولة شعبيًا، بالضبط ألنها ال تفهم مشكالته؟
رفقًا بالردح ألميركا، فلن تفيد شيئًا، ولن يجعلها تتراجع عن موقفها املبني على 
مصالحها التي تحّدد التحالف مع روسيا )أو على األقل املساومة معها(. ما هو 
مهم أال تتوهموا في أصدقاء هم فعليًا ليسوا كذلك، على الرغم من أنكم ما زلتم 
تؤكدون صداقتهم، وتتوهمون أنهم طريق الخالص. وما يجب أن يكون واضحًا 
هو أن كل املتصارعني في سورية وحولها ينطلقون من مصالحهم، وكلهم معادون 
للثورة وللشعب السوري. فليس للثورة السورية أصدقاء سوى الشعوب فقط، وهذا 

ما يجب أن ُيبذل الجهد من أجله.

أحمد عمر

سألنا الصحافي الياباني العجوز في املقهى: من منكم قابل الرئيس؟ وضحك. ما 
الغرض من سؤاله الساخر، ثكلته أمه؟

ــرء يحلم بــصــورة مــع الــرئــيــس، تقضي الــحــاجــات وتــفــّرج الــكــربــات، وتفتح  كـــان املـ
 أحد 

َ
األبواب وتردُّ الغائب، فالصورة معه مثل العصا السحرية في الحكايات. تحاذق

األصدقاء، ورّد عليه بسؤال غادر في الظهر: وأنت: هل تستطيع أن تلتقي اإلمبراطور 
الياباني، يا حبيب؟

أنتم واهمون،  أمه:  الحبيب ثكلته  إلى حذاقة وتفكير. قال  السديد ال يحتاج  الجواب 
ربما  تنقرض.  أسرته  وتكاد  لكنه مسكني،  اآللهة،  وابــن  الشمس  اإلمبراطور سليل 
أقــل، وهو بال نفوذ، وأي مواطن من طوكيو أو زائــر لها  البريطانية، أو  يشبه امللكة 
يستطيع أن يراه في حديقته يعتني بالزهور. وال تنَس أّن عدد سكان اليابان أكثر 
من مئة وعشرين مليونًا، ورأيتم سلوكه في أثناء كارثتي الزلزال وفوكوشيما. وال 
بلدي فإمبراطوري،  أما  البار،  الشعب  ابن  بلدكم جمهوري، رئيسكم هو  أّن  تنسوا 
عند  الحموي قصته:  املنعم  عبد  املهندس  روى  الغاربة.  الشمس..  ابن  واإلمبراطور 
وكان  بسيطة،  الحياة  كانت  مدينتي،  زار  الرئاسة،  منصب  البار  الشعب  ابــن  تولي 
. كان تولي الرئاسة دائمًا يجري بانقالب، رحبنا 

ً
 حافال

ً
سكانها قد أعّدوا له استقباال

أتقى  محافظتنا  أّن  مع  وديــنــه،  الرئيس  بطائفة  مبالني  غير  التصحيحية،  بالحركة 
 عظيمًا، وأكباشًا كثيرة. نزل 

ً
أننا ذبحنا على شرفه جمال املحافظات دينًا، وأذكــر 

 تشبه التي رأينا في مسلسل الدوغري، استقبله املنتظرون 
ٌ
الرئيس، ووقعت مفارقة

باألحضان، وكان بينهم القّصاب، عانقه والسكني بيده.. مع العناق، صارت السكني 
وراء ظهر الرئيس، ثم أخذنا الله بالسنني و.. السكاكني. 

قــال زميلنا ياسر اإلدلــبــي: أمــا نحن، يا حبيب، فقد زارنــا ابــن الشعب البار زيارته 
فاستقبلناه  رة، 

ّ
مبك دكتاتورية  ــارات  إشـ منه  بــدت  قــد  وكــانــت  للمحافظة،  الوحيدة 

 صيفيًا نسميه الشحاطة، كاد أن يصيب وجهه فيمسخها، 
ً
باألحذية. وأذكر أن نعال

أنــه قتل كل  أنــه حــارس ممتاز ألمــن إســرائــيــل. تعرفون  بــيــده، تبنّي الحقًا  فصّدها 
ق له ونرقص، يا حبيب. 

ّ
الالعبني، وبقي وحده في امللعب يسّجل األهداف، ونصف

قال جمال الحمصي الذي أوفد إلى اليمن: التقيت بالرئيس اليمني، يا حبيب، اشتكى 
هلنا للسهولة التي 

ُ
مدرسون وافدون، وُرفعت الشكوى إلى الرئيس، فجاء ملقابلتنا، ذ

 من مقابلة الرئيس اليمني.
ّ

تم بها اللقاء. مقابلة رئيس بلدية في بلدي املعطاء أشق
قال زميلنا الصحافي: كان لي، البارحة، لقاء مع أردوغــان، وهو رئيس دولٍة كبرى، 

عدد مواطنيها سبعون مليونًا. وأبرز صورته مع الرئيس.
جاء دوري، فقلت: بلدتي نائية، يا حبيب، وال يزورها الرؤساء، لكني تشّرفت برؤية 
مه مقاليد 

ّ
شقيق الرئيس، بشحمه ولحمه ودمه، وابتسامته وكشرته، في سنوات تسل

الحكم وأقفاله. كنت طالبًا، وكان حزب البعث وقتها قويًا، ولم تكن كل فروع املخابرات 
الرئيس وحــٌي من شياطني  القهار. وقتها هبط على شقيق  للواحد  بــرزت  هــذه قد 
 سماها جمعية اإلمام املرتضى، واكترى دكانًا طينيًا، 

ً
 خيرية

ً
األوملب، فأّسس جمعية

ق شاخصة باسم الجمعية في أعلى بابها. لم يدفع أجرتها قط، فانتسب إليها 
ّ
وعل

في بلدتي أناٌس للحظوة والفخر والتقّية.. وكان رسم االشتراك وقتها خمس ليرات، 
قصدوا املسجد الكبير، فنودي للصالة، واستقام الناس في صفوٍف يصلون جميعا 
كأنهم بنيان مرصوص إال شقيق الرئيس الذي شق الصفوف وفتح الصّرة، وجلس 
ل أصابعه بلسانه، ويسّبح بحمد االشتراكات. هذا هو أكبر 

ّ
يصلي صالة املال، ويبل

العائلة الكريمة كانوا، وال يزالون، يحّبون  مسؤول رأيته في حياتي. الرئيس وبقية 
األعمال الخيرية، وعلى رأسهم رامي مخلوف الذي اعتكف في أحد الصوامع لألعمال 
 ودينية. ولذلك، لم تعش طويال في بلدنا 

ً
 مذهبية

ً
الخيرية.. يا حبيب. كانت جمعية

العلماني )مع غمزة عني سميرة توفيق( املعطاء الذي قام رئيسه الدائم واألبدي للزهد 
ليمتد، السيد أنجلينو أكبر جولي، بأعماٍل خيريٍة كثيرة، حتى انقطع جسر الحديد، 

وثكلت الشعب أّمه.. يا حبيب.

ماجد عبد الهادي

 لـــي، عــبــر الــهــاتــف، خــبــر اســتــكــمــال كــل متطلبات تــخــرجــه من 
ّ

يتصل يـــزن لــيــزف
الجديد، في  اإلنــجــاز  لهذا  أفــرح، طبعًا،  الــذكــور.  أبنائي  الجامعة. ويــزن هو أصغر 
مشوار حياتي، وأتمنى لو كان الولد »العفريت« الذي طاملا خفت عليه من شقاوته، 
مــنــه، بمجرد أن خفتت،  لــه مــا صــار متيقنًا  أمــامــي، ألحتضنه، وأقـــول  اآلن  يقف 
إفــرازات هرمونات املراهقة في دمــه، وهو أني أحبه، بقدٍر يزيد كثيرًا على   ،

ً
قليال

الفور،  ر على 
ّ
أتذك ثم  مــا،  كــان يقترف خطأ  أو قسوتي عليه، كلما  تشّددي معه، 

قبل السنني، 
ُ
وسط شعوري ببعض االطمئنان، أن ما تبقى في انتظاري من املهام مل

قد ال يكفيها ما بقي من عمٍر بدأت تعصف به رياح الخريف.
لكن، ما شأنكم أنتم، وتلك القصة الشخصية؟

 أتساءل، بعدما توّرطت في استهالل مقالتي بها، فال أجد جوابًا غير التصريح 
 عن مخالطة مثل هذا االطمئنان 

ّ
بما يعتمل في نفسي، من قلٍق مستديٍم ال يكف

الخالص،  بالفرح  اإلحــســاس  بالعجز عن  أنــي مصاٌب  في  أشــّك  العابر، ويجعلني 
 على هذه الحال، على األرجح، ما دمت أعيش في بقعٍة جغرافيٍة واحدة، مع 

ّ
وسأظل

بشار األسد، وعبد الفتاح السيسي، وبنيامني نتنياهو، وقاسم سليماني، وموشيه 
يعالون وأبو بكر البغدادي، وأفيغدور ليبرمان، وهادي العامري، وآخرين كثيرين 
وأحيانا  يــزن،  عمر  في  شباٍن  بذبح  تعليماتهم،  وينفذون  إمرتهم،  تحت  يعملون 
كلها،  املنطقة  وأحــالم شعوب  أهلهم،  أمــانــيَّ  بذلك  ليقتلوا  أكبر،  أو  بكثير،  أصغر 

بحياٍة إنسانيٍة خاليٍة من سفك الدماء، على األقل.
كــم مــن أٍب، وكــم مــن أٍم،  فــي ســوريــة والــعــراق وفلسطني ومصر والــيــمــن، أمضوا 
العمر يكّدون في انتظار لحظٍة، يرون فيها أبناءهم، وقد غــادروا الطفولة، ودخلوا 
مرحلة اإلسهام في معترك الحياة، فحدث أن عصف بهم معًا برميل متفجر، أو 
قتلهم صاروخ سكود، أو مّزقتهم سيارة مفخخة، ناهيك عن اقتياد كثيرين منهم، 
على أيدي جالدي أجهزة األمن، ليلفظوا أنفاَسهم، أو يتعفنوا تحت التعذيب، في 
سجون الطغاة، وَسْوِق آخرين على أيدي القتلة القادمني من كهوف التاريخ لذبحهم 
لله من  الثأر  تحت شعارات  وموتى،  أحــيــاًء،  وتقطيع جثثهم، وحرقهم  كالخراف، 

الكفار واملرتدين، حينًا، واالنتقام لنسل رسوله، أحيانًا أخرى.
 بتخّرج 

ً
، وبالتزامن مع اللحظة التي تلقيت فيها بشرى شخصية

ً
يحدث اليوم، مثال

ابني من الجامعة، أن يقع عشرات األلــوف من اآلبــاء واألمهات واألبناء بني نارْين، 
في مدينة الفلوجة العراقية، وأن يجدوا أنفسهم أمام إكراهات املوت تشظيًا بوابل 
القصف الجوي واملدفعي املحمول على مزاعم محاربة اإلرهاب، أو ذبحًا بسكاكني 
يقف  أن  أيــضــًا  يــحــدث  الــقــتــال، كما  املــذهــبــي على جانبي جبهات  التطهير  أمـــراء 
عشرات ألوف من السوريني، أمام إكراهات مرّوعة ليس أقلها املوت جوعًا، وكلها قد 
، عّما يتعّرض له العراقيون، بقدر ما تتالقى معه جوهريًا، من حيث 

ً
تختلف، شكال

وحشيته الخارجة عن القيم اإلنسانية.
وربما يكون من أبشع معاني املذبحة املستمّرة التي نتعّرض لها، شعوبًا وقبائل، 
ُيسمي  الــذي  العالم  فيصّدقهم  ُيزيفون حقائقها،  مرتكبيها  أن  عــددا،  منذ سنني 
نفسه بالحر، ويتواطأ مع جرائمهم، إن لم يشاركهم ارتكابها، فنرى الجنرال قاسم 
سمى قائد فيلق القدس في الحرس الثوري اإليراني،  يقود حرب 

ُ
سليماني، وهو امل

بالصراع  املسحورين  أبنائها  العراق وسورية، بجيوٍش من  الفارسي في  التوسع 
أو  بغداد  ابن  لكأنه  الخارجي،  بالتدخل  ينّدد  إذ  أيَّ حــرٍج،  املذهبي، وال يستشعر 
دمشق، كما ال يستشعر أي حــرٍج، إذ يشتم أميركا ومؤامراتها، بينما طائراتها 

تؤمن الغطاء الجوي ملعاركه.
لكن، ما عالقة ذلك كله بولدي يزن؟ أتساءل مرة أخرى، في ختام مقالتي، فال أجد 
جوابًا سوى القول؛ لعلها رسالة مفتوحة إليه، حتى ُيدرك، وقد حصل على شهادته 
الجامعية في اإلعالم، إلى أين هو ذاهب اآلن، وأّي طريٍق صعبة هي التي سيخطو 

عليها غدًا خطوته األولى.

زياد خداش

ماذا لو كان صديقك اليومي الذي تحّبه جدًا، وتأتمنه على أسرارك، ويحّبه أوالدك، 
، ال 

ً
وزوجــتــه صديقة زوجــتــك، وبيته قريب مــن بيتك، مــاذا لــو كــان كاتبًا  فــاشــال

تحب  نصوصه،  بل ولم تحبها يومًا، هل يؤذي هذا صداقتكما؟ هل يوقفها أو 
لــك؟ أو على  تــروق  بــأن نصوصه ال  يــبــردهــا؟ هــل تقدر على مصارحة صديقك 
أنها  على  الشخصية  العرب  اب 

ّ
الكت رؤيــة حياة  تعودنا  األدبية  أن مدرسته  األقــل 

شلة واحدة، يعجبون بكتابات بعضهم بعضًا، وتذوب فيهم، ومعهم، الصداقة مع 
أذواقهم األدبية.

 في تاريخ  األدب العربي، لم نعثر على صداقاٍت قويٍة صمدت أمام تعارض األذواق 
األدبــيــة ألصــحــابــهــا، فـــأن تــكــون صــديــقــي يعني أن تــحــب )وتــعــجــب( بنصوصي 
أن  يعني  الشخصي  عــدوي  تكون  وأن   املستقبل.  في  والتي سأكتبها   السابقة، 
تكره نصوصي، وتهاجمها باستمرار. ال عالقات بني أدبائنا لألسف خارج مسألة 

اإلعجاب بالنصوص أو عدمه.
العالم أيضًا، وال  ال أدري إن كان هذا النوع من املعادالت والحسابات ديــدن أدبــاء 
اللغة  بالاليك، وفــق  الاليك  الصحبة هناك وفــق عــادة  أعلم حقا هل تجري مسألة 
والثقافية في  العالقات االجتماعية  التي صارت وجهًا جديدًا لشكل  الفيسبوكية 
الواسائط االجتماعية، تتجّسد بوضوح مرعب،  العالم.  وفــي  »فيسبوك«، أخطر 
معادلة: أكتب عني فأكتب عنك، أو حب نصي ألحب نصك، أو انبهر بي ألنبهر بك. 
صارت ثقافة تبادل االنبهار وجهًا لألدب الفيسبوكي وغير الفيسبوكي. علينا أن 
ارتفعنا  الفنانني واألدبــاء، في عيوب »فيسبوكية«.  تــوّرط معظمنا نحن،  نعترف: 
راقــبــوا  ننجح حينًا ونفشل حينًا.  إغــوائــهــا.  إليها تحت ضــغــوط  عــدنــا  ثــم  عنها، 
أنفسكم: ما أن يكتب لنا شخص ما إحدى هذه الكلمات: »رائع جميل، الله، مدهش« 
»اليك« آخر، وننسى أننا أنفسنا  تحت نصوصنا، حتى نفرح، فنصافح »اليكه« بـ
من تذّمرنا سابقًا من هذه الكلمات السريعة والسهلة. قدرنا أن نحتار، وال نستطيع 
وافــرًا، وإعجابًا  الداخل حبًا  أن في  الباب ضائعني، نعرف  أن نحسم، نقف خلف 
النوع من  أن خلف معظم هذا  أيضا  الطرقات كاملعاني، ونعرف  كثيرًا مرميًا في 
لصفاء  وتعكيرًا  اإلبــداعــيــة،  للطاقات  وهـــدٌرًا  ثقافيًا،  وفــراغــًا  للوقت  الحب ضياعًا 
»فيسبوكية«، ونغلق  العزلة الحلوة. هكذا نظن، في البداية. لكن، ما إن ندخل بيوتنا الـ
خلفنا األبواب والنوافذ، وننشغل بالكتابة ونغرق بالصمت حتى نتعب، ونئن مثل 
الذئاب من العزلة، فنحّن إلى كلمة حب وعبارة حنان، فنفتح الباب والنوافذ، فينهمر 
الحب مدرارًا، فنتذمر مثل األطفال من كثافة هذا الحب، وكثرته وسهولته وخطورته 

على كرامة أثاث بيوتنا، فننكفئ على أنفسنا مرة أخرى.
»فيسبوك«، كل ليلة أجلد روحي، وأهنئها: متى ال أقع في نقاش  أراقب نفسي على الـ
مع شخص سخيٍف لم يقرأ في حياته سوى كتاب واحد؟ متى أتوّرط في التخلي 
عــن جزيرتي األثــيــرة، جــزيــرة »ربــمــا«، وأنــخــرط فــي التشنج واالنــفــعــال والشتائم 
والصراخ والتأكيدات؟ متى أجعل أو أرفض أن أجعل من عالقة عاطفية »فيسبوكية« 
حاجزًا أمام نموي العقلي واتساع أفقي؟ متى أترفع عن الرضى الكامل عن نفسي، 
وأعجب بنصوٍص كتبها أشخاٌص ال أحبهم شخصيًا؟ متى أسخر من نفسي، 
غير  بالنقد  وأحتفل   

ً
أكــون جميال متى  الــعــادي؟  الغزل  ألنها سقطت في سهولة 

اللغوي وسطحية معانّي وركاكة صــوري؟ ومتى  الــذي يكشف هبلي  التجريحي 
خجلُت من صديٍق لي كتب نصًا ضعيفًا، فأبديت إعجابي به؟ متى أكــون نبيهًا 
الكلمات، بأن يصنع تاريخًا  النبرة وبليغ  وقويًا، فال أسمح ملديٍح مفرط، إنشائي 
وعميقًا  كارهًا  رأيــًا  وقلٍب  بسعة صــدٍر  قبلُت  بأني  أفخر  ومتى  لليلتي؟  ناصعًا 
وذكيًا وهادئًا من شخٍص ال أعرفه؟ متى أكون رائعًا فأرفض مقايضة إعجابي 
الـ »فيسبوكي؟ متى أنجح وأبتعد عن  بنص ضعيف كتبته امــرأة جميلة بغنجها 

»فيسبوك« أيامًا، وأطير إلى أفالم أو كتب طويلة القامة؟

عن هجاء أميركا شركة الرئيس وآلِه »ليمتد«

رسالة إلى يزن محاولة في االعتراف
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انتخابات لبنان بطعم جديد لبنان.. فوضى انتماءات
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بعد خوض االنتخابات البلدية واالختيارية في جوالتها األربعة 
فــي املحافظــات اللبنانيــة، بيــروت، البقــاع، جبــل لبنــان، الجنــوب، 
مجالــس  وتشــكيل  النتائــج  واعــان  وعــكار،  الشــمال  النبطيــة، 
جديدة بلدية في معظم املناطق اللبنانية، تبني أن هذه الدورة من 
االنتخابات لن تمر مرار الكرام، ولم تكن مثل سابقاتها، بل إنها 

قلبت املوازين، وأحدثت تغييرًا مفاجئًا.
أول مــرة فــي لبنــان، ينقلب املواطن على ســلطته، ويتحّدى القوى 
السياســية. هــذه املــرة، كان الوضــع في االنتخابــات مختلفًا جدًا، 
الحاكمــة  السياســية  الطبقــة  مــن  يأســه  عــن  الشــعب  عّبــر  فقــد 
والفاســدة التي تعمل ملصالحها الشــخصية، بعيدًا عن مصلحة 
ليقولــوا  عميــق،  ســبات  بعــد  املواطنــون،  اســتيقظ  وأهلــه.  البلــد 
كلمتهــم فــي صناديــق االقتــراع، إنهــم ليســوا قطيــع ماعــز، ولــن 
يقبلــوا أن تحكمهــم القــوى السياســية التــي فشــلت فــي انتخــاب 
رئيــس جمهوريــة، ومجلــس نيابــي، وأدخلــت البلــد فــي الفوضــى 
والفراغ. وخير دليل على ذلك ما حدث في طرابلس، حيث فازت 
الئحــة الوزيــر املســتقيل، أشــرف ريفــي، بوجــه األحــزاب والقــوى 
الــذي كان يخــوض  اللــه  السياســية واإلســامية. وحتــى حــزب 
املعــارك عــادة والربــح فــي جيبه، خاض، هذه املرة، معارك قاســية 
 إلــى 

ً
فــي بعلبــك وبريتــال واللبــوة، وقــرى وبلــدات أخــرى، وصــوال

عــن   
ً
فضــا املدينــة،  فــي  االقتــراع  نســب  تدنــت  حيــث  الهرمــل، 

إشكاالت وإطاق نار كما ترّدد، ما جعله متفاجئًا.
بعــد انتهــاء االنتخابــات البلديــة، تبــني أن الشــعب اللبنانــي عاقــب 
الطبقــة السياســية بــكل تشــكياتها واألحــزاب، مــا يفــرض علــى 
مــع  يتفــق  بمــا  املتبعــة،  سياســاتهم  فــي  النظــر  إعــادة  الجميــع 
مصلحــة املواطنــني، وإعــادة النظــر بوضعهــم التنظيمي من رأس 

الهرم إلى أسفله، حتى لو تطلب األمر إعادة الهيكلة من جديد.
ريحانة نجم )لبنان(

تأســيس  علــى  عامــا  وأربعــون  تســعة 
جمهوريــة لبنــان الكبيــر، بعــد ضــم مناطــق 
إلــى  واســعة مــن واليتــي دمشــق وبيــروت 
متصرفيــة جبــل لبنــان، واثنتــان وســبعون 
عامــا علــى االســتقال، يبــدو أنهــا لــم تكــن 
كافيــة إليجــاد هويــة موحــدة لشــعب واحد، 
يعيش ضمن حدود بلد أنشــأه املنتدب في 
ظــل رفــض إســامي لانفصــال عــن الدولة 
تأســيس  وانهيــار حلــم  الكبــرى،  الســورية 
الدولــة العربيــة تحــت حكــم امللــك فيصل بن 

الحسني الهاشمي.
علــى  هشــًا ضعيفــًا  لبنــان  تأســس  هكــذا 
أنقــاض ثــورة قمعت بالحديد والنار، وأرغم 
بعدهــا املســلمون إثــر اتفــاق بــني الحكومــة 
الفرنسية والحركة الوطنية السورية، مطلع 
باســتقال  االعتــراف  علــى  الثاثينــات، 
لبنان، وفصله عن الدولة السورية رسميًا.

منذ استقاله، يعيش لبنان اكتظاظ هوياٍت 
الخمســة  اليــوم  أبنــاؤه  يتعــدى  ال  لشــعب 
مايني، يعيشــون في بلٍد مســاحته تكاد ال 
تتعــّدى مســاحة محافظــة حمص الســورية 
املجاورة، فما هي مامح هذه األزمة؟ وملاذا 
ضاعــت الهويــة؟ وإلــى أي الشــعوب ينتمــي 

اللبنانيون؟
تبعًا ملقدمة الدستور اللبناني، لبنان عربي 
الحاديــة  للمــادة  ووفقــًا  واالنتمــاء،  الهويــة 
عشــرة منــه اللغــة العربية هي اللغــة الوطنية 

الرســمية، رفعــت األقــام وجفــت الصحــف. 
ولكن على أرض الواقع يبدو األمر مختلفا.
فــي زحمــة هذا الجدل السفســطائي، أجرى 
الدكتور بيار زلوعة، في الجامعة األميركية 
فــي بيــروت، دراســة واســعة، أكــد فيهــا أن 
حوالــي  30% فقــط مــن اللبنانيني يحملون 
جينات فينيقية مع وجود جينات لشريحة 
واســعة من اللبنانيني مطابقة آلثار ســكان 
شبه الجزيرة العربية، وهذه النسبة موزعة 
بني جميع الطوائف اإلسامية واملسيحية.

علــى  عديــدون  لبنانيــون  يصــر  ذلــك،  مــع 
الدراســات  ويدحضــون  فينيقيــون،  أنهــم 
هــم  الفينيقيــني  إن  تقــول  التــي  التاريخيــة 
مــن العــرب العمالقــة الذيــن ســكنوا الجزيرة 
العربيــة، ثــم نزحــوا نحو الشــمال، وســكنوا 
ســاحل بــاد الشــام إلــى جــوار الكنعانيــني 
فــي  والســريان  الفلســطيني،  الداخــل  فــي 
تنحــدر  شــعوٌب  وكلهــا  الســوري،  الداخــل 
والعــرب اإلســماعيليني مــن أصــول ســامية 

واحدة.
وبما أن العربي هو من يتكلم العربية، وبما 
وامتزجــت،  اختلطــت  العربيــة  األنســاب  أن 
أو  موحــدة  إثنيــة  يشــكلون  ال  فالعــرب 
اللغــة  تجمعهــم  وإنمــا  متجانســًا،  عرقــًا 
والثقافــة. حتــى فينيقيــو لبنــان لــم يكونــوا 
إثنيــة منفصلــة عــن ســواها، فهــم يحملــون 
العناصر الوراثية نفسها لفينيقيي سورية 

وفلسطني، وهم، في كل الحاالت، ال تختلف 
جيناتهم عن جينات العرب اإلسماعيليني.

محاولــة بعــض اللبنانيــني تمييــز أنفســهم 
عــن جوارهــم، ال أصــل علمي أو تاريخي له، 
إنمــا هــي محاولــة لتزويــر حقائــق تاريخية 
ودينيــة  واجتماعيــة  سياســية  ألهــداف 
وكوســيلة  محيطــه،  عــن  لبنــان  لفصــل 
ملواجهــة الوجــود الفلســطيني-العروبي فــي 
شــهدها  التــي  العنيفــة  الصراعــات  خضــم 
لبنــان إبــان الحــرب األهلية بني عامي 1975 

و1990.
فــي ظــل خضــوع الشــرق األوســط للحكــم 
العثماني، جاءت إلى جبل لبنان إرســاليات 
وأميركيــة،  وإيطاليــة  وفرنســية  انكليزيــة 
فدمرت أركان الثقافة، وأضاعت، بمساعدة 
ناصــره  ومــن  الحقــًا،  الفرنســي  املنتــدب 
اللبنانيــة،  الهويــة  كينونــة  لوجــوده،  وهلــل 
وأرســت نوعــًا مــن العنصريــة اللبنانيــة فــي 

مواجهة شعوب الشرق األوسط.
وجــود  أيضــا،  الهويــة  أســباب ضيــاع  مــن 
أحزاٍب متعددة، لكل منها رؤيته السياسية 
أحــزاب  الخــاص.  وبرنامجــه  والفكريــة، 
اإلســامية  الخافــة  بــني  لبنــان  أضاعــت 
الســورية  والقوميــة  العربيــة  واألمــة 
عليــه  وزادت  اللبنانيــة،  والخصوصيــة 
فــي  موجــودة  نظنهــا  كنــا  مــا  انتمــاءاٍت 
لبنــان يومــا، فبعصهم ينادي بعــودة الدولة 

العثمانيــة، وينــادي آخــرون بواليــة الفقيــه، 
إلــى  تدعــو  نشــاز  أصــوات  تســمع  وتــارة 
التقســيم، وأخــرى إلــى االندمــاج بســورية، 
بلــد  لبنــان  بــأن  أصــوات  تصــدح  وفيمــا 
تــرى آخريــن يعلنونهــا صراحــة:  تعايــش، 

لبنان ملجأ للمسيحيني.
اتفــاق  جــاء  األهليــة،  الحــرب  انتهــاء  بعــد 
الطائــف الــذي ألغــى الفكــرة القائلــة إن لبنان 
فكــرة هويــة  وكــّرس  بلــد ذو وجــه عربــي، 
لبنان وانتمائه العربيني، ليفتح سجاال أكبر 
حــول هويــة لبنــان وشــكل انتمائــه وثقافتــه 
طاملــا  لهــا،  حلــول  ال  املشــكلة  لكــن  ولغتــه. 
أن التاريــخ اللبنانــي مــا زال فيــه شــيء مــن 
الســرية وإخفــاء الحقائــق منعــًا للخافــات 
السياســية، وربمــا حقنــًا ملزيــد مــن الدمــاء 
كينونــة  عــن  بحثــًا  تهــرق  أن  يمكــن  التــي 
املعالــم،  واضحــة  وهويــة  للبنــان،  حقيقيــة 
لغاية ال يعرفها ســوى كبار الساســة الذين 

يتاعبون بمستقبل شعبهم وبلدهم.
هوية تائهة بني شرق يتخبط في صراعاته 
وغــرب  كينونتــه  قواعــد  إرســاء   

ً
محــاوال

يتخبــط في تفككه وتوجهه نحو االنحال، 
هويــة مرميــة فــي غياهــب التاريــخ، تبحــث 
األخيــر  األمــل  ليعطيهــا  يتلقفهــا،  عمــن 
بالحيــاة، قبــل أن ينتقــل آخر لبناني عاصر 

النهضة العربية إلى جوار ربه.
العالء الهاشمي )لبنان(

فضاء مفتوح

آراء

سعد كيوان

، ومــن دون ســابق إنــذار، 
ً
نحــو الرقــة ُدر. فجــأة

قــّررت واشــنطن إطــاق معركــة تحريــر الرقــة 
التي يســيطر عليها تنظيم الدولة اإلســامية 
منــذ  الشــريعة  حكــم  فيهــا  ويقيــم  )داعــش(، 
الهجــوم،  تشــن  لــن  ســنوات.  ثــاث  نحــو 
األميركيــة مباشــرة،  القــوات  الحــال،  بطبيعــة 
ســوريا  »قــوات  بتحالــف  باالســتعانة  وإنمــا 
حمايــة  »وحــدات  تؤلــف  التــي  الديمقراطيــة« 
تحــت  الفقــري،  عمــوده  الكرديــة  الشــعب« 
التــي  الوحــدات  وهــي  أميركــي.  جــوي  غطــاء 
تمّرســت واستبســلت فــي قتــال تنظيــم الدولــة 
اإلســامية، فــي معركــة تــل أبيــض القريبــة من 
الحــدود التركيــة، علمــا أن الرقــة ذات غالبيــة 
»قــوات  فــي  العربيــة  الفصائــل  أن  إال  عربيــة، 
 
ً
مســتعدة تبــدو  ال  الديمقراطيــة«  ســوريا 

للمشاركة في الحملة.
فلمــاذا الرقــة، وفــي هذا التوقيــت؟ تقع مدينة 
الرقة في وسط املحافظة التي تحمل اسمها، 
في شــمال وســط ســورية، شــرق مدينة حلب. 
وكانــت الرقــة أول محافظــة تســقط فــي أيــدي 
عمليــا  عنهــا  تدافــع  أن  دون  مــن  »داعــش«، 
كتائــب األســد، وهــو تنظيــم صنعــه النظــام، 
التــي  الســلمية  الثــورة  عســكرة  قــّرر  عندمــا 
آذار  مــارس/   15 فــي  وجهــه  فــي  انفجــرت 
2011، فاطلق ســراح من أصبحوا في ما بعد 
قياديــي »داعــش«، مثــل أبو محمــد الجوالني 
وأبــو محمــد العدناني وغيرهما... ومنذ ذلك 
الحني، سادت حال من التواطؤ الفعلي وغير 

حلمي األسمر

رســالة  عبــر  جــاء  جــارح،  لكنــه  ســريع  بــوح 
مشــفرة،  حيــاة  خلــوي:  هاتــف  مــن  صغيــرة 
يلعبــون بنــا الكــرة، شــباب تائــه با مســتقبل، 
بيــت  فتــح  فــي  أمــل  أي  بــدون  »دايــت«  حــب 
إن  أكتــب  كذابــة،  ديمقراطيــة  أســرة،  وتكويــن 

شئت أو إن استطعت.
ربمــا تكــون طريقــة جديدة في ممارســة حرية 
التعبيــر األقــرب للتشــفير. لــم أحــاول االتصال 
بالرقــم احترامــا لحريــة صاحبــه أو صاحبتــه 
في االكتفاء بهذه الطريقة بالتعبير، فالرسالة 
 
ً
وصلت خلويا، وهي تختصر ملفاٍت مفتوحة
يدوخ في ثناياها كتاب ومؤسسات ومربون، 
وساسة أيضا منشغلون بتحقيق »إنجازات« 
دون كيشوتية، أو على األثير والورق فحسب.
فجــأة نتذّكــر الشــباب، فــي املناســبات، أو حني 
تصدمنــا قصــة مشــحونة بالدرامــا. هــم بيننا 
يتأملــون بصمــٍت كمــا يبــدو، لكنهــم يعّبــرون 
املســجد،  إلــى  بعضهــم  يذهــب  بطريقتهــم: 
واملحظوظــون  جماعــة،  أقــرب  إلــى  وينضــم 
 عقانيــة، 

ٌ
 معتدلــة

ٌ
فقــط مــن تتلقفهــم جماعــة

أمــا القســم الثانــي فقــد يقــع فــي شــرك جماعــٍة 
تفريطــا.  الوســطية  تعتبــر  حّديــة  دمويــٍة 
آخرون تقودهم خطواتهم إلى الشارع، أو إلى 
الاشــيء، تســكع همــاالٍت علــى أنــواع، لذائــذ 
مجنونة. وهناك من ينجون، ألسباٍب: إما أنه 
وجــد يــدًا حانيــة تقــوده إلــى النجــاح والفاح، 

الطرفــني  مــن  أي  يقــدم خالهــا  لــم  املســتور، 
فــي  وال  الرقــة  فــي  ال  اآلخــر،  مهاجمــة  علــى 
غيرهــا، حيــث تمــّدد »داعــش«، وحيــث يوجد 
منذ ظهوره في نهاية 2011. ولم يطل قصف 
طيــران النظــام وال براميلــه املتفجــرة، يومــا، 
مواقع لـ »داعش«. وقد صب التنظيم املذكور 
كل جهــوده ملقاتلــة »الجيــش الحر« وفصائل 
املعارضــة األخــرى وكذلــك »جبهــة النصــرة«، 
تســيطر  التــي  املناطــق  باســتمرار،  وحّيــد، 
عليهــا كتائــب األســد. وأخيــرًا، كانــت معركــة 
استعادة مدينة تدمر من أيدي »داعش« أكبر 
دليل على ذلك، إذ كشف نائب رئيس مجلس 
املحافظة أن تنظيم »الدولة اإلسامية« تمّكن 
مــن الســيطرة علــى تدمــر، بعــد أن تلقت قوات 
النظام تعليماٍت باالنسحاب وعدم التصّدي 
له، وبعدها شارك الطرفان في عملية تهجير 
ت 

ّ
أهل املدينة. واألمر نفسه حصل عندما شن

املاضــي  آذار  مــارس/  فــي 27  األســد  كتائــب 
هجوما الستعادتها بدعم روسي وإيراني.

