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يحاول الالجئون بشتى الوسائل الوصول بر األمان  )بولنت كيلتش/فرانس برس(

يتمسك املبعوث األممي إلى ليبيا، برناردينو ليون 
إلــى حــل فــي ليبيا، مانحًا  )الـــصـــورة(، بالتوصل 
الليبية مهلة جديدة، تتألف من  نفسه واألطـــراف 
 استمرار مقاطعة ممثلي 

ً
أسبوعني فقط، متجاهال

املــؤتــمــر الــوطــنــي )املنتهية واليــتــه( وغــيــابــهــا عن 
جلسات الحوار التي عقدت في مدينة الصخيرات 

املغربية يومي أمس وأول من أمس.
ليون،  الجديدة، شــدد  الحوار  وفــي ختام جلسة 
أمس الجمعة، على »ضرورة التوّصل إلى اتفاق 
 األزمة الليبية خالل أسبوعني«. واستند في 

ّ
لحل

كالمه إلى أن »األطراف الليبية ستجتمع مجددًا، 

السويسرية،  جنيف  فــي  املــقــبــل،  الخميس  يــوم 
مع  ــوزراء،  ــ ــ ال رئــيــس  ملنصب  لــتــقــّدم مرشحيها 
من  الوطنية«،  الــوحــدة  حكومة  لقيادة  لــه  نائبني 
دون أن يــوضــح مــا إذا كــان املــؤتــمــر سيحضر 
حــوار  لجلسة  مقاطعته  غــرار  على  أم سيقاطع 

الصخيرات األخيرة.
وأضاف ليون »سنتبع طريقة االتحاد األوروبي، 
أسماء  ملناقشة  باملشاركة  للجميع  تسمح  التي 
ــــى أنــــه »أتــمــمــنــا الــخــطــوط  املـــرشـــحـــني«. ولــفــت إل
ــثــانــي والـــرابـــع  الــعــريــضــة املــتــعــلــقــة بــاملــلــحــقــني ال
)مــالحــق االتـــفـــاق الــســيــاســي(، ويــتــعــلــق امللحق 

الـــثـــانـــي بــتــوجــيــهــات عــمــل الـــحـــكـــومـــة، واملــلــحــق 
لدينا  واآلن  املالي،  االستقرار  بتوجيهات  الرابع 
وثيقتان منتهيتان عمليًا، وننتظر فقط مجيء 
واليته(  املنتهية  )البرملان  العام  الوطني  املؤتمر 
ليدلي بمالحظاته«. وأضاف »واصل املشاركون 
جــلــســاتــهــم مـــســـاء أمـــــس ونــــاقــــشــــوا املــلــحــقــني 
وتــعــديــالت  الــدولــة  بمجلس  املتعلقني  اآلخـــريـــن، 
مــبــادئ اإلعــــالن الــدســتــوري، حــتــى نتمكن من 
االنتهاء منهما األسبوع املقبل«. واعتبر ليون أن 
»ما يحدث ميدانيًا في البالد سبب مهم لإلسراع 

في عملنا«.

ــوار،  ــحـ ــن الـ ــد غــــاب عـ ــر« قـ ــمـ ــؤتـ وكـــــان وفــــد »املـ
موّجهًا رسالة إلى بعثة األمم املتحدة في ليبيا، 
الفريق  لترتيب  حــاجــة  »فـــي  أنـــه  فيها  يبلغها 
لــه«، وذلــك بعد أن قــّدم رئيس  املــفــاوض التابع 
الوفد محمد صالح املخزوم، واملستشار األول 
جلسة  وحــضــر  استقالتيهما.  املــعــزب  محمد 
الحوار أمس، وفد برملان طبرق )املنحل بحكم 
املستقلني  وعــدد من  الدستورية(  املحكمة  من 
ــواب املــقــاطــعــني بــرملــان طــبــرق وجمعيات  ــنـ والـ

نسائية.
)األناضول، فرانس برس(

أسبوعان حاسمان للحوار الليبي
الحدث

صراعات حزبية مصرية برعاية أمنية
توجه  اتهامات  وسط  وانشقاقات،  صراعات  من  المصرية  األحزاب  تعاني 
لألجهزة األمنية بإدارة هذه الصراعات إلضعاف األحزاب قبيل االنتخابات. ]6[   

8

استطاع الفنان الراحل السبت  29  أغسطس / آب 2015 م   14 ذو القعدة 1436 هـ  □  العدد 362  السنة األولى
ناجي العلي استخدام 

الزفت في لوحاته، 
إلخراج ألوان من مادة 

رخيصة ومعتمة.

24ـ25

المزيد 
من التشّدد 

األوروبي
يحشد اليمين 
في عدد من 

الدول األوروبية، 
وخصوصًا ألمانيا 

والسويد، لتبني 
سياسات محلية 

ومشتركة متشددة 
تعرقل تدفق 

الالجئين، بعدما 
بلغت األرقام 

مستويات قياسية 
في ظل معاناة 

الالجئين من ظروف 
مأساوية.

تقرير

سياسة

اقتصاد

ميديا

رياضة

تظاهرات 
بيروت تعود 

اليوم: السلطة 
مرعوبة من 

الشارع وضغوط 
دبلوماسية لمنع 

الفراغ

»داعش« يسعى 
لـ»منطقة آمنة« 

في ريف حلب

استنساخ 
االستبداد في 

اإلعالم... من 
سورية إلى مصر

الكويت: رسوم 
على األراضي للحد 

من انفالت األسعار

شروط السالم 
الشامل 

والـ»يوناميد« 
تؤزمان عالقة 

السودان باالتحاد 
األفريقي

قرعة أبطال أوروبا: 
»مجموعة موت« 

ومواجهات 
متوازنة

02

04

07

10

21

28

في العدد

Saturday 29th August 2015

كان على الدول األوروبية 
أن تشعر بـ »الصدمة« 

و»العار« بعد اكتشاف 
نحو 70 جثة لمهاجرين، 
غالبيتهم سوريون، في 
شاحنة نقل في النمسا، 

في ظل الموت الذي 
يالحق هؤالء الالجئين بّرًا 
وبحرًا أمام أنظار العالم.
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الالجئون 
السوريون 
يا وحدنا

بغداد ـ العربي الجديد

ــالــــة ســيــاســيــة واضــــحــــة وبـــالـــتـــزامـــن  فــــي رســ
مــــع تــــظــــاهــــرات الـــتـــفـــويـــض الــــحــــاشــــدة الــتــي 
شهدتها بــغــداد ومــحــافــظــات عــراقــيــة أخـــرى، 
ــوزراء الــعــراقــي،  ــ أمـــس الــجــمــعــة، أمـــر رئــيــس الـ
ــراءات الكفيلة  ــ حــيــدر الــعــبــادي، بــاتــخــاذ اإلجـ
أمـــام جميع  الــخــضــراء  املنطقة  مــداخــل  بفتح 

املــواطــنــني، وهــو مــا دفــع عـــددًا مــن املسؤولني 
ــقـــة الـــحـــكـــومـــيـــة  ــنـــطـ ــي املـ ــ ــن يـــســـكـــنـــون فـ ــ ــذيـ ــ الـ
ــر  ــراج أســـرهـــم مــنــهــا. وذكـ ــ املــحــّصــنــة إلــــى إخــ
مـــصـــدر فـــي قــــوة حــمــايــة املــنــطــقــة الــخــضــراء 
 »بــعــض املــســؤولــني 

ّ
»الــعــربــي الــجــديــد«، أن لـــ

فساد،  بقضايا  مدانون  أسرهم  هّربوا  الذين 
ويخشون من وصول التظاهرات إلى مداخل 

املنطقة وانقطاع منافذ الهروب«.

والقـــت خــطــوة الــعــبــادي بفتح مــداخــل املنطقة 
ــراء تـــرحـــيـــبـــا مـــــن الــــنــــاشــــطــــني الــــذيــــن  ــ ــــضـ ــــخـ الـ
»الجريئة«. وقال أحد قادة الحراك  وصفوها بـ
الجديد«،  »العربي  لـ الربيعي،  ســلــوان  املــدنــي، 
 »جــرأة العبادي بفتح املنطقة التي يختبئ 

ّ
إن

فــيــهــا بـــعـــض املــــســــؤولــــني، ســتــطــيــح بــالــعــديــد 
مــن رؤوس الــفــســاد«. كــمــا أشـــاد عــضــو تجمع 
»بـــيـــارق الـــعـــراق«، أحــمــد عــلــون، بـــ »ســيــاســات 

اإلصــاح حتى  التي طّبقت  العراقية  الحكومة 
»الــعــربــي  عــلــى نــفــســهــا«. ويــشــيــر فـــي حــديــث لـــ
للعبادي  الشجاعة  »القرارات   

ّ
أن إلى  الجديد«، 

أطاحت بأكبر ستة رؤوس للفساد في العراق، 
ــنـــواب رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة ونــــواب  املــتــمــثــلــة بـ

رئيس الوزراء«. 

]التفاصيل ص. 2ـ3[

التظاهرات إلى المنطقة الخضراء
العراق



اليوم  بيروت،  وسط  شــوارع  تنتظر 
ضد   المتظاهرين  حشود  السبت، 
الحكومة بفرعيها، 8 آذار و14 آذار. 
التفكير  السلطة  في  من  بعض  بدأ 
حضرت  حين  في  باالستقالة  الجدي 
للتأكيد على  الدبلوماسية  الضغوط 

منع »الفراغ« في لبنان

بغداد ـ أكثم سيف الدين

البرملان  إقـــرار   
ّ
أن وقانونيون  مراقبون  يــرى 

ــانــــون األحــــــزاب  ــراقــــي، أول مــــن أمــــــس، قــ ــعــ الــ
بمثابة خطوة  عــامــا،  لـــ11  امتد  تعطيل  بعد 
أســاســيــة لتنظيم عمل األحــــزاب، والــحــد من 
الــخــارجــيــة بــهــا، خصوصا  تحكم األجــنــدات 
قيود  وضــع  القانون  بنود  تضّمنت  أن  بعد 
على تمويل وتسليح األحـــزاب. ويــرى هؤالء 
ــــذي ســيــتــم الــعــمــل   الـــقـــانـــون الـــجـــديـــد، والــ

ّ
أن

بــه بعد 60 يــومــا مــن تــاريــخ إقــــراره، سيمنع 
أو تشكيل  حة لألحزاب 

ّ
أجنحة مسل تشكيل 

مــلــيــشــيــات، وســيــغــلــق الـــبـــاب أمـــــام عــســكــرة 
 إقــــــرار 

ّ
ــــراء أن ــبـ ــ ــذلــــك يـــعـــتـــبـــر خـ ــع. كــ ــمـ ــتـ ــجـ املـ

القانون إنجاز كبير للبرملان العراقي والكتل 
الــســيــاســيــة، والـــتـــي اســتــطــاعــت أن تــتــجــاوز 
ــم مــــن وجــــــود بــعــض  ــرغــ ــا، عـــلـــى الــ ــاتـــهـ خـــافـ
الــســلــبــيــات فـــي الــقــانــون الــتــي دفــعــت بعض 

املراقبني إلى انتقاده.
الــقــانــون باألغلبية  الــعــراقــي  الــبــرملــان  ــّر  ــ وأقـ
خــال جلسة يــوم الخميس املاضي، من قبل 
بلغ عددهم 220  الحاضرين، والذين  النواب 
نائبا. وقال رئيس اللجنة القانونية النيابّية 
محمود الحسن، خال مؤتمر صحافي عقده 
»قانون   

ّ
إن الجلسة،  عقب  البرملان  مبنى  في 

ــر مـــســـبـــوقـــة، أمـــر  ــيـ فــــي خـــطـــوة مــفــاجــئــة وغـ
رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، أمس 
الــجــمــعــة، بــفــتــح مــداخــل املــنــطــقــة الــخــضــراء، 
ــق تـــحـــصـــيـــنـــا مـــنـــذ االحــــتــــال  ــاطــ ــنــ أكــــثــــر املــ
األميركي للعراق، أمام جميع املواطنني خال 
الفترة املقبلة، في قرار لم يخل من الرسائل 
السياسية في خضّم اإلصاحات السياسية 

والقضائية واألمنية التي تتوالى. 
وقبيل ساعات من التظاهرات الشعبية التي 
الفرقة  العبادي  الباد، أمس، وّجه  شهدتها 
الخضراء  املنطقة  بحماية  فة 

ّ
املكل الخاصة 

الترتيبات  بــإجــراء  بــغــداد  عمليات  وقــيــادة 
أمــام جميع  الخضراء  املنطقة  لفتح  الــازمــة 
املـــواطـــنـــني، داعـــيـــا فـــي بـــيـــان لــــه، إلــــى إزالــــة 
الــشــوارع والطرقات  الــحــواجــز وفــتــح جميع 
ــــطــــعــــت بـــســـبـــب وجــــــــود املــــســــؤولــــني 

ُ
الــــتــــي ق

والسياسيني فيها. 
ــّم قــطــع الــطــرق املـــؤديـــة إلـــى هــذه  ــان قــد تـ وكــ
املنطقة املهمة من بغداد وتحويلها إلى ثكنة 
عسكرية تضّم مقرات حكومية وعسكرية ال 
 بعد حصوله على 

ّ
يسمح ألحد بدخولها إال

ترخيص دخــول خــاص، بتوقيع قــادة القوة 
املرتبطة  املنطقة  بحماية  ــفــة 

ّ
املــكــل الــخــاصــة 

بمكتب رئيس الــوزراء السابق، نائب رئيس 
قال حاليا، نوري املالكي. 

ُ
الجمهورية امل

بغداد ـ عبد العزيز الطائي

الجمعة،  أمــس  مساء  العراقيني،  آالف  تظاهر 
فـــي الــعــاصــمــة الــعــراقــيــة بـــغـــداد واملــحــافــظــات 
الــجــنــوبــيــة، دعــمــا لــحــزمــة اإلصــــاحــــات الــتــي 
العبادي، وسط  الــوزراء حيدر  أطلقها رئيس 
ــاحـــت  ــة مـــــشـــــددة، بــيــنــمــا أطـ ــيـ ــنـ إجـــــــــــراءات أمـ
ــتـــظـــاهـــرات الــشــعــبــيــة بـــعـــدد مــــن مــحــافــظــي  الـ
ّدر عدد املشاركني في 

ُ
املحافظات الجنوبية. وق

في  متظاهر،  ألــف   30 بنحو  بغداد  تظاهرات 
حني شهدت كرباء والنجف والبصرة وبابل 
وواسط وميسان وذي قار والقادسية واملثنى 
ــل.  وبــعــقــوبــة، تـــظـــاهـــرات مــمــاثــلــة، بــــأعــــداد أقـ
وتقاسم املتظاهرون الشعارات إلى حّد كبير، 
ومنها »فّوضناك على اإلصاح ال تجامل وال 

تحابي أحد«.
ورفع املتظاهرون الذين تجّمعوا تحت نصب 
الـــحـــريـــة فـــي ســـاحـــة الــتــحــريــر وســــط بـــغـــداد، 
بتحسني  ومطالبة  بالفساد  مــنــددة  شــعــارات 
ــمــي الــتــظــاهــرات 

ّ
الـــخـــدمـــات. وأكـــــد أحــــد مــنــظ

عــــامــــر جـــمـــيـــل، أن »الـــــحـــــراك الـــشـــعـــبـــي الــــذي 
انــطــلــق مــنــذ أكــثــر مـــن شــهــر، سيستمر حتى 
التي  تطبيق جميع بنود حزمة اإلصاحات، 
في  جميل  وكشف  الحكومة«.  رئيس  أطلقها 
األول  »الــهــدف  أن  الجديد«،  »العربي  لـ حديٍث 
للتظاهرات، هو بناء دولة املؤسسات، القائمة 
على أساس التمثيل العادل للعراقيني، بعيدًا 

عن املحاصصة الطائفية«.
وأوضــــــــح أن »الـــشـــعـــب خـــــرج إلـــــى الـــطـــرقـــات 
القيام  العبادي  لتفويض  العامة،  والساحات 

أّي نشاط عسكري لألحزاب  األحــزاب يحظر 
أو تشكيل مــلــيــشــيــات، ووضــــع عــقــوبــات في 
حــال تــّم ذلـــك. كــذلــك وضــع الــقــانــون عقوبات 
عــلــى الــتــمــويــل الــخــارجــي لـــألحـــزاب وفـــرض 

على الدولة إعطاء إعانات لها«.
 »القانون تضّمن أهم 

ّ
أن إلــى  وأشــار الحسن 

أّي ممارسات سلبية  التي تحّد من  األحكام 
ــا تـــحـــت إشـــــــــراف جــهــة  ــهـ ــلـ ــعـ لــــــألحــــــزاب، وجـ
قضائية مستقلة هي مفوضية االنتخابات«، 
ــه »سيكون نافذًا خال 60 يوما من 

ّ
مؤّكدًا أن

ــراره، وقــــد ســمــح الـــقـــانـــون بــاملــشــاركــة في  ــ ــ إقـ
الـــحـــيـــاة الــســيــاســيــة بــشــكــل مــنــصــف، وعــلــى 
هذا  على  نفسها  تكّيف  أن  القائمة  األحـــزاب 

األساس خال هذه الفترة«.
 
ّ
أن الربيعي  د 

ّ
مهن السياسي  الخبير  ويـــرى 

أهّمها  جـــدًا،  فــقــرات مهمة  »الــقــانــون تضّمن 
مــنــع أّي حـــزب ســيــاســي مـــن الــحــصــول على 
تمويل من دول خارجية، ما سيتيح التخلص 
من كل األحزاب التي تمّول من الخارج مقابل 
ــدات مـــعـــّيـــنـــة تـــســـعـــى مــــن خـــالـــهـــا إلـــى  ــ ــنـ ــ أجـ
الربيعي في حديث  الباد«. ويشير  تخريب 
 »الــقــانــون حظر 

ّ
»الــعــربــي الــجــديــد«، إلــى أن لـــ

ى أفكارًا طائفية متطرفة 
ّ
أيضا أّي حزب يتبن

أو تحّرض على اإلرهاب«. كذلك حّدد القانون 
ــهــا والــرقــابــة 

ّ
»آلـــيـــات تسجيل األحـــــزاب وحــل

ــايـــة املــنــطــقــة  ــمـ ــوة حـ ــ ــفـــت مــــصــــدر فــــي قــ ــلـ ويـ
أن »عددًا  إلى  الجديد«،  »العربي  لـ الخضراء 
املنطقة  فــي  الــذيــن يسكنون  املــســؤولــني  مــن 
ــوا إلــــى إخــــراج  ــارعـ الــحــكــومــيــة املــحــّصــنــة سـ
أســرهــم مــن املنطقة بــعــد ســاعــات عــلــى قــرار 
 »بـــعـــض املـــســـؤولـــني 

ّ
ــادي«، مــبــّيــنــا أن ــبــ ــعــ الــ

الذين هّربوا أسرهم مدانون بقضايا فساد، 
ويخشون من وصول التظاهرات إلى مداخل 

املنطقة وانقطاع منافذ الهروب«.
ــــح املـــــصـــــدر، الـــــــذي طـــلـــب عــــــدم ذكـــر  ــــوضـ ويـ
املسؤولة  التفتيش  ونقاط  املفارز   

ّ
أن اسمه، 

عـــن دخــــول وخـــــروج املـــســـؤولـــني والــعــامــلــني 
قوائم  اآلن  إلــى غاية  م 

ّ
لــم تتسل املنطقة،  فــي 

بـــأســـمـــاء املـــطـــلـــوبـــني لـــلـــقـــضـــاء، مـــشـــيـــرًا إلـــى 
ــلـــوبـــني الــــذيــــن وردت  وجـــــــود عــــشــــرات املـــطـ
في  فساد  وقضايا  جنائية  بتهم  أسماؤهم 
بانتظار  الــخــضــراء،  املنطقة  داخــل  منازلهم 
ورود مـــذكـــرات الــقــبــض التـــخـــاذ اإلجـــــراءات 

الازمة بحقهم.
وقــــد خــضــعــت املــنــطــقــة الـــخـــضـــراء لــحــصــار 
ــفــة 

ّ
ــة املــكــل ــن قـــبـــل الــــقــــوات الـــخـــاصـ خـــانـــق مــ

بحمايتها خال 8 سنوات من حكم املالكي، 
ـــرضـــت 

ُ
ــم الــتــضــيــيــق عـــلـــى مـــنـــافـــذهـــا، وف ــ وتـ

ـــدة عـــلـــى املــوظــفــني 
ّ
ــق إجـــــــــراءات تــفــتــيــش مـــعـ

همت مليشيات 
ُّ
العاملني في مؤسساتها. وات

ــإجـــراءات إصــاحــيــة عــاجــلــة، تشمل رؤوس  بـ
الـــفـــســـاد فــــي الـــســـلـــطـــات الــــثــــاث الــتــشــريــعــيــة 
»وجود  إلى  وأشــار  والقضائية«.  والتنفيذية 
غــضــب شــعــبــي عـــــارم، مـــن تــمــّســك املــســؤولــني 
ــرار الحكومة  ــم قــ الــفــاســديــن بــمــنــاصــبــهــم، رغـ
ــع املــتــظــاهــرون، الـــذيـــن ارتـــدى  إقــالــتــهــم«. ورفــ
ــــض، األعــــــــام الـــعـــراقـــيـــة  ــيـ ــ أغـــلـــبـــهـــم الـــــــزي األبـ
ـــنـــتـــشـــر فــي 

ُ
ــــددة بـــالـــفـــســـاد امل ــنـ ــ وشــــــعــــــارات مـ

املؤسسة القضائية منذ أكثر من عشر سنوات. 
ــالـــت الــنــاشــطــة املـــدنـــيـــة ســمــيــرة الــــدبــــاغ لـ  وقـ
»العربي الجديد«، إن »وجود مدحت املحمود 
الــقــضــائــيــة مــنــذ 12 عاما  عــلــى رأس الــســلــطــة 
مخالف للدستور«، داعية إلى »شمول مجلس 
الــقــضــاء األعـــلـــى واملــحــكــمــة االتـــحـــاديـــة بــحــزم 

 
ّ

عليها وعــلــى تــمــويــلــهــا، والــتــي كــانــت محل
خاف«.

»إنــجــاز  الــقــانــون  إقـــرار   
ّ
أن الربيعي  ويعتبر 

ــتـــوافـــق الــســيــاســي على  «الـ
ّ
كــبــيــر«، مـــؤّكـــدًا أن

القانون جــاء بفضل خطة اإلصــاحــات التي 
الــبــاب أمــام  الــعــبــادي، والــتــي فتحت  أطلقها 
تقليل الفجوة بني الكتل السياسّية والتوافق 
ــلــة، والــتــي كــانــت مسار 

ّ
عــلــى الــقــوانــني املــعــط

خاف بني الكتل.
»الــقــانــون   

ّ
أن إلــى  السياسي  الخبير  ويلفت 

ــزاب وفقا  الــجــديــد ضمن حــرّيــة تشكيل األحــ
ــــان فــي  لـــضـــوابـــط مــعــيــنــة، عـــلـــى عـــكـــس مــــا كـ
القانون العراقي السابق، والذي حظر تشكيل 
ـــزب فـــي الــــعــــراق عــــدا الـــحـــزب الــحــاكــم،  أي حـ

واشترط دخول كل العراقيني 
طابا وموظفني في الحزب وأغلق الباب أمام 
الطاقات العراقّية لتعّبر عن نفسها وتقّدم ما 

لديها للباد«. 
عبد  الــســيــاســي،  الخبير  ينتقد  املــقــابــل،  فــي 
ـــه »ال 

ّ
الــغــنــي النعيمي، الــقــانــون، مــوضــحــا أن

النعيمي في  الــســلــبــيــات«. ويــقــول  مــن  يخلو 
 »القانون فتح 

ّ
»العربي الجديد«، إن حديث لـ

الباب واسعا أمام تشكيل األحزاب السياسية 
مــن دون تحديد الــعــدد، األمـــر الـــذي سيقّسم 
ــــات تــتــجــاذبــهــا  ــهـ ــ الـــــعـــــراق إلــــــى أحـــــــــزاب وجـ