تحريــر  ملعركــة  التحضيــر  واشــنطن  قــّررت 
املركزيــة  القيــادة  قائــد  زيــارة  عقــب  الرقــة، 
األميركيــة الجنــرال جوزف إل. فوتيل، شــمال 
سورية، للتنسيق مع مقاتلني أكراد تحضيرًا 
للهجوم. وهو أكبر مسؤول عسكري أميركي 
يــزور ســورية منــذ انــدالع الثــورة فيهــا عــام 
2011، إال أن الافــت أكثــر فأكثــر هــو عــرض 
لســان  علــى  أعلنــت،  إذ  خدماتهــا،  روســيا 
وزير خارجيتها، ســيرغي الفروف، استعداد 
»االئتــاف  مــع  الجهــود  لتنســيق  موســكو 
الدولــي«، ومــع األكــراد مــن أجــل تحريــر الرقة 

 وزواجا وفتح بيت، أو أنه تحّدى ظروف 
ً
عما

والسياســية،  االجتماعيــة  واإلعاقــة  القهــر 
وشق طريقا في الصخر، فبنى نفسه كل شبر 

بنذر.
السياســي  الحــدث  )وضخامــة(  زحمــة  فــي 
الــذي نعيشــه فــي منطقتنــا العربيــة، ننســى 
ونتــذّرع  الشــباب،  ثلثينــا:  أو  نصفنــا 
بانشــغالنا برغيــف الخبــز، أو تحقيــق حلــٍم 
دفــني، أو أجنــدٍة مــا، فيما هــم ينتقلون، بخفٍة 
مرحلــة  إلــى  الطفولــة  مرحلــة  مــن  وســرعٍة، 
النضــج، وحولهــم طوفان من رموز )وأغاني( 
والهجــر،  والوصــل  والهيــام،  والغــرام  الحــب 
الحــب.  ملمارســة  وعلنيــٍة  ســريٍة  ودعــواٍت 
»الدايــت«  الحــب  أو  التنفيــذ،  مــع وقــف  لكــن، 
منــزوع الدســم، كمــا عّبــر )أو عّبــرت( صاحــب 
أن  منهــم  ومطلــوٌب  الرســالة،  صاحبــة(  )أو 
يتحلوا بالفضيلة والصيام عن العواطف، أو 
ترشــيدها وقمعهــا، وربمــا مســحها، مطلوب 
منهــم أن يمارســوا أقصى درجــات االحتباس 
أن  أو  ويموتــوا،  يطقــوا  أن  أو  العاطفــي، 
ويستســلموا  الرذيلــة،  مهــاوي  إلــى  ينزلقــوا 

للشيطان وعبدته.
برعايتهــم  ــى 

ّ
نتغن حولنــا،  كثــر  شــباب 

واالهتمام بهم، ونّدعي أننا نعيش من أجلهم، 
وهــم مغّيبــون، أو مقموعــون محرومــون مــن 
بأهميتهــم  يتغنــى  أنفســهم،  عــن  التعبيــر 
كثيــرون منــا، وبأنهــم وقــود للتغييــر. وحــني 
ف 

ّ
يتحــول الــكام إلــى الجــد، ســرعان ما نســخ

كانــت ترفــض مشــاركتها فــي أي مفاوضات، 
باعتبارها تنظيما إرهابيا. 

نفســه  هــو  املــراوغ  الروســي  العقــل  نهــج 
منــذ تدخــل عســكريا فــي ســورية، فــي نهايــة 
ســبتمبر/ أيلــول املاضــي، يقــوم علــى فــرض 
حــل تحــت الضغــط العســكري. ولذلــك، يجــب 
دومــا تســخني األرض، وتكثيــف القصــف في 
أثناء املفاوضات. وال بد هنا من التذكير بأن 
بوتــني كان قــد تعهــد بــأن تدخلــه العســكري 
لــن يــدوم أكثــر مــن ثاثــة أشــهر. وفــي نهايــة 
الرابع، أعلن انسحابا فولكلوريا لقواته غير 
ذي وزن. وهــا قــد مضــت ســبعة أشــهر علــى 
هــذا التدخــل و»الــدب الروســي« يغــرق أكثــر 
فأكثــر فــي أوحــال املســتنقع الســوري. وكمــا 
في كل مرة، فشــل تكتيك الضغط العســكري، 
املــرة  فــي  الجلــوس،  رفضــت  املعارضــة  ألن 
إطــاق  وقــف  قبــل  الطاولــة  إلــى  األولــى، 
املــرة الثانيــة، ألن الحملــة  نــار شــامل. وفــي 

قــرن  نصــف  مــن  أكثــر  كاهليــك  علــى  تحمــل 
بــني، 

ّ
واملعذ املحرومــني  مايــني  عذابــات  مــن 

الاجئــني والنازحــني، واملهّجريــن، واملنفيــني، 
واملحرومــني، واألشــقياء، ال نقــول مــن البحــر 
إلــى النهــر، وال مــن املحيــط إلــى الخليــج، بــل 
مــاذا  للحــب؟  وقــت  إلــى جاكرتــا؟  مــن طنجــة 
تقــول لشــريكة عمــرك: هــل ثّمــة امــرأة جديــدة 
فــي حياتــك؟ هــل ثّمــة مشــروع زواج؟ أي مــاء 
هرك من تلك الشبهة؟ أتحب وأنا 

ّ
زمزمي سُيط

 مــا أقام عســيب؟ وقت للحب؟ ماذا 
ٌ
هنــا مقيمــة

أبقيت ألبنائك وبناتك، أيها الشــيخ؟ أو يحّب 
»الكهــول« مــن أمثالــك؟ مــن املفهــوم ضمنــا أن 
يكرهــوا، أن يتذّمــروا، أن يســعلوا، أو ُيخّرفــوا، 
أو ُيحدثــوا أنفســهم، أن يصرخــوا بأطفالهــم، 
أن يأتــوا بربطــات الخبــز، ورؤوس القرنبيــط، 
ويدفعــوا فواتيــر الكهرباء، أن يعظوا أبناءهم 
ــني، أمــا أن.. يحّبــوا؟ مــاذا تقــول لشــيبك 

ّ
العاق

العســكرية نفســها علــى حلب لــم تنجح. وها 
هــي موســكو تحــاول إعــادة مللمــة »جنيــف-
3«، علــى الرغــم مــن إعــان املبعــوث األممــي، 

ستيفان دي ميستورا، عدم تفاؤله.
واذا كانت موسكو ترغب حقيقة في تحقيق 
لعبــة  ممارســة  ال  تفاوضــي،  سياســي  حــل 
الشطرنج على الرقعة السورية، قبل مغادرة 
أوبامــا ودخــول رئيــٍس جديــد عتبــة البيــت 
األبيض، فإن العودة إلى جنيف يجب أن تتم 
على أساس تطبيق قرار مجلس األمن 2254 
الذي ينص على قيام مرحلة انتقالية، تمّهد 
لعملية انتقال السلطة. وبما أن واشنطن قد 
أعلنــت، مــرارًا، أن املرحلــة االنتقاليــة ســيبدأ 
تطبيقهــا فــي شــهر أغســطس/ آب، أي بعــد 
شــهرين، فــا مفــّر، بالتالــي، مــن وضــع حــد 
إلرغامــه  أظافــره،  وتقليــم  النظــام  لصلــف 
علــى الولــوج إلــى املرحلــة االنتقاليــة بــدون 
األســد، وهــو الــذي حــاول االســتحصال، فــي 
إبريل/ نيســان املاضي، على شــرعيٍة مزيفٍة، 
عبــر  املفاوضــات،  طاولــة  إلــى  العــودة  قبــل 
أحرجــت  التــي  االنتخابات-املهزلــة  تنظيــم 
حتــى القيــادة الروســية نفســها. فهــل يكــون 
املدخــل إلــى تطويعــه إطــاق معركــة إخــراج 
حليفــه املضمر )داعش( من الرقة، خصوصا 
وأن معركــة حلــب أثخنــت الحليــف اإليرانــي 
بالجــراح.  اللــه،  حــزب  الضــارب،  وذراعــه 
للوقــت،  مضيعــة  مســرحية  مجــرد  أنهــا  أم 
يتبعهــا ظهــور تنظيــم الدولة اإلســامية في 

محافظة أخرى؟ 
)كاتب لبناني(

ووقــارك )املزعــوم!(؟ مــاذا أبقيــت للمراهقــني؟ 
فــي  فّكــرت  هــل  وبناتهــم؟  الجيــران  وألبنــاء 
إرســال رســالٍة إليهــا عبــر الهاتــف الخلوي؟ أم 
ستكتب رسالة مضمخة بالعطر، وتبعث بها 
مــع أحــد أبنــاء الحــارة؟ أم ســتكتفي باإليميــل 

مستفيدًا من عصر اإلنترنت؟ 
وقــت للحــب؟ وأي حــبٍّ أيهــا الشــايب العابــث؟ 
بــني  إلــى فيــروز، وهــي تغنــي  هــل ستســتمع 
الغســق/  غيهــب  فــي  معذبتــي  جــاءت  يــدي: 
كأنها الكوكب الدري في األفق/ فقلت نّورتني 
يــا خيــر زائــرة/ أمــا خشــيت مــن الحــراس فــي 
الطرق؟ فجاوبتني ودمُع العني يســبقها/ من 

يركب البحر ال يخشى من الغرق.
بخيالــه  ذرعــا  ضقــت  وقــد  لصديقــي،  قلــت 
املجنــح، قبــل أن يمضــي إلــى مــا هــو أبعــد فــي 
أن  وقبــل  عقبــاه،  ُيحمــد  ال  ممــا  افتراضاتــه، 
فــي  مشــروع ضــّرة  ثّمــة  أن  العبــد  أم  تصــّدق 
خيالــك  أنتجــه  ممــا  أيــا  أقصــد  لــم  حياتهــا: 
اقتــرن  إذا  إال  حبــا  الحــبُّ  يكــون  أال  املريــض، 
بامــرأة؟ إنمــا كنــت أقصــد املضــي إلــى فضــاٍء 
يخرجنــي، والقــارئ، مما أثقل على قلوبنا من 
هــمٍّ وغــمٍّ مقيمــني. لــم ال نفكــر، ولو على ســبيل 
االفتــراض، بشــيء آخــر، غيــر مــا نحــن فيــه من 
دٍم ودمــاٍر وثــكل وفواتيــر و»تحريــر« أســعاٍر 
وســعار وتحريــٍض علــى االنتحــار الذاتي، في 
حــروٍب بينيــة عرقيــة ومذهبيــة مجنونة. قال: 

إذا كان األمر كذلك، فــ..حّب كما تشاء.
)كاتب من األردن(

مــن قبضــة »داعــش«. فهل انتقلنــا من مرحلة 
إلــى  والدبلوماســي  السياســي  التنســيق 
واشــنطن  بــني  العســكري  التنســيق  مرحلــة 
وموســكو، اللتــني كانتــا تقفــان علــى طرفــي 
نقيــض، فــي بداية الصراع الدائر على مصير 
إلــى  أوبامــا  دفعــت  الحميــة  أن  أم  ســورية، 
إعــادة النظــر فــي موقفه، فقــّرر خوض معركة 
إثبــات وجــود قبــل مغادرة البيت األبيض. أو 
األصــح أن أميــركا قــّررت الكشــف، بوضــوح، 
مــع  العســل  شــهر  واســتكمال  أوراقهــا،  عــن 
إيــران عبــر التقــرب مــن ربيبهــا بشــار األســد، 

بذريعة محاربة اإلرهاب؟
أيــن  تلــك،  أو  االحتمــاالت  هــذه  عــن  وبعيــدًا 
لهــا  حشــد  التــي  حلــب  معركــة  أصبحــت 
مقاتــات  بقــوة  إليهــا  واندفعــت  النظــام، 
أبشــع  فيهــا  وارتكبــت  بوتــني،  »ســوخوي« 
املجازر، ودمرت خالها أعرق املدن وأغناها 
أنهــا  تراثــا وتاريخــا؟ معركــة صــّورت علــى 
مفتاح الحســم للســيطرة على شمال سورية 
وإحــكام القبضــة على الحدود مع تركيا، من 
أجــل قطــع خطوط اإلمــدادات عــن اإلرهابيني 
والتكفيريني. وهذا يمّهد لفرض حل روسي- 
معارضــٍة  علــى  أميركــي(  )بتواطــؤ  إيرانــي 
ومتروكــٍة  وعاجــزة،  ومتناحــرٍة  مشــرذمٍة 
شــكلية  مفاوضــات  طاولــة  علــى  ملصيرهــا 
فــي جنيــف... فهــل دفع فشــل معركــة حلب، أو 
تعثرها، باستراتيجيي الطرفني للبحث عن 
معركــٍة أخــرى، ســهلة املنــال، ضــد »داعــش«، 
إلــى درجــة أن موســكو أعلنــت أنهــا ســتوقف 
أنهــا  النصــرة، علمــا  عملياتهــا ضــد جبهــة 

عــن  بعيــدًا  قصيهــم 
ُ
ون الشــباب،  هــؤالء  آراء 

مهمــة  عنهــم   
ً
نيابــة ونتولــى  القــرار،  صنــع 

اتخاذ القرارات الخاصة بهم، ونعنّي ممثليهم 
لكــي  وشــؤونهم،  همومهــم  فــي  لنحاورهــم 
نســمع منهم ما نريد ونحب أن نســمعه، ال ما 

يعّبر عن دواخلهم وأحامهم وهمومهم.
وكما ننسى الشباب، ننسى »شباب« قلوبنا، 
والســعال   والشــجار  للكراهيــة  وقــٌت  فلدينــا 
الهــواء  مــع  واالشــتباك  والحقــد،  والشــجار 
ورب  الســرفيس  وســائق   بأنوفنــا،  العابــر 
العمل. ولدينا وقت أيضا للشتيمة والنميمة، 

وما ال يحصى من مكاره: أما للحب وقت؟ 
ســألني صديــق، وأنــا أكتــب هــذا املقــال: أثّمــة 
الــذي  الكراهيــة  بحــر  وســط  للحــب،  وقــت 
لدينــا  هــل  كل جانــب؟  مــن  أمواجــه  تضربنــا 
متسٌع لكي نسمع ضربة قلٍب خافقٍة بعاطفة، 
فيمــا تقــرع قلوبنــا طبــول االغتيــاالت واملــوت 
العامليــة  الحــرب  ســنابك  وقــع  علــى  اليومــي، 
هوالكــو/  جحافــل  تخوضهــا  التــي  الثالثــة 
اإلرهــاب،  ضــد  مــّرة  الثالثــة،  األلفيــة  طبعــة 
الحجــاب، ومــرة ضــد طواحــني  وأخــرى ضــد 
الهواء؟ إلى أين تتجه بوصلة القلب، ولم  تبق 
لنــا إســرائيل وال أميــركا )وال نحــن أيضــا فــي 
 مــن راحــة، أو شــوطا 

ً
حروبنــا األهليــة( فســحة

ونه من صور جديدة 
ّ
مــن ذكريــات، إال بمــا يغذ

منهــا  شــيئا  تجــد  وأشــاء،  ومآتــم  لجنــازاٍت 
تحت مخدتك، حني تأوي للنوم؟ 

رجــل  وأنــت  جننــت؟  هــل  للحــب..  وقــت 

تحرير الرقة... إنذار لألسد؟

الهروب من السياسة إلى الحب

موسكو ترغب في 
تحقيق حل سياسي 

تفاوضي، ال ممارسة 
لعبة الشطرنج قبل 

مغادرة أوباما

لَم ال نفكر، ولو على 
سبيل االفتراض، بشيء 

آخر، غير ما نحن فيه 
من دٍم ودماٍر؟
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القدس المحتلة ـ هبة أصالن

رفضت محكمة العدل العليا اإلسرائيلية، 
الــذي  االســتئناف  املاضــي،  اإلثنــني  يــوم 
 58( قــرش  مــازن  املقدســي  املواطــن  قّدمــه 
عاما(، ضد إخاء منزله الواقع في حارة الســعدية 
جمعيــة  لصالــح  القــدس  فــي  القديمــة  البلــدة  فــي 
أنــه فقــد  عطيــرت كوهانيــم االســتيطانية، بحجــة 
حــق امللكيــة ألنه ينتمي إلــى الجيل الرابع. ودخلت 
عمليــة اإلخــاء حيــز التنفيــذ، يــوم أمــس األربعــاء، 

مع تغريمه نحو 65 ألف دوالر.  
ويخشــى املقدســيون طردهــم مــن بيوتهــم بســبب 
أو بســبب  زمــن طويــل،  منــذ  بيــع جــرت،  عملّيــات 
إلــى  اللجــوء  وعنــد  والشــراء.  البيــع  عقــود  تزويــر 
األحــكام  تصــدر  مــا  غالبــا  اإلســرائيلية،  املحاكــم 

لصالح الجمعيات االستيطانية.
ملــف قــرش هــو أحــد امللفــات املوجــودة فــي أروقــة 
املحاكــم اإلســرائيلية منــذ عــام 2010، وتحديدًا بعد 
وفاة والدته. املحكمة قالت إن وفاتها يعني انتهاء 
جيــل العائلــة الثالــث املحمــي مــن اإلخــاء. وكانــت 
األصلــي  مالكــه  مــن  البيــت  اســتأجرت  قــد  األســرة 
أن  إال   .1936 العــام  فــي  حنضــل  جريــس  ســليمان 
غيــاب عائلــة حنضل جعل االحتال يضع يده على 
العقــار تحــت مــا يســمى »حــارس أمــاك الغائبــني«، 
وسّرب جزء من البيت للمستوطنني. ويسعى قرش 

اليوم للبقاء في منزله رافضا تركه للمستوطنني. 
تجدر اإلشــارة إلى أنه في ما يتعلق بقضية قرش، 
كانت املحكمة قد حكمت، قبل سنوات عدة، لصالحه 
في قضية العقار الذي يقطنه، لكن جمعية عطيرت 
كوهنيــم االســتيطانية أعــادت فتــح امللــف بعد وفاة 
والدته، وقد سحبت إحدى الوثائق التي تثبت حق 

عائلة قرش بالعقار من ملفها داخل املحكمة. 
وبهدف وقف تسريب املمتلكات أو االستياء عليها، 
جــددت عائــات مدينــة القــدس التوقيــع علــى وثيقــة 
عهــد القــدس وميثاقهــا، التــي تعهــدوا فيهــا بفضــح 
كل من تســّول له نفســه »تســريب العقارات«. من بني 
محمــد  املقدســي  املواطــن  الوثيقــة،  علــى  املوقعــني 
العجلوني، الذي يشير إلى تقديم عقود البيت الذي 
يقطــن فيــه إلــى دائــرة األوقــاف لتحويلــه إلــى وقــف 
وحمايته من التســريب. كذلك، يمكن حماية أي بيت 
مــن التهويــد مــن خال تحويله إلــى وقف ذري، األمر 
الذي يؤكده مدير املسجد األقصى عمر الكسواني. 

الجاليــة  مقــر  فــي  عقــد  الــذي  اجتماعهــم  أثنــاء 
اإلفريقيــة فــي البلــدة القديمــة، يؤكــد أهالــي القدس 
علــى  الحفــاظ  علــى  الوثيقــة  علــى  وقعــوا  الذيــن 
واملغريــات،  الظــروف  تعاظمــت  مهمــا  ممتلكاتهــم 
القديمــة  البلــدة  تــراب  مــن  بحبــة  التفريــط  وعــدم 
ممثلــي  التــزام  مــع  للمســلمني،  ملــكا  بصفتهــا 
العائــات بتحمــل مســؤولياتهم حيــال مــا يملكــه 
كذلــك،  وممتلــكات.  عقــارات  مــن  عائاتهــم  أبنــاء 

والتشــاور  والتباحــث  متابعتهــا  عليهــم  يتوّجــب 
فــي مــا بينهم حــول أي ضرر، باإلضافة إلى توعية 

أبنائهم حول خطورة التسريب. 
وشــددت الوثيقــة علــى اعتبــار »كل مــن تســّول لــه 
لاحتــال،  وضميــره  ووطنــه  عرضــه  بيــع  نفســه 
خارجــا علــى الصــف الوطني وخائنا لله ورســوله، 
وتعلــن العائــات املقدســية براءتهــا منــه وال حــق 
املســلمني  مقابــر  فــي  يدفــن  وال  مقدســي  علــى  لــه 
لــه«.  عــزاء  وال  مســاجدهم  فــي  عليــه  يصلــى  وال 
وطالــب األهالــي مــن خــال الوثيقة جميــع الجهات 
وأوقــاف  وطنيــة  ســلطة  مــن  القــدس،  فــي  املعنيــة 
إســامية وفصائــل ومؤسســات وطنيــة بضــرورة 
اتخاذ جميع الوســائل ملاحقة العماء واملســّربني 
للعقــارات واملتســترين عليهــم وكشــفهم وفضحهم 

مهما كان نفوذهم أو مكانتهم. 
كذلــك، طالــب أهالي القدس بضرورة تشــكيل لجنة 
أو هيئة عليا يدعمها الجميع وتتكون من أصحاب 
االختصــاص، علــى رأســهم محامــون وممثلون عن 
األوقــاف، لتكــون مرجعــا فــي أي عمليــة بيــع يمكــن 
أن تحدث في املستقبل. ولطاملا تصّدى املقدسّيون 
لعمليات التهويد ومصادرة األراضي واالســتياء 
علــى البيــوت داخــل البلــدة القديمة وفــي محيطها، 

من خال مساندتهم ودعمهم بعضهم بعضا.
ويــرى أهــل القــدس أن كل مــا فــي القــدس أمانــة فــي 
وثيقــة  عنهــا. وجــاءت  وهــم مســؤولون  أعناقهــم، 

عهد القدس تأكيدًا على هذا األمر. في هذا السياق، 
يقــول الحــاج مصطفى أبو زهرة، وهو أحد وجهاء 
املدينة: »كل عقار في القدس هو حصن من حصون 
املســجد األقصــى. وفــي كل عملية بيــع انهيار ألحد 
الحصــون. علينــا أن نــؤازر بعضنــا بعضــا، ونقــف 
فــي وجــه هــذه الهجمــة الصهيونيــة، ومقاطعــة كل 

من يقدم على هذا العمل«. 
وبحســب الباحــث امليدانــي، أحمــد صب لنب، تقّســم 
منهــا  أنــواع،  إلــى  القديمــة  البلــدة  فــي  العقــارات 
العقــارات الخاصــة والوقفيــة اإلســامية والوقفيــة 
املســيحية، وعقــارات الوقــف الــذر وأخــرى وضعــت 
الغائبــني  أمــاك  قانــون  خــال  مــن  عليهــا  اليــد 
اإلســرائيلي أو قانــون األمــاك العامــة. يضيــف أنــه 
عــادة ال يحصــل اســتياء علــى العقارات بل تســّرب 
العقــار  أمــا  األصليــني.  املاكــني  قبــل  مــن  وتبــاع 

الوقفي، فا يباع ويمكن تأجيره.  
ويشــير رئيــس قســم مخطوطــات املســجد األقصــى 
 1450 وجــود  إلــى  بكيــرات،  ناجــح  األســبق، 
عقــارًا   1715 مقابــل  فــي  للمســلمني،  وقفيــا  عقــارًا 
للمســيحيني، فــي حــني ال يوجــد أّي عقــارات وقفيــة 
منــزاًل  وأربعــني  مائــة  مــن  أكثــر  وهنــاك  لليهــود. 
القديمــة مهــددة باالســتياء  البلــدة  أســوار  داخــل 
عليهــا بفعــل الشــراء أو التســريب، باإلضافــة إلــى 
نحــو واحــد وســبعني منــزاًل ســّرب بالفعــل لصالــح 

الجمعيات االستيطانية.

مجتمع
 الفتيــات اللواتــي يصلــن إلــى البلــوغ يزيــد لديهــن خطــر االكتئــاب. 

ّ
أشــارت دراســة صينيــة إلــى أن

وحلــل باحثــون بيانــات نحــو 5800 طفــل ُولــدوا عام 1997، بشــأن البلوغ واكتئــاب املراهقني. وقالوا 
 ســنة مــن 

ّ
 كل

ّ
 االكتئــاب ال عاقــة لــه بنمــو األعضــاء التناســلية للذكــور. لكــن بالنســبة لإلنــاث فــإن

ّ
إن

تأخــر نمــو الصــدر يتراجــع على أساســها االكتئاب بنســبة 17 في املائــة. وقالت الباحثة في جامعة 
 »نمــو الصدر يرتبط بكونهــن كبرن وبات لهن دور اجتماعي أكثر 

ّ
هونــغ كونــغ، مــاري ســكولنغ، إن

)رويترز( وضوحا وهو ما يصعب عليهن التكيف معه«. 

قالــت وزارة الصحــة الفلســطينية فــي قطــاع غــزة، إنهــا اكتشــفت حالة مرضية نادرة، هي الخامســة 
هــا اكتشــفت إصابــة طفــل فــي السادســة، بــورم خبيــث فــي نســيج 

ّ
علــى مســتوى العالــم. وذكــرت أن

أكثــر شــيوعا  البروســتاتا   ســرطان 
ّ
أن الكبــار. وأضافــت  إال  مــرض ال يصيــب  البروســتاتا، وهــو 

 الــورم الخبيــث النــادر الــذي أصاب الطفل في نســيج 
ّ
لــدى الذكــور مــا فــوق الخمســني. وأوضحــت أن

البروســتاتا، أدى الــى انتشــار خايــا ســرطانية فــي الرئتــني وعظــام القفــص الصــدري والحــوض 
)األناضول( والرجلني. ويتلقى الطفل العاج في مستشفى »هداسا« في إسرائيل. 

طفل فلسطيني يعاني من سرطان البروستاتاارتباط البلوغ المبكر للفتيات باالكتئاب

بــدا مشــهد النــاس فــي فرنســا غريبــًا. فــأن يضطر 
النــاس إلــى اســتخدام قارب بدل الســير على األقدام 
فــي الشــوارع ال يعــد أمــرًا معتــادًا بعدمــا فــاض نهر 
الســني، فيمــا عانــت مــدن وبلــدات فــي جميــع أنحــاء 
باريــس  بلديــة  وأغلقــت  الفيضانــات.  مــن  فرنســا 
الطرقــات علــى طــول شــاطئ نهــر الســني مــن حافــة 
الجنــوب الغربــي للمدينــة إلــى الحــي املحيــط ببــرج 

إيفــل، مــع ارتفــاع منســوب امليــاه عــن الحــد املعتــاد 
بمعدل 4.3 أمتار.

والزائريــن  املقيمــني  املدينــة  ســلطات  ونصحــت 
بتوخــي الحــذر حــول ضفــاف النهــر، قائلــة إنــه مــن 
املتوقــع أن يســتمر األمــر علــى هذا النحــو حتى يوم 
غــد. وتســببت األمطار الغزيرة فــي تأخير مباريات 
بطولــة فرنســا املفتوحــة، وإخــاء ســجنني، والقيــام 

بآالف عمليات اإلنقاذ من جنوب الحدود البلجيكية 
برنــار  الداخليــة  وزيــر  وحــّث  بورغنــدي.  وحتــى 
كازنــوف الســكان علــى ممارســة »أقصــى درجــات 
الحــذر«، مــن دون ورود تقاريــر عن وقوع إصابات. 
وتوقعــت هيئــة األرصــاد الجويــة الفرنســية »متييــو 
فرانــس« أن تســتمر األمطــار الغزيــرة فــي الهطــول 
خــال الســاعات املقبلة فــي مناطق هوت نورماندي 

وغــرب منطقــة إيــل دو فرانــس فــي باريــس، فيمــا 
وضعــت 7 مناطــق فــي حالــة تأهــب. تجدر اإلشــارة 
إلــى أن فرنســا تســتضيف بطولــة كأس أمــم أوروبا 

في 10 يونيو/ حزيران الجاري.  
وفــي العــام املاضي أدت فيضانات شــهدتها منطقة 
ســاحل »كوت دازور« الواقعة جنوب شــرق فرنســا 

إلى مقتل 17 شخصًا على األقل. 

الخميس 2 يونيو / حزيران 2016 م   26 شعبان 1437 هـ  ¶  العدد 640  السنة الثانية
Thursday 2 June 2016

)كينزو تريبوالرد/فرانس برس(



لبنى سالم

 مّرة تصعد فيها إلى املسرح، تتذكر الفا مسلم ) 25 عامًا( كيف كانت تمسك 
ّ

كل
ميكروفونًا وهميًا في طفولتها وتغني. حلم الفتاة السورية في دراسة املوسيقى 
ــان من  والــتــخــصــص فــيــهــا بــقــي حــلــمــًا. تـــقـــول: »فـــي املــعــهــد الــعــالــي لــلــمــوســيــقــى كـ
املستحيل أن ُيقبل أحٌد من دون واسطة. وحني قررت التسجيل في معهد موسيقي 

خاص في حلب، ُصعقت برسومه املالية الكبيرة. وقررت أن أنسى األمر«.
بداية عام 2011، تعرفت الفا ببشار إسماعيل )32 عامًا( وهو عازف وملحن سوري 
 الشغف املوسيقي مــن داخــلــي مــجــددًا. أحببنا 

ّ
شـــاب. تــقــول: »حــبــي لــه أخـــرج كــل
بعضنا البعض وقررنا االرتباط«.

قــدر الفــا الــذي ساقها إلــى دراســة الهندسة امليكانيكية في جامعة حلب، حرمها 
الــذي تعرضت له الجامعة بداية عام 2013، عادت  من استكمالها. فبعد القصف 
إلى مدينة كوباني في ريف حلب. في تلك املرحلة افترق الفا وبشار عن بعضهما، 
 منهما من التشرد والنزوح، وحال غياب االتصاالت عن منطقتهما في 

ّ
وعانى كل

أن يعرف أحدهما عن اآلخر شيئًا، وحني التقيا مصادفة من جديد تزوجا.
تقول الفا: »لم نكن نملك شيئًا. بسبب بشاعة الظروف تزوجنا من دون حفل زفاف. 
ا 

ّ
 هــذا، كنا نصنع الفرح بأنفسنا. وفــي أول يــوم لنا كزوجني كن

ّ
وبالرغم من كــل

نتدرب على أول أغنية لنا«.
بسبب ســوء الــظــروف، خــرج الــزوجــان إلــى تركيا، عبر طــرق التهريب، وعاشا في 
مدينة غــازي عينتاب. إال أن ظروفهما هناك لم تكن أفضل حــااًل. استأجرا غرفة 
 ملراسلة 

ً
بثمن العقد الذي اشتراه لها زوجها، واشتريا جهاز كومبيوتر مستعمال

املنظمات، بهدف العمل أو الهجرة، لكن من دون جدوى.
الــجــديــدة. تقول  املــديــنــة  فــي  أعــمــال مختلفة لكسب عيشهما  الــزوجــان بــني  ل 

ّ
تنق

الفا: »عملنا في تنظيف املدارس والبيوت لفترة، وبعدها عملت نادلة في مطعم، 
 في إحدى اإلذاعات 

ً
ومربية أطفال، بينما عمل بشار في البناء. أخيرًا وجدت عمال

طريق  عن  موسيقانا  نسجل  أن  واستطعنا   ،
ً
قليال أحوالنا  فتحسنت  املعارضة، 

اإلذاعة«.
بعدها قررا الهجرة عبر قوارب املوت. ونجحا بالفعل، وحصال على حق اللجوء 
في أملانيا. ولم يمض وقت طويل على وصولهما حتى عاودا نشاطهما. يقدمان 
بعضها  وبــرلــني،  باورانينبورغ  مدينتي  فــي  وحــفــالت موسيقية  أمسيات  الــيــوم 

بمقابل مادي وآخر من دونه.
تقول الفا: »عندما نصعد إلى املسرح، ال نلقى ترحيبًا كبيرًا من األملان، لكن حني 
فتغمرنا  إلــى مصافحتنا،  ويبادر بعضهم  كبير  بتصفيق  فقرتنا نحظى  ننهي 

 الشرق ليس داعش«.
ّ
 من املهم جدًا أن نختلط بهم لنؤكد لهم أن

ّ
الفرحة. أعتقد أن

)األونروا(  الفلسطينيين  الالجئين  وتشغيل  غوث  وكالة  أغلقت 
جميع مكاتبها الخدماتية في شمال الضفة الغربية، ما ينذر بكارثة 

إنسانية في ظل اعتماد األهالي على الخدمات التي تقدمها. وما 
زال األهالي يطالبون بإدخال تعديالت على البطاقة اإللكترونية

الليشمانيا تجتاح سورية مجددًا

1819
مجتمع

نابلس ـ سامي الشامي

تـــــعـــــتـــــمـــــد مـــــــــئـــــــــات الـــــــعـــــــائـــــــالت 
الفلسطينية في مخيمات شمال 
الـــضـــفـــة الـــغـــربـــيـــة املــحــتــلــة عــلــى 
تــقــّدمــه وكــالــة غـــوث وتشغيل الالجئني  مــا 
أســاســي،  بشكل  )األونــــــروا(  الفلسطينيني 
مـــن خـــدمـــات صــحــيــة وتــعــلــيــمــيــة وبــيــئــيــة، 
باإلضافة إلى املواد التموينية والحاجيات 
الفلسطينيني  رمـــق  تــســد  الــتــي  األســاســيــة 

الذين ُهّجروا من بالدهم قسرًا عام 1948.
وكانت الوكالة قد أنشئت ملساعدة وتشغيل 
من  ــــردوا 

ُ
ط الــذيــن  الفلسطينيني  الــالجــئــني 

بالدهم وعاشوا في الضفة الغربية وقطاع 
غزة ولبنان وسورية واألردن، وتعتمد على 
ــدول األعـــضـــاء فـــي مــنــظــمــة األمـــم  ــ تــمــويــل الـ

املتحدة.
ــــون  ــئـ ــ ــــالجـ فـــــــي اآلونـــــــــــــة األخـــــــــيـــــــــرة، بـــــــــدأ الـ
الــفــلــســطــيــنــيــون يـــشـــكـــون بــســبــب تــقــلــيــص 
ــهـــم خـــالل  ــانــــت تــــقــــّدم لـ ــتــــي كــ ــات الــ ــدمــ ــخــ الــ
املــاضــيــة. وتفاقمت األزمـــة أخيرًا  الــســنــوات 
بعد إصدار بطاقة إلكترونية بداًل من املواد 
الغذائية التي كان يحصل عليها الالجئون. 
في  الرسمية  الجهات  مــن  العديد  ورفــضــت 
املــخــيــمــات والـــفـــصـــائـــل الــفــلــســطــيــنــيــة هــذه 

ــإجـــراء بعض  الــبــطــاقــة، مــطــالــبــة الـــوكـــالـــة بـ
التعديالت.