لألسلحة  مــخــازن  بسرقة  باملالكي  مرتبطة 
ــل املــنــطــقــة املــحــصــنــة، ونــقــلــهــا إلــى  تــقــع داخــ
مـــكـــان مــجــهــول فـــي شــهــر يــونــيــو/ حـــزيـــران 

املاضي.
في غضون ذلك، القت خطوة العبادي بفتح 
مـــداخـــل املــنــطــقــة الـــخـــضـــراء أمــــام املــواطــنــني 
ــذيــــن وصــفــوهــا  ــن الـــنـــاشـــطـــني الــ تــرحــيــبــا مــ
املدني،  الحراك  بـ«الجريئة«. يقول أحد قادة 
 
ّ
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«، إن ســـلـــوان الــربــيــعــي، لـــ
يختبئ  التي  املنطقة  بفتح  العبادي  »جــرأة 
بالعديد  ستطيح  املــســؤولــني،  بــعــض  فــيــهــا 
املنطقة  إلى فتح  الفساد«، داعيا  من رؤوس 
بشكل فوري وتفعيل األوامر القضائية بحق 
املسؤولني الفاسدين واملقّصرين واملتسببني 
املــئــات مــن الشباب  املــوصــل ومقتل  بسقوط 
العراقي في مجزرة »سبايكر« في محافظة 
ــاز  ــعـ ــاء بـــاإليـ ــفــ ــتــ ــــاح الـــــديـــــن، وعـــــــدم االكــ صــ
للسلطات املعنية بإجراء الترتيبات الازمة 

لفتحها.
بــدوره، يشيد عضو تجمع »بيارق العراق«، 
أحــمــد عـــلـــون، الــــذي يـــشـــارك فـــي الــتــظــاهــرات 
بـ«سياسات  أســابــيــع،  منذ  بالفساد  املــنــّددة 
الحكومة العراقية التي طّبقت اإلصاح حتى 
»العربي  لـ حديث  فــي  ويشير  نفسها«.  على 
 »القرارات الشجاعة للعبادي 

ّ
الجديد«، إلى أن

اإلصاحات الحكومية والبرملانية«. وناشدت 
البرملان سليم  الــوزراء ورئيس  الدباغ رئيس 
الجبوري واملرجعية الدينية، بـ«الضغط على 
الستبعاد  القضائية،  السلطة  في  املسؤولني 
ــوا الــنــظــر عن 

ّ
الــقــضــاة الــفــاســديــن، الــذيــن غــض

املسؤولني الفاسدين طيلة السنوات املاضية، 
عدد  على  أحــكــام قضائية  بــإصــدار  وتسّببوا 

كبير من األبرياء، بناًء على الشبهات فقط«.
التحرير،  بساحة  املحيطة  املناطق  وشــهــدت 
وســــط الـــعـــاصـــمـــة، إجــــــــراءات أمــنــيــة مـــشـــددة. 
وفي السياق، أفاد مصدر في وزارة الداخلية 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، أن »قـــــوة مـــن الــجــيــش  لــــ
الــعــراقــي والــشــرطــة االتــحــاديــة، أغــلــقــت ثاثة 
مــنــافــذ مـــؤديـــة إلـــى الــســاحــة مـــن جــهــة ســاحــة 

 
ّ
ــة«، مــشــيــرًا إلــــى أن ــويـ ــئـ مــصــالــح حــزبــيــة وفـ

»التمويل الحكومي لكل تلك األحزاب سيثقل 
كاهل الدولة«.

وكــــان الــنــائــب عــن »ائـــتـــاف دولــــة الــقــانــون«، 
 »الجهات األمنية 

ّ
أّكــد أن عدنان األســدي، قد 

األحــزاب  ونشاطات  عمل  ستراقب  املختصة 
ــــدى الــتــزامــهــا بــبــنــود الـــقـــانـــون وتــحــديــد  ومـ
خروقاتها لبنوده«. وقال األسدي في مؤتمر 
 »من يؤسس حزبا 

ّ
صحافي، يوم الخميس، إن

عليه أال يكون من أعضاء السلطة القضائية 
أو هيئة النزاهة أو مفوضية االنتخابات أو 
مفوضية حــقــوق اإلنــســان، وال مــن منتسبي 
وعلى  املــخــابــرات،  وجهاز  والشرطة  الجيش 
من كان منهم منتميا إلى حزب االختيار بني 

االستقالة من الحزب أو الوظيفة«.
 »التمويل سيكون على أساس 

ّ
وأشار إلى أن

حجم الحزب وعدد أعضائه، ووفقا للمبالغ 
ــة الـــعـــامـــة لـــألحـــزاب  ــ ــــوازنـ املــخــصــصــة فــــي املـ
األســدي  وأوضـــح  السياسية«.  والتنظيمات 
في  واملتمثلة  املختصة  األمنية  »الجهات   

ّ
أن

جــهــاز املــخــابــرات واألمــــن الــوطــنــي ومــديــريــة 
االســتــخــبــارات ســتــتــابــع حــركــة األحـــــزاب من 
خــــال تــفــعــيــل آلـــيـــة مــتــابــعــة األحـــــــزاب الــتــي 
التمويل  ناحية  من  القانون  اختراق  تحاول 

أو الترويج أو التحريض على العنف«.

لـــلـــفـــســـاد فــي  بـــأكـــبـــر ســـتـــة رؤوس  أطــــاحــــت 
الجمهورية  رئــيــس  بــنــواب  املتمثلة  الــعــراق، 
ــوزراء، وأثـــــارت الـــرعـــب في  ــ ــ ــــواب رئــيــس الـ ونـ
نفوس املتورطني بسرقة ثروات الشعب خال 
الحكومة  السنوات املاضية، سواء كانوا في 

أو البرملان أو السلطة القضائية«.
إحسان  السياسي،  املحلل  يؤكد  جهته،  مــن 
السعدي، أن قرار رئيس الحكومة فتح مداخل 
العراقيني  أمــام  املحّصنة  الخضراء  املنطقة 
بــاالتــجــاه  اإلصـــاحـــات تسير  أن  إلـــى  يشير 
»الـــعـــربـــي  الـــصـــحـــيـــح، مـــبـــّيـــنـــا فــــي حـــديـــث لــــ
 »أحـــزاب السلطة حــّولــت كــرادة 

ّ
الــجــديــد«، أن

قلعة ال يمكن  إلى  الخضراء(  )املنطقة  مريم 
ألحد دخولها أو حتى املرور إلى جانبها«.

ُعزلت  الــتــي  »املنطقة   
ّ
أن الــســعــدي  ويــوضــح 

وأغــلــقــت مــنــذ 12 عـــامـــا، تــحــّولــت إلـــى بـــؤرة 
لــلــفــســاد أطــاحــت بــاالقــتــصــاد الــعــراقــي، كما 
الــتــي دامـــت طـــوال تلك الفترة،   املـــؤامـــرات 

ّ
أن

مــّكــنــت قــــادة الــتــيــارات الــســيــاســيــة الــفــاســدة 
وأعضائها من حكم الباد بالعنف والوعود 
 العبادي يمتلك اليوم 

ّ
الكاذبة«، الفتا إلى أن

املاضي  أخــطــاء  لتصحيح  تاريخية  فــرصــة 
الصحيح، على  باالتجاه  الباد  في  والسير 

حد قوله.
عبد العزيز...

الــســعــدون، ومــن جهة ساحة  النصر وشـــارع 
الطيران، ومن جهة ساحة الخاني«. وكشف 
ــفــة حــمــايــة املنطقة 

ّ
املــكــل الــخــاصــة  ــقـــوة  أن »الـ

الخضراء الحكومية، أغلقت الطريق عبر جسر 
الــجــمــهــوريــة«. و ذكـــر املــصــدر أنـــه »تـــّم تأمني 
مــحــيــط الــتــظــاهــرة مــن قــبــل قـــوة مــن مكافحة 
لحماية  التحرير  إلــى ساحة  الشغب، وصلت 
ــريـــن مــــن احــــتــــمــــال وجـــــــود عــنــاصــر  ــاهـ ــتـــظـ املـ
مــنــدســة، قـــد تـــحـــاول تــخــريــب االحــتــجــاجــات 

السلمية«.
أمــــا فـــي املــحــافــظــات الــجــنــوبــيــة فــقــد أطــاحــت 
التظاهرات الكبيرة هناك بعدد من املحافظني. 
ى )280 كيلومترًا جنوبي 

ّ
ثن

ُ
وأعلن محافظ امل

ــم املـــيـــالـــي اســتــقــالــتــه أمـــس،  ــيـ بــــغــــداد(، ابـــراهـ
أنــه »ال يستطيع  مؤكدًا في مؤتمر صحافي، 
 وجود الشريك 

ّ
االستمرار في منصبه، في ظل

أنــه ترك  امليالي  لــإصــاح«. وأوضـــح  املعرقل 
منصبه ولم ُيثِر على حساب املال العام، كما 
لم ُيقّصر بأداء واجباته. وأضاف أنه »لم يكن 
فــاســدًا«، مطالبا مــن وّجـــه لــه أصــابــع االتــهــام 
بالفساد، بـ«تقديم األدلة والبراهني التي تثبت 

ذلك«. 
كما استقال محافظ الديوانية )180 كيلومترًا، 
جنوبي بغداد(، عمار املدني، بعد ساعة على 
ى. ودعا املدني في بياٍن 

ّ
ثن

ُ
استقالة محافظ امل

»قبول استقالته بسبب  لـ موّجه إلى العبادي 
ــّيـــقـــة، الـــذيـــن  وجــــــود أصــــحــــاب املـــصـــالـــح الـــضـ
ُيعرقلون اإلصاح، وال يجيدون غير التشويه 
وإسقاط االتهامات على اآلخرين«. ولفت إلى 
هو  بــاإلصــاح،  للمضي  الوحيد  »السبيل  أن 
الحكومة«.  مــن  املباشر  الــدعــم  على  الحصول 
كــمــا أقـــال مجلس مــحــافــظــة الــنــجــف فــي وقــت 
ــزرفـــي، أحـــد حلفاء  ســابــق املــحــافــظ عـــدنـــان الـ
رئــيــس الــــــوزراء الــســابــق نــــوري املــالــكــي، بعد 
»ثبوت توّرطه بملفات فساد«، وفقا للمجلس.

ودفـــعـــت الـــتـــحـــّوالت األخـــيـــرة، أســـتـــاذ الــعــلــوم 
السياسية بجامعة بغداد خالد عبد الرحمن، 
إلى القول إن »حزمة اإلصاحات التي أطلقها 
بــاهــرة، وتمكنت من  نــتــائــج  الــعــبــادي حققت 
والسياسي،  الشعبي  الدعمني  على  الحصول 
وتأييد املرجعية الدينية خال فترة قياسية«. 
وذكـــــر فـــي حـــديـــٍث لــــ »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، أن 
»املرحلة املقبلة يجب أن تقتصر على ضرورة 
عرقل عدد من فقراته 

ُ
تعديل الدستور، الذي ت

عملية اإلصاح«.
ودعا عبد الرحمن، املتظاهرين إلى »التنسيق 
مع السلطتني التنفيذية والتشريعية لتشكيل 
حـــكـــومـــة تـــكـــنـــوقـــراط مــــن الـــخـــبـــراء وأســــاتــــذة 
الـــجـــامـــعـــات، لــتــخــلــيــص الـــبـــاد مـــن تــراكــمــات 
ر من »محاولة بعض 

ّ
املاضية«. وحــذ املرحلة 

ركــوب  بالفساد،  املتهمة  السياسية  األحـــزاب 
موجة التظاهر للتغطية على بعض رموزها 

املطلوبني للقضاء«.
ــّدد عــلــى »ضـــــرورة الــحــفــاظ عــلــى سلمية  ــ وشـ
األمنية،  القوى  مع  الصدام  ب 

ّ
وتجن التظاهر 

مـــن خــــال اإلصـــــــرار عــلــى املـــطـــالـــب الــواقــعــيــة 
والقابلة للتنفيذ«.

بيروت ـ ثائر غندور ونادر فوز

أقـــــفـــــلـــــت ســـــــــفـــــــــارات غـــــربـــــيـــــة فـــي 
لــبــنــان مــكــاتــبــهــا مـــؤقـــتـــا، تــخــّوفــا 
مــــــن األجـــــــــــــواء املـــتـــشـــنـــجـــة الـــتـــي 
ــوارع الــعــاصــمــة بــيــروت نتيجة  تــشــهــدهــا شــ
ــى الـــســـلـــطـــة  ــلــ ــات الـــشـــعـــبـــيـــة عــ ــ ــاجـ ــ ــجـ ــ ــتـ ــ االحـ
نتيجة  الــغــربــي  الــقــلــق  هـــذا  يــأتــي  اللبنانية. 
إلى  الشعبية  التحركات  تــحــّول  مــن  الــخــوف 
ذريـــعـــة لــبــعــض األحــــــزاب لــانــقــضــاض على 
الشارع بهدف فرض معادالت سياسية على 
حزب  مباشرة،  بذلك،  واملقصود  خصومها. 
يــزال يحافظ على صمته تجاه  الــذي ال  الله 
حملة الناشطني اللبنانيني التي تحّولت إلى 
كرة ثلج تكبر بوجه كل األطراف املشاركة في 

الحكومة. 
وبــفــعــل االعــتــصــامــات املــســتــمــرة مــنــذ مــســاء 
ـــلـــهـــا قــمــع 

ّ
ــت املـــــــاضـــــــي، والــــــتــــــي تـــخـــل ــبــ ــســ الــ

للناشطني وحملة ضغوط سياسية وأمنية، 
تعيش الحكومة في حــال إربــاك تــام، ويصل 
القول  إلــى  بالسلطة،  العارفني  األمــر ببعض 

إنها تعيش حالة رعٍب. 
ويــنــقــل عــــدد مـــن زوار الـــســـرايـــا الــحــكــومــيــة 
الـــوزراء، تمام   رئيس 

ّ
أن الجديد«،  »العربي  لـ

سام، »غير متمّسك بكرسيه ولن يرضى بأن 
يقف في موقع املشاهد تجاه الروح الشعبية 

التي تهّب الشارع وتعيش الظلم والقمع«.
ــر الــبــيــئــة،  ويــمــكــن نــقــل الـــجـــّو نــفــســه عـــن وزيــ
مــحــمــد املــشــنــوق الــــذي تـــحـــّول، مــع اســتــمــرار 
ــايــــات داخــــــــل الـــحـــكـــومـــة  ــفــ ــنــ تـــفـــاعـــل أزمــــــــة الــ
وخـــارجـــهـــا، إلــــى مـــا يــشــبــه »كـــبـــش مــحــرقــة« 
نهاد  الداخلية  وزيــر  أمــا  السياسية.  الطبقة 
املشنوق، املسؤول السياسي املباشر عن قمع 
االعــتــصــامــات فــي األيـــام املــاضــيــة، فلجأ إلى 
مجموعة من الصحافيني وعقد معهم جلسة 

احتجاجات 
السلطة مرعوبة             لبنان

من الشارع وضغوط 
دبلوماسية لمنع الفراغ

زوار ينقلون عن 
رئيس الوزراء أنه غير 

متمّسك بكرسيه

23
سياسة

... وقانون األحزاب الجديد ينتظر اختبار التطبيق

المنطقة الخضراء لم تعد حصنًا للمسؤولين العراق: تظاهرات تفويض العبادي تطيح بمحافظين

ويــمــهــد هــــذا املـــوقـــف ألي تـــراجـــع يــمــكــن أن 
يحصل على الجبهة الحكومية من قبل هذا 

الفريق في حال استمرار الحراك. 
»الـــعـــربـــي  ــادر وزاريـــــــــــة لــــ ــ ــــصـ كـــمـــا أشـــــــــارت مـ
 أحــــد أطـــــراف قــــوى 14 آذار 

ّ
إلــــى أن الـــجـــديـــد« 

املــشــاركــة فــي الحكومة، وضــع ورقــة استقالة 
وزرائــه على الطاولة »قبل أن يعود ويتراجع 
 
ّ
نتيجة ضغوط دبلوماسية صريحة أكدت أن

الفراغ ممنوع في السلطة«. ويعني هذا األمر 
 السلطة، إذا ما أرادت التمسك بالحكم، فهي 

ّ
أن

مقدمة إما على تسجيل سلسلة من التنازالت 
أو ضــرب حراكهم  الناس ومطالبهم،  لصالح 

والبطش به.
أما على صعيد فريق 8 آذار، فا يــزال رئيس 
تكتل التغيير واإلصــاح النائب ميشال عون 
يــحــاول الــلــعــب عــلــى حــبــال الــنــاس والسلطة 
الشعبي  للحراك  أعلن عــون عن دعمه  آن.  في 
ــرقــــوا شـــعـــاراتـــه   املـــتـــظـــاهـــريـــن ســ

ّ
ــبـــر أن ــتـ واعـ

فــي حــني هــو يشكل فريقا أساسيا  ومطالبه، 
من الحكومة املسؤولة عن تكّدس النفايات في 
الحكومة ال  التعطيل داخــل  الــشــوارع، ودوره 
يساهم إال في تعقيد األمور أكثر في ما يخص 

باقي امللفات االقتصادية واالجتماعية. 
أما رئيس مجلس النواب، نبيه بري، فمنشغل 
فـــي تــســويــة األوضـــــــاع داخـــــل الــحــكــومــة قبل 

من  وذلـــك  الشعبية،  األزمـــة  ملعالجة  االنــتــقــال 
خال املبادرة التي يحملها إلرضــاء عون في 
املحافظة  بهدف  العسكرية  التعيينات  ملف 
على حظوظ صهر عون، العميد شامل روكز، 
فـــي تــبــوؤ قـــيـــادة الــجــيــش. فــاالهــتــمــام بــعــون 
ومـــطـــالـــبـــه، فـــرضـــه حــــزب الـــلـــه عــلــى الــحــلــفــاء 
ــيـــس كــتــلــة الــلــقــاء  والـــخـــصـــوم بـــمـــن فــيــهــم رئـ
وتشير  وليد جنباط.  النائب  الديموقراطي، 
مــعــلــومــات خــاصــة بـــ«الــعــربــي الـــجـــديـــد« إلــى 
 األخــيــر التقى األربــعــاء املــاضــي، أحــد كبار 

ّ
أن

 »على 
ّ
غ منه أن

ّ
املسؤولني في حزب الله وتبل

الــجــمــيــع االخــتــيــار بــني الــبــلــد أو الــشــراكــة مع 
عــــون«، بــحــســب أحـــد املــطــلــعــني عــلــى مجالس 
 الحوار ضروري 

ّ
جنباط الذي أكد الجمعة أن

مع عون.
وبــالــعــودة إلــى حــركــة الــشــارع، مــن املفترض 

الوزراء العراقي حيدر العبادي، أمس الجمعة، إلى »تشكيل  دعا رئيس 
التابعة  العقارات  وإيجار  بيع  أوامــر  لمراجعة  مختصة  قانونية  لجان 
المرحلة  خالل  األخــرى  والمحافظات  بغداد  العاصمة  في  للدولة 
على  بياٍن  في  الــوزراء  رئيس  مكتب  وحّث  كانت«.  جهة  ألي  السابقة، 
السابقة  المرحلة  االستيالء عليها خالل  التي تم  األموال  إعادة  »ضرورة 
خارج السياقات القانونية، إلى الدولة«. وتأتي دعوة العبادي الجديدة، 

الستكمال حزمة اإلصالحات التي أعلن عنها في وقٍت سابق.

دعا رئيس تكتل التغيير واإلصالح، النائب ميشال عون، أمس، أنصاره إلى 
نسخها  التي  الشعارات  رفع  »وإعــادة  المقبل،  الجمعة  يوم  التظاهر 
عنا المتظاهرون في ساحة رياض الصلح«. وحدد عون خيارات فريقه 
رئيس  وانتخاب  النواب  مجلس  وتفعيل  الحكومي  العمل  لجهة 
إقرار  الشعب، قبل  الرئيس مباشرة من  »انتخاب  إلى  للجمهورية، فدعا 
قانون جديد لالنتخابات أو تأليف حكومة«. كما دعا إلى حصر التشريع 
في البرلمان بما يخص »إعادة تكوين السلطة ومصلحة الدولة العليا«.

عون يحشد أنصاره

استعادة األموال والعقارات

نواف التميمي

كانت املراسلة الصحافية، 
إليسون باركر، تتحدث إلى 
ضيفتها عن جمال بحيرة 

جبال فرجينيا، وكان املصور 
آدم وورد يحاول نقل الصورة 
مباشرة إلى جمهور »برنامج 
الصباح«. في خلفية املشهد، 

وبعيدًا عن عيون الناس أو 
الكاميرا، كان القاتل يتربص 

بانتظار اللحظة األنسب للقتل. 
تقدم القاتل بريس ويليمز بدم 

بارد ممسكًا سالح الجريمة 
 
ً
بيد، وفي األخرى هاتفًا جواال

ليصور مشهد القتل. وفي 
لحظات ُحجبت الصورة عن 

الهواء بعد أن أردت طلقات 
ويليمز املصور والصحافية 

وجرحت الضيفة. 
جرت جريمة القتل على الهواء 

مباشرة، وفي لحظات انتقل 
صوت الضحايا إلى بيوت 

املشاهدين، لتختلط رائحة املوت 
البارد برائحة قهوة الصباح 

الساخنة. لم يكتف القاتل 
بارتكاب جريمته، بل أصر على 

توثيقها بهاتفه الجوال، لبث 
 الى متابعيه 

ً
مشهد القتل كامال

على مواقع التواصل االجتماعي 
قبل لحظات من انتحاره.

جريمة فرجينيا املتلفزة، حلقة 
جديدة في مسلسل الجرائم 
املصورة، وكأن القتل لم يعد 

يشبع غليل القاتل، ما لم يشهد 
عليه املاليني. أو كأن كل مشاهد 
العنف والقتل والدم التي تنتجها 

»هوليوود« لم تعد تروي ظمأ 
الناس للعنف والبطش، أو 

كأن القتل وجز الرقاب على 
الهواء مباشرة بات جزءًا من 
برامج تلفزيون الواقع. القتل 

املتلفز هو سمة عصر اإلعالم 
االجتماعي، حيث بات القاتل 

يجاهر بجريمته، ويحرص 
على نقلها للمشاهدين. وبات 

املشاهدون يتناقلون أفالم 
القتل مرفقة بـ«اليك« أو تعليق 

بارد باالستهجان أو اإلدانة 
واالستنكار.

الرئيس األميركي باراك أوباما 
سارع إلى إدانة جريمة فرجينيا، 

داعيًا الكونغرس إلى التفكير 
جديًا في تشريعات تحّد من 
انتشار األسلحة الفردية التي 

باتت تحصد أكثر من ألفي روح 
شهريًا. وفي املقابل ال يجد 

الرئيس األميركي حرجًا في 
تصدير أحدث السالح األميركي 

وأفتكه إلى بلدان الشرق األوسط، 
حيث القتل املتلفز بالجملة. 

وكأن أوباما لم يسمع ما قاله 
أحد خبراء الجريمة الذي الحظ 

أن وتيرة القتل بالسالح قد زادت 
في أميركا منذ غزو العراق 

واحتالل أفغانستان وصعود 
نجم »داعش«. لقد بات القتلة 

في شوارع املدن األميركية 
يستنسخون مشاهد القتل 

املتلفز التي يجري تصويرها في 
الشرق األوسط بإخراج أميركي 

وبسالح أميركي، وبمساعدة 
»كومبارس« محلي.    

للحديث 
تتمة

قتل على 
الهواء

متابعة

مع الحدث الحدث

أن تشهد ســاحــة الــشــهــداء فــي بــيــروت مساء 
يرفع شعارات مطلبية  اليوم، حشدًا شعبيا 
في وجه السلطة السياسية، بسبب »فشلها« 
 أزمات النفايات منذ 17 يوليو/تموز 

ّ
في حل

املـــاضـــي، والــقــمــع الــعــنــيــف الــــذي تـــعـــّرض له 
املتظاهرون منذ السبت املاضي.