ــيـــس لــجــنــة خـــدمـــات  ــقـــول رئـ ــدا عــــن ذلــــــك، يـ ــ عـ
مخيم بالطة في مدينة نابلس، أحمد ذوقان، 
»الــعــربــي الــجــديــد«، إن الــوكــالــة الــتــي كانت  لـــ
ــّدم مـــــواد تــمــويــنــّيــة لــنــحــو 48 ألــــف الجــئ  ــقـ تـ
إلكترونية،  ببطاقة  واستبدلتها  فلسطيني، 
صت عدد الالجئني الذين سيحصلون على 

ّ
قل

هــذه البطاقة إلــى 36 ألــف الجــئ، ما يعني أن 
12 ألف الجئ لن يحصلوا على أي مساعدات.

ــيـــون  ــنـ ــيـ ــلـــســـطـ ــــــم الجـــــــئـــــــون فـ
ّ
وبــــــعــــــدمــــــا نــــــظ

احــتــجــاجــات، قـــررت الــوكــالــة وقــف عملها في 
كـــافـــة مــرافــقــهــا فـــي مــخــيــمــات شـــمـــال الــضــفــة 
الــغــربــيــة حــتــى إشــعــار آخـــر. ويــقــول املتحدث 
ـــ »الــعــربــي  ــو خــلــف لـ بـــاســـم الـــوكـــالـــة كـــاظـــم أبــ
الجديد« إن »سبب تعليق العمليات هو تلقي 
بــعــض املــوظــفــني تــهــديــدات غــيــر مــقــبــولــة من 
أشخاص في اللجان الشعبية في املخيمات«، 
الفــتــًا إلـــى أنــنــا »وكــالــة إنــســانــيــة لــيــس لديها 

قوات أمنية لحمايتها«. 
ــف الــعــديــد مــن املــرافــق، 

ّ
شــمــل هـــذا الـــقـــرار تــوق

كـــاملـــؤســـســـات الــتــعــلــيــمــيــة الــتــابــعــة لــلــوكــالــة. 
صحيح أن العام الدراسي انتهى، إال أن بعض 
م شهاداتها بعد. كذلك، أغلقت 

ّ
املدارس لم تسل

جميع العيادات الطبية التي يعتمد الالجئون 

جاره أصيب بإنفلونزا حادة، فاضطر والده  
ــة، مــشــيــرًا  ــنـ إلــــى أخـــــذه إلــــى مــســتــشــفــى املـــديـ
إلـــى أنـــه عــامــل بسيط مــيــســور الــحــال، وكــان 
الــوكــالــة لو  ابــنــه مجانًا فــي عــيــادة  سيعالج 
الذين  السن  كبار  أن  مغلقة. يضيف  تكن  لــم 
يعانون من مشاكل صحّية سيضطرون إلى 
تحّمل تكاليف إضافّية ألن املستشفى بعيدة 
عـــن املــخــيــم. كـــذلـــك، ال يــســتــطــيــعــون الــتــوجــه 
إلــــى املــســتــشــفــيــات الــخــاصــة بــســبــب الــحــالــة 

االقتصادية الصعبة.
 »مـــا أقـــدمـــت عــلــيــه الــوكــالــة 

ّ
يــقــول ذوقـــــان إن

يــرتــبــط بـــقـــرار ســيــاســي بـــحـــت، كــــون الــــدول 
ــة هــــي صــديــقــة  ــالــ ــوكــ ــذه الــ ــ ــلـــى هــ ــائـــمـــة عـ ــقـ الـ
ــلـــي ومـــعـــاديـــة لــلــشــعــب  ــيـ ــرائـ لـــالحـــتـــالل اإلسـ
الــفــلــســطــيــنــي، وتــســعــى إلــــى تــصــفــيــة قضية 
الالجئني الفلسطينيني«. يضيف أن »الوكالة 
ُهــّجــرنــا من  ــنــا 

ّ
مــجــبــورة على مساعدتنا ألن

بـــالدنـــا. وبــســبــب الــتــهــجــيــر، أنــشــئــت الــوكــالــة 
بالدنا  إلــى  عــودتــنــا  حتى  قضايانا  ملتابعة 
ها مستوطنون وصهاينة، وأخذوا 

ّ
التي احتل

بيوتنا وأراضينا«.
ــم الـــــــــدول املـــانـــحـــة  ــ ــمــــاع الـــــــذي ضـ ــــي االجــــتــ فـ
التحرير،  منظمة  عــن  وممثلني  ــــروا«  و»األونـ
فــــي األردن،   املــــاضــــي  ــقـــد االثــــنــــني  والــــــــذي عـ
رفـــض املــفــوض الــعــام لــلــوكــالــة أي تعديالت 
ــة، مـــطـــالـــبـــًا بـــأن  ــاقـ ــبـــطـ وتـــحـــســـيـــنـــات عـــلـــى الـ
إن  يــقــول ذوقـــان  هــي.  تظل مواصفاتها كما 
»الــوكــالــة لــم تــســَع إطــالقــًا إلـــى إقــنــاع الـــدول 
املــانــحــة بـــإجـــراء تــحــســيــنــات. إال أن املــفــّوض 
ذ سياسة دول كبرى أرادت هذه املؤامرة، 

ّ
ينف

ي عن قضية الالجئني بشكل 
ّ
إلى حني التخل

كامل إلرضاء االحتالل اإلسرائيلي«.
متمسكة  »املخّيمات  أن  إلــى  ذوقـــان  ويلفت 
الحفاظ  إلــى  دائمًا  الغوث، وتسعى  بوكالة 
عــلــيــهــا كــونــهــا تــعــّد شـــاهـــدًا أســاســيــًا على 
ــم«.  ــ ــارهـ ــ قـــضـــيـــة تــهــجــيــر الـــالجـــئـــني مــــن ديـ
ــائــــالت  ــعــ ــــات الــ ــئـ ــ ــيــــل مـ ــعــ ــا »تــ ــ ــهـ ــ يـــضـــيـــف أنـ
الفلسطينية، وهي مجبرة على االستمرار. 
ــدول املــانــحــة تــقــديــم أمــوالــهــا  كــذلــك، عــلــى الــ
كلل،  دون  من  الفلسطيني  الشعب  ملساندة 
أمـــوااًل باهظة  التي تدفع  أملانيا  غــرار  على 

لالحتالل اإلسرائيلي«.
ــم تــحــل  ويـــشـــيـــر ذوقـــــــان إلـــــى أنـــــه فــــي حـــــال لــ
املقبلة، ستزداد  القليلة  األيــام  القضية خــالل 
األوضــــــــاع املــعــيــشــيــة فــــي املـــخـــيـــمـــات ســـــوءًا، 
الــفــعــل لــدى  وال يــمــكــن حــيــنــهــا ضــبــط ردود 
األهــــالــــي. وتـــجـــدر اإلشـــــــارة إلــــى أن األهـــالـــي 
أيــضــًا يــســتــعــدون الســتــقــبــال شــهــر رمــضــان، 
الــــذي يتطلب أمـــــوااًل إضــافــيــة لــســد حــاجــات 
العائالت. وإذا ما استمر اإلغالق وعدم األخذ 
باملالحظات التي قدمتها اللجان واملؤسسات 
فـــي املــخــيــمــات عــلــى الــبــطــاقــة اإللــكــتــرونــيــة، 
ــإن األزمــــــــة ســـــتـــــزداد بـــشـــكـــل أكــــبــــر، مـــؤكـــدًا  ــ فــ
أن اجـــتـــمـــاعـــات كــثــيــرة يـــتـــوالهـــا مــســؤولــون 
ــاء الــلــجــان الــشــعــبــيــة، مــن أجـــل تــفــادي  ــ ورؤسـ

املشكلة وحلها في أسرع وقت ممكن.

هذا المرض معروف 
لدى أهالي حلب، لكن 

تصعب السيطرة عليه في 
الظروف الحالية

الفلسطينيون عليها لتلقي العالج والحصول 
على األدوية مجانًا.

ى تنظيف 
ّ
عالوة على ذلك، كانت الوكالة تتول

أحــيــاء املخيمات. إال أن هــذا توقف أيــضــًا، ما 
سيجعل شوارع املخيمات تتكدس بالنفايات.

ألف   419 فــإن  الــوكــالــة،  إحصائيات  وبحسب 
الجئ يعيشون في مخيمات الضفة الغربية. 
فــي هـــذا الــســيــاق، يــقــول إيـــاد أبـــو رجـــب الــذي 
يعيش وعائلته في مخيم بالطة )شرق مدينة 
»العربي الجديد«: »لم يمض وقت  لـ نابلس(، 
كــثــيــر عــلــى إغــــالق مــكــاتــب األونـــــــروا. نخشى 

من تأثيرات ذلك في حال لم تعد الوكالة إلى 
عــمــلــهــا. خــــالل الـــيـــومـــني املـــاضـــيـــني، تــكــدســت 
القمامة عند مدخل املخيم وأحيائه، علمًا أنه 
يعيش في داخله نحو 28 ألف الجئ«. يضيف 
أن »العيادة التي يعتمد عليها أهالي املخيم 
لم تعد تستقبل أحدًا، علمًا أنها لم تكن تخلو 
من املرضى طيلة أيام األسبوع«، الفتًا إلى أن 
غالبية الالجئني يعتمدون على الوكالة لتلقي 

العالج والدواء مجانًا.
ويــتــســاءل أبـــو رجـــب عــّمــا قــد يحصل لكبار 
الــســن الــذيــن يــعــانــون مــن أمـــراض كالسكري 

والــضــغــط فـــي حـــال اســتــمــرار إغــــالق املــراكــز 
الــصــحــيــة الــتــابــعــة لــلــوكــالــة، بــاإلضــافــة إلــى 
ــرار اإلغـــــــالق  ــ ــمـ ــ ــتـ ــ ــيـــف أن اسـ يـــضـ األطـــــــفـــــــال. 
سيضطر املــرضــى إلــى الــذهــاب إلــى عــيــادات 
خاصة، علمًا أنهم ال يستطيعون تحمل عبء 

تكاليفها الباهظة.
في مخّيم نور شمس لالجئني الفلسطينّيني 
ــق املـــركـــز  ــلــ ــــي مـــديـــنـــة طــــولــــكــــرم، حـــيـــث أغــ فـ
ـــف عــمــال الــنــظــافــة عــن جمع 

ّ
الــصــحــي، وتـــوق

ــان املـــخـــيـــم، مــــراد  ــكـ ــد سـ ــ ــقـــول أحـ الـــقـــمـــامـــة، يـ
أبناء  أحــد  إن  الجديد«،  »العربي  لـ السلمان، 

ياُلَحظ بشكل متزايد 
أّن المستخدمين الذين 

يرّوجون للصفحات 
ذات المنهج العلمي 

التجريبي، هم أنفسهم 
يعَجبون ويرّوجون 

لصفحات ذات طابع 
روحاني. وعلى الرغم 
من صعوبة الجمع 

منهجيًا بين االتجاهين، 
يؤكد البعض أّن األمر 
له عالقة بالميول التي 

ترتاح إليها النفس، 
مهما تعارضت مع 
ميول أخرى. ويشير 
آخرون إلى أّن ذلك 
اإلقبال على هذه 

الصفحات دليل رفض 
االصطفافات القائمة 

في العالم العربي 
اليوم، خصوصًا على 

المستوى الطائفي.

ليست الليشمانيا مرضًا 
خطيرًا، لكنّه في ازدياد 

كبير بسبب األزمة السورية، 
خصوصًا وسط النازحين 

في الداخل والجوار

موجة جديدة من مرض الليشمانيا الجلدي 
بــدأت تجتاح العديد من املناطق في سورية 
مع اقتراب الصيف وارتفاع درجات الحرارة. 
وكالعادة، فالنازحون في الداخل والجوار هم 
في  ينتشر  الـــذي  للمرض  األســـاس  الضحية 

البيئات الحارة غير النظيفة.
ــة الــــــصــــــادرة عــن  ــيــ ــائــ ــرة الــــوبــ ــنــــشــ تـــكـــشـــف الــ
»شبكة اإلنــذار واالستجابة املبكرة لألوبئة« 
)مــعــارضــة رســمــيــة( عـــن وجــــود 3169 حــالــة 
النصف  خـــالل  بالليشمانيا  جــديــدة  إصــابــة 
األول من شهر مايو/ أيــار املاضي، في سبع 

محافظات سورية.
وفــقــًا للشبكة، تــتــصــّدر مــحــافــظــة إدلــــب عــدد 
ــا يــجــعــلــهــا  ــ ــة، مـ ــ ــابــ ــ اإلصــــــابــــــات بــــــــــــ1141 إصــ
تــتــخــطــى عــتــبــة اإلنـــــــــذار، تــلــيــهــا حـــلـــب. كــمــا 
تنتشر اإلصابات في املحافظات الشرقية من 
سورية، كالرقة والحسكة ودير الزور، وبشكل 

محدود في حماه.
 
ّ
ــان حـــــمـــــيـــــدي أن ــ ــ ــسـ ــ ــ ــــب غـ ــيـ ــ ــبـ ــ ــطـ ــ الـ ــح  ــ ــ ــــوضـ ــ يـ

بالتماّس  معديًا  مرضًا  ليست  »الليشمانيا 
ما تنتقل عبر ذبابة الرمل التي 

ّ
بني البشر، إن

تــتــواجــد فـــي مــنــاطــق مــعــيــنــة، فــتــلــدغ الــجــلــد 
مسببة تقرحات وتهّيجات جلدية. وغالبًا ما 
تكون في الوجه كونه أكثر املناطق املكشوفة 

للذبابة«.
األكثر  وهــي  الجلدية،  »الليشمانيا  يضيف: 
اليوم، ليست خطيرة، لكنها تحتاج  انتشارًا 
الخطر األكبر لها جمالي، وهو  الــعــالج.  إلــى 
تحدث  التي  الجلدية  بالتقرحات  يتعلق  مــا 
فـــي مــكــان الـــلـــدغـــات. وهـــي تــقــرحــات تختلف 
ــا بــــني شـــخـــص وآخـــــر.  ــهـ ــالـ ــكـ أحـــجـــامـــهـــا وأشـ
وتــكــون مــؤملــة أحــيــانــًا، وتــســبــب تضخمًا في 
الغدد اللمفاوية في الجسم. وقد تبقى آثارها 
عــلــى الــجــلــد ملـــدة طــويــلــة حــتــى بــعــد الــعــالج«. 
يــتــابــع: »الــشــكــل الــســيــئ لــبــعــض الــتــقــرحــات 
الـــنـــاجـــمـــة عــــن الــلــيــشــمــانــيــا هــــو الـــســـبـــب فــي 

ــــي تـــشـــخـــيـــص وعـــــالج  ــــق فـ ــــشـ ــلـــب ودمـ ــــن حـ مـ
ــى تــــوزيــــع آالف  ــ الــلــيــشــمــانــيــا، بـــاإلضـــافـــة إلـ
الـــنـــامـــوســـيـــات فـــي أمـــاكـــن تــجــمــع الــنــازحــني 
الــهــالل األحمر  فــي  فــي حلب. تقول املتطوعة 

ها 
ّ
ارتباطها باإلشاعات، إذ يعتقد البعض أن

مرض خطير أو جديد«.
انتشار  الحّد من  أبــرز عوامل  الوقاية  تعتبر 
الــلــيــشــمــانــيــا. ويــتــعــلــق ذلــــك بــــرش املــبــيــدات 
الــحــشــريــة فـــي املــنــاطــق الـــتـــي تــتــواجــد فيها 
الذبابة، واستعمال الناموسيات أثناء النوم 

ملنع الذباب من الوصول إلى جلد اإلنسان.
املحلية في  بــدأت املجالس  املنطلق،  مــن هــذا 
الــعــديــد مــن املــنــاطــق الــســوريــة حــمــالت الــرش 
الــســنــويــة. ومــــع تـــراجـــع املــنــظــومــة الــصــحــيــة 
اللجنة  تولت  السورية،  املناطق  مختلف  في 
الــدولــيــة للصليب األحـــمـــر، والـــهـــالل األحــمــر 
الــســوري تنفيذ حــمــالت توعية ضــد املــرض، 
 

ّ
ــبـــاء فــــي كـــل ورش مـــبـــيـــدات، وتــــدريــــب لـــألطـ

ــــرض مـــعـــروف لــدى  ــذا املـ ــ فـــي حـــلـــب، هـــبـــة: »هـ
أهـــالـــي حـــلـــب،  لــكــن تــصــعــب الــســيــطــرة عليه 
النازحني  مــن  فالكثير  الحالية.  الــظــروف  فــي 
يــبــيــتــون فـــي الـــعـــراء وفــــي املــنــاطــق الــريــفــيــة، 
حــيــث تــتــواجــد الــذبــابــة بــشــكــل كــبــيــر، وتكثر 
املائية. ويصعب على  املستنقعات واملجاري 
التي  املراكز الصحية  الكثيرين الوصول إلى 
الــعــالج، وهــو مــا يسبب تفاقم  يتواجد فيها 

العديد من الحاالت«.
ــة، عـــام 2011، كــانــت ســوريــة  ــ قــبــل بــدايــة األزمـ
مــوطــنــًا لـــهـــذا الــــــداء. وشـــهـــدت ازديـــــــادًا كــبــيــرًا 
فـــي مــتــوســط عــــدد اإلصــــابــــات الــســنــويــة منذ 
عــام 2008، بسبب ازديـــاد حركات التنقل بني 
ــدن وضـــعـــف خــــدمــــات الــنــظــافــة  ــ ــ األريــــــــاف واملـ

والــرعــايــة الــصــحــيــة. ومـــن ذلـــك الــحــني  عملت 
للحّد  جاهدة  البالد  في  الصحية  املؤسسات 
من انتشاره، من خالل مراكز مخصصة لعالج 
وكــانــت  املــحــافــظــات،  فــي  تنتشر  الليشمانيا 

تنشط بشكل كبير مع اقتراب فصل الصيف.
ــة عــام  نكسة جــديــدة حــدثــت مــنــذ بــدايــة األزمــ
ــزوح نــحــو 6.5 مــاليــني ســـوري إلــى  2011، ونــ
مــنــاطــق أخـــرى داخـــل ســوريــة. قــســم كبير من 
هـــؤالء خــرج مــن املناطق الــتــي كــان تستوطن 
أدى  الليشمانيا سابقًا كحلب، وهو ما  فيها 
إلى ظهورها في محافظات لم يستوطن فيها 
املرض سابقًا، ما تسبب بتوسع رقعة انتشار 

املرض.
وفــقــًا لــتــقــاريــر صـــــادرة عـــن مــنــظــمــة الــصــحــة 
ــل عـــــــــدد اإلصـــــــابـــــــات  ــ ــجـ ــ ــد سـ ــ ــقـ ــ الـــــعـــــاملـــــيـــــة، فـ
بــالــلــيــشــمــانــيــا عــــام 2013 ضــعــفــي مــتــوســط 
اإلصابات بني عامي 2004 و2008، الذي كان 

يسجل 100 ألف إصابة سنويًا.
كما ترافق لجوء أكثر من 4 ماليني سوري إلى 
دول الجوار، كتركيا واألردن ولبنان والعراق، 
بالليشمانيا في  املصابني  أعــداد  ارتــفــاع  مع 
هذه الدول. وبحسب وزارة الصحة اللبنانية، 
فــقــد ظــهــرت 1033 حــالــة إصـــابـــة عـــام 2013، 

منها 96 في املائة بني الالجئني السوريني.
كما أعلنت وزارة الصحة في األردن أخيرًا، عن 
الليشمانيا،  بمرض  إصابة  390 حالة  رصــد 
 
ّ
بـــني الــالجــئــني الـــســـوريـــني. وأشــــــارت إلــــى أن

املسجلة  لإلصابات  السابق  السنوي  املعدل 
بــلــغ 180  إلـــى 2015  عــامــي 2006  بــني  محليًا 

حالة ألردنيني وغير أردنيني.
مـــن جــهــتــه، يــوضــح املــتــخــصــص فـــي الصحة 
موجود  الليشمانيا  »داء   

ّ
أن محمد،  الــعــامــة، 

أســاســًا فــي نحو 90 بلدًا مــن البلدان املــداريــة 
ــة فـــي الـــعـــالـــم، وجـــنـــوب الـــقـــارة  وشـــبـــه املــــداريــ
الـــشـــرق األوســــــط. ويــمــكــن  ــة، ودول  ــ ــيـ ــ األوروبـ
ــن خـــــالل تـــوفـــيـــر خـــدمـــات  الـــســـيـــطـــرة عــلــيــه مــ
الــنــظــافــة والـــوقـــايـــة ورش املـــبـــيـــدات وتــوفــيــر 
رك 

ُ
 »الظروف املزرية التي ت

ّ
العالج«. يضيف أن

النازحون فيها داخل املخيمات املكتظة، والتي 
كالصرف  األســاســيــة،  الــخــدمــات  فيها  تنعدم 
ــل الــــنــــفــــايــــات، والــــــغــــــذاء،  ــيــ ــرحــ ــي، وتــ ــحــ الــــصــ
ذبابة  النتشار  خصبة  بيئة  تعّد  والكهرباء، 
 عن انعدام خدمات الصحة، التي 

ً
الرمل، فضال

تتسبب في تفاقم حالة املصابني«.
لبنى...

تحقيق

فسبكة

كارثة إنسانيّة
»األونروا« تنسحب من شمال الضفة الغربية

أهالي جنوب السودان جوعى

ووصلت  تركيا  إلى  وانتقلت  بدأت في سورية  حب  رحلة  بعد 
إلى ألمانيا، تعيش الفا مع زوجها بشار، شغفها الموسيقي

قصة الجئة

غزة

القدس المحتلة

فلسطين

االردن

مصر

سورية
لبنان

48000
الجئ اعتادت »األونروا« 
تقديم مواّد تموينيّة 

لهم بحسب رئيس مخيم 
بالطة في مدينة نابلس 

أحمد ذوقان

الفا مسلم
الجئة تطرب األلمان مع زوجها

اشتكت المنظمات 
الدولية من ضعف الدعم 

الدولي للخطة اإلنسانية

الخرطوم ـ العربي الجديد

ــة اإلنــســانــيــة فـــي دولـــة  ــ تــفــاقــمــت حـــدة األزمـ
جـــنـــوب الــــســــودان بــســبــب الـــحـــرب األهــلــيــة 
يفّر  أكثر من عامني. مجددًا،  املستمرة منذ 
الــجــوع،  بسبب  مناطقهم  مــن  الــجــنــوبــيــون 
ــرادات الــنــفــط وانــخــفــاض  ــ فــي ظــل تــراجــع إيـ
أســعــاره عــاملــيــًا، وضــعــف اإلنــتــاج الــزراعــي، 
وأزمة الرواتب، باإلضافة إلى غالء األسعار.  
ــة  ــدولــ ــــي هــــــذه الــ ــي انــــدلــــعــــت فـ ــتــ ــــرب الــ ــــحـ الـ
الوليدة، في ديسمبر/كانون األول من عام 
2013، أدت إلــى نــزوح ما يزيد عن مليوني 
مواطن من مناطقهم، وقد لجأ البعض إلى 

دول الجوار، فيما قتل أكثر من عشرة آالف 
أممية.  منظمات  تقديرات  شخص، بحسب 
ويشكو مواطنون جنوبيون من نقص حاد 
فــي الــغــذاء. وفــي بعض األحــيــان، يعجزون 
عـــن تــأمــني وجــبــة طــعــام واحــــــدة، مـــا يــدفــع 

أوراق األشجار واألسماك  أكل  إلى  البعض 
النافقة في املستنقعات. 

وفي أحدث تقرير له، أعلن برنامج األغذية 
العاملي أن ما يصل إلى 5.3 ماليني شخص 
فــي جنوب الــســودان ربما يــواجــهــون خطر 
االفتقار الحاد لألمن الغذائي خالل موسم 
القحط. وبني يناير/كانون الثاني ومارس/
الــبــرنــامــج إن نــحــو 2.8  قـــال  املـــاضـــي،  آذار 
مليون شخص في أزمة، عدا عن معاناة 40 

ألفًا من املجاعة.

وضع مزرِ
ــكـــت وكـــــــــاالت األمـــــــم املـــتـــحـــدة  ــتـ أخـــــيـــــرًا، اشـ
واملنظمات الدولية العاملة في الجنوب من 
إذ  اإلنسانية،  للخطة  الدولي  الدعم  ضعف 
املائة  فــي   27 إال على  املنظمات  لــم تحصل 
من احتياجاتها البالغة 1.29 مليار دوالر. 

وعلى الرغم من توّصل األفرقاء الجنوبّيني 
إلى حكومة وحدة وطنية في إطار اتفاقية 
السالم التي أقرت في أغسطس/آب املاضي 
إلنهاء الحرب، إال أن هذا األمــر لم ينسحب 
إيجابًا على الوضع اإلنساني، خصوصًا أن 

عثرات رافقت عملية تنفيذ االتفاقية.
ويـــصـــف الـــنـــاطـــق الـــرســـمـــي بـــاســـم الــحــركــة 
الرئيس  نــائــب  )جــنــاح  املــعــارضــة  الشعبية 
ــاك مـــشـــار(، ويــلــيــام ازيــكــيــل،  ــ الــجــنــوبــي ريـ
ــيـــدة  ــي فــــي الـــــدولـــــة الـــولـ ــانــ ــســ الــــوضــــع اإلنــ
باملزري، مؤكدًا الحاجة إلى التدخل العاجل 
إلنـــقـــاذ أرواح املـــاليـــني مـــن الـــجـــوع والــفــقــر. 
»العربي الجديد« إن هناك من يموت  يقول لـ
جوعًا في والية بحر الغزال الكبير، السيما 
أويــل، وواو، وكجوك، ورومبيك، الفتًا  مدن 
إلــــى أنــــه »ألول مــــرة فـــي تـــاريـــخ الــجــنــوب، 
توزع مواد إغاثية في مدينة واو، ما يفسر 
حجم املعاناة اإلنسانية هناك«. ويربط بني 
اتفاقية  وتنفيذ  اإلنــســانــي  الــوضــع  تحّسن 

السالم.
ــّرون نــحــو  ــ ــفـ ــ وبـــعـــدمـــا جــعــلــتــهــم الــــحــــرب يـ
الـــجـــارة الــســودانــيــة، هــا هــو الــجــوع يــشــّرد 
آالف الــجــنــوبــّيــني مــــرة أخــــــرى، لــيــواجــهــوا 
الــحــدود بني  أوضــاعــًا سيئة  السيما على 
الــبــلــديــن، نــظــرًا للنقص الــحــاد فــي اإليــــواء 

واإلغاثة وضعف الدعم الدولي.
الخرطوم  إلــى  التي وصلت  نتالي،  وتــقــول 
قــبــل نــحــو شــهــر هــربــًا مــن منقطة أويــــل، إن 

ــام. تــوضــح  ــ ــ رحــلــتــهــا اســـتـــغـــرقـــت تــســعــة أيـ
أن بــعــض أهـــالـــي مــنــطــقــتــهــا يــنــامــون وهــم 
جائعون، فيما يعتمد آخــرون على املانجا 
الذي بدأ موسمها. تضيف: »من هم أفضل 
ــدة فــي  ــ ــ ــذاء واحـ ــ ــبـــة غــ ــااًل يـــتـــنـــاولـــون وجـ ــ حــ
الـــيـــوم«، مــشــيــرة إلـــى ارتــفــاع أســعــار السلع 

بشكل كبير. 

أزمة أجور
الــــدولــــة  بـــــإعـــــالن أن  وطـــــالـــــب جــــنــــوبــــيــــون 
بــاملــجــاعــة، تمهيدًا لتدخل  الــولــيــدة مــهــّددة 
ــر الـــذي  ــ املــجــتــمــع الـــدولـــي واإلقـــلـــيـــمـــي، األمـ
تــرفــضــه الــحــكــومــة فــي جــوبــا، والــتــي تعمد 
قة 

ّ
أيضًا إلى إخفاء األرقــام الحقيقية املتعل

بــحــجــم األضــــــرار. ويــــرى الــخــبــيــر فـــي املــلــف 
في  الحكومة  أن  ســايــمــون،  أتيم  الجنوبي، 
الغذائي  الــوضــع  تقييم  إلــى  تحتاج  جــوبــا 
بــطــريــقــة عـــقـــالنـــيـــة، لــيــتــســنــى لــلــمــنــظــمــات 
الــدولــيــة الــتــدخــل بــصــورة أكــبــر، مــؤكــدًا أن 
خطوة كهذه لن تحصل إال في حال اعتراف 
الحكومة بوجود فجوة غذائية في العديد 

من املناطق. 
»الـــعـــربـــي الــــجــــديــــد« أنـــــه يــمــكــن  يــضــيــف لــــ
تــــــدارك الـــوضـــع إذا مـــا واجـــهـــت الــحــكــومــة 
األزمــــة بــشــجــاعــة، وأعــلــنــت األرقــــام الفعلية 
الغذاء،  النقص في   عن 

ً
للمتضررين، فضال

ــيــــة وغـــيـــرهـــا  مــــا يـــتـــيـــح لــلــمــنــظــمــات الــــدولــ
التدخل للمساهمة في إنقاذ الوضع.

ويـــواجـــه الــعــامــلــون فــي جــوبــا أزمــــة صــرف 
ــر لــفــتــرات قــد تصل إلى 

ّ
األجـــور الــتــي تــتــأخ

البعض  أشــهــر متتالية، وقـــد حـــاول  ثــالثــة 
إلى  تــؤدي  أن  مــن دون  احتجاجات  تنظيم 
نــتــائــج مــلــمــوســة إذا بــقــي الــوضــع كــمــا هو 
عليه، خصوصًا أن الوضع االقتصادي يعّد 
 عن العزلة الدبلوماسية التي 

ً
صعبًا، فضال

واجهتها الحكومة خالل الحرب، ما حرمها 
من الحصول على قروض أو مساعدات.

الجديد«  »العربي  لـ ويؤّكد مصدر حكومي 
أن الــحــرب أثـــرت سلبًا عــلــى االقــتــصــاد في 
البالد، الفتًا إلى أنه ليس هناك أي احتياطي 
توفير  في  الحكومة  تنجح  وبالكاد  نقدي، 
أن  فــي   

ً
متفائال يبدو  لكنه  الجيش.  رواتـــب 

بتنفيذ  املتصلة  األخيرة  الخطوات  تساهم 
اتــفــاقــيــة الـــســـالم فـــي إطــــالق الـــدعـــم الــدولــي 

واإلقليمي.
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قضايا

خيري حمدان

ظهرت مبادرة نشر عناصر الدرع 
الصاروخية في أوروبــا في العام 
الـــدفـــاع  وزارة  ــادقــــت  وصــ  ،2002
األمــيــركــيــة )الــبــنــتــاغــون( عــلــى املـــشـــروع في 
 الــرئــيــس األمــيــركــي، بـــاراك 

ّ
الــعــام 2007، لــكــن

ــر فـــي الــعــام  ــّمـــده إلــــى إشـــعـــار آخــ ــا، جـ ــامــ أوبــ
2009، فـــي مــقــابــل تــســيــيــر قـــــوارب عــســكــريــة 
مــحــّمــلــة بــالــصــواريــخ فـــي األقــالــيــم الــشــرقــيــة 
للبحر األبــيــض املــتــوســط، ثـــّم وافـــق أوبــامــا 
على تنشيط الدرع في مرحلة الحقة. أنظمة 
ــك فــي  ــذلــ ــة مـــــوجـــــودة كــ ــيــ ــاروخــ الـــــــــدرع الــــصــ
ــكـــا، وتــهــدف إلـــى الــتــقــاط  كــالــيــفــورنــيــا وأالسـ
الصواريخ املوّجهة إلى الشواطئ األميركية 
في مداراتها املرتفعة، قبل الدخول في املجال 
املــخــاوف األميركية، حسب  الــجــّوي. وتشمل 
الـــبـــنـــتـــاغـــون، تـــهـــديـــدات شــبــكــة الـــصـــواريـــخ 
باالعتبار  أخــًذا  الشمالية،  وكوريا  اإليرانية 
الــتــجــارب الــتــي أجــرتــهــا إيــــران أخــيــرًا. وعلى 
الرغم من سقوط الصواريخ على بعد مئات 
ــــهــــا تــــهــــّدد املــــدن  األمــــتــــار عــــن الــــهــــدف، إال أّن
الّتـــســـاع رقــعــتــهــا، وكـــوريـــا الــشــمــالــيــة كــذلــك 
الــصــواريــخ، وإجــــراء مزيٍد  مستمرة بــإطــاق 

من التجارب النووية.     