أن  للتحرك  املنظمة  املــجــمــوعــات  استطاعت 
تــنــظــم نــفــســهــا بــشــكــل أكـــبـــر، خــصــوصــا مع 
ازديـــــــاد املـــجـــمـــوعـــات الـــداعـــيـــة لــلــتــحــرك، مع 
»بدنا  »عالشارع«،  مثل  مجموعات  انضمام 
نــحــاســب«، »22 آب« و«شــبــاب ضــد النظام«، 
واألخــيــرة  ريــحــتــكــم«.  »طلعت  إلــى مجموعة 
كــانــت الــســبــاقــة فـــي الـــدعـــوة لــلــتــحــرك. وبــعــد 
جلسات طويلة، توّصل الداعون للتحرك إلى 
التوافق على عناوين سياسية، مثل املطالبة 
بالدولة املدنية والعادلة والديمقراطية. كما 
وتتركز  ملطالبهم  سقفا  املــتــظــاهــرون  وضـــع 
البيئة محمد  وزيــر  باستقالة  املطالبة  حول 
املــشــنــوق ورئــيــس مجلس اإلنــمــاء واإلعــمــار 
نـــبـــيـــل الـــجـــســـر بـــســـبـــب فــشــلــهــمــا فــــي إدارة 
مــلــف الـــنـــفـــايـــات، ومــحــاســبــة كـــل املــتــورطــني 
فــي االعـــتـــداء وقــمــع املــتــظــاهــريــن ومـــن أعطى 
ــرار بــــذلــــك، ومـــــن لــــم يـــمـــنـــع هـــــذا الــعــنــف  ــ ــقـ ــ الـ
بــذلــك. كما سيدعو  يقوم  أن  وكــان يستطيع 
املتظاهرون إلى تسليم البلديات إدارة ملف 
الــنــفــايــات وخــصــوصــا أن الــقــانــون ُيــحــدد أن 
ــــدد املـــتـــظـــاهـــرون أســبــوعــا،  هــــذا دورهــــــا. وحـ
لــتــقــوم الــســلــطــة بــتــنــفــيــذ هـــذه املــطــالــب، وإال 
ستذهب األمــور باتجاه تصعيدي. ويرفض 
املــــتــــظــــاهــــرون تـــحـــديـــد عـــنـــاويـــن الــتــصــعــيــد 
وأشـــكـــالـــه، إذ يــرغــبــون بــتــرك األمــــر مــفــاجــأة 

للسلطة، إذا ما امتنعت عن االستجابة لهم.
مــن ساحة  التحرك  فــإن نقل  املعطيات،  وفــي 
رياض الصلح إلى ساحة الشهداء، له أسباب 
عـــديـــدة بــســبــب املــنــظــمــني. فــســاحــة الــشــهــداء 
تتسع ألعداد أكبر من املتظاهرين والتوقعات 
أن يفوق العدد األعداد السابقة. كما أن ضبط 
التظاهرة أمنيا أسهل خصوصا وأن الجهات 
الشبان  قــررت تحديد مجموعة من  الداعية، 
األمنية  الــقــوى  بــني  حــاجــز  تشكيل  مهمتها 
واملــتــظــاهــريــن ملــنــع أي احــتــكــاك فــي محاولة 

لتجنب العنف.
وفــي الــســاعــات الــــ48 األخــيــرة، عقد الــداعــون 
للتظاهر لقاءات عديدة لوضع خطط لكيفية 
مـــن مــصــادرة  آذار  قـــوى 8 و14  مـــن  أٍي  مــنــع 
الــتــحــرك واســتــثــمــاره ســيــاســيــا، وخــصــوصــا 
مع وجود معلومات عن نية عدد من النواب 
والــوزراء املشاركة في التحرك خصوصا من 
أن تسعى  املــنــظــمــون  آذار. ويــتــوقــع   8 فــريــق 
بمختلف  تحّركهم  لخرقهم وضــرب  السلطة 
الــــطــــرق، نـــظـــرًا لـــكـــونـــه يـــعـــتـــرض عـــلـــى بــنــيــة 

النظام وليس على فريق دون غيره.

نقاش ملحاولة فهم أخطائه )التي لم يفهمها 
بعد( من جهة وللسيطرة على بعض األقام 
 أبرز ما جاء 

ّ
وتوظيفها من جهة أخرى. ولعل

عــلــى لــســان املــشــنــوق خـــال هـــذه املـــشـــاورات 
قوله إن »أكبر تظاهرة يمكن ألصغر عمامة 
إلــغــاؤهــا«، فــي إشـــارة إلــى دور رجــال الدين، 
مفاعيلها«.  »إلغاء  بالقول  ليعود ويستدرك 
ويــشــيــر هــــذا األمـــــر إلــــى الــســعــي الــســيــاســي 

املستمّر لتعطيل الحراك الشعبي في بيروت. 
وأثــمــرت االتــصــاالت الــداخــلــيــة الــتــي أجــراهــا 
مــســؤولــو تــيــار املــســتــقــبــل إلـــى تــكــريــس هــذا 
اإلربــاك. فاستعاد عدد من مستشاري زعيم 
املــســتــقــبــل، ســعــد الـــحـــريـــري، خـــطـــاب والــــده 
)الــذي اغتيل في بيروت في  الحريري  رفيق 
العام 2005( والقائل إنه »بني السلطة ودمار 
البلد ودم الناس أختار الخروج من الحكم«. 

نهاد  والبلديات،  الداخلية  وزيــر  أكد 
»لن  الداخلية  وزارة  أن  المشنوق، 
إلى  بالدخول  ظرف  أي  تحت  تسمح 
حرم السرايا الحكومية وحرم المجلس 
النيابي تحت شعار حرية الرأي والتعبير«. 
ــالل مــؤتــمــر  ــ ــوق خ ــن ــش ــم وقــــال ال
»ثالث  إن  الجمعة،  أمــس  صحافي، 
النار  أطلقت  وعسكرية  أمنية  جهات 
في الهواء هي حرس مجلس النواب 
األمن  وقــوى  اللبناني  الجيش  وسرية 
ضعف  إلــى  السبب  ــزا  وع الــداخــلــي«، 
التنسيق بين األجهزة ووسائل االتصال، 

مؤكدًا على حق التظاهر.

دخول البرلمان 
والسرايا ممنوع

طرح البعض 
شمول 

القضاء بحزمة 
اإلصالحات 

)حيدر محمد 
علي/فرانس 

برس(
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وائل قنديل

من يشاهد إسراء الطويل بعكازها، 
ويقرأ عن إحالة زميليها، صهيب 

وعمر، للمحاكمة العسكرية، ويتابع 
عمليات القتل اليومية ملحبوسني 

ومعتقلني بال ذنب، ثم يواصل 
السباحة في مستنقعات الكالم العفن 

، جدير به أن 
ً
عن من الذي خان أوال

يتطّوع فورًا في مليشيات املكارثية 
السيسية، ويعلن بوضوح أنه راٍض 

وسعيد بكل هذا القبح، وكل هذا 
الظلم، وكل هذا العار القومي.

القضية باتت من الوضوح بما لم 
يعد يكفي لستر عورات هؤالء 

املختبئني خلف الحوارات العقيمة 
عّما يدور داخل جماعة اإلخوان، 

وينفخون في نار النزاعات بني 
الشباب والشيوخ، أو يتلّهون بالنبش 

في امللفات الشخصية، لهذا أو تلك، 
ويفتعلون معارك عبثية صغيرة، 

تصرف األنظار عن املعركة األساسية 
واألهم، وهي مواجهة هذا االندفاع 

الجنوني نحو قتل كل ما هو محترم 
وا 

ّ
وحقيقي ونبيل في مصر. كف

عن شغل أنفسكم بالتفتيش في 
روا في الحاضر 

ّ
األرشيفات، وفك

واملستقبل، فلن يفيد مصر وال 
خاض معارك املاضي 

ُ
ثورتها أن ت

ترك 
ُ
بكل هذه الهّمة والحماسة، فيما ت
هندسة املستقبل للعصابة التي 

تحكم وتدير وتجرف التربة املصرية 
من إنسانيتها وثورتها. أقول هذا، 

والذكرى األولى لرحيل قديس اليسار 
النبيل، أحمد سيف اإلسالم، أو أحمد 

سيف اإلنسانية، تعبر، دون أن يحاول 
أحد من الذين يّدعون االنتساب 

إلى مدرسته، في حقوق اإلنسان 
م شيئًا منه، أو 

ّ
والسياسة، أن يتعل

ينظر إلى نفسه في املرآة ويتفّحص 
مالمح وجهه املغطى بكل مساحيق 
الفاشية واملكارثية، ويراجع نفسه، 

ويتحّسس مواقع قدميه، ويكتشف 
أنه في الصفوف األولى لدعم سلطة 

القتل والقمع، حني يتشّبث بتلك 
التصنيفات الوضيعة، التي تقسم 

الشعب الواحد إلى فئتني وطائفتني 
روا 

ّ
ومعسكرين. ولينظر الذين سخ

 وغناًء 
ً
أصواتهم وأقالمهم، كتابة

مجانيًا، ملشروع ذبح الكائن اإلخواني، 
ذبح الخراف، أين هم اآلن، ستجد 

ُ
كما ت

غالبيتهم في السجون واملنافي، ومن 
بقي منهم ستراه محتقرًا منبوذًا، 

في دولة األوغاد املنتقمني، التي تنظر 
إليهم باعتبارهم »عبيد إحساناتها« 
أو تريد استعمالهم كالعبيد امللّونني 

في خدمة ملك السيد األبيض. 
لقد بات شيئًا ممجوجًا أن ينتقل 

االستقطاب العنصري األيديولوجي، 
إلى داخل السجون واملعتقالت، 

فيصبح التعاطف ملّونًا بلون االنتماء 
الفكري والسياسي، وتتأسس حمالت 

املطالبة بالحرية على أسس حزبية 
داس كل املعاني النبيلة 

ُ
وشللية، وت

تحت األقدام، وهذا ما يتوخاه النظام 
طوال الوقت، أن يظل ممسكًا بخيوط 

اللعبة، منتشيًا ومستمتعًا بحرب 
الكل ضد الكل، داخل املعسكر اآلخر. 
إن الفترة املاضية قد شهدت دعوات 
ونداءات وصرخات وحوارات، بحثًا 

عن »اصطفاف سياسي« دون أن 
يسفر كل ذلك عن شيء ملموس، 

ق بهذا 
ّ
العتبارات عديدة، منها ما يتعل

التلوث القيمي الذي ال يزال مهيمنًا 
على قطاعات عديدة، ومنها ما يتعلق 
بنجاح سلطات االنقالب في اختراق 

عديد من الحركات واملجموعات 
الثورية، الستخدامها في قطع الطريق 

على كل محاولة جادة لالجتماع 
مجددًا على أرضية يناير. وما دام 

ذلك كذلك، فإن واجب الوقت اآلن هو 
البحث عن »اصطفاف إنساني«‹ 

يضع لنفسه برنامج عمل بسيطًا 
ومحّددًا يتبنى مهمة إحياء الضمائر 

امليتة، وتلك املعطلة، لغوث أكثر من 
ستني ألف مصري تتم تصفيتهم 
خلف األسوار، دون أن يجرؤ أحد 
على فعل أي شيء يتصدى لهذه 

روا جيدًا أن ثورة يناير 
ّ
البشاعة. تذك

بدأت وقفة محدودة من أجل شاب 
مات تعذيبًا على يد الدولة البوليسية، 
سعت رقعة 

ّ
اسمه خالد سعيد، ثم ات

الغضب اإلنساني، مع تصفية شاب 
آخر هو السلفي سيد بالل. كم ألف 

خالد سعيد، وكم ألف سيد بالل 
قتلوا وُيقتلون يوميًا، بينما الجميع 

مشغولون بحواديت »اإلخوان واإلكس 
اإلخوان«. استعيدوا ضمائركم أو 

كونوا »إكس إنسان«.

عن »اإلكس إخوان 
واإلكس إنسان«

مرور
الكرام

خيارات الحكومة: االستقالة، التراجع أو قمع المتظاهرين )حسين بيضون(



الخميس.  يــوم  التنظيم،  عليها  سيطر  الــتــي 
وتمكنت املعارضة من استعادة دلحة لبعض 
الوقت قبل خسارتها مجددًا مساء الخميس«.
وأسفرت االشتباكات العنيفة واملستمرة بني 
الجانبني على محاور القتال في محيط مارع، 
عــن مقتل أكــثــر مــن 60 عنصرًا مــن »داعـــش«، 
املعارضة بمعظم جثثهم. في  قــوات  تحتفظ 
ــقــابــل ســقــط لــلــمــعــارضــة نــحــو 30 عنصرًا، 

ُ
امل

وفــقــا ملــا كشفته مــصــادر مــقــّربــة مــن »حــركــة 
»العربي الجديد«. أحرار الشام« املعارضة لـ

ــعــــارضــــون صـــــــورًا لــجــثــة   نـــاشـــطـــون مــ
ّ
وبـــــــث

الشمالي،  حلب  بريف  »داعـــش«  عملية  قائد 
عــبــدالــلــه عــبــد الــرحــيــم بــكــري حــمــيــدو، الـــذي 
قضى برصاص قــوات املعارضة قــرب مــارع، 
وهــو مــن سكان مدينة الــرقــة وتــعــود أصوله 
إلـــــى بـــلـــدة مـــنـــغ بـــريـــف حـــلـــب. وقـــــد انــتــســب 
حميدو إلى »داعــش« مطلع العام 2013، قبل 

ى ليصبح قائدًا عسكريا بريف حلب.
ّ
أن يترق

ــوات املـــعـــارضـــة مـــن الــصــمــود  ــ ــد تــمــكــنــت قـ وقــ
فــي مــارع حتى اآلن، رغــم اســتــخــدام »داعــش« 
ــدة، تعتمد على 

ّ
اســتــراتــيــجــيــة عــســكــريــة مــعــق

»السعي لحصار قوات املعارضة واستنزافها 
األيــام  التنظيم في  الوقت نفسه«. وتــمــّدد  في 
املــديــنــة، فــي قريتي الحصية  األخــيــرة جنوب 
وتـــل مــالــد، ومــســيــطــرًا عــلــى قــريــتــي أم حــوش 
والوحشية وبلدة حربل، بالتزامن مع تمدده 
ــارع، مــن بــلــدة صـــوران وصـــواًل إلى  شمالي مـ
ــنــــدف، فــــي مــحــاولــة  ــة صــ ــريــ بـــلـــدة تـــالـــني وقــ
قــوات  على  فــرض حصار  بقرب  لإليحاء  منه 
املــعــارضــة، ودفــعــهــا بــالــتــالــي لــانــســحــاب من 
املــديــنــة. وتــعــي قـــوات املــعــارضــة أبــعــاد تمّدد 
 

ّ
»داعـــــــش« شـــمـــال مـــــارع وجـــنـــوبـــهـــا، فـــي ظــل
ــوم الـــخـــمـــيـــس وأمــــس  ــ ــيـــث، يــ ــثـ ســعــيــهــا الـــحـ
التي خسرتها  القرى  استعادة  إلى  الجمعة، 

رامي سويد

جــــّدد تــنــظــيــم »الــــدولــــة اإلســامــيــة« 
العسكريتني ضد  )داعــش( حملتيه 
ــوات املـــعـــارضـــة الـــســـوريـــة بــريــف  ــ قــ
النظام السوري  قــوات  حلب الشمالي، وضد 
املحاصرة بمطار كويرس العسكري، جنوب 
 
ّ
ــن ــريــــف الــــشــــرقــــي. وشــ ــي الــ ــاب فــ ــبــ مـــديـــنـــة الــ
الــتــنــظــيــم هــجــمــات مــتــاحــقــة عــلــى الــطــرفــني 
بشكل مــتــزامــن فــي األيـــام األخــيــرة، فــي إطــار 
ــي ريــــــف حــلــب  ــ ــيـــطـــرتـــه فـ ســـعـــيـــه لـــتـــأمـــني سـ
وتــوســيــعــهــا، قــبــل بــــدء الــعــمــلــيــة الــعــســكــريــة 
ــده، والــتــي يــتــوقــع أن تخوضها  املــرتــقــبــة ضـ
من  بإسناد جــوي ومدفعي  املعارضة  قــوات 
الجيش التركي، لفرض منطقة آمنة وخالية 
قابل 

ُ
من »داعــش« في ريــف حلب الشرقي، امل

للحدود التركية.
وواصـــــل »داعـــــــش«، أمــــس الــجــمــعــة، هــجــومــه 
ــة بـــريـــف حلب  ــعـــارضـ الــكــبــيــر عــلــى قـــــوات املـ
الـــشـــمـــالـــي، لـــلـــيـــوم الــــســــادس عـــلـــى الـــتـــوالـــي. 
»العربي  لـ الحلبي،  حسن  الــنــاشــط  وأوضـــح 
الـــجـــديـــد«، أن »قـــــوات املـــعـــارضـــة تــمــكــنــت من 
صّد هجمات التنظيم املتواصلة على محاور 
القتال شرق وشمال شرق مدينة مارع، التي 
عتبر أهم معاقل قوات املعارضة بريف حلب 

ُ
ت

الشمالي«. وأكد الحلبي أن »قــوات املعارضة 
تــمــكــنــت مـــن اســـتـــعـــادة الــســيــطــرة عــلــى قــريــة 
صــنــدف، شــمــال مـــارع، وهــي تــخــوض معارك 
ضــاريــة ضــد داعــش فــي بلدة حــربــل، جنوبي 
مـــــارع، بـــهـــدف اســـتـــعـــادة الــســيــطــرة عــلــيــهــا«. 
»االشتباكات تستمر  أن  إلــى  الحلبي  وأشــار 
بــشــكــل مــتــزامــن بــني الــجــانــبــني قـــرب الــحــدود 
الـــســـوريـــة الــتــركــيــة، فـــي مــحــيــط قــريــة دلــحــة، 

»داعش« يسعى 
لمنطقة آمنة

التنظيم يصّعد هجماته لطرد 
المعارضة من ريف حلب

أوًال بأول
يحاول تنظيم »الدولة اإلسالمية« )داعش( حسم الموقف ميدانيًا لصالحه في ريف 
حلب، بعد اشتداد حملتيه العسكريتين ضد قوات المعارضة والنظام، بغية السيطرة 

على ريف حلب، قبل إنشاء »المنطقة اآلمنة«

45
سياسة

تصاعدت في األيام األخيرة انتهاكات تنظيم »الدولة اإلسالمية« )داعش( ضد 
ــراد الــذيــن تقع قــراهــم فــي ضــواحــي مدينة الــبــاب فــي ريــف حلب الشرقي،  األكـ
التي تعتزم تركيا إنشاء »منطقة آمنة« فيها. وصلت  املنطقة  كما تقع ضمن 
القرى، ومــصــادرة عشرات  إلــى حــّد اعتقال املئات من سكان هــذه  االنتهاكات 
البيوت وعرضها لإليجار لصالح التنظيم. تسّببت االنتهاكات بموجات نزوح 
جديدة نحو القرى ذات الغالبية الكردية في مناطق سيطرة املعارضة السورية 
اللتني  العرب في ريف حلب  الشمالي، ومنطقتي عفرين وعني  في ريف حلب 

تتمتعان بغالبية كردية وتسيطر عليهما قوات »حماية الشعب« الكردية.
»العربي الجديد«، أّن »داعش شّن منذ مطلع  ويؤكد الناشط مراد السوسياني لـ
األسبوع املاضي، حمالت اعتقال عدة ضد السكان في قرى شدود وقّبة شيح 
والكعيبة  وتــل جرجي وشــاوى  وبليخة  بطال وقعركلبني  وتــل  والشيخ جــراح 
وغــيــرهــا مــن الــقــرى الــتــي يسكنها األكــــراد فــي ريــف حلب الــشــرقــي. وشملت 
حمالت االعتقال، بحسب السوسياني، عشرات السكان من قرية شدود الواقعة 
 من 

ً
ن ناشطون محليون من توثيق أسماء 70 معتقال

ّ
شمال مدينة الباب. وتمك

سكان قرية شدود، قام عناصر »داعش« بإلقاء القبض عليهم قبل نقلهم إلى 
ــق ناشطون أسماء 12 شخصًا، قام 

ّ
الباب. كما وث التنظيم في مدينة  سجون 

التنظيم باعتقالهم من قرية الشيخ جراح و5 آخرين من قرية تل بطال و3 من 
قرى الكعيبة وقعركلبني وبليخة، و6 من قرية شاوى و10 من قرية قبة شيح.

»العربي الجديد« عن انتهاكات »داعش«  ويتحّدث شهود عيان في مدينة الباب، لـ
بحق سكان القرى الكردية في املنطقة التي وصلت إلى مصادرة البيوت التي 
نزح منها سكانها وعرضها لإليجار بأسعار زهيدة. ويلفت شهود عيان إلى 
 في قرية تل جرجي وحدها، و8 

ً
أّن التنظيم قام بمصادرة أكثر من 45 منزال

منازل في قرية أشــدود و6 منازل في قرية الشيخ جــراح. وبعد نهب عناصر 
ليرة  آالف  مقابل خمسة  لإليجار  بعرضها  قاموا  املــنــازل،  ملحتويات  التنظيم 

سورية في الشهر، ما يعادل 16 دوالرًا أميركيًا.
ق ناشطون محليون من مدينة الباب، حاالت سرقة السيارات والدراجات 

ّ
ويوث

إذ  وفــي محيطها،  الطرقات  على  وانتشار عصابات سرقة  املدينة  في  النارية 
تقوم بإيقاف املــارة لتسلب ما يحملون من أمــوال وأجهزة إلكترونية. ويعتبر 
شهود عيان )طلبوا عدم ذكر أسمائهم( أّن »داعــش« يسعى إلى دفع السكان 
للنزوح من هذه املناطق بمختلف الوسائل، ومنها إنهاء حالة األمن التي فرضها 

التنظيم منذ سيطرته على املنطقة في شهر فبراير/شباط العام املاضي.
وقد دفعت انتهاكات داعــش األخيرة ضد األكــراد في ريف حلب الشرقي إلى 
الشعب«  قــوات »حماية  النزوح بشكل جماعي نحو مناطق سيطرة  مزيد من 
الكردية في منطقة عني العرب في ريف حلب الشرقي ومنطقة عفرين شمال 
غرب حلب. كما نزح آخرون نحو القرى الكردية في مناطق ريف حلب الشمالي 

التي تسيطر عليها فصائل املعارضة السورية.
املنطقة  الــكــردي مــن هــذه  الــنــزوح  اســتــمــرار  أّن  إلــى  ويشير ناشطون محليون 
 من األكراد، األمر الذي سيصّعب من مهمة قوات 

ً
سيتسّبب بإخالئها مستقبال

»حماية الشعب« الكردية في حال قّررت التقدم نحوها، لتصل مناطق سيطرتها 
شرق سورية في منطقة عفرين شمال غرب حلب، وهو األمر الذي بات مستبعدًا 
منذ إعالن تركيا اعتزامها إنشاء »منطقة آمنة« في هذه املنطقة، بحيث تكون 
»املنطقة اآلمنة« بني جرابلس ومارع خالية من داعش ومن قوات »حماية الشعب« 
الكردية. ويلفت ناشطون إلى أن زيادة ضغط »داعش« على األكراد في مناطق 
سيطرته في ريف حلب الشرقي يهدف إلى تهجيرهم، في إطار سعيه إلى إخالء 
مناطق سيطرته من أي وجود شعبي معارض له بالكامل، في حال بدأ هجوم 

كبير على التنظيم من قبل فصائل املعارضة بغطاء جوي من الطيران التركي.
رامي...

األكراد مستهدفون أيضًا

التنظيم، ونجحت حتى  في مواجهاتها مع 
اآلن بــاســتــعــادة صــنــدف وتــحــاول اســتــعــادة 
الــــســــيــــطــــرة عــــلــــى بــــلــــدة حــــربــــل ملــــنــــع فــــرض 
الــحــصــار. كــمــا يــســعــى »داعـــــش« الســتــنــزاف 
ــلـــة  قـــــــــوات املـــــعـــــارضـــــة فــــــي مـــــــــــارع، واملـــتـــمـــثـ
الشام«  أحــرار  و»حركة  الشامية«  »الجبهة  بـ
بشكل رئيسي، مع تشكيات أخرى صغيرة.