أولويات الدرع الصاروخية
شّغل حلف الناتو، أخيرًا، الدرع الصاروخية 
في جنوب  املــوجــودة  العسكرية  القاعدة  في 
رومـــانـــيـــا فـــي مــنــطــقــة ديــفــيــســيــلــو ) 50 كلم 
ــدأ الــعــمــل  ــ ــة(، كـــمـــا بـ ــاريـ ــغـ ــلـ ــبـ مــــن الــــحــــدود الـ
ــدرع فــي ريــدزيــكــوفــو  عــلــى إنــشــاء عــنــاصــر الــ
فــي بــولــنــدا، وسينتهي »الــنــاتــو« مــن إنجاز 
ذلــــك فـــي الـــعـــام 2018.  لــيــتــمــكــن مـــن الـــدفـــاع 
على  األوروبــيــة  للقارة  الشرقية  املناطق  عن 
الــســاعــة، مــن خــال شبكٍة متكاملٍة من  مـــدار 
ــقــــوارب األمــيــركــيــة الــعــســكــريــة  الــــــــرادارات والــ
ونظم الصواريخ املضادة املنشورة عمليًا في 
مياه البحر األبيض املتوسط. شّغل »الناتو« 
القديمة 24 صاروًخا  الرومانية  القاعدة  في 
 .)Aegis( ورادارًا من أنظمة SM – 3 من طراز
»الناتو«  بداياته، وعلى  في  املشروع  زال  ما 
ــع املـــســـتـــويـــات الــفــنــيــة والــتــقــنــيــة لــبــلــوغ  ــ رفـ
القدرات الكامنة املطلوبة، حسب تصريحات 
االستراتيجية  الـــدراســـات  مــركــز  فــي  الخبير 

والدولية في واشنطن، توم كاراكو. 
ــورة مــخــّصــصــة اللــتــقــاط  ــ ــذكـ ــ الــــصــــواريــــخ املـ
الــــــصــــــواريــــــخ املــــحــــّمــــلــــة بــــــــــــرؤوس مـــــدّمـــــرة 
باالصطدام املباشر بسرعة هائلة، تبلغ نحو 
28 ألف كيلومتر في الساعة، صواريخ الدرع 
ــرؤوس مــتــفــّجــرة، العــتــمــادهــا  غــيــر مــحــّمــلــة بــ
ــاذ الــطــاقــة  ــفـ ــنـ ــتـ عـــلـــى حــــــّدة االصـــــطـــــدام واسـ
املــحــركــة لــلــصــواريــخ الــنــوويــة والــبــالــســتــيــة. 
ــاع  ــدفــ ــــد مـــبـــعـــوث وزيـــــــر الــ ــؤّكـ ــ وهـــــــي، كـــمـــا يـ
موّجهة  غير  للمنطقة،  بل  روبــرت  األميركي 
الراهن،  الوقت  األقــل ليس في  لروسيا. على 
لعدم وجود التقنيات املطلوبة لتحقيق ذلك. 
 روسيا مصّرة على أّنها تهّدد السام في 

ّ
لكن

إقليم أوروبـــا الــوســطــى، والــحــّد مــن الوجود 
مياه  في  الروسي  واإلستراتيجي  العسكري 

البحر األسود.

مخاوف روسيا وهواجسها
هل تهّدد الدرع الصاروخية روسيا بصورة 
الــدرع ستقّدم   هذه 

ّ
مباشرة؟ ترى روسيا أن

الصواريخ  لتعطيل  األولــويــة  الناتو  لحلف 
ــال انــــــــدالع صــــــــراٍع عـــســـكـــري،  ــ الــــروســــيــــة، حــ
وإفشال عنصر املفاجأة الروسي، لكي تتمّكن 
الــرّد وتوجيه الضربة  املّتحدة من  الــواليــات 
األولى. وهّدد السفير الروسي في الدنمارك، 
العسكرية  القوارب  بضرب  العام،  قرابة  قبل 
املوجودة في مياه بحر الدنمارك بصواريخ 
نــوويــة، إذا حــّمــلــت عــلــى متنها عــنــاصــر من 
الدرع الصاروخية. أميركا ناشطة في اإلقليم 
ولديها رادارت متطّورة في تركيا وهولندا، 
وهناك نماذج مشابهة في قاعدتها رمشتاين 
في أملانيا، وفي إسبانيا لديها أربعة قوارب 
محّملة بعناصر من هذه الــدرع، كما يشارك 
الــحــلــفــاء فـــي تــحــّمــل كــلــفــة عــمــلــيــة التسليح 
بــنــســب مــتــفــاوتــة. تــقــوم الـــــــرادارات بالكشف 
عـــن تــوقــيــت إطــــاق الـــصـــواريـــخ الــبــالــســتــيــة، 
وتــحــديــد مــدارهــا فــي الــفــضــاء، وضــربــهــا في 
مـــداراتـــهـــا الــخــارجــيــة، قــبــل أن تــدخــل ثانية 

املجال الجّوي.
 املوقف 

ّ
وتؤكد الواليات املّتحدة األميركية أن

ــي يـــمـــاثـــل جــــنــــون الـــعـــظـــمـــة لـــإبـــقـــاء  ــ ــروسـ ــ الـ
 روسيا 

ّ
أن الــتــفــّوق اإلســتــراتــيــجــي، كما  على 

الــدرع  بشأن  »الناتو«  مع  املحادثات  أوقفت 
عــام 2013، وكــان في وسعها الحصول على 
مزيد من التوضيحات بشأن عملها وأدائها. 
بإبرام  روسيا طالبت   

ّ
أن واشنطن  وتضيف 

ــدرع، كي  اتــفــاقــيــٍة لتحديد مــدى صــواريــخ الــ
الــروســيــة،  البالستية  الــصــواريــخ  تــطــاول  ال 
»الناتو« جملة وتفصيًا.  أمٌر يرفضه  وهذا 
روســيــا تــخــشــى مــن الــصــواريــخ الــتــي تسير 
بسرعة 10 كلم في الثانية الواحدة، والقادرة 

عــلــى تــدمــيــر الــصــواريــخ الــروســيــة، وتعتبر 
الدرع تهديًدا لألمن القومي الروسي، حسب 
تــصــريــحــات دمــيــتــري بــيــســكــوف الــســكــرتــيــر 
اإلعــــــامــــــي لـــلـــرئـــيـــس الــــــروســــــي فـــاديـــمـــيـــر 
بوتني، لكن »الناتو« ينكر امتاكه مثل هذه 

التكنولوجيا.  
الواليات املتحدة األميركية والحلف  تحاول 
 الــدرع ليست 

ّ
منذ سنوات إقناع روسيا بــأن

مـــوّجـــهـــة ضــــّدهــــا، وأّنــــهــــا فــــي أوروبــــــــا جــــزٌء 
مـــن مــنــظــومــة دفـــــاع عـــاملـــيـــة، لـــلـــرّد عــلــى أّيـــة 
تــهــديــدات إيــرانــيــة وكــوريــة شــمــالــيــة. وملــزيــد 
من املصداقية، صّرح السكرتير العام لحلف 
 الــــــــدرع ال 

ّ
ــنــــاتــــو، يـــنـــس ســـتـــولـــتـــنـــبـــرغ، أن الــ

روسيا،  لتهديد  الفيزيائية  الــقــدرات  تمتلك 
ــيـــا والـــفـــيـــزيـــاء ال   »الـــجـــغـــرافـ

ّ
وأّكـــــــد عـــلـــى أن

عابرة  البالستية  الصواريخ  بتدمير  تسمح 
ــعـــداد الـــصـــواريـــخ املــنــشــورة   تـ

ّ
الــــقــــارات، ألن

محدوٌد للغاية، عدا عن تموضعها في أماكن 
بــعــيــدة إلـــى الــجــنــوب، أو قــريــبــة لــلــغــايــة من 
تجافي تصريحات  الــروســيــة«. وال  الــحــدود 
بعناصر  يتعلق  بما  الحقيقة،  ستولتنبرغ 
الـــــــدرع املـــنـــشـــورة فــــي رومــــانــــيــــا، وال يــرغــب 
»الــنــاتــو«، بل ال يقدر على استخدامها ضّد 
روسيا، حسب تصريحات الخبير العسكري 
الروسي، كونستانتني بوغدانوف، لصحيفة 
الــقــاعــدة جــزٌء من   

ّ
روســكــي دنيفنيك، كما أن

ــزاء األخـــرى ليست بهذه  نــظــام الــــدرع، واألجــ
البراءة حسب الرؤية العسكرية الروسية. 

القاعدة األخرى  روسيا على قناعة بجدوى 
ــــي ســـتـــصـــبـــح صـــالـــحـــًة  ــتــ ــ ــــي بـــــولـــــنـــــدا، والــ فــ
لــاســتــخــدام خــال الــعــام 2018. وهــي قاعدة 
النيل  مــؤّهــلــة لتهديد روســيــا وقــــادرة عــلــى 
البعيدة  الروسية  البالستية  الصواريخ  من 
املــــدى، وهــــذا مــا تــّمــت مــنــاقــشــتــه فــي مؤتمر 
الـــعـــام  فــــي  الـــقـــومـــي  لــــألمــــن  مـــوســـكـــو األول 
2012. أنظمة صواريخ درع الناتو املتطّورة، 
قــادرة  وحسب خبراء عسكريني في روســيــا، 
املناطق  من  املنطلقة  الصواريخ  تدمير  على 
ــة  ــيـ ــة الـــروسـ ــيـ ــربـ ــغـ ــة الـ ــيـ ــالـ ــمـ ــة والـــشـ ــيـ ــربـ ــغـ الـ
املوّجهة نحو أميركا الشمالية، ومن املتوقع 
ــن الــــصــــواريــــخ فــي  أن يــظــهــر هـــــذا الـــنـــمـــط مــ
يقلق روسيا  مــا  الــحــالــي.  الــقــرن  عشرينيات 
ــبـــر لــيــســت الـــعـــنـــاصـــر املـــنـــشـــورة  بــــصــــورة أكـ
فــي رومــانــيــا، بــل صــواريــخ الـــدرع املعترضة 
ــوارب عــســكــريــة، لــقــدرتــهــا  ــ واملــحــّمــلــة عــلــى قــ

 املنّصات 
ّ

الخبراء العسكريون في موسكو أن
قابلة لاستخدام كذلك إلطاق  في رومانيا 
صواريخ مجّنحة، ما يتعارض مع االتفاقية 
 

ّ
ــذي تــنــكــره أمـــيـــركـــا. لــكــن ــ ــر الـ ــ املــــذكــــورة، األمـ
الــدرع  التحتية الســتــخــدام صــواريــخ  البنية 

املعنية باتت حقيقة على أرض الواقع. 

افتتاح رسمي للدرع في بولندا
شاركت شخصيات أوروبية عديدة في حفل 
افتتاح مشروع الدرع في بولندا، ومن املقّرر 
رفع حاجز تقني بكلفة 10 مايني يورو في 
الــوقــت الــراهــن، وحـــاول مئات مــن املواطنني 
فــي بــولــنــدا التعبير عــن رفــضــهــم بــنــاء هــذا 
تعويضاٍت  على  حصولهم  لــعــدم  املــشــروع، 
ــي الــتــي صـــودرت  ــ مــالــيــٍة، فــي مــقــابــل األراضـ
أو  في هذا املجال، وليس ألسباب سياسيٍة 
مبدئيٍة، عدا عن حظر كل عمليات البناء في 
محيط الــقــاعــدة. ومـــن غــيــر املــمــكــن تأسيس 
مشاغل صغيرة، من دون الحصول على إذن 
واألمنية،  الحكومية  املــؤســســات  مــن  خــاص 
وهــذا ال يصّب في صالح اإلقليم البولندي، 
كما ال يــروق لروسيا وأنصارها في الباد. 
وأصـــبـــح مـــؤكـــدًا اســتــقــبــال دبـــابـــات وآلــيــات 
الشرقية،  أوروبــا  أميركية في دول  عسكرية 
بــمــا فـــي ذلــــك بــلــغــاريــا، الـــراغـــبـــة بــاســتــقــبــال 
رادار وعناصر أخرى من الدرع الصاروخية. 
ـــحــــدودة فـــي بــولــنــدا  ــن املـــنـــّصـــات املـ وعـــــدا عـ
رادارات  الـــــــدرع شــبــكــة  تــشــمــل  ــا،  ــيــ ــانــ ورومــ
قــوارب عسكرية  متطورة في تركيا وأربــعــة 
مــحــّمــلــة بـــصـــواريـــخ دفـــاعـــيـــة، مــتــمــركــزة في 
جنوب إسبانيا، وتابعة للقاعدة املركزية في 
أملانيا. ومن املقّرر أن تقّدم الواليات املتحدة 
ــــدرع  األمـــيـــركـــيـــة لــلــنــاتــو إمـــكـــانـــيـــة قــــيــــادة الـ
رسميًا فــي لــقــاء القمة فــي وارســـو فــي شهر 

يوليو/ تموز املقبل.
ــا مـــــطـــــواًل تــحــســني  ــ ــامــ ــ ــيــــس أوبــ ــرئــ حــــــــاول الــ
العاقات مع موسكو. لذا، أقدم على تجميد 
مــــشــــروع الــــــــدرع، األمــــــر الــــــذي تـــســـّبـــب بــقــلــق 
 

ّ
الشرقية، ألن وغضب كامن في دول أوروبــا 
موسكو ترغب باإلبقاء على عــدّو ما، إلدارة 
ــاتــــو« وأمـــيـــركـــا  ــنــ ــة. »الــ ــيـ ــلـ ــداخـ ســيــاســتــهــا الـ
مفّضلتان كأطراف مناوئة ألسباٍب تاريخية، 
تعود إلى حقبة الحرب الباردة، وانقاب دول 
الغرب  إلــى  وتحوّلها  االشــتــراكــيــة  املنظومة 
و»الـــنـــاتـــو«. والـــشـــروع بــبــنــاء عــنــاصــر الـــدرع 
إشــــارة ســيــاســيــة مــهــمــة كــذلــك لــــدول أوروبــــا 
الــشــرقــيــة، خــصــوصــًا لــبــولــنــدا عــلــى صعيد 
الــســيــاســة الـــداخـــلـــيـــة، حــيــث ســيــســاعــد رفــع 
مــســتــوى األمــــن فــي الــبــاد فــي الــتــغــّلــب على 
الحكومة  منها  تعاني  التي  القضايا  بعض 
البولندية، مثااًل على ذلك الخسارة املتوقعة 
فــــي إقـــلـــيـــم ســلــوبــســك حـــيـــث قــــاعــــدة الــــــدرع، 
واملــقــّدرة بنحو ثاثة مليارات يــورو، بسبب 
تأميم األراضي وتراجع حجم االستثمارات، 
ــع مـــشـــاريـــع املـــرافـــق  ــراجــ ألســـبـــاب أمــنــيــة وتــ

العاّمة وارتفاع مستوى البطالة. 

دول البلطيق
يـــرى مــتــشــائــمــون، وفـــي مــقــدمــتــهــم الــجــنــرال 
 Richard“ البريطاني سير ريتشارد شيريف
Shirreff” النائب السابق لقائد القوات العليا 
أوروبـــــا )2011 – 2014(،  فــي  الــنــاتــو  لــحــلــف 
 الــحــلــف قــد يــغــامــر بــخــوض حـــرب نــوويــة 

ّ
أن

مـــدّمـــرة مــع روســيــا خـــال عـــام واحــــد، إذا لم 

الــدفــاعــيــة، حسب صحيفة »ذا  يــرفــع قــدراتــه 
إندبندنت«، وهذه تصريحات جريئة للغاية. 
 مهاجمة إستونيا والتفيا 

ّ
إن الجنرال  وقــال 

ولــيــتــوانــيــا تــشــّكــل خـــطـــًرا حــقــيــقــًيــا، وعــلــى 
الغرب أن يّتخذ الخطوات الضرورية الازمة 
الــكــارثــة. وصــدر  هـــذه  للحيلولة دون وقـــوع 
لــلــجــنــرال مــؤلــفــه )2017: حـــرب مــع روســيــا(، 
يؤّكد فيه إمكانية اندالع هذه الحرب املدّمرة، 
مــا يــعــود، حــســب رأيــــه، إلـــى الــرؤيــة الــنــوويــة 
الروسية وقدراتها الدفاعية املتطورة، وعلى 
وليس  بوتني  أفعال  على  أن يحكم  »الناتو« 
كلماته، وقــد اجــتــاح أراضـــي جورجيا وضــّم 
إمكانية حقيقية  وهناك  الــقــرم،  شبه جزيرة 
ــي دول الــبــلــطــيــق. ويــؤكــد  ــ الجــتــيــاحــه أراضــ
 روســـيـــا عــلــى أهــبــة االســتــعــداد 

ّ
الـــجـــنـــرال إن

الـــــــدول، إذا شـــعـــرت بضعف  ــذه  الجـــتـــيـــاح هــ
 الفقرة الخامسة من اتفاقية 

ّ
حلف الناتو، ألن

ــزم األعــــضــــاء بـــالـــدفـــاع  ــلـ تـــأســـيـــس الـــحـــلـــف تـ
ــة عــضــو، حـــال تــعــّرضــهــا لهجوم  عــن أّي دولـ
واعـــتـــداء خــارجــيــني، ويــمــكــن لــبــوتــني تبرير 
أعماله العسكرية العتباراٍت دفاعيٍة محضٍة، 
ولحماية األقليات الروسية التي تعيش في 
دول الــبــلــطــيــق، ويـــأخـــذ الــجــنــرال بــاالعــتــبــار 
السرعة الخاطفة التي استولت فيها روسيا 

على القرم.
العام  السكرتير  ستولتنبرغ  ينس  وصـــرح 
 تعداد قوات الفرقة املشتركة 

ّ
لحلف الناتو أن

في البلطيق ستحّدد خال قّمة الناتو املقبلة 
الــحــلــف سيعتمد   

ّ
أن فـــي وارســــــو، وأوضـــــح 

فــي عــاقــاتــه املشتركة مــع روســيــا،  توجهني 
)ومــقــدرات(  ورفـــع مستوى  الثنائي  الــحــوار 
 

ّ
الــــدفــــاع لــلــحــلــف فـــي جــنــاحــه الـــشـــرقـــي، وأن
الخبراء العسكريني تقّدموا بتوصيات بنشر 
إلى  كــذلــك  مــا يشير  فــرق عسكرية مشتركة، 
وحدة األهداف والتوجهات الدفاعية للناتو.    

محادثات مع روسيا 
صــّرح »الــنــاتــو« عــن وجــود توّجهات إلجــراء 
مــحــادثــات رســمــيــة مــع روســـيـــا، قــبــل مؤتمر 
قمته في وارسو في شهر يوليو/ تموز املقبل 
الذي سيشهد أكبر عملية تدعيم لقواته، منذ 
نهاية الــحــرب الــبــاردة، حسب وكــالــة فرانس 
 مــجــلــس الــنــاتــو – روســيــا 

ّ
بــــرس. ويـــذكـــر أن

قــد اجتمع فــي إبــريــل/ نيسان املــاضــي، بعد 
انــقــطــاع امــتــّد مــنــذ يــونــيــو/ حـــزيـــران 2014، 
وانتهى االجتماع بخاف واضح في وجهات 
النظر، خصوصًا بشأن امللف األوكراني، على 
 ســتــولــتــنــبــرع اعــتــبــر الــخــطــوة 

ّ
الـــرغـــم مـــن أن

مفيدًة للغاية. 
ونزواًل عند رغبة الدول األعضاء في الحلف 
)28 دولة(، أوعز ستولتنبرغ لوزراء خارجية 
إلــى اتفاٍق  دول »الــنــاتــو« األعــضــاء للتوّصل 
بشأن جدوى عقد اجتماع آخر ملجلس الناتو 
– روسيا املشترك. واتفق الوزراء على الحوار 
الدفاعية،  مع روسيا، ورفــع قــدرات »الناتو« 
وأصّروا على ضرورة الدعوة إلى عقد مؤتمر 
قــمــة الــنــاتــو فــي يــولــيــو/ تــمــوز املــقــبــل، حيث 
ستتم مناقشة الشروط واإلجــراءات العملية 
في  الخارجية  وزراء  مستوى  على  للحلف، 
بروكسل ورؤساء الوزارات ونوابهم في قمة 
وارسو املقبلة. ومجلس الناتو – روسيا هو 
الــقــنــاة الــوحــيــدة لــلــحــوار الــتــي أبــقــى عليها 

الحلف، بعد ضّم روسيا للقرم.   
)إعالمي فلسطيني مقيم في صوفيا(

روسيا تراها تهديدًا و»األطلسي« يبدأ تشغيلها في قاعدتين في رومانيا وبولندا

أزمة الدرع الصاروخية 
في أوروبا

ترى روسيا أّن هذه 
الدرع ستقّدم لحلف 

الناتو األولوية لتعطيل 
الصواريخ الروسية، حال 

اندالع صراٍع عسكري

تؤكد الواليات المتّحدة 
األميركية أّن الموقف 

الروسي يماثل جنون 
العظمة لإلبقاء على 

التفّوق اإلستراتيجي

مئات من البولنديين 
يُعبرون عن رفضهم 
بناء المشروع لعدم 

حصولهم على 
تعويضاٍت ماليٍة

ترى روســيا الدرع الصاروخية في أوروبا تهديدًا مباشــرًا لها، في حين يرى حلف الناتو أن الهواجس األمنية الروسية مبالغ بها، 
األمر الذي يضعنا أمام صدام رؤى قد يؤســس لحرب باردة جديدة، يرى بعضهم إمكانية تحّولها لحرب نووية. يناقش الكاتب 

خيري حمدان في هذه المطالعة اإلشكاليات الناجمة عن تفعيل الدرع

)Getty( احتجاج أمام قاعدة عسكرية في بولندا في 13 مايو 2016 ضد الدرع الصاروخية

يرى الجنرال البريطاني سير ريتشارد شيريف، والنائب السابق لقائد القوات 
العليا لحلف الناتو في أوروبا )2011 ـ 2014(، أّن الحلف قد يغامر بخوض 
يرفع قدراته  لم  إذا  حرب نووية مدّمرة مع روسيا خالل عام واحد، 
خطًرا  يشّكل  وليتوانيا  والتفيا  إستونيا  مهاجمة  أّن  مؤكدا  الدفاعية، 
حقيقًيا، وعلى الغرب أن يتّخذ خطوات ضرورية للحيلولة دون وقوع 
هذه الكارثة، فالرؤية النووية الروسية وقدراتها الدفاعية المتطورة، 
تؤكد إمكانية اندالع هذه الحرب، وعلى الغرب أن ينظر ألفعال بوتين 

ال أقواله.

حرب نووية
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اإلسكندنافية  الشواطئ  قبالة  االنتقال  على 
ــثـــًا(، واعـــتـــراض مــــدارات  )بــحــر الـــنـــرويـــج، مـ
الصواريخ الروسية املوّجهة بكثافة وتركيز 

نحو أميركا الشمالية.   
ويــرتــبــط الـــرفـــض الـــروســـي لــنــشــر صــواريــخ 
»الناتو«  بمخالفة  كذلك  رومانيا  فــي  الـــدرع 
ــر الـــــصـــــواريـــــخ املـــتـــوســـطـــة  ــيــ ــة تــــدمــ ــيــ ــاقــ ــفــ اتــ
والــقــصــيــرة املــــدى املــبــرمــة عـــام 1987. ويــرى 
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MEDIA

العراق مقبرة الصحافيين المفتوحة

»البلد«... أول صحيفة مجانية في غزة

بغداد ـ أحمد النعيمي

حّولت السنوات األخيرة العراق إلى جحيم 
حقيقــي للصحافيــني، ســواء كانــوا أجانــب 
الصحافيــني  عــدد  بــات  هكــذا  عراقيــني.  أو 
فــي  اليوميــة  األخبــار  مــن  جــزءًا  املقتولــني 
املصــور  القتلــى كان  الرافديــن. وآخــر  بــاد 
عبــد اللــه عريــان. إذ أعلــن املرصــد العراقــي 
للحريــات الصحافيــة فــي العــراق، الثاثــاء، 
عــن مقتــل مصــور تلفزيوني خــال تغطيته 
العراقيــة  القــوات  بــني  اندلعــت  ملعــارك 
وتنظيــم الدولــة اإلســامية )داعــش(، أمــس، 
علــى أطــراف مدينــة الفلوجة. وقــال املرصد، 
فــي بيــان لــه، إن »املصــور التلفزيونــي عبــد 
اللــه عريــان عــودة قتــل برصــاص »داعــش« 
بــني  اندلعــت  التــي  املعــارك  خــال تغطيتــه 
يــوم  »داعــش«  وتنظيــم  العراقيــة  القــوات 

أمس االثنني.
توّجــه  »املصــور  أن  عــن  البيــان  وكشــف 
أمــس  مســاء  العراقيــة،  القــوات  بصحبــة 
االثنــني، إلــى مناطــق االشــتباك القريبــة مــن 
وحدثــت  املعــارك،  لتغطيــة  املدينــة  محيــط 
اشــتباكات عنيفــة بــني الجانبــني، فأصيــب 
عــن  أســفرت  مباشــرة  برصاصــة  املصــور 
أن  البيــان  وأضــاف  الفــور«.  علــى  مقتلــه 
علــى  يقتــل  صحافــي  ثانــي  كان  »عــودة 
أطــراف الفلوجة بعد مقتل املراســل الحربي 
تحســني الســاعدي الــذي كان يرافــق القــوات 
بــدء  إعــان  مــن  واحــد  يــوم  بعــد  العراقيــة 

معركة استعادة املدينة أخيرًا ».
مــن جانبــه، وّجــه رئيــس مرصــد الحريــات 
الصحافيــة فــي العــراق هــادي جلــو مرعــي، 
بضــرورة  مطالبــًا  العراقيــة  للقــوات  دعــوة 
للصحافيــني  الكافيــة  الحمايــة  توفيــر 

املرافقني لها خال العمليات العسكرية.
وطالــب مرعي وســائل اإلعــام كافة بتوفير 
مســتلزمات الحمايــة الازمــة لصحافييهــا 
عمليــات  أو  معــارك  لتغطيــة  املتوجهــني 
أن  وخاصــة  ودروع،  خــوذ  مــن  عســكرية، 
تواصــل  علــى  اإلعاميــة  املؤسســات  تبقــى 

مستمر دون انقطاع مع مراسليها. 
الصحافيــني  مــن  عــددًا  أن  مرعــي  وكشــف 
الجهــات  بعــض  تعــاون  عــدم  مــن  شــكوا 
الحكوميــة خــال تنقلهــم لتغطيــة األحــداث 

الجارية ميدانيًا في مختلف مدن الباد.
ــف العــراق علــى أنــه البلــد األخطــر فــي 

ّ
وُصن

منوعات
نشرت ناشطات عربيات صورا تغريد

»عنيفة« من التظاهرات التي 
نظمتها نساء غاضبات بعد عملية 

االغتصاب التي تعرضت لها شابة في 
السادسة عشرة من عمرها على يد 

عدد من الرجال. 
وفي الصور كانت النساء عاريات 

ويهتفن بعنف كبير.

قررت لجنة التحقيق التي شّكلها 
البرلمان التونسي للتحقيق في 

وثائق بنما التي نشرها موقع 
»انكيفادا« بتونس في إطار تحقيق 

استقصائي دولي، والتي تّم فيها 
الكشف عن وثائق تشير إلى أن رجال 

أعمال ومحامين وساسة تونسيين 
يمتلكون شركات في الجنات الضريبية.

غضب كبير وّجه ضد الرئيس 
الفيليبيني المنتخب رودريغو 
دوتيرتي بعدما قال »بعض 
الصحافيين الذين قتلوا في 

الفيليبين يستحقون الموت، وليس 
ألنك صحافي فأنت معفى من 

عمليات االغتيال«. علمًا أن دوتيرتي 
سيستلم مهامه نهاية الشهر الحالي.

نشرت قناة »فيوجن كوميدي« على 
صفحتها الرسمية، اإلعالن الترويجي 

األول لبرنامج اإلعالمي المصري 
 Democracy الساخر باسم يوسف
Handbook الذي يبدأ عرضه في 
شهر يوليو/ تموز المقبل. وعلّق 

باسم على الفيديو شاكرًا القناة على 
الفرصة التي أعطته إياها.

العالــم علــى حيــاة الصحافيني والناشــطني 
عمليــات  بســبب  امليدانيــني  اإلعاميــني 
التهديد واالستهداف والتصفية واالعتقال 
الجهــات  قبــل مختلــف  مــن  التــي تطاولهــم 

الحكومية واملسلحة في عموم الباد.
أصــدر  الصحافيــة  الحريــات  مرصــد  وكان 
 في 3 مايو/ أيار 2016 كشف 

ً
تقريرًا مفصا

فيه أرقامًا وتفاصيل عن أعداد الصحافيني 
الذيــن قتلــوا وأصيبــوا فــي البــاد منــذ عــام 

 .2003
 2016 »عــام  أن  املفّصــل  التقريــر  وكشــف 
بحــق  انتهــاك  حالــة   477 تســجيل  شــهد 
صحافيــني   9 مقتــل  منهــا  الصحافيــني، 
عراقيني واحتجاز 87 آخرين و98 حالة منع 

و23  واعتــداء  حالــة ضــرب  و32  وتضييــق 
إغــاق  حــاالت  و4  قضائيــة  حالــة ماحقــة 
ومصــادرة ملؤسســات إعاميــة وتجهيــزات 

ومعدات أخرى.
وذكــر التقريــر أن »عــدد الصحافيــني الذيــن 
قتلــوا منــذ احتال العــراق عام 2003 وحتى 
وأجنبيــًا  عراقيــًا  296 صحافيــًا  بلــغ   2016
قتلــوا خــال تغطيتهم امليدانية، بينهم 168 

صحافيًا و73 فنيًا ومساعدًا إعاميًا.
العراقيــون  الصحافيــون  ويتعــرض 
العتداءات متواصلة خال تغطيتهم، منها 
إصابــة نحــو 14 صحافيــًا خــال تغطيتهــم 
املنطقــة  اقتحــام  أعقبهــا  التــي  للمظاهــرات 
الخضراء، وســط العاصمــة العراقية بغداد، 
املاضــي  أيــار  مايــو/  شــهر  خــال  ملرتــني 
بعــد أن أطلقــت القــوات العراقيــة الرصــاص 
املتظاهريــن  علــى  للدمــوع  املســيل  والغــاز 
والصحافيــني وصــادرت عــددًا مــن معــدات 

الصحافيني وكاميراتهم.
ويجــد الصحافيــون أنفســهم فــي تغطيتهم 
لألحداث واملعارك الجارية في مختلف مدن 
البــاد فــي أخطر األماكن وســط عدم تعاون 
مــن قبــل عــدد مــن الجهــات الحكوميــة، فيما 
شكا صحافيون آخرون من ضغوط تمارس 
عليهــم مــن قبــل املؤسســات اإلعاميــة التــي 
يعملــون فيهــا تطالبهــم بالتوجــه لتغطيــة 

املعارك رغم الخطورة الشديدة. 
ويفتقــد العــراق أيــة أرضيــة مناســبة لثقافة 
والقــوات  الدولــة  مؤسســات  لــدى  إعاميــة 
األمنيــة والعســكرية واألطــراف املتصارعــة 
من تنظيمات مسلحة ومليشيات، ما يجعل 
العمل الصحافي خطيرًا جدًا، خاصة خال 

التغطية امليدانية للمواجهات املسلحة. 
ويأتــي مقتــل املصــور التلفزيونــي عبــد الله 
مــن مقتــل  أيــام   9 بعــد نحــو  عــودة  عريــان 
الــذي  الســاعدي  تحســني  الحربــي  املراســل 
يعمــل فــي إحدى القنوات الفضائية املحلية 
خــال تغطيتــه ملعــارك بــني القــوات العراقية 
علــى  )داعــش(  اإلســامية  الدولــة  وتنظيــم 

أطراف الفلوجة. 
قانــون  العــراق  فــي  اآلن  حتــى  يوجــد  وال 
يحمــي حقــوق الصحافيــني املتوفــني خــال 
أو  تقاعــدي  كراتــب  امليدانيــة،  تغطيتهــم 
تكتفــي  فيمــا  ألســرته،  ماليــة  مخصصــات 
بعض املؤسسات اإلعامية بمكافآت مالية 

ألسرهم، بحسب صحافيني. 