»داعـــش«  العسكرية ضــد  العملية  تــبــدو  وال 
قـــريـــبـــة، بــانــتــظــار االنـــتـــخـــابـــات الــتــشــريــعــيــة 
التركية املبكرة، واملقررة مطلع شهر نوفمبر/ 

 عــن عــدم قــدرة 
ً
تشرين الــثــانــي املــقــبــل، فــضــا

قوات الفرقة 30 التابعة للجيش الحر، والتي 
الــواليــات  مــن  تــدريــب  على  مقاتلوها  حصل 
املتحدة على األراضي التركية، على املشاركة 
في القتال ضد »داعــش«، في مــارع، الحتمال 

تعّدي »جبهة النصرة« مجددًا عليهم.
مقّربة  من مصادر  الجديد«  »العربي  وعلمت 
ــــوات املـــعـــارضـــة بـــريـــف حـــلـــب، أن  مـــن قـــيـــادة قـ
»اجــتــمــاعــا ُعـــقـــد يــــوم الــخــمــيــس، بـــني ممثلي 
املــعــارضــة،  بــاقــي فصائل  الــفــرقــة 30 وممثلي 

قاتل داعش بريف حلب بهدف التنسيق، 
ُ
التي ت

لكن االجتماع لم يثمر عن شيء بسبب طلب 
باقي فصائل  الفرقة 30 ضمانات من  ممثلي 
املــعــارضــة، بــعــدم تــعــّدي جبهة الــنــصــرة على 
مقاتليها. ولم تتمكن باقي فصائل املعارضة 
من تقديم مثل هذه الضمانات، رغم أن النصرة 
ال تــشــارك فــي القتال ضــد داعــش بريف حلب 
الــشــمــالــي«. وال تقتصر مــخــطــطــات »داعــــش« 
على التمدد بريف حلب الشمالي على حساب 
قـــوات املــعــارضــة، بــل يسعى أيــضــا إلـــى حسم 

حلب  بريف  العسكري  كــويــرس  مطار  معركة 
الشرقي، والذي تتحصن به قوات النظام تحت 
حصار »داعش« منذ نحو العام ونصف العام. 
»العربي  لـ املنطقة  فــي  أفــاد شهود عيان  وقــد 
الــجــديــد«، عــن تــواصــل االشــتــبــاكــات العنيفة 
بــني »داعــــش« وقـــوات الــنــظــام لليوم الــســادس 
على التوالي، في محيط املطار من دون تمكن 
»داعـــش« مــن اقتحام أســـواره وأســـوار الكلية 
الجوية الفنية التابعة لقوات النظام املاصقة 

للمطار.

والمعارضة  الثورة  لقوى  الوطني  لـ»االئتالف  العامة  الهيئة  بــدأت 
التركية، اجتماعًا طارئًا يستمرّ  الجمعة، في إسطنبول  السورية«، أمس 
حتى يوم غد األحد، لبحث خطة المبعوث األممي إلى سورية، ستيفان 
دي ميستورا. وسبق لـ»االئتالف« أن أكد قبل أيام، أن »خطة دي ميستورا 
تمنح النظام مزيدًا من الوقت ليواصل عمليات القتل بحق المدنيين، 

وتتجاوز اإلقرار بالتمثيل الشرعي للمعارضة«.

»االئتالف« يبحث خطة دي ميستورا

نضال محمد وتد

ــيـــس  ــات رئـ ــحــ ــريــ تــــصــ ــرك  ــ ــتـ ــ تـ ال 
املـــجـــلـــس الـــوطـــنـــي الــفــلــســطــيــنــي، 
سليم الزعنون، بشأن الدعوة إلى 
تركيزه  مع  الوطني  املجلس  عقد 
عــلــى احــتــمــاالت رفـــض االحــتــالل 
الــســمــاح لــعــدد كبير مــن أعــضــاء 
املحتلة  األرض  بــدخــول  املــجــلــس 
مــن جهة،  الــــدورة  فــي  للمشاركة 
التي  املختلفة  الفصائل  ومــوقــف 
أعـــربـــت عـــن رفــضــهــا عــقــد دورة 
جهة  مــن  حضر  بمن  استثنائية 
 
ً
ثـــانـــيـــة، حـــيـــزًا كــافــيــًا أو مــعــقــوال
إلثبات حسن وصدق نية رئيس 
الــســلــطــة الــفــلــســطــيــنــيــة، مــحــمــود 
السعي  عباس، وأهــدافــه من وراء 

إلى دورة استثنائية. 
الــزعــنــون، وال  إن تصريحات  بــل 
سيما مــســألــة الــتــخــوف مــن عــدم 
سماح االحتالل ألعضاء املجلس 
من غزة والخارج بالحضور، تبدو 
كدعوة، على استحياء، لالحتالل 
، وبالتالي فقدان 

ً
للقيام بذلك فعال

نحو  واالتــجــاه  القانوني  النصاب 
تفعيل قاعدة » بمن حضر«.

ــتــــصــــريــــحــــات  ــ  وتــــــعــــــزز هــــــــذه ال
ــأن خــطــوة االســتــقــالــة  االعــتــقــاد بـ
ــتــي أقــــدم عــلــيــهــا عـــبـــاس، ومــعــه  ال
بــاقــي األعـــضـــاء املــســتــقــيــلــني، مع 
عقد  الستحالة  املسبق  إدراكــهــم 
دورة عـــاديـــة فـــي ظـــل االحـــتـــالل، 
ــفــــروض  ــار املــ ــــحــــصــ ــل ال ــ وفــــــي ظـ
عــلــى غـــزة، هــي خــطــوة مقصودة 
يــراد منها إضعاف  ومخطط لها 
وإســــكــــات األصــــــــوات املـــعـــارضـــة 
لعباس وحلفائه في قيادة منظمة 
عدم  وضمان  جهة،  من  التحرير 
ــق لــحــركــتــي  ــ ــ ــــاف والئ حـــضـــور كـ
»حــــمــــاس« والـــجـــهـــاد اإلســـالمـــي 

لدورات املجلس، من جهة ثانية. 
ويعني هذا، في واقع الحال، سعي 
الـــلـــه،  ــتـــواصـــل مــــن ســلــطــة رام  مـ
وتكريس  االنــقــســام  تكريس  إلــى 
إقــــــــصــــــــاء كــــــــل مــــــــن »حــــــمــــــاس« 
الهيئة  عـــن  اإلســـالمـــي  والـــجـــهـــاد 
»إنــجــازات  مــن  املتبقية  الــوحــيــدة 
الثورة الفلسطينية« منذ تسلمت 
فصائل الثورة بعد حرب يونيو/
زمــــام  ــام 1967  ــ عـ فــــي  حــــزيــــران 
األمــــــــــور فـــــي مـــنـــظـــمـــة الـــتـــحـــريـــر 

الفلسطينية.  
وال يــزال بمقدور عباس، إذا كان 
ــمـــوجـــب خــدمــة   بـ

ً
ــعــــال ــتـــحـــرك فــ يـ

كله،  الفلسطيني  الشعب  مصالح 
تدارك األمر وتأجيل الدعوة لدورة 
ريثما  الــوطــنــي  للمجلس  جــديــدة 
يــتــم الــتــوصــل إلـــى اتــفــاق وتفاهم 
الفلسطينية  الفصائل  مجمل  مع 
والجهاد  »حــمــاس«  أيضًا  ومعها 
اإلســالمــي، حــول الـــدورة املطلوبة 
املضي نحو مصالحة  يخدم  بما 
 من الرهان 

ً
فلسطينية واسعة، بدال

عــلــى أن يــوفــر االحــتــالل برفضه 
األرض  ــى  ــ ــ إلـ األعــــــضــــــاء  دخــــــــول 
للنهج  ــررًا  ــبــ املــحــتــلــة، ذريــــعــــة ومــ
ــــدورة انقسامية  ل الــقــائــم وســتــارًا 

تحت شعار »بمن حضر«.

للحديث 
تتمة

رهان 
على االحتالل

القدس المحتلة ـ نضال محمد وتد

كشفت صحيفة »هآرتس« في تقرير لها، أمس الجمعة، 
ــزال مــســيــطــرة في  ــ أن الــنــظــرة الــعــســكــريــة واألمـــنـــيـــة ال تـ
خصوصا  العربية،  اللغة  لتعليم  اإلسرائيلي  التخطيط 
نظاميني،  استخدام جنود  وعبر  اإلعــداديــة،  املرحلة  في 
مــا يــزيــد مــن الــهــالــة األمــنــيــة والــحــاجــة الــقــومــيــة لــدراســة 
يعطيها  التي  الـــدروس  فــإن  التقرير،  وبحسب  العربية. 
 
ً
الــجــنــود فــي املــــدارس اإلعـــداديـــة اإلســرائــيــلــيــة تــبــدأ مثا

بــمــطــالــبــة الــتــامــيــذ بــتــقــديــم املـــســـاعـــدة إلحـــبـــاط عملية 
فّك  التاميذ  مــن  ُيطلب  كما  بشأنها.  إخــبــاريــات  وردت 
رموز املعلومات املتوفرة، ومحاولة فهم وترجمة مقاطع 
صوتية أو نصّية من التحذيرات بشأن العملية، وانتهاء 
الشكر لهم ألنهم ساهموا في منع عملية كانت  بتقديم 

ستؤدي بحياة زمائهم في املدرسة.
 هــدفــا أســاســيــا من 

ّ
وتــقــول الصحيفة فــي تــقــريــرهــا، إن

بني مجموعة أهداف تسعى وزارة التعليم اإلسرائيلية 
ــــى تــحــقــيــقــه مــن  ــــاح االســـتـــخـــبـــارات الــعــســكــريــة إلـ وســ
وراء فـــعـــالـــيـــات تــعــلــيــمــيــة كــــهــــذه، هــــو جـــعـــل الــتــامــيــذ 
»يدركون أهمية اللغة العربية«، وقد تم اختيار أسلوب 
 
ّ
أن الرغم من  الغاية. وعلى  أداة لتحقيق هــذه  الترهيب 
خاصة  وحـــدة  تملك  »أمــــان«  العسكرية  االســتــخــبــارات 
الــذيــن فرضت  الــداخــل الفلسطيني  الـــدروز مــن  للجنود 
اإلسرائيلية  املؤسسة  أن   

ّ
إال اإللــزامــيــة،  الخدمة  عليهم 

في  ــأداة  كـ العربية  متعلمي  نــطــاق  توسيع  إلــى  تسعى 
خدمة إسرائيل، وليس كلغة وثقافة.