ُصنّف العراق كالبلد 
األخطر في العالم على 

حياة الصحافيين

تهدف إلبراز القضايا 
المجتمعية والتنموية 

في غزة

غزة ـ عالء الحلو

مــا بــني أخبــار نقــص اإلســمنت ونفــي إغاق 
مقــر األونروا الرئيســي في غــزة، وبني أخبار 
وأخبــار  رمضــان  شــهر  قبــل  »الفكــة«  توفــر 
السياســية  واألخبــار  الكهربــاء  شــركة 
والرياضيــة واألنباء الطريفــة والكاريكاتير، 
كــي  اهتماماتهــا،  »البلــد«  صحيفــة  تــوزع 

تلفت األنظار إلى انطاقتها الحديثة.
األعــداد األولــى مّكنــت الصحيفــة مــن حجــز 
الورقيــة  الصحافــة  عالــم  فــي  جديــد  اســم 
محليــة  صحيفــة  ثانــي  لتصبــح  املحليــة، 
تــوزع يوميــًا فــي غــزة، لكــن مــا يميزهــا أنهــا 
املؤسســات  مختلــف  علــى  باملجــان  تــوزع 
املحليــة والدوليــة والشــخصيات السياســية 

واالعتبارية، واملتاجر، وبني عموم الناس.
احتــوى  طباعتهــا  تمــت  التــي  األعــداد  آخــر 
عــدد  علــى  واملتابعــات  األخبــار  جانــب  إلــى 
مــن التقاريــر، كان مــن بينهــا تقريــر يتحــدث 
الوراثــة  »بــني  الواحــدة  العائلــة  مهــن  عــن 
فلســطيني  طفــل  عــن  وآخــر  واملوهبــة«، 
املقاتــات  اســتهدفت  عندمــا  قدمــه  فقــد 
وصفحــات  غــزة،  شــمال  بيتــه  اإلســرائيلية 
ونصائــح  لألطفــال،  نصائــح  علــى  احتــوت 
وأخــرى  تكنولوجيــة،  وأخبــار  إســامية، 
طريفــة. ولــم يتــرك املهنــدس وائــل العــاوور، 
لإعــام  أثيــر  شــركة  إدارة  مجلــس  رئيــس 
فكرة إيجاد صحيفة يومية محايدة حبيسة 
األدراج، فبدأ خطوته األولى بتكوين الطاقم، 
وعقــد جلســات وحلقات نقاش امتدت لســتة 
الصــورة  وبنــاء  تحضيــر  أجــل  مــن  أشــهر، 
املتكاملــة للصحيفــة، والخــروج برؤيــة حول 
التــي  واملحــاور  الزوايــا  وماهيــة  ماهيتهــا، 

سيتم التركيز عليها.
ويقــول العــاوور إن شــركة أثيــر والتــي تضــم 

ثــاث إذاعــات، هــي إذاعــة ألوان التــي تناقش 
القضايا املجتمعية، وإذاعة ألوان الرياضية، 
بقضايــا  املهتمــة  فلســطني  شــباب  وإذاعــة 
وهموم الشباب، فكرت بضم صحيفة ورقية 
املجتمعيــة،  الشــرائح  مختلــف  تســتهدف 
مــن أجــل الوصــول إلــى أكبــر قــدر ممكــن مــن 
التأثير، عبر اعام مستقل، ال ينتمي إلى أي 

تنظيم سياسي. 
أن  الجديــد«  »العربــي  لـــ  العــاوور  ويوضــح 

الصحيفة تهدف إلبراز القضايا املجتمعية، 
ي، ودعم البرامج 

ّ
والتنموية في املجتمع الغز

التنمويــة والتطويريــة املطروحــة، واألفــكار 
التطــور،  بعجلــة  تدفــع  التــي  االيجابيــة 
التنميــة،  إبــراز مختلــف عوامــل  إلــى جانــب 
ومســاعدة األفــكار البنــاءة مــن أجــل تحقيــق 
الضــوء  تســليط  بعــد  وانتشــارها  أهدافهــا، 
 الصحيفة تهتم بإبراز 

ّ
عليها. ويشير إلى أن

املشاكل املجتمعية، االقتصادية، السياسية، 

اإلنســانية، الفنيــة، وغيرهــا، وفتــح القنــوات 
مع املســؤولني في غزة من أجل ايجاد حلول 
لتلــك املشــاكل، موضحــًا أن الصحيفــة تحمل 
إضافة جديدة لإعام، وهي أنها ستتحدث 
السياســية،  اإلمــاءات  عــن  بعيــدًا  بحريــة، 
أمــا  التأثيــر.  علــى  القــدرة  زيــادة  أجــل  مــن 
االســم »البلــد«، فيدل، بحســب العــاوور، على 
البوصلــة، والهــدف الــذي تســعى الصحيفــة 
أن  مبينــًا  الفلســطيني،  الشــارع  وهــو  إليــه، 
الصحيفــة ســترفع صوتهــا مــن أجــل إيصال 
صنــاع  إلــى  الفلســطيني  الشــعب  مطالــب 
القرار، بقدرات ذاتية، وبخطة عمل واضحة.

التحريــر،  هيئــة  عضــو  يقــول  جهتــه،  مــن 
 الصحيفة والتي 

ّ
الصحافي ساجي الشوا، إن

تضــم 16 صفحــة وتــوزع نحــو ألــف نســخة 
تخصصــات،  مجموعــة  علــى  تركــز  يوميــًا، 
السياســية،  املحليــة،  القضايــا  تســتهدف 
التغطيــات امليدانيــة، االقتصــاد، إلــى جانــب 
التقاريــر املتخصصــة، في مختلف املجاالت، 

عاوة على الحوارات مع املسؤولني.
 
ّ
أن الجديــد«  »العربــي  لـــ  الشــوا  ويوضــح 

السياســة التحريريــة للصحيفة تعتمد على 
همــوم  مامســة  عبــر  الطــرح،  فــي  البســاطة 
أزمــة  مثــل  اليوميــة،  ومشــاكلهم  النــاس، 
الكهربــاء، املــاء، تحــركات املواطنــني، املعابــر، 
أن  مبينــًا  األساســية،  املــواد  دخــول  ومنــع 
فريــق العمــل الــذي يجتمــع يوميــًا مــن أجــل 
األحــداث  ومناقشــة  التقاريــر  أفــكار  طــرح 
واملستجدات، يحاول إخراج كل الطاقات من 

أجل فرض اسم الصحيفة في سوق العمل.
إخراج الصحيفة مسؤولية أربعة مخرجني، 
جهــل،  أبــو  وإبراهيــم  برهــوم،  عــاء  منهــم 
 الصحيفة 

ّ
اللــذان قــاال لـ »العربي الجديد« إن

عملــت ملــدة تزيــد عــن شــهر ونصــف »تحــت 
الهواء« عبر مجموعة أعداد تجريبية.

صحافي عراقي يبكي زميًال له قتل أثناء العمل )فرانس برس(

فريق عمل الصحيفة في غزة )عبد الحكيم أبو رياش(

صحافي جديد يسقط في العراق أثناء تغطيته للمعارك بين القوات العراقية وتنظيم »داعش«. الصحافي هو المصّور التلفزيوني 
عبد اهلل عريان، ليرتفع عدد الصحافيين المقتولين في البالد منذ مطلع العام إلى تسعة
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واإلنــســانــي،  ــي 
ّ
الــفــن مجتمعها  مــع  وتعاملها 

لكن اتجاه أحالم ذهب إلى هدف آخر لُيظهر 
مع  التعامل  في  وفوقيتها  املطربة،  نرجسية 
الناس أمام الكاميرا، وجه آخر من االستنساخ 
لكنه  ضخمة،  ميزانية  له  ُصرفت  االعتباطي 
لــم يــثــن إدارة تــلــفــزيــون أبـــو ظــبــي عــن اتــخــاذ 
قــــرار بــإيــقــاف الــبــرنــامــج بــعــد الــحــلــقــة األولـــى 
ــاءة التي  ــ ــتـــذار مــن املــشــاهــديــن عــن اإلسـ واالعـ
حــصــلــت أثـــنـــاء الــــعــــرض، صـــــورة اســتــطــاعــت 

مــحــطــة دبــــي مـــن خــاللــهــا إنـــقـــاذ نــفــســهــا من 
التواصل  مواقع  بها  واسعة حفلت  انتقادات 
االجـــتـــمـــاعـــي، الـــتـــي كــســبــت بــالــتــالــي مــعــركــة 
جماهيرية بوجه »العنصرية« اإلعالمية التي 
تتخذ من املال والنفوذ مساحة لتقديم برامج 
تــلــفــزيــونــيــة مــنــقــوصــة وتــفــتــقــد إلــــى مـــراعـــاة 

املشاهد بالدرجة األولى.
لــم تــوضــح محطة mbc الــســعــوديــة األســبــاب 
الحقيقية حول تأجيل برنامج »أراب أيدول« 

بيروت ـ العربي الجديد

الـــذي حصل فــي النصف األول  مــا 
كـــانـــت  ــيــــف  وكــ 2016؟  ــام  ــ ــعـ ــ الـ ــــن  مـ
ــلـــفـــزيـــونـــيـــة  ــتـ ــة الـ ــ ــبـ ــ ــــوجـ أحـــــــــــوال الـ
العربية؟ البداية كانت غزو عدد من »فورما« 
النوعية  غربية إنما بقالب عربي أســاء لهذه 
بدل أن يجدد فيها الــروح ويوسع من عملية 
انتشارها جماهيريًا. مفارقات كثيرة حصلت 
في العام 2016 وأدت إلى توقف عدد ال بأس به 
 عن مجموعة 

ً
من البرامج التلفزيونية، فضال

لــعــدد من  األفـــكـــار املستنسخة عــشــوائــيــًا  مــن 
البرامج التي لم تحقق حضورًا جيدًا.

الملكة
فـــي الــثــامــن عــشــر مـــن مـــــارس/ آذار املــاضــي، 
أصـــــــــدرت مـــحـــطـــة »دبـــــــــي« الـــفـــضـــائـــيـــة قــــــرارًا 
املــغــنــيــة الخليجية  بــرنــامــج  بــتــوقــف  نــهــائــيــًا 
البرنامج جاء  امللكة.  »أحـــالم«، وكــان بعنوان 
ــام، بــحــســب مـــا أرادت  ــ بــمــثــابــة قــفــزة إلـــى األمــ
أحالم، على قاعدة »تلفزيون الواقع« وتجربة 
لــقــائــهــا بعدد  أخــــرى، إذ يعتمد عــلــى  عــربــيــة 
وطــريــقــة حياتها  املــهــووســن،  مــن معجبيها 

يعتبر الجبل محّجة ألبناء 
الطائفة األرثوذكسية 

حول العالم

غاب »أراب ايدول« 
وتوقفت »الملكة« 

و »شي أن أن«

لم يقتصر تمرد 
كوكو شانيل على السائد 

باللون والتصميم

2223
منوعات

العرب«،  ، وغيابه عن شاشة »كــل 
ً
كــامــال عامًا 

ــن خــــــالل الــــتــــســــريــــبــــات، أن  ــ لـــكـــن الـــــواضـــــح مـ
املحطات  تعانيه معظم  الـــذي  املــالــي  الــوضــع 
الــتــلــفــزيــونــيــة هـــو الــســبــب الــحــقــيــقــي لتأجيل 
بــرنــامــج املــواهــب األشــهــر فــي الــعــالــم العربي. 
وال يقتصر ذلــك على »أراب أيـــدول«، بل غاب 
شقيقه »إكـــس فــاكــتــر« بعد مــوســم واحـــد عن 
موسم  بعرض  البّت  وتأخر  نفسها،  الشاشة 
خامس من »غوت تالنت« واتخاذ قرار نهائي 

بشان برنامج »فويس كيدز« يقضي بتقديمه 
كل عامن.

ستاند آب في الميزان
مـــجـــمـــوعـــة أخــــــــرى، أو مــــوســــم آخـــــر حـــفـــل بــه 
الكوميدية  بالبرامج  العام  من  األول  النصف 
أو النقدية، على قاعدة »ستاند آب« كوميدي. 
من املؤكد أن هــذه البرامج كانت »ولــيــدة« ملا 
يوسف  باسم  الساخر  اإلعــالمــي  مرحلة  بعد 
ــاب ســـيـــاســـيـــة مـــعـــروفـــة،  ــبــ الــــــذي حــــــورب ألســ
وأقصي عن عمله بعدما وضع حجر األساس 
أمام البرامج النقدية في العالم العربي خالل 
ــنـــوات األخــــيــــرة. تــجــربــة اعـــتـــبـــرت رائــــدة  الـــسـ
ــاولـــت mbc الــســعــوديــة  ــة، وحـ ــدايـ فـــي مــصــر بـ
الــتــي تدعيه  اســتــثــمــارهــا، لكن سقف الــحــريــة 
mbc والــقــنــوات املــصــريــة كــان أوهـــى مــن بيت 
العنكبوت، فأخرج باسم يوسف من »مملكته« 
التلفزيونية، وانتقل أسلوبه إلى عدة محطات 
لبنانية وعــربــيــة، منها فــي تــونــس والــعــراق، 
ونذكر منها، »هيدا حكي« عادل كرم، و»لهون 
وبس« هشام حداد. برنامجان حققا حضورا 
ــى املـــــــادة الــدســمــة  ــ ــيــــدًا، لــكــنــهــمــا افـــتـــقـــدا إلـ جــ
والحرية،  الناس  يراعي  وتــأٍن  بدقة  املشغولة 
في محاكاة أو تسليط الضوء على مشكلة، أو 
موقف سياسي أو اجتماعي، فبدت أقرب إلى 
تخبط إعالمي مبرمج بن املحطات اللبنانية، 
في الهجوم والنقد بن محاور وآخر، وافتقدت 
بالتالي إلى االلتزام بشروط وأدبيات الحوار 
بــن هـــؤالء أنفسهم وبــعــض الــضــيــوف الذين 

ظهروا في البرامج عينها.
املــــصــــري، أحـــمـــد آدم، فــــي بــرنــامــجــه  املـــمـــثـــل 
ــذي يــــعــــرض عـــلـــى قــنــاة  ــ ــ ــو«، الـ ــ ــ »بــــنــــي آدم شـ
»الــحــيــاة« املــصــريــة، وعــلــى أصـــوات الجمهور 
القصف  ضحايا  أشــالء  مــن  اتخذ  الضاحكة، 
السورية وسيلة  مدينة حلب  استهدف  الــذي 
الساخر.  برنامجه  فــي  املــشــاهــدة،  لرفع نسب 
»ســــقــــطــــة« كــــبــــيــــرة دفــــعــــت عــــــــددًا كــــبــــيــــرًا مــن 
االجتماعي،  التواصل  مواقع  على  الناشطن 
الستنكار هذه السخرية غير املبررة، معتبرين 
اإلنسانية ال تقل  التصرف جريمة بحق  هــذا 
ل، واستهدافهم.

ّ
جرما عن قصف املدنين العز

»ممكن«
»ممكن« بسبب زالت  برنامج  وطالت مشكلة 
املــقــدمــن أو الــضــيــوف، فــفــي فــبــرايــر/ شباط 
املاضي، قررت غرفة صناعة اإلعــالم املصرية 
على  »ممكن«  رمضان  خيري  برنامج  إيقاف 
فــضــائــيــة cbc، لــحــن انــتــهــاء الــتــحــقــيــقــات في 
 فيها »تيمور السبكي« ضيفًا 

ّ
الحلقة التي حل

عــلــى الـــبـــرنـــامـــج، وقـــــام خــاللــهــا بــســب نــســاء 
الصعيد ووّجه إليهن االتهامات.

الــذي عقدته  الغرفة خالل االجتماع  واتخذت 
فــي تعميم  ــرارات، تمثلت  قـ  3 السابق،  الشهر 
بـــيـــان »ســــي بـــي ســـــي«، ونـــشـــره عــلــى جميع 
التي  الواقعة  الغرف، وإحالة  القنوات أعضاء 
للتحقيق  غــاضــبــة  فــعــل شعبية  ردود  أثــــارت 
الــــفــــوري مـــن جـــانـــب الـــغـــرفـــة مـــن خــــالل لجنة 
ــار قـــنـــاة cbc بـــذلـــك،  ــ ــــطـ قـــانـــونـــيـــة فـــنـــيـــة، وإخـ
انتهاء  لــحــن  الــبــرنــامــج  بــإيــقــاف  ومطالبتها 

التحقيق خالل 15 يومًا.

إيقاف »شي إن إن«
قـــبـــل أقـــــل مــــن شـــهـــر أعـــلـــنـــت مــحــطــة الــجــديــد 
تـــوقـــف بــرنــامــج »شــــي إن إن«، بــعــد تــقــديــمــه 
ــــوات، ونــــجــــاح كــبــيــر حــقــقــه  ــنـ ــ ملـــــدة خـــمـــس سـ
معّده ومقدمه سالم الزعتري، بدا واضحًا أن 
املحطة اللبنانية ضاقت ذرعًا ببعض املواقف 
الخاصة بالزعتري، التي اعتبرتها مّسًا بها، 
ما اضطر الزعتري إلى نقل فريق عمل »شي 
إن إن« إلى محطة LBCI التي تنافس الجديد، 
وُيـــحـــكـــى عـــن مـــوســـم جـــديـــد يـــعـــّده الــزعــتــري 

.LBCI للخريف املقبل على

A A

عتاب شمس الّدين

ــانــــي بـــعـــض األشـــــخـــــاص وخـــصـــوًصـــا  ــعــ ــ ُي
أصحاب البشرة البيضاء من ظهور النمش، 
أسباب عدة تقف خلف هذا األمــر، منها ما 
هــو وراثــــي، ومــنــهــا لــه مــدلــول مــرضــّي، أّمــا 

بعضه فجمالي.
عن هذا املوضوع شرحت خبيرة التجميل 
 »الــنــمــش  

ّ
ريـــهـــام الــخــطــيــب، حــيــث قــالــت إن

freckles هو بقع صغيرة بنية اللون، تظهر 
ألصحاب البشرة الفاتحة أكثر من غيرهم، 
وخصوصا في الوجه على الخدود واألنف 
وحـــــول الـــفـــم، وســـبـــب ظـــهـــورهـــا الــرئــيــســي 

وراثي«. 

هل يمكن إزالته؟
 
ّ
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« أن وتـــوضـــح ريـــهـــام لــــ

ــتـــه  ــكـــن ُيـــمـــكـــن إزالـ ــنـــمـــش غـــيـــر مـــــــؤٍذ، ولـ »الـ
تجميليا، ويجب استشارة طبيب األمراض 
الــجــلــديــة فـــي حــــال تــغــيــر لــونــهــا إلــــى بقع 
شير الى شكل من أشكال 

ُ
ها قد ت

ّ
سوداء، ألن

سرطان الجلد، فالجلد عند تعرضه الدائم 

الــبــرملــان الــيــونــانــي ســنــة 1975، يــنــص على 
 انتهاك حرمة الجبل ودخــول النساء إليه 

ّ
أن

إلى  واحـــدة  سنة  مــن  بالسجن  عليه  يعاقب 
سنتن.

يــعــود الـــوجـــود املــســيــحــي فـــي الــجــزيــرة إلــى 
الــتــقــالــيــد  تــــعــــود  بــيــنــمــا  ــلــــت،  عـــــام خــ  1800
الــرهــبــانــيــة إلـــى عـــام 800 مــيــالديــة فــي إطــار 
الــوجــود الــبــيــزنــطــي، يــتــنــوع الــرهــبــان بجبل 
آثــــوس مــن عـــدة دول شــرقــيــة، مــثــل رومــانــيــا 
ومــولــدوفــيــا وجــورجــيــا وبــلــغــاريــا وصربيا 
وروسيا. ويعيشون حياة منعزلة عن العالم.
دولة جبل آثوس تخضع لوالية البطريركية 
الــقــســطــنــطــيــنــيــة املــســكــونــيــة، ويـــوجـــد حظر 
عــلــى دخــــول الــنــســاء إلـــى الـــدولـــة الــصــغــيــرة، 
ويرى الرهبان أن وجود النساء سوف يغير 
مـــن الــتــركــيــبــة الـــروحـــيـــة لـــلـــجـــزيـــرة، ويــمــكــن 
أن يــــؤدي إلــــى بــــطء مــســيــرتــهــم نــحــو طــريــق 
قرار  فرضه  الحظر  هذا  الروحية.  االستنارة 
اإلمبراطور البيزنطي قنسطنطن عام 1046، 
القرن  ففي  شــديــدة،  بصرامة  التقليد  ذ 

َّ
وُينف

الـــرابـــع عــشــر أحـــضـــر اإلمـــبـــراطـــور الــصــربــي 
»دوســــان الــعــظــيــم« زوجــتــه هيلن إلـــى جبل 
آثوس ليحميها من الطاعون املنتشر وقتها، 
الجزيرة  أن تلمس أرض  ولكنها لم تستطع 

محمد كريم

ــمــــال  »جــــــبــــــل آثـــــــــــــوس« جـــــــزيـــــــرة واقـــــــعـــــــة شــ
الجغرافية  بخصوصيتها  تحظى  اليونان، 
والــســيــاســيــة والــديــنــيــة أيـــضـــًا، فــهــي تتمتع 
بحكم ذاتــــي، وتــســمــى رســمــيــًا »دولــــة الجبل 
ــــذه الـــدولـــة  املــــقــــدس الـــرهـــبـــانـــيـــة«، وتـــضـــم هـ
عشرين ديرًا يعيش فيها حوالي ألفي راهب. 
ممتازة  أمثلة  على  الجبل  كنائس  وتحتوي 
لــفــن األيـــقـــونـــات الــبــيــزنــطــيــة، كــمــا تــحــتــوي 
اليوم على كنوز من  الباقية  مكتبات أديرته 
املــخــطــوطــات تــرجــع لــلــعــصــور الــكــالســيــكــيــة 
والوسطى. وقد أدرجــت ضمن قائمة التراث 

العاملي ملنظمة اليونيسكو عام 1988.
الــغــريــب فـــي جــبــل آثــــوس أنــــه لــعــشــرة قـــرون 
ــلـــت، لــــم يـــكـــن مــســمــوحــًا لــــإنــــاث الـــدخـــول  خـ
للدير الرئيسي في جبل آثوس، بل إنه ليس 
مــســمــوحــا لــهــن بــالــوجــود فــي دائــــرة قطرها 
الجزيرة. وبالرغم من  500 متر على شاطئ 
أن دولــة الجبل املقدس تعّد عمليًا جــزءًا من 
االتحاد األوروبي كباقي اليونان؛ فإن حركة 
مــقــيــدة بتصريح مسبق  ــراد  ــ الــبــضــائــع واألفـ
مـــن ســلــطــات الـــجـــزيـــرة. كــمــا أن عــــدد الــــزوار 
الوافدين للجزيرة يوميا مقيد، ويجب على 
الــجــمــيــع إحـــضـــار تــصــريــح مــســبــق لــلــدخــول 
ــا فــــإن الـــذكـــور  وملـــــدة مــــحــــدودة فـــقـــط، وأيـــضـ
الذي  اإلقليم،  لهم بدخول  املسموح  فقط هم 
يــســمــيــه الــرهــبــان كــذلــك بــــ »حــديــقــة الـــعـــذراء 
إال  الجزيرة  باإلقامة على  مريم« وال يسمح 
ويجب  عــشــرة،  الثامنة  بلغوا  الــذيــن  للذكور 
األرثــوذكــســيــة  للكنيسة  تــابــعــن  يــكــونــوا  أن 
الــشــرقــيــة. دســـتـــور الـــجـــزيـــرة الـــخـــاص الـــذي 
فــي عــام 1924 وأقــره  الــرهــبــان  كتبته سلطة 

ألشــعــة الشمس ُيــصــاب بــســرطــان«. وتلفت 
للتبييض  هـــيـــدروكـــيـــنـــون  »كـــريـــم   

ّ
أن إلــــى 

وتــفــتــيــح املــنــاطــق الــحــســاســة هـــو مـــن أكــثــر 
ــة فــعــالــيــة إلزالــــة الــنــمــش، وهـــو دواء  ــ األدويـ
فّعال يتراوح تركيزه بن 2% و 4% ويمكن 
فرط  مــن  عاني 

ُ
ت التي  املناطق  على  وضعه 

في التصبغ، إذ ُيبطئ إنتاج صبغة امليالنن 
البني(،  اللون  الجلد  عطي 

ُ
ت التي  )الصبغة 

ــــه واالنـــتـــظـــار  ــتـ ــ ــــع الـــكـــريـــم وإزالـ ُيـــمـــكـــن وضـ
ســاعــة، وفـــي حـــال عـــدم وجـــود طــفــح جلدي 
التي  املنطقة  ُيمكن وضعه على  احمرار  أو 
ــعــانــي مـــن الــنــمــش وتــجــنــب وضـــعـــه على 

ُ
ت

ــــه فــّعــال إلزالــــة البقع 
ّ
الــعــن أو الــفــم، كــمــا أن

الـــداكـــنـــة  lentigo الــتــي تــظــهــر فـــي الــجــســم، 
وخــصــوصــا عــلــى الــوجــه نتيجة الــتــعــرض 
وهي   Chloasma وللكلف  الــشــمــس،  ألشــعــة 
التي  وللبقع  الحمل  أثــنــاء  تظهر  بنية  بقع 
التي  والبقع  السن،  في  التقدم  بفعل  تظهر 

.»Acne تظهر نتيجة لحب الشباب

أي منتج نختار؟
ــضــيــف ريـــهـــام »يــجــب تــجــنــب اســتــخــدام 

ُ
وت

ــســبــب الــتــهــّيــج  
ُ
املــنــتــجــات الــجــلــديــة الـــتـــي ت

ــابـــون الـــقـــاســـي والـــشـــامـــبـــو  ــالـــصـ لــلــجــلــد كـ
ومنظفات الجلد أو تلوين الشعر أو املواد 
الــكــيــمــيــائــيــة الـــدائـــمـــة ومـــزيـــالت الــشــعــر أو 

الشمع أو املنتجات الجلدية مع الكحول«.
»عـــدم الــتــعــرض املـــفـــرط ألشــعــة  ـــ وتــنــصــح بـ
الشمس فوق البنفسجية االصطناعية عند 
وضع كريم هيدروكينون فهو يجعل الجلد 
أكثر تحسسا من أشعة الشمس ويؤدي الى 
حـــروق، ويــجــب اســتــخــدام واق مــن الشمس 
يكون الحد األدنى له SPF 15، وهذا الكريم 

يــكــون ضــــارًا فــي حــالــة الــحــمــل، ألنـــه يــؤذي 
الجنن ويجب إعالم الطبيب املختص«.

ــاه الـــدافـــئـــة  ــيـ ــاملـ ــرة بـ ــبـــشـ ويـــجـــب تــطــهــيــر الـ
ــاد لــلــجــراثــيــم وغــســلــهــا  ــابــــون املــــضــ والــــصــ
ــدًا حـــتـــى تـــجـــف، ووضــــــع طــبــقــة رقــيــقــة  ــيـ جـ
صباحا  يوميا،  مرتن  الهيدروكينون  مــن 

ــنـــاطـــق الـــتـــي عــلــيــهــا  ــاء فـــقـــط عـــلـــى املـ ومــــســ
الــنــمــش، وســتــكــون الــنــتــيــجــة فــّعــالــة خــالل 
شهرين إلى ستة أشهر مع ضرورة إبعاده 

عند وضعه عن العينن والفم«.
وتــخــتــم نــصــائــحــهــا »بـــوضـــع كــريــم حماية 
مـــن الــشــمــس وتــجــنــب الــتــعــرض لــهــا، ومــن 

إلــى هذه  األفــضــل وضــع قبعات، باإلضافة 
االحــتــيــاطــات هــنــاك الــعــالج بــالــلــيــزر، ويعد 
للنمش،  النهائية  الــعــالج  أنـــواع  أفضل  مــن 
حــيــث يــحــتــاج لــبــضــع جــلــســات، مـــع الــقــيــام 
املــواد  باستعمال  للبشرة  مستمر  بتقشير 

الطبيعية  للتخلص من الخاليا امليتة«.

طوال فترة إقامتها بها، بل ظلت في خيمتها 
املحمولة باأليدي طوال الوقت.

فــي عـــام 1930 وقــعــت حــادثــة مــثــيــرة عندما 
حاولت ملكة جمال أوروبا التسلل إلى جبل 
آثوس مرتدية زي الرجال، وعام 1953 نزلت 
الــجــزيــرة أيضا،  نــســاء متخفيات على  ثــالث 
مما أثار سخط الرهبان وأخبروهن بضرورة 
مغادرة الجزيرة. في عام 2003 صدر قرار عن 
الــبــرملــان األوروبـــــي بــرفــع الــحــظــر عــن دخــول 
ــه يــشــكــل انــتــهــاكــا صـــارخـــا ملــبــدأ  الــنــســاء، ألنـ
املـــســـاواة بــن الــجــنــســن املــعــتــرف بــه عــاملــيــا، 
والبطريركية  املــقــدس  الجبل  سلطات  ولكن 
التابع لها لم تعر األمر أي اهتمام أو تلتفت 

له.
وفــــي مــايــو 2006 تــســلــلــت خــمــس نــســاء من 
مــولــدوفــيــا عــبــر تــركــيــا إلـــى الــيــونــان ثــم إلــى 
 
ُ
الــــجــــزيــــرة، عـــنـــدمـــا قـــبـــض عــلــيــهــن الـــرهـــبـــان
أبلغوهن أنهم سيغفرون لهن تهمة التعدي 
على أمالك غيرهم، لكن يجب عليهن املغادرة 
ــر أن الــــجــــزيــــرة مـــمـــنـــوعـــة بـــأمـــر  ــذكــ فـــــــــورًا. يــ
اإلنــاث جميعًا  الدينية هناك على  السلطات 
على خلفيات دينية تقول إن »سيدة واحدة 

تطأ الجبل، وهي السيدة العذراء«.
ــاء الـــطـــائـــفـــة  ــ ــنـ ــ ــة ألبـ ــّجـ ــحـ ــل مـ ــبـ ــجـ ويـــعـــتـــبـــر الـ
األرثــوذكــســيــة حــول الــعــالــم، فــزارهــا الرئيس 
الـــروســـي فــالديــمــيــر بــوتــن قــبــل أيــــام وســط 
استقبال حاشد له، حيث استقبله عدد كبير 
من الرهبان الذين يسكنون في األديرة هناك.
الذين  اآلبــاء والشيوخ  أغلب  أن سير  ويذكر 
تروي سيرتهم الكنيسة األرثوذكسية عاشوا 
وتــنــســكــوا فـــي أديـــــرة هــــذا الــجــبــل املــتــعــددة، 
ــيــــه صـــعـــبـــة جــــدًا  ــــت الــــحــــيــــاة فــ ــانـ ــ ــا كـ ــنــــدمــ عــ

ومقطوعة عن العالم.

كيفية التخلص من النمش والبقع الداكنة؟آثوس: الجبل الذي لم تطأه أقدام النساء
تعاني نساء كثيرات 

حول العالم من النمش 
على وجوههن. ومع 

أن وجوده غير مؤٍذ، 
إال أن هناك حلوًال عدة 

للتخلص منه

باريس ـ كنده يوسف

علمت غابريال شانيل، املعروفة بكوكو شانيل، أن 
 channel( العينة التي اختارتها وأطلقت عليها اسم
n.5( ستكون العطر األكثر شهرة ومبيعًا في العالم، 
لــم تــكــن مــكــونــات الــعــطــر بــاهــظــة الــثــمــن، مجموعة 
عـــنـــاصـــر كــيــمــيــائــيــة تــعــطــي إحـــســـاســـًا بــالــنــظــافــة 
واألنـــاقـــة فـــي آن، وهــــذا بــالــضــبــط مـــا عــولــت عليه 
املــصــمــمــة. لــم تــتــوقــف ابــتــكــارات أســـطـــورة املــوضــة 
في  الــتــايــم،  كما وصفتها مجلة  األولـــى  وسيدتها 
مجال املوضة عند العطر فحسب، فهي من أدخلت 
على املوضة الحديثة، مفاهيم لم تكن موجودة من 
قبل، وإن ارتدت نساء اليوم اللون األسود، واخترن 
فالفضل حتمًا  باإلكسسورات،  والتزين  البناطيل 
أسلوبها  غــدا  التي  املــوضــة،  امـــرأة  لكوكو شانيل، 

وتصاميمها معايير عاملية لألناقة. 
اعتادت شانيل البحث عّما تحتاجه النساء، بسؤال. 
ما الذي تحتاجه هي في القطعة النسائية؟ فبدأت 
الــتــصــمــيــم لــنــفــســهــا، مــخــتــارة تــشــكــيــالت بسيطة 
وأقـــمـــشـــة قــلــيــلــة الــتــكــلــفــة وثـــيـــمـــات غــيــر مــطــروقــة، 
كالفستان األسود القصير املعروف بـ )lbd(. ارتباط 
الـــلـــون األســـــود بــالــحــزن فـــي حــقــبــة الــعــشــريــنــيــات، 
لــم يــتــرك الــفــرصــة الخــتــيــاره »كـــلـــون« يــلــيــق بكافة 
ــان قــبــل تصميم  ــذا كــ املــنــاســبــات االجــتــمــاعــيــة، هــ
الــفــســتــان األســــود الــقــصــيــر لــكــوكــو، والــتــي حولت 
اللون األسود فيما بعد ليصبح رمزًا لألناقة. بدأت 

الــقــصــة بــنــشــر مــجــلــة فـــوغ عــلــى صفحتها األولـــى 
لعدد 1926، رسمًا لعارضة ترتدي فستانًا أسود، 
لــم يــكــن ســـواد الــفــســتــان أقـــل غــرابــة مــن شــكــلــه، في 
ذلك الوقت، فهو يصل حد الركبتن، يتميز بأكمام 
ضيقة ورقبة واسعة بعض الشيء، تنصلت قطعة 
أي  عــن  فــوغ،  أو مقطوعتها بحسب مجلة  شانيل 
ــادت فـــي تــلــك الــحــقــبــة، وعلقت  ــرى ســ إضـــافـــات أخــ
إلى  سيتحول  إنــه  البسيط،  التصميم  على  املجلة 
اللون  وإن  العشرينيات،  نساء  ترتديه  رسمي  زي 
ــود ســيــصــبــح لـــونـــًا يــلــيــق بــكــافــة املــنــاســبــات  ــ األســ

االجتماعية. 
ــنــــطــــال« قـــطـــعـــة غــيــر  ــبــ ــك »الــ ــ ــعـــد ذلــ اردت كــــوكــــو بـ
في  البنطال  اقتصر  العشرينيات،  لنساء  مالئمة 
املصانع  وعــمــال  الــذكــور  على  العشرينيات  حقبة 
الـــريـــاضـــيـــة، إال أن تــفــضــيــل شــانــيــل  واملـــنـــاســـبـــات 
للبنطال، وتحويله ليتناسب مع الجسد األنثوي، 
كــوكــو لصناع  الــتــي قدمتها  التالية  الــصــدمــة  كــان 
املوضة، قوبلت »صيحتها الجديدة« باالستهجان 

الــبــنــطــال لقطعة  أنــــه، ومــنــذ عـــام 1929، تــحــول  إال 
أساسية ترتديها النساء.  

لم يقتصر تمرد كوكو شانيل على السائد باللون 
والــتــصــمــيــم فــحــســب، وإنــمــا عــلــى نــوعــيــة األقــمــشــة 
أيضًا، كالجورسيه، الذي استخدم أساسًا لتصنيع 

املالبس الداخلية الذكورية.
تختلف قصة »التيور« في عالم املوضة عّما سبقها 
من القصص، فبعد الحرب العاملية الثانية وتصاعد 
الحركات النسوية، بدأت النساء تشغل مساحة من 
لم  والسياسية،  واالجتماعية  االقتصادية  الحياة 
تحتج النساء حينها سوى لهيئة تضمن أنوثتهن 
ــــون شــانــيــل عــمــلــت، أيــضــًا،  وجــديــتــهــن فـــي آن، وكـ
املصممة  فابتكرت  واالقــتــصــاد،  املــوضــة  فــي حقل 
لنفسها وألخـــريـــات بــدلــة رســمــيــة نــســائــيــة« تيور 
شــانــيــل«، يــتــألــف مــن قطعتن أســاســيــتــن، األولـــى 
»جاكيت« بسيط التصميم أنيق التنفيذ واألخرى 
تــنــورة تــصــل حــد الــركــبــة، ارتــــدت غالبية نــســاء ما 
أو  باإلكسسوار  وتحلن  شانيل،  زي  الــحــرب  بعد 
على  شانيل  فرضته  الــذي  املفهوم  املزيفة،  الحلي 
عالم املوضة، كبديل عن املجوهرات.  لم يبق بعد 
الــعــطــر والــتــيــور واإلكــســســوار، ســـوى ملــســة أخــيــرة 
 ،)2:55  channel( شــانــيــل  حــقــيــبــة  الـــخـــروج،  قــبــيــل 
والتي يقوم تصميمها على أساس »تحرير اليدين 
من قبضة الحقيبة«، أزالت كوكو فكرة اعتماد أيدي 
تتعلق بكتف  الحقائب لحملها، وأضافت سلسلة 

املرأة وتمسك بثقل الحقيبة دون الحاجة لليدين.

استسهال واستغباء المشاهد و»إيقافات« بالُجملة
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كوكو شانيل 
)Getty(

)Getty( الغروب في جبل آثوس

)LBCI( »من برنامج »لهون وبس

أيام  قبل  وتوقفت  العام،  لهذا  العربية  التلفزيون  برامج  عروض  من  األول  الموسم  انتهى 
مجموعة من البرامج استعدادًا الستقبال شهر رمضان

البرامج التلفزيونية

كوكو شانيل

فنون وكوكتيل
حصاد

موضة

جمالسفر

للسنة الثانية يغيب مقدم 
البرامج نيشان ديرهارتونيان 

عن برامج شهر رمضان. 
ولم تعد محطة أبوظبي 

هذا العام ببرنامج »توك 
شو« رمضاني على غرار 

ما قدمته العام الماضي 
»ريتنغ رمضان« الذي تطرق 

إلى نقاشات واسعة على 
صعيد الدراما الرمضانية، 
وقدمه عوضًا عن نيشان 

اللبناني وسام بريدي، 
والمغربية ميساء المغربي، 
ويبدو أن الفضائيات فضلت 

الدراما على إنتاج البرامج 
الُمكلفة.

غياب نيشان
في رمضان
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ــادة افــتــتــاح »آيــــا صــوفــيــا« للصالة  عـــن إعـــ
كــمــا كـــانـــت قــبــل الــعــهــد األتــــاتــــوركــــي يثير 
شجون الكثيرين في هذا العهد األردوغاني 
املتحّمس، وقد سبق لرئيس الوزراء الراحل 
نجم الدين أربكان أن أملــح إلــى هــذا اإلجــراء 
إذا تــمــّكــن مــن الــفــوز فــي االنــتــخــابــات سنة 
1989، فأحيا الفكرة في النفوس مرة أخرى. 
ــذا األمــــــر يــثــيــر قــلــقــا كـــبـــيـــرًا فــــي الـــداخـــل  ــ هـ
العلماني، بل إنه يتجاوز الحدود التركية، 
ب توّجهات تركيا 

ّ
فاالتحاد األوروبــي يترق

ـــن الــعــلــمــانــيــة،  ــة ومـــوقـــفـــهـــا مـ ــ ــيـ ــ ــانـ ــ األردوغـ
مــن مجرد  امتعاضها  ــخــفــي 

ُ
ت ال  والــيــونــان 

التفكير في هذا األمر، وتتزّعم تثوير األمر 
املصالح  وتهديد  األوروبـــي،  الصعيد  على 

التركية األوروبية املشتركة.
الــحــكــومــة الــيــونــانــيــة صــّرحــت فــي أكــثــر من 
ــأن األمـــر  ــيـــع، بــ مــنــاســبــة، عــلــى مــســتــوى رفـ
ســيــمــّس بــعــالقــات الــبــلــديــن ويــلــحــق ضــررًا 
كبيرًا بالتعايش بني األديان. واليونان ذات 
الغالبية األرثوذكسية واملتداخلة مع تركيا 
فـــي الــهــيــمــنــة عــلــى قــبــرص تــــرى فـــي إعــــادة 
تحويل املتحف إلى مسجد انتهاكا ملشاعر 
مــواطــنــيــهــا، حــيــث ال يــعــتــبــر الــيــونــانــيــون 
التركية على  بالسيادة  ق 

ّ
تتعل أنها مسألة 

أراضيها.
وفيما ال يزال الحس الديني التركي بأبعاده 
لــعــودة »آيــــا صــوفــيــا«  الــصــوفــيــة متحمسا 
يوم  األتــــراك،  آالف  لّبى  العثمانية؛  لحالته 
التوالي  الثاني على  أيــار( للعام  28 مايو/ 
ــاب األنــــاضــــول  ــبـ ــيـــس جــمــعــيــة شـ دعــــــوة رئـ

)AGB(، صــالــح تـــورهـــان، لــتــأديــة مــا أطلق 
عليه )صالة الفتح( بمناسبة مرور الذكرى 
ـــ 563 عــلــى فــتــح الــقــســطــنــطــيــنــيــة )االســــم  الــ
القديم إلسطنبول(، حيث تجّمعوا من عدة 
مــحــافــظــات لــتــأديــة الـــصـــالة أمــــام املــتــحــف، 
ــافــــات الـــحـــمـــاســـيـــة  ــتــ ــهــ مــــــرّدديــــــن بـــعـــض الــ
م القيود كي 

ّ
ورافعني شعارات مثل: »لنحط

تعود آيا صوفيا«، »لنقم معا صالة الصبح 
فــي آيـــا صــوفــيــا«، »احــمــل ســجــادة صالتك 
وهـــلـــّم مــعــنــا إلـــى آيـــا صــوفــيــا«. وقـــد بـــدأت 
الفعاليات في ساحة املتحف بقراءة القرآن 
أعقبتها مجموعة من األناشيد الحماسية 
ت الساعة الرابعة 

ّ
وتوافد الجموع حتى حل

فجرًا وأقيمت الصالة.
ومـــن فـــوق املــنــّصــة الــتــي أقــيــمــت خصيصا 
لــهــذا الــحــدث، قــال املــديــر الفرعي للجمعية 
ــولــــوط: »إن  فـــي إســطــنــبــول عــلــي أوغــــــور بــ
الناس ستسمع عّما قريب جدًا اآلذان يعلو 
ثانية من منابر »آيا صوفيا«، وستجمعنا 
املجتمع  وإن  فيها،  للصالة  صــوفــيــا«  »آيـــا 
التركي بكافة طوائفه سيسعد بهذا الحدث 

العظيم قريبا«.
على صعيد برملاني، أعرب النائب املستقل 
الفعاليات،  مع  تضامنه  عن  يلديرم  حامي 
»فتح آيا   قانون لـ

ّ
وأعّد مذكرة للبرملان لسن

صوفيا للعبادة«، معتبرًا أن التاريخ يذُكر 
وأنه  متحفا،  وليس  مسجدًا  صوفيا«  »آيــا 
جــزء ال يتجزأ مــن تــاريــخ املسلمني األتـــراك 

إسطنبول ـ أحمد النحال

مـــــرارة تــاريــخــيــة وصـــــراع عــاطــفــي 
مـــــــدفـــــــون، ال يــــــــــزال يــــشــــعــــر بــهــمــا 
ــمــــن يــــنــــظــــرون إلـــــــى »آيـــــا  ــيـــر مــ ــثـ كـ
 على 

ّ
صــوفــيــا«، ذلــك املتحف الــعــريــق املــطــل

الـــــذي يــجــمــع بـــني أروع ما  »الـــبـــوســـفـــور«، 
ــة  ــرفـ ــه الـــعـــمـــارة الــبــيــزنــطــيــة والـــزخـ ــتـ أبـــدعـ
ــرارة قــديــمــة بـــدأت فــي حلوق  الــعــثــمــانــيــة. مــ
الــبــيــزنــطــيــني الــذيــن هــزمــهــم مــحــمــد الــفــاتــح 
مــنــتــصــف الـــقـــرن الــخــامــس عــشــر، ثـــم حـــّول 
يتّوج  كــان  والتي  التاريخية،  كاتدرائيتهم 
ـــي فــيــه 

ّ
ــرة، إلـــــى جـــامـــع يـــصـــل ــ ــاطــ ــ فــيــهــا األبــ

إلى  املــرارة  الفاتحون. تحّولت  العثمانيون 
الخالفة  فــكــرة  وأنــصــار  العثمانيني  حــلــوق 
فــي ثــالثــيــنــيــات الــقــرن املــاضــي حــني أغلقه 
أتاتورك وحّوله إلى متحٍف. مجرد الحديث 

حمزة كوتي

برقية سعيدة من ابن سيرين
 ضاع فيه إسكندر املقدوني وحيًدا، 

ٌ
هذا طريق

 يؤّدي إلى مقهى السورياليني في 
ٌ

هذا طريق
 غــاب فيه ملٌك من القرن 

ٌ
باريس، وهــذا طريق

الثامن عشر، كان يحّب النارجيلة والتصوير 
والنساء.

في محطة المسافرين
رأيُت أبي وأمي جالسنِي في محطة مسافـرين، 
البحـر.  ســاحــل  إلــى  هما 

ّ
يقل حــوذًيــا  ينتظران 

الندم تحول بيني وبينهما. ثّم  كانت شجرة 
عبرت قافلة مهربني، متعبني من حمل القهـوة 
والــعــطــور الــشــرقــّيــة، وكــنــت ال أعـــرف إلـــى أيــن 
البحـر  أبــي وأمــي على ساحل  يتجهون؛ كــان 

ينتظران عودة الحوذّي.

في زقاق
فــي أحـــد األزقــــة كـــان األطـــفـــال يــلــعــبــون بــرأس 
ثعبان كبير. قيل إن هذا الرأس جاء به صّياد 

الــــزقــــاق مـــثـــل وردة؛ ثــــم هـــرب  ـــح 
ّ
ــيــــور. تـــفـــت طــ

 
ٌ
األطــفــال إلــى زقــاق آخـر، كــان يقتتل فيه رهط

من قوم لوط. ثم تحّول ذلك الزقاق إلى دبابة. 
هرب األطفال برأس الثعبان إلى خارج املدينة. 
كان هناك مخّيم لالجئني، وكان أحدهم يقطع 
ــرة؛ عـــاد  ــفــ فــــي حــ ــاقـــني ويـــرمـــيـــهـــا  ــبـ الـ رؤوس 

األطفال إلى زقاقهم ومعهم رأُس الثعبان.

شجرة
النعمان؛  شقائق  رأُســهــا  نخلة،  هــنــاك  كــانــت 
ــا إلـــى صـــخـــرٍة فـــي يــســار هــذه 

ً
وكـــنـــُت مــربــوط

الــنــخــلــة وعــيــنــاي خـــارجـــتـــان مـــن الــحــدقــتــني؛ 
والنهُر أمامي كأنه قدح؛ ثم خرجت من النهر 

سراطني وهي تهّم نحوي.

األفعى
ودخلت في بيت قديم، كانت األفاعي تفّح في 
ــا عــظــيــًمــا؛ ثـــّم امتطى 

ً
ســاحــتــه؛ ورأيــــُت ثــعــبــان

ــان للثعبان   الــقــامــة؛ وكـ
ُ

 طــويــل
ٌ

ــل الــثــعــبــان رجـ
ــاول إنـــقـــاذ نــفــســي من  ــ جــنــاحــا لــقــلــٍق وأنــــا أحـ

آيا صوفيا 
ماذا نفعل بالتاريخ؟

رأيُت أبي وأمي في 
محطة مسافـرين، 

ينتظران حوذيًا يقلّهما 
إلى الساحل. كانت شجرة 

الندم تحول بيني وبينهما

تستفز دعوات تحويل 
متحف »آيا صوفيا« إلى 

مسجد، المدافعين عن 
القيم الثقافية، وتثير 

القضية في الوقت نفسه 
جدًال بسبب أبعادها 

الدينية والتاريخية

تناولت ندوة »أدبيات 
الخيام والفردوسي«، 

التي أقيمت في تونس، 
قراءات مختلفة 

حول نماذج معروفة 
بالعربية من األدب 

الفارسي

سرقت من المعجم كلماٍت ولّمعتها إلى آخر نفس

الرباعيات والشاهنامة كما ال نعرفهما

أصداء مرارة بيزنطية عثمانية

ال يرى اليونانيون 
أنها مسألة تتعلّق 

بالسيادة التركية

في واٍد قريًبا 
من بيت مهزوم 

كانت الخضرة تيبس 
والسماء ال أراها

في كتب تاريخ األدب 
الفارسي ثمة خيام 

أصلي وآخر مصطنع

كانت كنيسة ثم صارت 
مسجدًا وينبغي أن تظل 

متحفًا مشتركًا أمام  مسلمون  مصلّون  فيها  يتظاهر  التي  األولى  المرة  ليست  هذه 
كان  أن  بعد  كمسجد  مجددًا  بفتحه  مطالبين  صوفيا  آيــا  متحف 
المطالبات  هذه  بدأت  كاتدرائية. 
ألحــد  تــصــريــح  ــع  م  ،2013 ــام  عـ
السياسيين آنذاك استعدادًا النتخابات 
أصبحت  لكنها   ،2014 في  البلدية 
على أشّدها في أيار/مايو من العام 
الماضي، وُفّسرت كرّد فعل على 
مسؤولية  حــول  البابا  تصريحات 
تركيا عن مذبحة األرمن؛ ما يجعل 
آيا صوفيا حجرًا يتم تحريكه وفقًا 

لتوظيفات سياسية.

وظائف سياسية

2425
ثقافة

قضية

شعر

محاضرة

فعاليات

وهــويــتــهــم، وعــنــصــرًا رئــيــســيــا مــن عناصر 
السبب  عن   

ً
متسائال التركية،  األمــة  تكوين 

في أن يظل »الجامع« مغلقا حتى اآلن أمام 
املصلني؟! 

معتبرًا أن قرار إغالقه الذي صدر سنة 1934 
كــان بحجة كــاذبــة هــي »الــتــرمــيــم«، وهــو ما 
لم يحدث! وأوضح يلديرم أن »آيا صوفيا« 
ــدارس ومــكــاتــب تحفيظ  ومـــا حــولــهــا مــن مــ
للسلطان محمد  ملكيا  وقــفــا  كــانــت  الــقــرآن 
إلى غير  الفاتح، وأنها اغتصبت، وصــارت 

ما وقفت له.
التوّجه داخل  على صعيد املعارضني لهذا 
تركيا؛ يرى الكاتب الصحافي محمد شليك 

 حول أقدامي وأخرى حول عنقي؛ 
ّ

أفعى تلتف
ق الثعبان في ذروة السماء.

ّ
إلى أن حل

رؤيا
يراني  وال  نسر  يغسل جمجمة  مــغــولــّي  كــان 
وأنــا قريب منه. كان يدّورها في النهر وحني 
أخرجها رأيت تلك الجمجمة تحّولت إلى قدٍح 
له حنجرة طويلة؛ وحني انتبه أني أنظُر إليه 

قفز بها في مياه النهر.  

في واد
وجدتني في واٍد، قريًبا من بيت مهزوم؛ كأنه 
طلل. كانت الخضرة تيبس والسماء ال أراهــا؛ 
ثّم رأيت صحيفة قديمة وهي من جذع عوسج، 
لونها أسود ولون النص أبيض؛ يقول يجب أن 
 

ٌ
 العالم؛ وكان في قرب بحيرٍة رجل

ُ
يتحد غلمان

أسود بمعطفه الطويل يقف وحيًدا يترصدني.

كنا في بيت
أهله باللغة  م 

ّ
كنا في ساحة بيٍت كبير، يتكل

زاهية  رمــاٍن  كانت هناك شجرة  التي نجهل؛ 
وقــد طلعت ثمارها للتو؛ كنت أهــّم أن أقطف 
مــنــهــا. ثــــّم ســمــعــُت أّمــــي تــقــول ملــــاذا ال يتكلم 
ثــّم جــاء طائٌر وجلس  العربية؛  هــؤالء باللغة 

على شجرة الرمان.
)شاعر ومترجم من مواليد األهواز عام 1983(

ل جامعا فقط، بل كانت 
ّ
أن آيا صوفيا ال تمث

في املاضي كنيسة للمسيحيني، ثم مسجدًا 
تــظــل قبلة  لــلــمــســلــمــني، وأنـــهـــا يــنــبــغــي أن 

ملحبي السالم والتسامح في العالم.
فيما أكد الباحث في الشؤون التركية أحمد 
ــرقـــاوي صــعــوبــة اســتــجــابــة الــحــكــومــة  الـــشـ
هذه  فــي  التوّجهات  لتلك  الحالية  التركية 
تتشابك  والتي  امللتبسة  السياسية  الفترة 
فــيــهــا مــصــالــح تــركــيــا مـــع عــــدد مـــن الــــدول 
الغربية التي يمكن أال تتفّهم وجهة النظر 
كما  العاطفية.  وأبعادها  التركية  الشعبية 
أنه من السهل تأويل هذا اإلجراء بما يضر 
التحالف الدولي في »الحرب على اإلرهاب«.

ــاب األنـــــاضـــــول« قــد  ــبـ ــانــــت »جــمــعــيــة شـ وكــ
ــام املـــاضـــي 14 مــلــيــون تــوقــيــع  ــعـ جــمــعــت الـ
للمطالبة بتحويل املتحف إلى مسجد، بعد 
التركية،  املحافظات  كافة  في  فة 

ّ
مكث دعاية 

بــررت فيها موقفها بأن اإلبقاء على وضع 
ل 

ّ
يمث األتاتوركي  القرار  قيد  »آيــا صوفيا« 

إهانة ملاليني املسلمني األتراك.
على  بنيت  صوفيا  آيــا  كاتدرائية  أن  يذكر 
أنــقــاض كنيسة أعــــرق وأكــثــر قــدمــا أقــامــهــا 
ت 

ّ
ظل وقــد  العظيم،  اإلمــبــراطــور قسطنطني 

ــدة 916 عــــامــــا، ثــــم مــســجــدًا  ــ ــيــــة ملــ كــــاتــــدرائــ
، ومــنــذ عـــام 1935 

ً
عــثــمــانــيــا ملـــدة 481 ســنــة

املعمارية  التحف  أهــم  مــن  واحـــدًا  أصبحت 
في تاريخ املنطقة.

تصويب

زكي بيضون

ــــذكــــرى الــســنــويــة لــســقــوط  ــي ال فـ
العثمانيني،  بــيــد  القسطنطينية 
ــراك بــدعــوة من  ــ تــجــّمــع آالف األتـ
ــاب األنـــــاضـــــول«  ــبــ ــيـــة شــ »جـــمـــعـ
بالصالة  للمطالبة  اإلســالمــويــة 
داخـــــل املــتــحــف واملـــعـــلـــم األثــــري 
»آيــا صوفيا«. كما هو معروف، 
كـــان املــعــلــم املـــذكـــور فـــي الــبــدايــة 
البيزنطيني  األبــاطــرة  كــاتــدرائــيــة 
قــبــل أن يــحــّولــه الــعــثــمــانــيــون إلــى 
مــســجــد ثــم يــحــّولــه أتـــاتـــورك من 
بعدهم إلى متحف في ثالثينات 
الــقــرن املــاضــي. مــن الــبــديــهــي أن 
املـــتـــحـــف ال يـــهـــم اإلســـالمـــويـــني 
ألنـــه كـــان مــســجــدًا، بــل ألنـــه كــان 
املسيحيني،  األبــاطــرة  كــاتــدرائــيــة 
وألن الصالة والتكبير فيه إحياٌء 
ــيـــس  ــدنـ لــــالنــــتــــصــــار عـــلـــيـــهـــم وتـ
ــبـــايـــن جــــذري  لــــذكــــراهــــم. ثـــمـــة تـ
ومـــعـــّبـــر يـــظـــهـــر فــــي عــــالقــــة كــل 
املسلمني  الــفــاتــحــني  أحـــفـــاد  مـــن 
واملـــــســـــيـــــحـــــيـــــني بـــمـــاضـــيـــهـــمـــا 
الـــقـــروســـطـــي، وإصـــــــرار األوائـــــل 
 
ً
على استعمال تعبير »فتح« بدال
من »غزو«، هو بحد ذاته ذو داللة. 
في الغرب، اعتذر مفكرو األنوار 
بـــاكـــرًا عـــن الـــحـــروب الــصــلــيــبــيــة، 
أنهم  الصدفة  محض  من  وليس 
فــعــلــوا هـــذا فــي عـــّز »الــفــتــوحــات« 
بمبررات  املدعومة  االستعمارية 
ــي املـــــقـــــابـــــل، يـــريـــد  ــ حـــــداثـــــيـــــة. فــ
اإلســـــالمـــــويـــــون األتــــــــــراك الـــيـــوم 
البيزنطيني  األبــاطــرة  قبور  نبش 
كاتدرائيتهم  فــي  التكبير  ورفـــع 
أمر  أن صــارت متحفًا. ثمة  بعد 
مــا هــو مضحك في  بقدر  معّبر 
إلى  املهزوم والحانق  الحنني  هذا 
مــاٍض منتصر، في هذه الحاجة 
االنتصار  إحــيــاء  إلــى  التهويمية 
على أعداء لم يبق لهم أثر إال في 

املتاحف.

أحالم ابن سيرين

الخيّام والفردوسي على تخوم حضارتين

تنطلق أيام مهرجان الشعر العالمي في مدينة روتردام الهولندية، في السابع 
أيام، بمشاركات من 16 بلدًا من بينها  من حزيران/ يونيو الجاري، وتتواصل ألربعة 
التي يشارك منها راؤول سوريتا، ومن العالم  األرجنيتن، والهند، وروسيا، وتشيلي 

العربي يشارك الشاعر المغربي والزميل عبداإلله الصالحي )الصورة(. 

آالن  الفرنسي،  للروائي  استعادة  التونسية  العاصمة  في  الوطنية  المكتبة  تقيم 
نادو )1948-2015(، صباح اليوم وطيلة فترة ما بعد الظهر، حيث يلتئم مجموعة 
وعالقته  سيرته  من  جوانب  إلضاءة  الكاتب  وقرأوا  عرفوا  وأدباء  أصدقاء  من 

بتونس وموريتانيا، ثم العراق التي عمل فيها أستاذًا لألدب.

تحت عنوان عام وهو رحالت: لغات المنفى يقيم مركز بومبيدو للفن المعاصر 
في باريس، طاولتين مستديرتين، في السادس من حزيران/ يونيو الجاري، تجمعان 
المهاجرين من أصول مختلفة والفرنسيين، وتتناول  الفنانين والكتّاب  عددًا من 
محورين، هما كلمات المنفى وصور المنفى، من بين المشاركين كاظم جهاد 

)الصورة( ونسرين الزاهر وسارة بريستياني.

لثالث ليال متتالية، تبدأ فرقة الرقص المسرحي الحديث، في الثامنة من مساء 
القاهرة.  في  الجمهورية  مسرح  على  يبدو  مما  أعمق  عرض  تقديم  اليوم، 
اإلنساني،  العقل  فى  ترسخت  التى  المنطقية  الثوابت  نسبية  يحاكي  العرض 

وتعارفت عليها المجتمعات البشرية.

C

تونس ـ شوقي بن حسن

ــيــــرة  ــــي، والــــجــ ــــخـ ــاريـ ــ ــتـ ــ ــل الـ ــ ــداخـ ــ ــتـ ــ رغـــــــم الـ
 االحتكاك على مستويات 

ّ
الجغرافية، يظل

الــحــضــارتــني  بــــني  ــفــــن والـــفـــكـــر  األدب والــ
أدنــى مستوياته،  في  والفارسية  العربية 
أو  الجاهزة  املقوالت  تلك  إذ ينحصر في 
والشيرازي  الخيام  مثل  الكبرى  األسماء 
وابـــن سينا والــغــزالــي وغــيــرهــا، مــن دون 

النظر في تفاصليها الثرية.
حول البحث في ما بعد املعرفة السطحية 
مؤخرًا  التأمت  الــفــارســي،  األدب  بأسماء 
في »املــركــز الثقافي اإليــرانــي« في تونس 
الخيام  »أدبيات  بعنوان  ندوة  العاصمة، 
والــفــردوســي« حـــاول املــشــاركــون فيها أن 
يضيئوا قراءات مختلفة في تاريخ األدب 

املكتوب باللغة الفارسية.
تـــــحـــــّدث أســـــتـــــاذ األدب  مــــداخــــلــــتــــه،  فـــــي 
الفارسي في جامعة سوسة، فريد قطاط، 
التاريخية  الـــروايـــات  فــي  التشكيك  حــول 
 1131  -  1048( الخيام  عمر  تناولت  التي 
»كل  إلــيــه  املــنــســوب  البيت  أن  معتبرًا  م(، 

يرى فيه رأيا ومذهبا« ينطبق عليه.
يــشــيــر قـــطـــاط إلـــــى أنـــنـــا نــعــثــر فــــي كــتــب 
تاريخ األدب الفارسي على أكثر من خيام 
واحد، البعض يدمج الشاعر والعالم في 
يفصلونهما،  وآخـــرون  واحـــدة  شخصية 
مــعــتــبــرًا أن هــنــاك »خـــيـــام أصــلــي وخــيــام 

مجعول )أي مصطنع(«.
كنموذج، يقّدم قطاط رؤية املؤرخ اإليراني 
مــحــمــد مــحــيــط طــبــطــبــائــي والــــــذي يــقــول 
بـــوجـــود خــّيــامــني، إذ يــعــتــبــر أن صــاحــب 
الـــرســـائـــل الــعــلــمــيــة هــــو عـــمـــر الــخــّيــامــي 
)بـــالـــيـــاء( لــكــنــه لـــم يــكــتــب شـــعـــرًا. يستند 
طــبــطــبــائــي فـــي ذلـــــك، كــمــا يــشــيــر قــطــاط، 
إلــــى أن املـــؤرخـــني الـــقـــدامـــى، حــتــى الــقــرن 
الخامس هجري، لم يذكروا أن هذا العالم 
ــان شـــاعـــرًا. يــنــســب الــطــبــطــبــائــي الشعر  كـ
ــــرى هـــو عــلــي الــخــّيــام،  إلــــى شــخــصــيــة أخـ
ويؤكد أن ديــوان شعره كــان موجودًا في 
أذربـــيـــجـــان فـــي الــنــصــف األول مـــن الــقــرن 
الطبطبائي  فرضية  تقوم  هكذا  السابع. 
عــلــى أنـــه جـــرى تــركــيــب شخصية واحـــدة 

من هاتني الشخصيتني.
في سياق آخر، يشير قطاط إلى أن متابع 
فــارس، سيكتشف أن  التاريخ األدبــي في 
ــت تــتــكــاثــر مـــن عــصــر إلــى 

ّ
الــربــاعــيــات ظــل

آخـــر؛ مــن قــرابــة املــئــة فــي الــقــرن الخامس 
ــيـــة الــــيــــوم، وهـــو  ــة األلــــــف ربـــاعـ ــرابــ ــى قــ ــ إلـ
مـــا أنــتــج مـــيـــدان بــحــث حــــول الــربــاعــيــات 

الجوانب  رّكــز على  ســام خانيائي، حيث 
ــابـــة مــلــحــمــة  ــتـ ــكـ ــة املــــــوازيــــــة لـ ــاريــ الــــحــــضــ
أبو  الشاعر  وضعها  التي  »الشاهنامة« 

قاسم الفردوسي )935–1020 م(.
يــقــّدم خــانــيــائــي إطــــارًا تــاريــخــيــا ملــشــروع 
ــاش الــــفــــردوســــي فــي  ــ ــي، إذ عــ ــ ــردوسـ ــ ــفـ ــ الـ
زمــــن تـــطـــّور الــحــركــة االحــتــجــاجــيــة الــتــي 
تــســّمــى بــالــشــعــوبــيــة، والـــتـــي وقــفــت ضد 
التمييز العرقي الذي كانت تعرفه الدولة 

ــا زمــــــن األمــــويــــني  ــــة، خـــصـــوصـ ــيـ ــ ــــالمـ اإلسـ
وبدرجة أقل زمن العباسيني. هكذا كانت 
لخانيائي،  بالنسبة  الفردوسي  محاولة 
هــي عملية إحــيــاء لــلــغــة الــفــارســيــة، ومــن 
خـــاللـــهـــا اســــتــــعــــادة الـــــتـــــراث الـــســـيـــاســـي 
عــبــر ســيــر املــلــوك الـــفـــرس، مــشــيــرًا إلـــى أن 
الــفــردوســي كــان أيــضــا »رجـــل دولـــة وكما 
م اإلدارة«. في تعليق حول 

ّ
نظم الشعر نظ

هـــذه املـــحـــاضـــرة، رأى الــكــاتــب الــتــونــســي 
مــحــمــود طــرشــونــة أن وضـــع الــفــردوســي 
ــار إشــكــالــي  ــ ــار الــشــعــوبــيــة هـــو إطـ ــ فـــي إطـ
ألن املالحم تحتاج إلى الخلو من النزعة 
القومية فهي تقّيدها، مشيرًا هنا إلى أن 
ــّر على  الــبــعــض قـــال بـــأن الـــفـــردوســـي أصــ
ــب اســتــعــمــال الــكــلــمــات الــعــربــيــة غير 

ّ
تــجــن

 منها، إضافة إلى أنه 
ُ

أن ملحمته لم تخل
استعار الكثير من األوزان العربية.

يــحــاول فيه املــؤرخــون )إيــرانــيــون وعــرب 
ومستشرقون( تبيان الرباعيات األصلية 
من املدسوسة. في مداخلة أخرى، تحّدث 
ــور الــــديــــن صـــّمـــود  ــ الـــشـــاعـــر الـــتـــونـــســـي نـ
من  الخيام  ربــاعــيــات  نقل  إشكاليات  عــن 
عروضية.  زاويـــة  مــن  العربية  إلــى  لغتها 
في  مــن تجربة شخصية  ينطلق صــّمــود 
ترجمة الرباعيات، حيث يؤكد أن األوزان 
الــعــربــيــة،  األوزان  مــــن  ــــول  أطــ الـــفـــارســـيـــة 
وبالتالي فإن ترجمة بيت من الرباعيات 
املعنى،  يــخــتــزل  أن  املــعــّرب  عــلــى  يقتضي 
أكثر  »الدوبيت«، وهو  بحر  مثال  ضاربا 
إنه  إذ  الرباعيات،  في  استعمااًل  البحور 
ــــول فـــي عــــدد الــتــفــعــيــالت مـــن أي بحر  أطـ
العاشر  )الــقــرن  الفردوسي  عربي. وحــول 
الفارسية  اللغة  أستاذ  حاضر  مــيــالدي(، 
فـــي جــامــعــة تـــونـــس، اإليـــرانـــي عــلــي أكــبــر 
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باسل طلوزي

باملــزاد  »الزعيــم«  دولــة  بيــع  قــرار  جــاء 
العلنــي، قطعيــا وال عــودة عنــه مــن قبــل 
صنــدوق النقــد الدولي، بعد أن تجاوزت 
أرقامــا  الدولــة  علــى  الصنــدوق  ديــون 
خياليــة، وعجــزت حتى عن ســداد فوائد 

القروض املترتبة عليها.
موعــدًا  الصنــدوق  حــّدد  وهكــذا 
ذلــك،  قبــل  دعــا،  لكنــه  للبيــع،  محــددًا 
معاينــة  إلــى  بالشــراء  الراغبــن  ســائر 
»البضاعة« عن كثب، بالسفر إلى الدولة 
املعنية، واالطالع عليها وتحديد السعر 

املالئم لكل مشتر.
أما على أرض »البضاعة«، فلم يكن أحد 
يكتــرث بمــا يجــري، مــن »الزعيــم« حتــى 
»فــرج«، وهــم يشــاهدون ســادة بكــروش 
مندلقة وحقائب سوداء، وياقات زاهية، 
والسيجار ال يفارق شفاههم، يتجولون 
أجســاد  ويتحسســون  الشــوارع،  فــي 
الشــعب، بمــا فيهــا مؤخراتهــم تحديــدًا، 
معلومــات  أوراقهــم  علــى  يدّونــون  ثــم 

خاصة بهم.
 يــوم املــزاد، اجتمــع املشــترون 

ّ
حــن حــل

فــي القاعــة العريضة، وراح موظف املزاد 
يردد عباراته الحماسية: »دولة حقيقية 
وزعيــم  داجــن،  بشــعب  دولــة  للبيــع.. 
متســلط، وجهــاز مخابــرات خبيــر بقمــع 
املعارضات، ومسؤولن فاسدين للبيع.. 

من قال أنا؟«.
يحــرك  لــم  املشــترين  مــن  أحــدًا  أن  غيــر 
ساكنا، مما اضطر املنادي إلى اختصار 
الشــعار أكثر: »دولة للبيع أيها الســادة.. 
متســلط  وزعيــم  داجــن  بشــعب  دولــة 

وجهاز مخابرات.. من يفتتح املزاد؟«.
أيضــا، لــم يرفــع أحــد مــن املشــترين يــده، 
رغم أن الشــعار تقلص إلى »دولة فارغة 
للبيــع«، فمــا كان مــن املنادي إال أن نادى 

أخيرًا: »دولة مجانا.. دولة مجانا؟«. 

فــاز مؤخــرا الفنــان الســوري موفــق قــات بجائــزة دبــي 
للصحافــة، ويعــد قــات مــن أبرزالتشــكيلين الســورين 
ورســامي الكاريكاتيــر علــى الصعيــد العربــي، ويتميز 
أســلوبه بغنائيــة لونيــة تكســوها خطــوط ســوداء قويــة كقــوة 

مواقفه املساندة لنضال شعبه.

موّفق 
قات

مضحكات عربية

كاريكاتير مترجم

دولة بالمزاد العلني

شريط
موفق قات 

)عن صفحته بالفيسبوك(

حامي
األقليات!

آدم زيغلس )كيغل كارتونز(

الالجئون في بحر السوشيال ميديا )صحيفة عمان العمانية(

حرب الطائفية الخفية في الفلوجة )العرب اللندنية(

إيران وتشويه الحج بالسياسة )االتحاد اإلمارتية(مصر وسيدة المنيا الحزينة )موقع برلماني المصري(

األسد يخرق الهدنة التي يحتمي بها )الوطن القطرية(

أبيض وأسوأ
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الفنان موفق قات )بورتريه بريشة الفنان عبداهلل العمري - فيسبوك(

من يرمي السهام )كاريكاتير موفق قات - صفحة الفنان بالفيسبوك( عشاق األبدية ! )كاريكاتير موفق قات - صفحة الفنان بالفيسبوك(

كل شيء للبيع )كاريكاتير موفق قات - صفحة الفنان بالفيسبوك(
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رياضة

أكد الحارس 
المصري كريم 
هنداوي في 
مقابلة مع 
رويترز، أن منتخب 
بالده لن يفرط 
في تحقيق 
ميدالية في 
أولمبياد ريو 
المقبلة، وأضاف 
بطل الدوري 
والكأس مع 
الزمالك في 
مصر: »الجميع 
في حالة تركيز 
عالية، ونمتلك 
الحافز والرغبة 
في تحقيق 
إنجاز كبير خاصة 
أن هذا الجيل ال 
يملك الكثير من 
الالعبين الذين 
شاركوا في 
األولمبياد من 
هنداوي حارس مرمى الزمالك ومصر صاحب الـ28 عامًا )Getty(قبل«.

هنداوي: نسعى إلنجاز كبير

لقي القبض على الظهير األيسر لفريق أودينيزي 
ُ
أ

اإليطالي، الكولومبي بابلو أرميرو، الذي شارك 
مع منتخب بالده في بطولة كأس العالم لكرة 
القدم 2014 في البرازيل، بتهمة االعتداء على 

زوجته، ماريا إيلينا بازان، واعتقلته الشرطة في 
فندق متروبوليتان بميامي، حسبما ذكرت شبكة 

)سي بي أس( األميركية. وقال عناصر الشرطة 
ا من  في تقريرهم: »عثرنا على امرأة فقدت جزء

شعرها في غرفة بالفندق«.

وضع املهاجم السويدي زالتان إبراهيموفيتش 
حدًا للتكهنات حول اعتزاله اللعب دوليا بعد 

املشاركة في بطولة األمم األوروبية )يورو 2016(، 
مؤكدًا أنه لم يأخذ قرارًا بهذا الشأن. وصّرح 

»إبرا« أثناء مؤتمر صحافي عقد بمقر معسكر 
منتخب السويد: »أنا لم أفكر في هذا األمر، وال 

يروق لي استهالك الطاقة فيه، أنا هنا للمشاركة 
في يورو 2016. ال أعرف إلى متى سأظل ألعب في 

املنتخب«.

تابعت النجمة األميركية، سيرينا وليامز، 
املصنفة األولى على العبات التنس املحترفات، 

تقدمها في منافسات فردي السيدات ببطولة 
فرنسا املفتوحة للتنس )روالن غاروس(، ففي 

الدور الرابع لثاني البطوالت األربع الكبرى 
هذا املوسم، حققت سيرينا فوزًا كاسحا على 

األوكرانية إيلينا سفيتولينا بمجموعتن 
متتاليتن وبواقع )6-1 و6-1(، وتسعى الالعبة 

املخضرمة للعودة إلى متابعة هيمنتها.

الشرطة تلقي 
القبض على العب 

أودينيزي اإليطالي

زالتان إبراهيموفيتش
 ال يعلم متى سيعتزل 

اللعب دوليًا

األميركية سيرينا 
تتقدم في بطولة 
روالن غاروس للتنس

الخميس 2 يونيو / حزيران 2016 م   26 شعبان 1437 هـ  ¶  العدد 640  السنة الثانية
Thursday 2 June 2016



رياض الترك

هــو املــنــتــخــب الــوحــيــد الــــذي خسر 
نــهــائــي كــــأس الـــعـــالـــم عــلــى أرضـــه 
وبني جماهيره في تاريخ بطوالت 
كـــأس الــعــالــم. املــنــتــخــب الــســويــدي وصـــل إلــى 
نــهــائــي نــســخــة مـــونـــديـــال 1958، كــمــا وصــل 
ــــورو« 1992، الــذي  إلـــى املــربــع الــذهــبــي فــي »يـ
اســتــضــافــتــه الـــســـويـــد، مــنــتــخــب قــــوي ويــمــلــك 

تاريخًا مشرفًا في كرة القدم.

لمحة تاريخية
املنتخبات  بني  من  السويدي  املنتخب  ُيعتبر 
امُلــمــيــزة، الــتــي خــّرجــت عمالقة فــي كــرة الــقــدم، 
فيكفي أنــه شــارك فــي 11 نسخة مــن أصــل 20 
فــي بــطــوالت كـــأس الــعــالــم، إذ حــقــق املنتخب 
الــســويــدي املــركــز الــرابــع فــي مــونــديــال 1938، 
واملـــركـــز الــثــالــث فـــي كـــأس الــعــالــم 1950 الــتــي 
السويد عن  ــذاك. غابت  آنـ الــبــرازيــل  حضنتها 
مونديال 1954 في سويسرا بعد أن فشلت في 
لتظهر في بطولة كأس  عــادت  لكنها  التأهل، 
العالم 1958 التي حضنتها على أرضها وبني 
النهائية ألول  جماهيرها، لتصل إلى املباراة 
مرة في تاريخها، لكنها خسرت من املنتخب 

البرازيلي بنتيجة عريضة )5 - 2(. 
بــعــد ذلـــك تــرنــح أداء املــنــتــخــب الــســويــدي فلم 
تخرج من دور املجموعات في نسختي 1970 
و1978، في وقت تأهلت إلى الدور الثاني في 
ــوام  مــونــديــال 1974، لــتــغــيــب عـــن الــبــطــولــة أعـ
مــونــديــال  فـــي  تـــعـــود  أن  قــبــل  و1986،   1982
إيطاليا 1990، لكنها انتفضت وحصدت املركز 
آخر  وكــان   .1994 أميركا  مونديال  في  الثالث 

ظهور للسويد في مونديالي 2002 و2006.
وعلى صعيد املشاركة في بطوالت »اليورو«، 

من أجل ذكريات يورو 1992 التاريخي
منتخب السويد
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رياضة

G G

السويد تلعب 
في مجموعة 

الموت الرابعة

منتخب السويد 
تأهل عبر الملحق 

األوروبي

بــاريــس،  بالعاصمة  أخـــرى  أوروبــيــة  مدينة  أي  مــقــارنــة  يمكن  ال 
الفرنسية شهدت ثقافات  التاريخ، فالعاصمة  خصوصًا لناحية 
البريطانيني،  )الــرومــان،  األوروبــيــة  الـــدول  مــن مختلف  وجيوشا 

األملان، الروسيني(، كلهم دخلوا العاصمة باريس أيام الحروب.
تشتهر باريس بتنظيمها املعماري الرائع، الذي ُيعتبر من األجمل 
في العالم وخصوصًا في القارة األوروبية، إذ تتفرع كل شوارع 
املدينة من »قوس النصر« الذي يقع وسط املدينة، وهي معروفة 
بمدينة »النور«، ومازالت حتى اليوم تحافظ على مركزها امُلميز 
الحفاظ  إلــى  باإلضافة  والطعام،  واألزيـــاء  الثقافي  الصعيد  على 
على الطابع التراثي.  تبتعد باريس عن مدينة سان – ديني التي 
مدينة  يعتبرها  البعض  لكن  العاصمة  مــن  متفرعة  أصـــًا  هــي 
التي ستستضيف  املدينة  فقط، وهي  كلم  بحوالي 15  مستقلة، 
نهائي اليورو بملعبها الشهير الذي يلعب عليه املنتخب الفرنسي 
كل مبارياته. في وقت ُتعتبر نيس أحد مدن اليورو أبعد املدن عن 
باريس بحوالي 945 كلم. ولكن باريس هي العاصمة الفرنسية، 
فالطبع هي مجهزة بأفضل وسائل املواصات، ويمكن الوصول 
أو  املحيطة،  املــدن  بمعظم  تربطها  التي  السريعة  بالطرقات  إليها 
عبر مطارها الدولي »شارل ديغول« سابع أقوى مطار في العالم، 

والذي يمكن السفر منه إلى حوالي 315 وجهة عاملية.

المعالم السياحية
الــرائــعــة، ولعل  السياحية  املــعــالــم  الكثير مــن  بــاريــس  فــي  يــوجــد 
أبــرزهــا وأهــمــهــا »بـــرج إيــفــيــل« الــشــهــيــر، الـــذي يمكن مــن خاله 
الكشف على مناطق رائعة في العاصمة، يبلغ طول البرج حوالي 
276 مــتــرًا ويــوجــد بــداخــلــه مــصــاعــد كــهــربــائــيــة لــكــي يستقلها 
إيفل ُشيد في  بــرج  أن  ُيذكر  البرج،  أعلى  إلــى  السُياح والصعود 

الــعــام 1889. »رحـــات نهر الــســني«، ال يمكن زيـــارة بــاريــس من 
الرحلة في  »السني«، وتبلغ مدة  الذهاب في رحلة عبر نهر  دون 
الطبيعية  املناظر  من  باريس  تخلو  وال  دقيقة.   60 النهر حوالي 
بني متحف  تقع  التي  »تويليريز«،  في حدائق  تقع  التي  الجميلة، 
لوفر، وقصر »الكونكورد«، وهي من أفضل األماكن في باريس 
ملــمــارســة الــريــاضــة والــتــنــزه، بــاإلضــافــة إلـــى زيــــارة الــســُيــاح التي 
تقصد هذا املنتزه من أجل االستمتاع بأجمل املناظر الطبيعية.  

الــرائــع على  األنــظــار بتصميمه  املتحف  لــوفــر«، يخطف  »متحف 
ــارًة في  شكل هــرم مصنوع مــن الــزجــاج، وهــو أكثر املتاحف زيـ
التي اشتهرت في هــذا املتحف  الفنية  أبــرز األعــمــال  العالم، ومــن 
الفنان ليوناردو دا  التي رسمها  ليزا« الشهيرة  هي لوحة »مونا 
فينشي. »بولفارد هوسمان«، هي املنطقة التي تضم أهم محات 
التجارية  املحات  الكثير من  إلــى  بــاريــس، باإلضافة  األزيـــاء في 
الضخمة، واملاركات العاملية الشهيرة في عالم األزياء والثياب، كل 

هذه األمور تمنح هذه املنطقة أهمية تجارية واقتصادية كبيرة.

كرة القدم في باريس
يمكن اعتبار باريس سان جرمان من أهم األندية الفرنسية وهو 
العام 1970،  النادي في  باريس، ورغــم تأسيس  العاصمة  فريق 
الفرنسية، بعد مزج  الــكــرة  فــي  رائـــدًا  الــيــوم  الفريق أصبح  أن  إال 

الفريقني »باريس« و»إستاد سان جرمان« في فريق واحد.
العام 1974،  األولــى في  الدرجة  إلى  وصل باريس سان جرمان 
وهو اليوم يحمل الرقم القياسي في عدد املواسم الذي بقي فيها 
الفريق كانت في  ألقاب  الــدرجــة األولــى وهــي 40 سنة، وأول  في 
الــفــريــق لقب كــأس فــرنــســا، ثــم حافظ  الــعــام 1982 عندما حقق 
عليه فــي الــعــام 1983. تــعــاقــد بــاريــس ســـان جــرمــان مــع نجوم 

فرنسية ضــاربــة، حتى نجح في تحقيق  قــوة  ُمميزين، فأصبح 
ــي فــي الــعــام 1996، ُيــذكــر أن بــاريــس سان  لقب الــــدوري األوروبــ
اللذان  الوحيدان  الفرنسيان  الفريقان  هما  ومارسيليا  جرمان 
تمكنا من رفع لقب أوروبي تاريخيًا. اليوم باريس سان جرمان 
يعُج بالنجوم العمالقة، خصوصًا بعد أن اشترى ناصر الخليفي 
النادي  الــســنــوات األخــيــرة سيطر  الــعــام 2011، وفــي  الفريق فــي 
»الباريسي« على األلقاب املحلية، والهدف حاليًا هو تحقيق لقب 

دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

ملعب باريس
يتسع ملعب »حديقة األمراء« لحوالي 45 ألف متفرج، وهو أرض 
العام 1972،  افتتاحه في  تم  والــذي  لفريق باريس سان جرمان 
كــان يصطاد فيها  ُبــنــي على أرض  امللعب ألنــه  وجـــاءت تسمية 
امللوك خال القرن الـ 18. وهذا امللعب هو الثالث في باريس، بعد 
أن فتح أول ملعب أبوابه، في العام 1897، وامللعب الثاني في العام 
1932. حضن ملعب »حديقة األمراء« ستة نهائيات أوروبية، من 
لقب  أول  اإلســبــانــي  مــدريــد  ريـــال  فيه  الـــذي حقق  النهائي  بينها 
أوروبي له في العام 1956، كما وحضن مباريات من كأس العالم 

1938 و1998، ومباريات من يورو 1984 و1960.
املباريات التي سيستضيفها هذا امللعب:

- تركيا – كرواتيا – 12 حزيران
- رومانيا – سويسرا – 15 حزيران

- البرتغال – النمسا – 18 حزيران
- أيرلندا الشمالية – أملانيا – 21 حزيران

- مباراة من الدور الـ 16 – 25 حزيران
رياض...

مدينة النور... عاصمة اليورو والـكرة باريس

فــاملــنــتــخــب الـــســـويـــدي حـــصـــد املــــركــــز الـــرابـــع 
أن  العام 1992، بعد  األولــى في  في مشاركته 
الـــدور النصف نهائي، وخسر من  إلــى  وصــل 
أملانيا )3 - 2(، ثم غاب عن نسخة 1996، ومنذ 
نــســخــة الــعــام 2000، الــســويــد حــاضــرة دائــمــًا 

أن حـــصـــدت املـــركـــز الـــثـــالـــث فـــي مــجــمــوعــتــهــا 
ــة،  ــ ــيــ ــ ــافـــســـات الـــتـــصـــفـــيـــات األوروبــ ــنـ ــمـــن مـ ضـ
لــتــلــعــب املــلــحــق األوروبـــــــي وتــتــأهــل كــواحــدة 
مـــن أفــضــل أربـــعـــة فـــي الــتــصــفــيــات التأهيلية 
األخـــيـــرة، وتــضــمــن مــشــاركــتــهــا الــســادســة في 

فــي »الـــيـــورو«، وهــا هــي تــعــود للمشاركة في 
البطولة للمرة السادسة في تاريخها. 

الطريق إلى اليورو
بــعــد  »يـــــــــورو« 2016،  إلـــــى  الـــســـويـــد  تـــأهـــلـــت 

السويدي  بــدأت  البطولة األوروبــيــة األضخم. 
ــوى  ــ أقـ أمــــــــام   )1  -  1( ــادل  ــعــ ــتــ بــ ــيـــات  ــفـ ــتـــصـ الـ
مــنــتــخــبــات املــجــمــوعــة، املــنــتــخــب الــنــمــســاوي، 
روسيا  مــع  تواليًا  الثانية  للمرة  تعادلت  ثــم 
الجولة  فــي  تنتفض  أن  قبل  النتيجة،  بنفس 

الثالثة وُتحقق فوزًا مهمًا على ليشتنشتاين 
بهدفني نظيفني، لكنها تعثرت مرة جديدة في 
وتعادلت  مونتينيغرو  أمــام  الرابعة  الجولة 
الخامسة  الــجــولــة  فــي  عــــادت  لكنها   .)1  -  1(
الــقــواعــد على مولدوفا  خـــارج  فـــوزًا  وخطفت 

فـــوزًا على  بــهــدفــني نظيفني، بــعــد ذلـــك حققت 
مــن  تــتــمــكــن  ــذا  ــهــ وبــ  ،)1  -  3( مــونــتــيــنــيــغــرو 
حصد ست نقاط في مباراتني، ألول مرة، في 
السويدي فرط مرة  املنتخب  لكن  التصفيات. 
جديدة في بالنقاط ليخسر من روسيا بهدف 
نظيف، ثم تعرض لخسارة قاسية من النمسا 

على أرضه )4 - 1(. 
ليعود املنتخب السويدي ويحقق انتصارين 
متتاليني ضمنا له التواجد في املركز الثالث، 
جاء االنتصار األول على حساب ليشتنشتاين 
بــهــدفــني نــظــيــفــني، ثـــم عــلــى مـــولـــدوفـــا بنفس 
الدنمارك،  ملواجهة  السويد  تأهلت  النتيجة. 
نجحت في الفوز ذهابًا )2 - 1( وتعادلت إيابًا 
)2 - 2(، وضمنت التأهل إلى اليورو الفرنسي. 
 15 املنتظمة  التصفيات  فــي  السويد  سجلت 

هدفًا وتلقت شباكها تسعة أهداف.

تكتيك المنتخب السويدي
»هــاجــم ثــم هـــاجـــم«، هـــذا هــو شــعــار املنتخب 
األوروبــيــة، منتخب  التصفيات  السويدي في 
يــعــشــق الــهــجــوم وخــصــوصــًا عــبــر اســتــعــمــال 
سالح الهجمات املرتدة مع االعتماد على خطة 

)4 - 4 - 1 - 1(، مع استعمال نظام الضغط على 
الــكــرة وانــتــظــار الخصم فــي الــخــلــف، مــن أجل 

خطف الكرة وصناعة الهجمات املرتدة.
ــم الـــــــــســـــــــويـــــــــدي زالتـــــــــــــان  ــ ــ ــجـ ــ ــ ــنـ ــ ــ ــر الـ ــ ــبــ ــ ــتــ ــ ــعــ ــ ويــ
إبــراهــيــمــوفــيــتــش مــحــور الــلــعــب الــــذي يرتكز 
ــه الــنــجــم األول  عــلــيــه املــنــتــخــب الــســويــدي، ألنـ
الذي يمكن االعتماد عليه من أجل قيادة خط 
السويدي  املنتخب  مـــدرب  أن  حتى  الــهــجــوم، 
يــضــع خــطــتــه الــفــنــيــة مــرتــكــزًا عــلــى تــحــركــات 

ومركز إبراهيموفيتش في امللعب.
املــــدرب الــســويــدي، إريــــك هـــامـــرن، وجـــد الحل 
إبراهيموفيتش  املــنــاســب، مــن خــالل إســقــاط 
خلف آخر مهاجم، لكي يصبح بمثابة صانع 
ألــعــاب مثلما يلعب فــي بــاريــس ســان جرمان 
الفرنسي، األمر الذي يسمح للمهاجم الثاني 
اإلفــــــالت مـــن الـــرقـــابـــة، ألن مـــدافـــعـــي الــخــصــم 
سيصبون تركيزهم على كيفية إيقاف زالتان 

فقط وإغفال تحركات الالعبني اآلخرين.
لكن املنتخب السويدي يعاني قلياًل في خط 
الــدفــاع، وهــو األمــر الــذي عانى منه كثيرًا في 
مباريات التصفيات، وجعله ينزُف كثيرًا من 
الــنــقــاط، الــتــي أثـــرت عليه سلبًا فــي مــشــواره، 
وأجــبــرتــه عــلــى خــطــف املـــركـــز الــثــالــث، ليفقد 
بطاقة التأهل املباشر إلى البطولة األوروبية.

حظوظ السويد في المجموعة
القرعة  أن  الــســويــدي  املنتخب  مــن ســـوء حــظ 
جــعــلــتــه يـــســـقـــط فــــي مـــجـــمـــوعـــة املـــــــوت الــتــي 
بلجيكا  إيطاليا،  منتخبات  إلى جانبه  تضم 
ــدا، هــــذه املــجــمــوعــة الـــنـــاريـــة الـــتـــي لن  ــنـ ــرلـ وإيـ
تــرحــم مــن ال يــقــدم كــل شــيء مــن أجــل التأهل، 
منتخبات ستخرج ساملة  ثالثة  أن  وصحيح 
بطاقة  خطف  أن  إال  الخامسة،  املجموعة  مــن 
واحـــدة لــن يــأتــي بـــدون عمل كبير على أرض 
املــلــعــب. يفتتح املــنــتــخــب الــســويــدي مــشــواره 
في بطولة »اليورو« ضد املنتخب اإليرلندي، 
الذي قد يكون الحصان األسود في املجموعة 
فنية  إمكانيات  يملكه من  ملا  نظرًا  الخامسة، 
وبـــدنـــيـــة هـــائـــلـــة، تــجــعــلــه مــنــتــخــبــًا خــطــيــرًا ال 
يمكن االستهانة به، الفوز في هذا اللقاء أمر 
محتم وال مفر منه، إن كانت السويد تفكر في 
مواجهة  في  السويد  يلعب  ذلــك  بعد  العبور. 
املنتخب اإليطالي، إيطاليا تبقى إيطاليا في 
كــل الــبــطــوالت الــكــبــيــرة، منتخب يــهــابــه الكل 
التعادل  خطف  مسموح،  غير  أمــامــه  والخطأ 
مــن أمـــام »األزوري« قــد يــكــون أكــثــر مــن رائــع 
املــبــاريــات  لصعوبة  نــظــرًا  للسويد،  بالنسبة 
ــثـــالـــثـــة، وهـــي  أمــــــام إيـــطـــالـــيـــا. أمـــــا املـــــبـــــاراة الـ
ــام املــنــتــخــب الــبــلــجــيــكــي متصدر  األصـــعـــب أمــ
أقــوى  »فــيــفــا«، واحـــد مــن  لـــ العاملي  التصنيف 
وأخطر منتخبات العالم حاليًا، يكفي أنه أحد 

املرشحني البارزين لتحقيق لقب »اليورو« .

تشكيلة السويد
حــراســة املــرمــى: أنــدريــاس إيزيكسون، روبــني 

أولسن، باتريك كارلجرين. 
خط الدفاع: لودويغ أوجوستينسون، ميكايل 
بــوســتــيــنــغ، أنــــدريــــاس غــرانــجــفــيــســت، إريـــك 
يوهانسون، فيكتور نيلسون، مارتن أولسون 

بونتوس يانسون.
خـــط الـــوســـط: جــيــمــي دورمـــــــاز، ألــبــني إكــــدال، 
إمــيــل فـــورســـبـــرغ، أوســـكـــار هــيــلــزيــمــارك، كيم 
كـــالـــشـــتـــروم، ســيــبــســتــيــان الرســــــون، أوســـكـــار 

لويكي، بونتوس ويربنبلوم، إركان زينغني. 
ــتـــش،  ــيـ ــوفـ ــمـ ــيـ ــراهـ ــــوم: زالتــــــــــان إبـ ــــجـ ــهـ ــ خـــــط الـ
ــــوس بـــــيـــــرغ، يـــــواهـــــن إملـــــانـــــديـــــر، جـــون  ــاركــ ــ مــ

غيديتي، إمير كوجوفيتش.
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إنــــه زالتــــــان إبــراهــيــمــوفــيــتــش، أحــد 
نجوم كرة القدم في العالم، واملهاجم 
ــمــــل  ــــســــجــــل أجــ ــــاص الـــــــــــذي ي ــنــ ــ ــقــ ــ ــ ال
السويد  قــائــد منتخب  ــداف، هــو  األهــ
فــي يـــورو 2016، وأحـــد نــجــوم هــذه 
ــذا الــصــيــف.  ــ الـــبـــطـــولـــة األوروبـــــيـــــة هـ
ــدم الــكــثــيــر فــي  ــ إبـــراهـــيـــمـــوفـــيـــتـــش قـ
مــاعــب كـــرة الــقــدم، ولــعــب مــع أنــديــة 

كبيرة.
بدأ مسيرته مع ماملو السويدي الذي 
مثله في 40 مباراة سجل فيها 16 
هــدفــًا، ثــم بـــدأ مــع أيــاكــس الــهــولــنــدي 
ولــعــب مــعــه 74 مـــبـــاراة هـــز الــشــبــاك 
فيها خال 35 مــرة، قبل أن يتعاقد 
مــعــه يــوفــنــتــوس اإليــطــالــي فــي الــعــام 
ــاراة  ــبـ مـ  70 مـــعـــه  ويــــخــــوض   2004

سجل فيها 23 هدفًا.
بعد ذلك انتقل إلى إنتر ميان الذي 
لعب معه 88 مباراة سجل فيها 57 
هــدفــًا، ثــم خـــاض تــجــربــة ُمــمــيــزة مع 
مباراة   29 معه  لعب  الــذي  برشلونة 
ســجــل فــيــهــا 16 هـــدفـــًا، ثـــم ارتــــدى 
ــــي فــــي 61  ــال ــطــ قـــمـــيـــص مــــيــــان اإليــ
مباراة )42 هدفًا(، وحاليًا يلعب مع 
الفرنسي منذ  باريس سان جرمان 
بقميص  لــعــب  حـــيـــُث   ،2012 ــام  ــعـ الـ
مـــبـــاراة  ــبـــاريـــســـي« 120  »الـ ــنــــادي  ــ ال

سجل فيها 110 أهداف.
ــدي لــعــب  ــ ــ ــوي ــ ــســ ــ ــ ــب ال ــخــ ــتــ ــنــ ومــــــــع املــ
سجل  مــبــاراة   112 إبراهيموفيتش 
فيها 62 هدفًا، وحقق »السلطان« كل 
لعب  التي  األندية  مع  تقريبًا  األلقاب 
لقب  تحقيق  فــي  فــشــل  لكنه  مــعــهــا، 
دوري أبطال أوروبــا في أي مناسبة 
رغــــم لــعــبــه بــقــمــيــص أنـــديـــة أوروبـــيـــة 

كبيرة.

إريـــــك هـــامـــرن هـــو مـــــدرب املــنــتــخــب 
الــعــام 2009، وعمل  مــنــذ  الــســويــدي 
ــنـــادي  فــــي نـــفـــس الــــوقــــت كــــمــــدرب لـ
روزيــنــبــرغ الــنــرويــجــي، وهـــو املـــدرب 
الذي قادر أندية سويدية عديدة منذ 
انطاق مشواره التدريبي. فشل في 
بطولة  إلــى  السويدي  املنتخب  قيادة 
كأس العالم في البرازيل 2014، لكنه 
إلــى »يـــورو« 2016  نجح فــي قيادته 

عبر امللحق األوروبي.
ــن أبـــــــــرز إنــــــجــــــازاتــــــه، الـــحـــصـــول  ــ مــ
عــلــى لــقــب كـــأس الــســويــد مــع أالمــنــا 
إيدروتسكوبني أعوام 1996 و1997، 
كــمــا وحــقــق نــفــس الــكــأس مــع فريق 
أورغــريــن فــي الــعــام 2000، وحصد 
لقب »السوبر« الدنماركي« في العام 
ــع فــريــق  2008، فـــي حـــني حــصــد مـ
ــــدوري الــنــرويــجــي  روزيــنــبــرغ لــقــب الـ
 2009 أعــــوام  متتاليتني  مــرتــني  فــي 
و2010. مع املنتخب السويدي خاض 
هــامــرن حتى اآلن 76 مــبــاراة، حقق 
الفوز في 43 مباراة وتعادل في 12، 
في وقت خسر في 21 لقاًء، ووصلت 
 ،%56 حوالي  إلــى  انتصاراته  نسبة 
في املقابل أدار املدرب حتى اآلن 230 
مباراة تاريخيًا، فاز في 128، تعادل 

في 52 وخسر في 50.
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رياض الترك

كــانــت مـــبـــاراة مــجــنــونــة وخــرافــيــة 
بكل ما للكلمة من معنى، بعد أن 
الرابعة  النهائية  املــبــاراة  امــتــدت 
إلــــى شــــوط إضـــافـــي مـــن أجــــل مــعــرفــة هــويــة 
وتألق  أخــطــاء، تصديات  اللقاء،  بهذا  الفائز 
ــي املــــبــــاراة بــشــكــل عـــــام، فـــي حني  لــلــحــكــمــة فـ
أثــبــت الــريــاضــي أنـــه فــريــق كبير وال يــمــوت، 
خــصــوصــا بــعــد عــودتــه املــجــنــونــة فــي الــربــع 

الرابع من املباراة.

الحكمة يُسيطر على المباراة
نــجــح الــحــكــمــة بـــيـــروت فـــي مــعــادلــة سلسلة 
املباراة النهائية مع الرياضي )2 - 2(، بعد أن 
حقق فوزًا صعبا مستحقا في املباراة الرابعة 
الـــتـــي جــمــعــت الــفــريــقــني، لــيــشــتــعــل الــنــهــائــي 
الذي سيشهد على أقل تقدير ست مباريات، 
وقدم الفريقان »األخضر« و»األصفر« واحدة 
مـــن أجـــمـــل مـــبـــاريـــات »ديــــربــــي« بـــيـــروت في 

مواجهات النهائي. 
مــنــذ الــبــدايــة بـــدا واضـــحـــا ان الــحــكــمــة يــريــد 
املــبــاراة، ألنــه شخصيته ظهرت  الــفــوز بهذه 
عــلــى أرض املــلــعــب بــشــكــل كــبــيــر خــصــوصــا 
صفر(   -  5( سريعا  الحكمة  تــقــدم  هجوميا، 

الحكمة يعادل 
الرياضي

الرابعة  المواجهة  - 2( بعد فوزه في   2( النهائي  يُعادل سلسلة  الحكمة 
)87 - 82(، إثر تقديمه عرضًا هجوميًا رائعًا في ملعبه في غزير، في وقت 
صنع هايك والنجوم ستوغلين وديماريوس الفارق بفضل الثالثيات، والقوة 

الهجومية، باإلضافة إلى التنظيم الكبير على أرض الملعب

3031
رياضة

تقرير

بعد دقيقة واحـــدة فقط، ثــم رفــع الــفــارق إلى 
ثماٍن ومن بعدها إلى )10 - صفر( في ظرف 
ثـــــاث دقــــائــــق فـــقـــط، لــيــضــع الــــريــــاضــــي فــي 
مــوقــف ُمــحــرج جـــدًا وأربــــك حــســابــات املـــدرب 
وقــت مستقطع  أول  طلب  الـــذي  سوبوتيش، 

ملعالجة األمور الفنية سريعا.
وفــــعــــًا اســـتـــعـــاد الـــريـــاضـــي تــــوازنــــه قــلــيــًا، 
وعـــرف كيف يسجل الــنــقــاط ويــحــرم الــنــادي 
قـــلـــيـــًا، لينتهي  الــتــســجــيــل  »األخــــضــــر« مـــن 
في   .)25  –  23( الــحــكــمــة  بــتــقــدم  األول  الــربــع 
الــربــع الــثــانــي تــابــع الحكمة هــجــومــه بنفس 
الــطــريــقــة، ووســـع الــفــارق ســريــعــا بــعــد مــرور 
ثــاث دقائق إلــى )28 - 17(، ثم دخــل النادي 
»األصــفــر« املــبــاراة مــن جديد وبــدأ بتقليص 
الــــفــــارق، لــكــن تـــألـــق كــبــيــر ألجـــانـــب الــحــكــمــة 
ــافـــة إلــــى الــلــبــنــانــي هـــايـــك الـــــذي قــدم  بـــاإلضـ
الثاث  مسافة  مــن  خصوصا  العمر،  مــبــاراة 

نقاط، لعرف الحكمة كيف ُيحافظ على فارق 
النقاط ويوسعه إلى 14 نقطة )36 - 22( قبل 
النهاية بدقيقتني، على أن ينتهي هذا الربع 
بفارق عشر نقاط لصالح النادي »األخضر« 

.)26 – 36(
فـــي الـــربـــع الــثــالــث حــقــق الــريــاضــي أفضلية 
طفيفة، وهو الربع الــذي دائما ما كان يعود 
من خال نادي »املنارة«، وهذا ما حصل في 
ثاني وثــالــث مــبــاراة على الــتــوالــي، لكن هذه 
املرة اصطدم بفريق منظم، خصوصا في خط 
الدفاع، األمر الذي أزعجه كثيرًا في تسجيل 
النقاط، وفي كل مرة كان الرياضي يقترب من 
تقليص فارق النقاط،  يعود ويخسر بسبب 
الدفاع القوي الذي صنعه الحكمة وتسجيل 
النقاط بطريقة رائعة، حتى وصلت النتيجة 
الـــنـــادي »األخـــضـــر«  لــيــتــابــع   ،)45 - إلـــى )53 
هجومه وينهي هذا الربع متقدما )57 – 49(، 
فــرصــة ملشاهدة  الجماهير  منح  الـــذي  األمـــر 

ربع رابع وأخير من نار.

انتفاضة للرياضي والحكم بطل
ــر، فــاجــأ الــريــاضــي  ــيـ فــي الــربــع الـــرابـــع واألخـ
الحكمة بطريقة لعبه املغايرة عن كل املباراة، 
وانتفض بقوة وبدأ بتقليص الفارق سريعا 
بــعــد   ،)55  -  60( نـــقـــاط  خـــمـــس  ــى  ــ إلـ لــيــصــل 
ذلـــك تــابــع الــريــاضــي ضغطه الــقــوي وقلص 
الــفــارق إلــى ثــاث نــقــاط )64 - 61(، قبل ست 
دقائق من النهاية، وفــي هــذا الوقت استعاد 
الــحــكــمــة تـــوازنـــه وحــافــظ عــلــى فــــارق الــثــاث 
نقاط لحوالي الدقيقتني، التي شهدت ضياع 
الــكــثــيــر مــــن الـــنـــقـــاط مــــن الـــجـــانـــبـــني، لــتــبــقــى 

النتيجة 066 - 63(.
ــــشـــــرس عــلــى  ــه الـ ــومـ ـــي هـــجـ ــــع الــــريــــاضـ ــابـ ــ وتـ
العب  أفــضــل  ستوغلني  تيريل  لكن  الحكمة، 
ــاراة، ســجــل ثــاثــيــة مــنــحــت الــتــقــدم  ــ ــبـ ــ فـــي املـ
الــوقــت  لــلــنــادي »األخـــضـــر« )71 - 66(، وفـــي 
الذي كان على الحكمة تهدئة األمــور، ارتكب 
العبوه الكثير من األخطاء على أرض امللعب، 
ــتــــي كــلــفــتــه غـــالـــيـــا، وســـمـــحـــت لــلــريــاضــي  الــ
الفارق إلى نقطة وحيدة ألول مرة  بتقليص 
فــي املــبــاراة )72 - 71(. وكــان تقليص الفارق 
ــذا بــمــثــابــة دفـــعـــة مــعــنــويــة كــبــيــرة لــنــجــوم  هــ
الرياضي، الذين عرفوا من أين تؤكل الكتف، 
ودفـــعـــوا العـــبـــي الــحــكــمــة الرتـــكـــاب األخـــطـــاء 
عادل  النهاية،  من  ثانية   15 وقبل  الساذجة، 
الرياضي النتيجة ألول مرة )75 - 75(، وأخذ 
اللقاء إلى أشواط إضافية. وكاد ستوغلني أن 
يقتل أحام الرياضي، إذ وعندما كان متبقيا 
فقط، ســدد ستوغلني ثاثية من  ثــوان  عشر 
املــســافــة الــتــي ُيــحــبــهــا، لــكــن الــكــرة لــم تــدخــل، 
وأنقذت الرياضي من الخسارة. شهد الشوط 
اإلضافي حماسا وجنونا على أرض امللعب، 
ألن الفريقني تبادال التقدم، تارًة للحكمة عبر 
تألق هايك وتارًة أخرى للرياضي عبر نجمه 
الــلــبــنــانــي وائــــل عــرقــجــي الــــذي كــــان يــخــتــرق 
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النهائي سيشهد 
مباراة سادسة حسابيًا 

بعد فوز الحكمة 

مورينيو لن يهتم بمقارعة غوارديوال قط
أكد البرتغالي جوزيه مورينيو، مدرب مانشستر 
مع  التنافس  على  يركز  لــن  أنــه  الجديد،  يونايتد 
ــدرب مانشستر  ــوال، مــ ــوارديــ اإلســبــانــي بــيــب غــ
ــــك سيشكل  ســيــتــي فـــي املـــوســـم املــقــبــل، ألن ذل
املنافسة  في  وحظوظه  الفريق  على  أمــرًا سلبيًا 
القدم.  الــدوري اإلنجليزي املمتاز لكرة  على لقب 
وصـــّرح مورينيو الــذي تــصــارع فــي املــاضــي مع 
بيب حني كان األول مدربًا لريال مدريد، والثاني 
 :2012 حـــتـــى  ــتـــرة 2010  فـ بــــني  بـــرشـــلـــونـــة  مــــع 
»الخبرة التي اكتسبتها ال تسمح لي بالتصرف 
لعامني في بطولة  أنــا وبيب كنا سويًا  بسذاجة، 

يفوز بها هو وأنا، أي الريال والبرسا«.
الصينية  املدربان بعد فترة في بكني  وسيلتقي 
يوم 25 يوليو/ تموز في الكأس الدولية، تحضيرًا 
لبطولة الدوري املحلي: »املنافسة الفردية في ظل الوضع القائم قد تكون مؤثرة، في حال 
ركــزت على ما يفعله مع اليونايتد، وقــام هو باألمر عينه، سيتوج نــاٍد آخر باللقب، إذا 
ما أردنا استعادة لقب الدوري اإلنجليزي املمتاز الغائب عن الفريق منذ 2013، ال يجب 
التركيز على غوارديوال«. وتابع مورينيو حديثه عن التنافس في إنجلترا وباقي الدوريات 
األوروبــيــة: »فــي الــدوري األملاني حقق فريق واحــد اللقب في آخــر خمسة مواسم، وفي 
فرنسا تّوج ناٍد واحد أربع مرات متتالية، أما إسبانيا ففاز البرسا 3 مرات وأتلتيكو في 
مناسبة فقط، في إنجلترا حملت أربع فرق اللقب في آخر 4 مواسم، هذا يقدم صورة 

عن قوة التنافس هنا ».

بنزيمة: ديشامب انصاع لضغوطات 
فئة عنصرية في فرنسا

خرج النجم الفرنسي كريم بنزيمة، مهاجم فريق 
ريـــال مــدريــد اإلســبــانــي، بتصريح جــديــد، عقب 
تأكيد استبعاده عن منتخب الديكة، املشارك في 
تبدأ  التي  القدم  لكرة  أوروبــا  أمم  نهائيات بطولة 
يوم 10 يونيو/ حزيران. وصّرح لصحيفة ماركا 
اإلســبــانــيــة، الــتــي نــشــرت املــقــابــلــة عــلــى موقعها 
الــرســمــي فــي شبكة األنــتــرنــيــت: »انــصــاع املــدرب 
ــه ديـــشـــامـــب، لــضــغــوط فــئــة عــنــصــريــة في  ــديـ ديـ
أنــه يوجد حــزب متشدد  املــعــروف  فرنسا، فمن 
هناك، وصل إلى مرحلة اإلعــادة في االنتخابات 
امليرنغي  وأكــد مهاجم  والتي سبقتها«.  املاضية 
الــحــيــاة، بل  أنــه يجب عــدم حمل أي ضغينة فــي 
شدد على التعلم من األخطاء وأضــاف: »في مثل هذه األوقــات الصعبة، أنا أعيش حالة 
من االطمئنان والتركيز، لقد حققت مع فريقي لقب دوري أبطال أوروبا، فرنسا ستعلم 
الحقًا أن األمر لم يكن عــاداًل«. وتطرق بعدها لقضية اتهامه بالتورط في ابتزاز زميله 
ماتيو فالبوينا في الفيديو اإلباحي الشهير وقال في هذا الصدد: »االنتقادات متعددة في 
فرنسا، لي أنا وأسرتي، ولكن لو كنت شخصًا سيئًا ملا وصلت إلى املوقع الذي أحتله 

اآلن، فقد خضت 5 مواسم مع ليون و7 مع ريال مدريد ورفعت ألقابًا«.

الريال يحضر لصفقة تاريخية
أّكــدت  بعدما  وذلــك  الثقيل،  العيار  من  مفاجأة  اإلسبانية  كوبيه«  »كادينا  إذاعــة  خلقت 
بــأن إدارة نـــادي ريـــال مــدريــد اإلســبــانــي، حــامــل لقب بطولة دوري أبــطــال أوروبــــا لكرة 
الــقــدم، قد رصــدت مبلغ 192 مليون يــورو من أجــل الحصول على خدمات نجم نادي 
برشلونة اإلسباني، الدولي البرازيلي نيمار دا سيلفا. وبحسب اإلذاعة اإلسبانية املقربة 
امللكي نصب  الــنــادي  إدارة  بيرنابيو«، فقد وضعت  أســوار ملعب »سانتياغو  جــدًا من 
أعينها التعاقد نيمار، وذلك من أجل تعزيز مركز خط الُهجوم في الفريق. وأبدى الريال، 
الجزائي لفسخ عقد الالعب  يــورو، قيمة الشرط  التام لدفع مبلغ 192 مليون  استعداده 
البرازيلي مع نادي برشلونة، إلى جانب توفير راتب سنوي ُيقدر بنحو 30 مليون يورو، 
النادي امللكي خالل  البالوغرنا باالنتقال إلى صفوف  وذلــك من أجل إقناع نجم فريق 

فترة االنتقاالت الصيفية الحالية«.

مدرب المكسيك: فرصنا متساوية مع تشيلي للفوز بالكوبا
أكــد خــوان كارلوس أوســوريــو مــدرب املكسيك لكرة القدم، إن فــرص تشيلي في الفوز 

بالنسخة املئوية من بطولة كوبا أميركا متساوية مع املكسيك.
أنها  أعتقد  لــذا  االحــتــمــاالت،  كــل  يمتلك  بفريق عظيم  تتمتع  »تشيلي  أوســوريــو:  وقــال 
منافس كبير أمامنا، ستكون على مستوى عال في اللعب، إنها مرشحة للفوز من جديد 
باللقب في النسخة املئوية وأضم أيضًا املكسيك في هذا التنافس«. وفازت تشيلي ألول 

مرة في تاريخها ببطولة كوبا أميركا التي أقيمت العام املاضي على أراضيها.

القديمة  تصريحاته  وفــق  األســاســيــة  مهمته  وكــانــت  منها، 
في  املغمورة  األسماء  كافة  متابعة  الليجا«،  »أخبار  لشبكة 
الحصول على خدماتها  أجــل  وذلــك من  اإلسبانية؛  األنــديــة 
قبل أعني الفرق الكبيرة، مع االهتمام بقطاع الناشئني وإعادة 
النادي  يستطيع  مميزة  أسماء  صناعة  تتم  حتى  هيكلته، 

االستفادة منها وبيعها لتحسني الجانب االقتصادي.
وبــعــد عـــدة ســنــوات، استثمر الــنــادي أكــثــر مــن 300 العــب 
اسمًا  لنفسه  ـــا، وصنع  وأوروبـ إسبانيا  أنــديــة  مختلف  فــي 
ــدوري، وفــاز  ــ كبيرًا وســط املــالعــب، وعـــاد مــرة أخـــرى إلــى ال
ببطولة الدوري األوروبي أربع مرات، خالل السنوات العشر 
األخيرة، كذلك نافس بشدة على لقب بطولة الدوري في ظل 
ــريــال، وخــطــف بعض الــبــطــوالت املحلية  ســطــوة الــبــارســا وال
مــن كبار  ليضع نفسه على مقربة  املــلــك،  كــكــأس  األخـــرى 
لعالم  البعيد. وأخــرج مونشي  املدى  البطولة اإلسبانية على 

القدم  كــرة  الالمعة في عالم  األســمــاء  العديد من  القدم  كــرة 
األوروبية، وعلى رأسهم يأتي داني ألفيش وإيفان راكيتيتش 
مع برشلونة اإلسباني، وسرخيو رامــوس قائد دفــاع ريال 
مدريد، وكارلوس باكا نجم هجوم ميالن اإليطالي وآخرين. 
إلى جانب العديد من األسماء التي تألقت في فترات ماضية 

مثل جوليو بابتسيتا وسيدو كيتا.
وحتى اآلن، لم تتحدد وجهة املدير الرياضي املقبلة، ولم يعلن 
النهائي بشأن قبول االستقالة، ولكن  فريق إشبيلية قراره 
في حالة تعاقد مونشي مع أي فريق آخر، سيكون مكسبًا 
الرياضية  اإلنــجــازات  مــن  العديد  لتحقيق  ومــصــدرًا  كبيرًا، 
على الصعيدين الرياضي واالقتصادي، كما أثبته من قبل 
الطرق  اإلبقاء عليه بكل  الــذي يحاول  األندلسي،  النادي  مع 
الــنــادي  الــتــي شهدها  الــثــورة  فــي  كــان سببًا  املمكنة بعدما 
بفضل إدارته واختياراته الرائعة على مدار السنوات املادية.

مدريد ـ العربي الجديد

أعلن املدير الرياضي، رامون رودريغيز بيرديخو »مونشي«، 
املوسم  مــن  بــدايــة  ليبدأ رحــلــة جــديــدة  رحيله عــن إشبيلية، 
املقبل، وذلك بعدما أثرى صفوف الفريق األندلسي بالعبني 
على أعلى مستوى، وهي الصفقات التي مهدت طريق الفريق 
لــلــتــألــق عــلــى الــصــعــيــد املــحــلــي واألوروبـــــــي. ونــجــح مونشي 
فــي ضــم الــعــديــد مــن األســـمـــاء الــتــي تــتــألــق، حــتــى اآلن، في 
كثير  في  اختياراته صائبة  وكانت  العجوز،  الــقــارة  مالعب 
من األحــيــان، وأفــادت إشبيلية داخــل امللعب وعلى الصعيد 

االقتصادي على أفضل وجه.
القديم  الــرئــيــس  مــع  الحقيقية  مهمته  الــريــاضــي  املــديــر  بـــدأ 
إلشبيلية، روبرتو أليس، وذلك بعد هبوط الفريق إلى دوري 
الخروج  الثانية، وبدايته مرحلة صعبة، كان يحاول  الدرجة 

رامون مونشـي

على هامش الحدث

يعتبر رامون 
رودريغيز بيرديخو 

»مونشي« أحد 
أفضل المديرين 

الرياضيين الحاليين 
في عالم كرة 

القدم

نجم الرياضي 
كريس دانيلز 
يُسجل سلة 
»دانك« )حسين 
بيضون(

بعد أن ساد التعادل 2-2 في السلسلة النهائية لدوري كرة السلة اللبناني، 
المنارة  ملعب  على  والحكمة  الرياضي  بين  الخامسة  المباراة  ستكون 
في قاعة صائب سالم، اليوم الخميس، حامية الوطيس، فهي ستضع 
اللقب فقط، وبالتالي ستصبح  المنتصر على بعد خطوة واحدة من 
األمور أكثر صعوبة على الخاسر، ألنه سيلعب تحت الضغط الشديد في 
الحكمة،  نادي  التي يحتضنها ملعب غزير؛ معقل  األخيرة  المواجهة 

وبالتالي فإن هذا اللقاء سيكون حاسمًا للغاية.

قمة في المنارة

وجه رياضي

دفـــاعـــات الـــنـــادي »األخـــضـــر بــطــريــقــة رائــعــة 
وُيسجل النقاط. تقدم الرياضي ألول مرة في 
املــبــاراة بعد مـــرور دقيقة واحـــدة )78 - 77(، 
ثـــم عــــادل الــحــكــمــة ســريــعــا عـــن طــريــق هــايــك 
)80 - 80(، ليعود ويتقدم نادي »املنارة )82 
وعــاد  نقطتني،  سجل  ستوغلني  لكن   ،)80  -
 85( النتيجة  لتصبح  ثاثية  هــايــك  وســجــل 

ــان 33 ثــانــيــة، لــيــنــجــح الــحــكــمــة فـــي إنــهــاء  كــ
املباراة ملصلحته وُيعادل سلسلة النهائي )2 
- 2(، على أن يلعب الفريقان املباراة الخامسة 
ــروت(  ــيــ ــــي مـــلـــعـــب الــــريــــاضــــي )املـــــــنـــــــارة- بــ فـ
الــخــمــيــس.  وكـــان الــســبــب وراء فـــوز الحكمة 
ستوغلني الــذي سجل أكثر من 30 نقطة، ثم 
هايك الذي تعملق عن الثاثيات بشكل رائع، 

بدقيقة.   النهاية  قبل  الحكمة  لصالح   ،)82  -
لكن خطأ من فــادي الخطيب كلف الرياضي 
ــاراة، بــعــد أن خــســر الـــكـــرة أمـــام  ــبــ خـــســـارة املــ
الكرة  على  حافظ  الــذي  بولدس  ديماريوس 
ــه، وحـــصـــل عــلــى خـــطـــأ، ســجــل منه  ــديـ بـــني يـ
نقطتني، ليرفع الفارق إلى خمس نقاط )87 - 
82(، ويفشل الرياضي في العودة ألن املتبقي 

وأخيرًا ديماريوس بولدس الذي كان حاسما 
فــي تــمــريــراتــه الــذهــبــيــة، وصــنــاعــة الهجمات 
لزمائه على أرض امللعب، في حني تألق من 
الــذي سجل أكثر  الرياضي كريس دانــيــاس 
مـــن 30 نــقــطــة لــفــريــقــه، وكــــان الــوحــيــد الـــذي 
يقاتل على أرض امللعب خصوصا في الربع 

الثاني والثالث.

اشترط األرجنتيني دييغو سيميوني املدير الفني ألتلتيكو مدريد إجراء صفقات قوية 
خالل موسم االنتقاالت الصيفية من أجل االستمرار مع الفريق، وذلك لتدعيم الصفوف 
صحافية  تقارير  وأكــدت  الحاسمة.  الفترات  في  الفريق  يدعم  مميز  بمهاجم  األمامية 
نشرتها صحيفة آس اإلسبانية أن أتلتيكو يسعى للتعاقد مع أحد الفرنسيني أليسكاندر 
الكازيت من ليون أو كيفن غاميرو من إشبيلية، وذلك إلقناع سيميوني بالبقاء، وهي 

املهمة التي لن تكون سهلة خاصة مع ارتفاع أسعار الالعبني االثنني مؤخرًا.

صورة في خبر

أتلتيكو وسيميوني
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سيدي بوسعيد في تونس
تاريخ عريق وامتزاج فاتن لألبيض باألزرق البحري

تونس ـ أنور الخطيب

زرت  ــك  ــ إنــ ــقــــول  تــ أن  تــســتــطــيــع  ال 
ضـــاحـــيـــة  تـــــــــزر  لـــــــم  إذا  تـــــــونـــــــس، 
ــيــــدي بـــوســـعـــيـــد عـــلـــى بـــعـــد 20  ســ
ــرق الـــعـــاصـــمـــة، حــيــث  ــ ــال شـ ــمـ كــيــلــومــتــرا شـ
ــيـــات والــــطــــرق الــصــوفــيــة  ــانـ تــخــتــلــط الـــروحـ
يطغى  وحــيــث  البحر  وبــأمــواج  بالياسمني 
األزرق واألبـــيـــض.  فــي ضــاحــيــة ســيــدي بو 
واألزرق،  األبــيــض  الــلــونــان  ســعــيــد، يختلط 
أمــواج شاطئ املتوسط  ويندمجان معًا مع 
الذي يحيط بالضاحية التي تقع في أعالي 
ــل عـــلـــى قـــرطـــاج  ــطــ ــنــــحــــدر الــــصــــخــــري، املــ املــ
وترحل  الــتــاريــخ،  فيسكنك  تــونــس،  وخليج 
بــك األســـطـــورة إلـــى ولـــيٍّ صــالــح، يــدعــى أبــو 
سعيد الباجي، تنسب الضاحية إليه، حيث  
ال يـــزال أثـــره باقيًا فــي الضاحية، مــن خالل 
ضــريــحــه فــي مسجد الـــزاويـــة. وفـــي مظاهر 
»خرجة  الصيف،  فصل  فــي  تقام  احتفاليٍة، 
سيدي بوسعيد«، وبمشاركة فرٍق فنيٍة من 
الــعــيــســاويــة، تــســرد قــصــائــد ومــدائــح وتــدق 

الدفوف وتطلق البخور والزغاريد.
تــعــد ضــاحــيــة ســيــدي بــوســعــيــد أول مــوقــع 
إلى  تأسـيسها  ويعـود  العــالم،  فــي  محمي 
الــيــوم حــوالــي  الــوســطــى، ويقطنها  الــقــرون 
5000 شــخــص، مــن أثــريــاء تــونــس ونخبها 
الــســيــاســيــة واالجـــتـــمـــاعـــيـــة واالقـــتـــصـــاديـــة، 

)Getty( منظر بانورامي للواجهة البحرية لمدينة سيدي بوسعيد السياحية

C

وتمثل مكانًا سياحيًا، يتميز بفن معماري 
خــــــاص، يـــجـــذب الــــســــيــــاح، حـــيـــث تـــجـــد جــل 
الـــبـــيـــوت فـــي هــــذه الــضــاحــيــة بــيــضــاء ذات 
أبواٍب عتيقٍة، يغلب عليها اللون األزرق. كما 
تحتوي هذه األبــواب على نقوش وزخــارف 
عتيقة غاية من الجمال. ولتدرك هذا الجمال 
عن قــرٍب، ال بد لك من تجربة دخول القهوة 
الـــعـــالـــيـــة، حــيــث الـــشـــاي الــتــونــســي الــلــذيــذ، 
التي   اإلسمنتية  املصاطب  على  والجلوس 
تــعــلــوهــا الــبــســط الــتــراثــيــة والــوســائــد التي 
ــواج البحر  ــ تــتــكــئ عــلــيــهــا، وأنــــت تــتــرقــب أمـ
املـــتـــوســـط، وأســـفـــل مــنــك الــيــخــوت الــفــاخــرة 

ملوسري تونس التي تصطف في املرسى.  
وفــــق روايـــــــات الـــتـــاريـــخ، كــــان جــبــل ســيــدي 
بــوســعــيــد يــســمــى جـــبـــل املــــرســــى، ويــســمــى 
جــبــل املــنــار، ومـــا فــتــئ هـــذا الــجــبــل الصغير 
ــر األمـــن واملــراقــبــة والـــدفـــاع عــن قــرطــاج 

ّ
يــوف

الــفــيــنــيــقــيــة فـــي الـــقـــرن الــســابــع قــبــل املــيــالد، 
ــدة طــويــلــة عــن مــديــنــة تــونــس، مــن بــدايــة  وملـ
الــفــتــح اإلســـالمـــي إلـــى الـــقـــرن الــثــانــي عــشــر، 
حيث كان جبل سيدي بوسعيد يقوم بدور 
الحصن. ومنذ نهاية القرن املاضي، عّوضت 
املـــنـــار( رســمــيــًا باسم  التسمية )جــبــل  هـــذه 
سيدي بوسعيد، لدى إحداث بلديٍة في هذا 
املكان سنة 1893، نسبة لوليٍّ صالح، اسمه 
أبو سعيد، خلف ابن يحي التميمي الباجي 
)1231-1156(، والذي ولد في باجة القديمة، 

وهــي قرية صغيرة كانت في أحــواز تونس 
قــرب منوبة وانــدثــرت اآلن. وأقـــام فــي بداية 
حياته في تونس الزيتونة لتلقي الدروس. 
انتشرت فيه الصوفية في شمال  في عصر 
إفــريــقــيــا، بــعــد ظــهــورهــا فــي الــشــرق األدنـــى، 
 
ً
رت في املغرب العربي. وفضال

ّ
إلــى أن تــجــذ

ــك، وهـــــب بـــوســـعـــيـــد نـــفـــســـه لــلــتــأمــل  عــــن ذلـــــ
املــراقــبــة،  فــي  ينهي دوره  فعندما  الــروحــي، 
كان يتفرغ للصالة، ويقدم دروسًا لتالميذه 
الــكــثــيــريــن، ومــنــهــم أبــــو الــحــســن الــشــاذلــي 
تثار  اجتماعاٍت  وينظم  بلحسن(،  )ســيــدي 

فيها مناقشاٌت في علوم الدين.
ــتــــمــــرت الـــضـــاحـــيـــة فــي  ــد وفـــــاتـــــه، اســ ــعــ  وبــ
اجــتــذاب كــل مــن كــانــت لــه اســتــعــداد للسعي 
وراء التأمل. ومن ثم وجد متزهدون كثيرون 
الظريف وسيدي  ســيــدي  مثل  هــنــاك،  ملجأ 
بو فارس وسيدي الشبعان... وقد كان ال بد 
من انتظار بداية القرن الثامن عشر، ليبادر 
حــســني بـــاي، إلـــى بــنــاء جــامــع الـــزاويـــة الــذي 
يشمل ضريح أبي سعيد. حيث بنى محمود 
باي )1824-1814( مسكنًا بالقرب من مسجد 

الزاوية، أصبح فيما بعد دار ثامر.
فـــي ســيــدي بــوســعــيــد تــســتــوقــفــك  الــنــقــوش 
والزخارف العتيقة التي امتزجت مع أشجار 
القطع األثرية  ألـــوان  الياسمني والــفــل، ومــع 
الــتــي غــطــت أبــــواب املـــحـــالت، وتـــكـــاد  تكون 
القديمة. تضج  العصور  مــن  ملشهٍد   

ً
صـــورة

الــيــوم شــــوارع ســيــدي بــوســعــيــد، بــالــحــيــاة، 
ــاه ومــــطــــاعــــم تـــنـــتـــشـــر فــي  ــ ــقـ ــ فـــثـــّمـــة نــــــزل ومـ
التجارية  املــحــالت  مــئــات  وهــنــاك  جنباتها، 
الـــتـــي تــبــيــع الـــنـــحـــاســـيـــات وقـــطـــع الـــزجـــاج 
املعشق، وكل ما يمت إلى التراث التونسي،  
تــزور سيدي  أن  بأسعاٍر مقبولة، وال يمكن 
بـــو ســعــيــد، مـــن دون أن تــشــتــري املــشــمــوم 
التونسي من الباعة الذين يالحقونك، وهو 
باقة تتكون من أزرار )أو أكمام( زهرات الفل 
أو الياسمني أو كليهما معًا، تتميز ببياضها 
الـــنـــاصـــع ورائـــحـــتـــهـــا الــــفــــواحــــة، ويــحــمــلــهــا 
الــرجــال والــنــســاء عــلــى الـــســـواء، فــي الــيــد أو 
فــوق إحــدى األذنـــني، أو فــي جيب القميص، 
ومن دون أن تأكل »البامبلوني«، وهذه أكلة 
تونسية من العجني والسكر التي تقلى في 
ويعتبر  بحالوتها.  جوعك  وتسكت  الزيت، 
الــســمــك مـــن األكـــــالت األســاســيــة فـــي منطقة 
ســيــدي بــوســعــيــد، ويـــقـــّدم بــطــريــقــٍة بسيطٍة 
وتقدم  الــطــازجــة،  نكهته  على  تحافظ  جـــدًا، 
مـــعـــه الـــصـــلـــصـــات املـــؤلـــفـــة، مـــثـــل الــحــامــض 
واألعشاب  والزيتون  والصنوبر  والطماطم 

 خاصة.
ً
الطبيعية التي تضفي نكهة

وال تنسى قبل أن تودع سيدي بو سعيد، أن 
تحضر مشهد مغيب الشمس، املشهد الذي 
ــدًا  ال ُيــضــاهــى، حــيــث تختفي الــشــمــس رويـ
رويـــدًا وراء األفـــق، ويــحــرص مــئــات السياح 

يوميًا أال يفوتهم ذلك. 

ضاحية سيدي 
بوسعيد أول موقع 
محمي فــي العــالم، 

ويعـود تأسـيسها إلى 
القرون الوسطى.

■ ■ ■
 يقطنها حوالي 5 
آالف شخص، من 

أثرياء تونس ونخبها 
السياسية واالجتماعية 
واالقتصادية، وتمثل 
مكانًا سياحيًا مهمًا.

■ ■ ■
جبل سيدي بوسعيد 
يسمى جبل املرسى، 

ر األمن 
ّ
كان يوف

واملراقبة والدفاع عن 
قرطاج الفينيقية في 
القرن السابع قبل 

امليالد.

باختصار

في سيدي بوسعيد، يمكن أن تتمتع بأجمل غروب بحري في العالم في المدينة المتهادية على المرتفع الصخري الذي 
يحرس قرطاج القديمة. إنها تاريخ من الفتنة شواهده واضحة للسائح والمقيم

هوامش

سعدية مفرح

كلما اكتشفت في فضاء قراءاتي كشفًا جديدًا لكنز 
إبداعي خبيء هنا وهناك، انتابتني حالة من الشعور 
بالتقصير الشديد في قراءاتي واهتماماتي وكتاباتي، 
بــاإلضــافــة إلــى حــالــة أخـــرى مــن اإلحــســاس بــاالدعــاء 
املــعــرفــي الـــفـــارغ. وكــمــن يــعــود مــن نتيجة االمــتــحــان 
مواجهة  على  قــادر  غير  نفسه،  أمــام  راسبًا مهزومًا 
أغلق  الــحــال،  بذلك  يتوقعون نجاحه.  الــذيــن  اآلخــريــن 
أمامي،  الطريق  فتح  كتاٍب جديٍد  األخير ألي  الغالف 

عندما باشرت قراءته نحو كشف من ذلك النوع. 
عــلــى سبيل املــثــال؛ أعــيــش، هـــذه األيــــام، حــالــة كشف 
شعري وثقافي جديد، من النوع نفسه. وقبل أن أنتهي 
من القراءة، وجدتني أعيش تلك الحالة امللتبسة؛ مزاج 
عال وإعجاب كبير يقابله شعور بالتقصير وتأنيب 

الضمير.
بن  نــاصــر  الكبير  العماني  الــشــاعــر  الــحــالــة فهي  أمــا 
علي البالل الذي رحل قبل نحو عشر سنوات، تاركًا 
ضخمًا،  تــاريــخــيــًا  وِســفــرًا  يتيمة،  شــعــريــة  مجموعة 
والكثير من تفاصيل السيرة الثقافية واإلنسانية التي 
تناثرت في املقاالت والقصائد والحكايات والذكريات، 
تأخذ حقها  لــم   

ً
بديعة  

ً
فــي مجموعها صـــورة لتكون 

من الضوء اإلعالمي املهيمن. رحل البالل الذي يحلو، 
صور،  العريقة،  مدينته  في  ومريديه،  وقــرائــه  ملحبيه 
دون  مــن  األخـــيـــر«،  »الفينيقي  لــقــب  عليه  يطلقوا  أن 
املصطنع  الخليجي  الحضور  بهرجة  في  يشارك  أن 
املاضية،  القليلة  السنوات  في  تجلى،  والــذي  إعالميًا، 
بكثير من الجوائز وامللتقيات والحفالت واملهرجانات 
ذلك  التلفزيونية.  والــبــرامــج  واملــســابــقــات  واألمــســيــات 
ربما ألنه شاعر من طراز عريق، يصنع الضوء املبهر 
الخادع،  لجبروته  أن يستسلم  دون  ونثرًا، من  شعرًا 
ويـــالحـــق الــبــديــع مـــن املــعــانــي والـــصـــور، مـــن دون أن 
يبذل، في سبيل ذلك، ولو القليل من صدقه وعفويته، 
فبقي، حتى بعد رحيله تلك الحالة التي تساوي كشفًا 
حقيقيًا في مشهد الشعر العربي. هكذا عشتها، وأنا 
عال  بمزاج  البحر«  »حورية  الشعرية  مجموعته  أقــرأ 

وإعجاب كبير. 
أما الشعور بالتقصير وتأنيب الضمير الذي داهمني، 
ــوره الــشــعــريــة في  ــ ــراءة ســيــرة ُصـ ــ وأنــــا أنــتــهــي مـــن قـ
»حــوريــة الــبــحــر«، وأبـــدأ فــي الــغــوص بــن ثنايا سفره 
التاريخي العجيب »قبائل الجنبة وميناؤهم التاريخي 
صـــــــور«، فـــإحـــســـاســـي بــالــتــقــصــيــر الـــشـــديـــد تــجــاه 
الصعيد  على  مني  القريبة  العمانية،  الجغرافيا  هــذه 
الــشــعــري، حيث لــم أكــن أعـــرف مــن شــعــراء ُعــمــان إال 

أكثرهم  يعيش  عمانين،  لــشــعــراء  جــدًا  قليلة  أســمــاء 
 
ً
خــارج ُعمان. حدث هذا في الوقت الــذي كنت منتبهة

فيه دائمًا لخدعة »املركز واألطراف« التي سادت، طوال 
اإلبـــداع الشعري عربيًا، والتي  قــرن كــامــل، فــي ثقافة 
روجت نظرية تقول إن عواصم قلب الخريطة العربية، 
مثل القاهرة وبــيــروت ثــم دمشق وبــغــداد، هــي مركز 
الشعراء، وغيرهم  أهم  الــذي يحتضن  العربي  اإلبــداع 
مــن املــبــدعــن فــي مــجــاالت كــتــابــيــٍة وفــنــيــة أخــــرى. أمــا 
العربي وبــالد الخليج  أطــراف الخريطة، كبالد املغرب 
النظرية  أن  يــبــدو  لــكــن،  الــعــربــي، فليست إال هــامــشــًا. 
القديمة التي اضمحلت، في العقدين األخيرين، تحت 

بــدأت  الخليجي،  والثقافي  اإلعــالمــي  االنــتــشــار  وطـــأة 
تعيد إنتاج نفسها من جديد، في بالد الخليج نفسها، 
وباملنطق القديم نفسه، وبمساعدة الوسائل اإلعالمية 
ذات النزعة اإلعالنية في بعض املدن الخليجية، حيث 
والقليل  الــكــثــيــرة..  وامللتقيات  والــجــوائــز  املــهــرجــانــات 
من الثقافة واإلبــداع الحقيقي. وهكذا، وجدنا أنفسنا 
محرومن من لذة االكتشاف الحقيقي لإبداع العريق 

الزاهد بكل بهرج.. كإبداع ناصر البالل تمامًا. 
الذاتية  الــقــراءة  مــا يشبه  فــي  األخــيــر،  الفينيقي  يقول 
لــتــجــربــتــه الــشــعــريــة، فـــي »تــرنــيــمــة حـــداثـــة عــلــى وتــر 

التقليد«:
لـست أعرفها/ ودع عــلى حــزني  الشك، إني  ثــورة  دع 

الـدامي شـرايـينى
عـرفـت  الصمت من شيمي/ وقـد  وقــد عهدت شموخ 

الـهوى الـعذري يـحدوني
تجرعنى  وال  مـملكتي/  الحرف  إن  الحرف  تـجرح  ال 

كأسـًا تمنينى«..
املــــرآة فــال تنعكس عليها إال  يــقــولــهــا.. فــي مــواجــهــة 
من  علينا..  ومــا  لنا  بما  الناقصة،  املعرفية  صورتنا 
، يستحقه منا شاعر  إبــداٍع ومــن اعــتــذاٍر بأثر رجعيٍّ
الجنبة  قبائل  أهله من  بعراقة  ومــؤرخ عريق  وباحث 

ومدينته الساحرة حورية البحر.. صور. 

اعتذار... للفينيقي األخير

وأخيرًا

كنت منتبهًة فيه دائمًا 
لخدعة »المركز واألطراف« التي 

سادت، طوال قرن كامل، في 
ثقافة اإلبداع الشعري عربيًا

الخميس 2 يونيو / حزيران 2016 م   26 شعبان 1437 هـ  ¶  العدد 640  السنة الثانية
Thursday 2 June 2016
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