الــســيــاق، يكشف عميد كلية األدب فــي جامعة  وفــي هــذا 

 شعبة االستخبارات اإلسرائيلية 
ّ
حيفا، رؤبان شنير، أن

ــلـــى تـــطـــويـــر وتـــأهـــيـــل »لــحــم  ــلـــى مـــــّر الـــســـنـــني عـ دأبـــــــت عـ
 
ّ
أن إلــى  التقرير  فيما يشير  الــعــســكــريــة«،  لــاســتــخــبــارات 
تتولى  الــتــي  هــي   8200 النخبوية  االســتــخــبــارات  وحـــدة 
ــر املــرشــديــن مــن الــجــنــود لتمرير هــذه 

ّ
هـــذه املــهــمــة، وتــوف

الفعاليات في املدارس.
للصفني  العربية  اللغة  التاميذ خــال حصص  ويتدرب 
الثاني والثالث إعدادي، على محاوالت لفك رموز الرسائل 
الــتــحــذيــريــة، وفــــك رمــــوز مـــحـــادثـــات مــســّجــلــة بــالــعــربــيــة، 
والسعي للكشف عن موعد العملية، وكل ذلك بعد محاولة 
كلمات  لغز  رمـــوز  فــك  عبر  العملية  تنفيذ  مــكــان  تحديد 
متقاطعة. وبحسب التقرير، فإن هذا األسلوب املتبع في 
تــدريــس الــلــغــة الــعــربــيــة، هــو نــتــاج إخــضــاع تعليم اللغة 
والعسكرية  األمنية  لاحتياجات  إســرائــيــل  فــي  العربية 
الجيش  التعليم وبني  وزارة  الوثيقة بني  العاقة  وبفعل 
اإلســرائــيــلــي. مــن هــنــا، فــإن التعليم فــي الــصــفــوف العليا 
استعراض  مع  التهديدات  في مجمل  يتضمن تخصصا 
ذها 

ّ
مزهو بالفخر لعمليات التصفية واالغتياالت التي نف

االحتال بحق ناشطني ومقاومني فلسطينيني.
ــا الــدكــتــور  ــّدهــ ويــشــيــر الــتــقــريــر إلــــى دراســــــة جـــديـــدة أعــ
يــونــتــان مــنــدل، تكشف أن هـــذا الــتــمــازج واالنــســجــام بني 
لم يبدأ  التعليم اإلسرائيلية والجيش اإلسرائيلي  وزارة 
فــي الفترة األخــيــرة بــل هــو قائم منذ عــشــرات السنني، إذ 
تــكــشــف وثــيــقــة تـــعـــود لــلــعــام 1956، وضــعــهــا مــســتــشــار 
رئيس الحكومة اإلسرائلية للشؤون العربية، يهوشفاط 
أن يتخصصوا  التاميذ  تــخــّرج  مــع  ـــه يجب 

ّ
أن هــركــابــي، 

»ضــمــان تطوير كـــوادر قــادرة  االســتــشــراق فــي املــــدارس، لـــ

العربية، وهو  على تبّوؤ مناصب ووظائف في الشؤون 
ما يلزم ماءمة هذه األجهزة التعليمية لهذه االحتياجات 
الخاصة«. وكان هركابي قد أصبح الحقا جنرااًل وشغل 
ــارات )أمـــــــــان( وعــمــل  ــبــ ــخــ ــتــ مـــنـــصـــب رئــــيــــس شـــعـــبـــة االســ
حتى  العبرية  الجامعة  فــي  الــدولــيــة  للعاقات  محاضرًا 
وفاته قبل نحو عشر سنوات، واشتهر باختصاصه في 

حرب العصابات.
الــتــعــلــيــم  وزارة  فــــي  ــؤولــــني  ــســ املــ  

ّ
أن مــــن  الــــرغــــم  ــلــــى  وعــ

ــيـــس لــجــنــة مـــوضـــوع  ــــي مــقــدمــتــهــم رئـ ــيـــة، وفـ ــلـ ــيـ اإلســـرائـ
 تعليم اللغة 

ّ
العربية، أبراهام شلوسبيرغ، أشاروا إلى أن

واحتياجاته،  الجيش  تأثير  مــدة من  منذ  تحّرر  العربية 
للكنيست  التابعة  والتعليم  التربية  للجنة  خــال جلسة 
 البروفسور 

ّ
 أن »هآرتس«، لفتت إلى أن

ّ
العام املاضي، إال

ذاتــه، كــان أول من عــارض خطوة وزيــر التربية والتعليم 
تعليم  إلزامية  بإلغاء  بيرون  شــاي  السابق،  اإلسرائيلي 
اللغة العربية، إذ اعتبر شلوسبيرغ أن قرار بيرون يمّس 

بأمن الدولة.
ويكشف كــتــاب مــنــدل بحسب الــتــقــريــر، أن الــخــط املــوّجــه 
فــي تعليم الــلــغــة الــعــربــيــة، كـــان وال يــــزال كــمــا هــو عليه، 
»باعتبارها لغة نسمعها ونترجمها، وليست لغة وثقافة 
نـــقـــرؤهـــا«. هــكــذا تــبــلــور جــهــاز كــامــل يــمــثــل فــيــه الــعــربــي 
االســتــخــبــارات شركاء  رجــال جهاز  يعتبر  فيما  الغريب، 
اإلسرائيلية  التعليم  وزارة   

ّ
أن يفسر  ما  وهــذا  طبيعيني، 

ف 1317 أستاذًا للغة العربية في املــدارس اليهودية 
ّ
توظ

العرب. ويتضح أيضا أن املنهج  بينهم 127 شخصا من 
م الطاب تحّدث اللغة العربية، إال 

ّ
املعمول به، يكاد ال يعل
، بحسب الكتاب.

ً
قليا

تعليم العربية في مدارس االحتالل... أداة لخدمة األهداف األمنية

تحليل اخباري

لصحيفة  تــقــريــر  كــشــف 
أمس  أحــرنــوت«،  »يديعوت 
»ويــز«  تطبيق  أّن  الجمعة، 
ــقــــني فــي  ــائــ ــــســ إلرشــــــــــاد ال
ــول إلــــــى غـــايـــتـــهـــم،  ــ ــــوصــ ــ ال
ــقــدس  يــقــفــز عـــن أحـــيـــاء ال
الــعــربــيــة املــحــتــلــة، ويـــوّجـــه 
السائقني اإلسرائيليني في 

مسار طويل. 
واعترفت إدارة الشركة في 
ــأن »املـــســـارات  إســرائــيــل بـ
البديلة أتت وفقًا لتعليمات 
اإلسرائيلية،  الــشــرطــة  مــن 
بــســبــب ازديـــــــــاد عــمــلــيــات 
ضد  الفلسطينية  املقاومة 
ــيــــني فـــــي هــــذه  ــلــ ــيــ ــرائــ اإلســ

األحياء«.

األميركية،  الخارجية  وزارة  ــّددت  ج
بـ»تحقيق  التزامها  الجمعة،  أمس 
عن  بعيدًا  سورية،  في  سياسي  انتقال 
بعدما  ــد«،  األس بشار  السوري  الرئيس 
الخاص،  األميركي  المبعوث  أجــرى 
روسيا،  في  مباحثات  راتني،  مايكل 
السورية.  األزمة  إنهاء  كيفية  تناولت 
وذكرت الخارحية األميركية أن »استمرار 
التطرّف  يــزيــد  السلطة  فــي  ــد  األسـ

ويذكي التوترات في المنطقة«.

ألقت مروحيات تابعة للنظام السوري، 
أمس الجمعة، 28 برميًال متفجرًا على 
دمشق  غوطة  فــي  ــا،  داريـ مدينة 
»داريــا  مركز  مدير  وأفـــاد   الغربية. 
األحمد،  حسام  المعارض،  اإلعالمي« 
»القصف  ــأن  ب ــاضـــول«،  »األنـ لــوكــالــة 
نزح  التي  المدينة  وســط  استهدف 
عنها معظم سكانها، وتسبّب بدمار 
كبير إلى جانب الدمار الموجود أصًال«.

مستقبل من 
دون األسد

28 برميًال 
على داريا

يستعّد نشطاء فلسطينيون لمواجهة 
قرارات االحتالل بمصادرة األراضي في 

الضفة، عن طريق المشاركة في حملة 
»المليون شجرة«، اليوم

تثير قضية عودة 
»الجهاديين« التونسيين 

من سورية، ردود فعل 
متباينة داخل تونس، بين 

مؤيد للخطوة ومعارض 
لها خوفًا من تداعياتها

الخليل ـ محمد عبيدات

ملقاومة  الشعبية  الــلــجــان  نــشــطــاء  يــتــوقــف  ال 
الــــجــــدار واالســـتـــيـــطـــان فــــي الـــضـــفـــة الــغــربــيــة 
املــحــتــلــة، عـــن مـــواجـــهـــة ســـيـــاســـات االحـــتـــال، 
الرامية جميعها إلى مصادرة املزيد من أراضي 
ــيـــطـــرة عــلــيــهــا لــصــالــح  الــفــلــســطــيــنــيــني والـــسـ
الـــتـــوســـع االســـتـــيـــطـــانـــي. ويــســتــعــّد الــنــشــطــاء 
لــلــتــصــدي ملــخــطــطــات ســلــطــات االحــــتــــال في 
يطا،  بلدة  شــرق  البدوية،  والتجّمعات  القرى 
جــنــوبــي مــديــنــة الــخــلــيــل فـــي جــنــوب الــضــفــة، 
ملــواجــهــة خــطــر مـــصـــادرة املـــئـــات مـــن أراضــــي 
املــــزارعــــني الــفــلــســطــيــنــيــني، عـــن طـــريـــق زراعــــة 
عشرات األشجار املثمرة، ضمن حملة »املليون 

شجرة« الثالثة، في األراضي الفلسطينية.
ويــــقــــول مـــنـــّســـق الـــلـــجـــان الــشــعــبــيــة ملــقــاومــة 
ــنـــوب الــضــفــة  الــــجــــدار واالســـتـــيـــطـــان، فــــي جـ

البئر والخزان، والذي  قــرارات هدم  االحتال 
ــقـــرى املــحــيــطــة بــقــريــة أم  ــددًا مـــن الـ ــ ي عـ

ّ
ُيـــغـــذ

صفا، إضافة إلى منع أصحاب األراضــي من 
الوصول إليها، بحجة أنها ُمَصاَدَرة وتابعة 

لسلطات االحتال«.
ويشير إلى أن »جيش االحتال قد يعترض 
طريق النشطاء، ويحاول منعهم من الوصول 
ــَصــاَدَرة، ال سيما في محيط 

ُ
إلى األراضــي امل

خزان املياه، املمنوع من االستخدام في الوقت 
الحالي، غير أن النشطاء وأصحاب األراضي، 
أجــمــعــوا عــلــى أنـــهـــم ســيــصــلــون إلــــى املـــكـــان، 
وســيــزرعــون األشــجــار ويــســاعــدون املــزارعــني 

على الصمود في أراضيهم وقراهم«.
وأكـــد الــجــبــور أن »لــجــان املــقــاومــة الشعبية 
للمستوطنني  تسمح  لــن  الضفة،  فــي جنوب 
على  مستوطناتهم،  فــي  والــتــوســع  بالتمّدد 
حساب أراضي الفلسطينيني«. وأشار إلى أن 

الجديد«،  »العربي  لـ الجبور،  راتــب  الغربية، 
الشعبية،  املقاومة  نشطاء  من  »العشرات  إن 
ســيــتــوجــهــون الـــيـــوم الــســبــت، إلــــى األراضــــي 
ــزان لــلــمــيــاه  ــ ــاَدَرة فـــي مــحــيــط بــئــر وخــ ــ ــَصــ ــ ــ

ُ
امل

مــهــددان بــالــهــدم فــي قــريــة أم صــفــا، جنوبي 
ــة عـــشـــرات األشــجــار  ــزراعـ شــــرق بــلــدة يــطــا، لـ
ــــى لــلــتــصــدي لـــقـــرارات  املــثــمــرة كــخــطــوة األولـ
ــلـــة تــهــدف  االحــــــتــــــال«. وأضــــــــاف أن »الـــحـــمـ
ــم،  ــهــ ــــي أرضــ إلــــــى تـــثـــبـــيـــت الــفــلــســطــيــنــيــني فـ
الــقــوة والــدافــع مــن أجــل الصمود  وإعطائهم 
وعــــدم الـــرضـــوخ لــكــافــة مـــحـــاوالت االحــتــال 
إلى  بــاإلضــافــة  عنها،  ترحيلهم  اإلســرائــيــلــي 
تأمني مصادر رزق أخرى لألهالي، عن طريق 
زراعة أصناف مختلفة من األشجار املثمرة«.
األساسي يكمن  »الهدف  أن  الجبور  ويعتبر 
في مواجهة االستيطان والوقوف في وجهه، 

ال سيما بعدما أصدرت سلطات 

ستتواصل  الشعبية  والفعاليات  »الحمات 
ــــك املـــــنـــــاطـــــق ملـــــواجـــــهـــــة ومــــجــــابــــهــــة  ــلـ ــ ــي تـ ــ ــ فـ
االستيطان«. وفي قرية أم صفا والتجّمعات 
القريبة منها، يعيش نحو 2500 فلسطيني، 
وتربية  الــزراعــة  على  في حياتهم  يعتمدون 
املــواشــي، ويتعّرضون في كثير من األوقــات 
لــعــمــلــيــات هــــدم ملــســاكــنــهــم، فــيــمــا تــحــرمــهــم 
ــتـــال مـــن الـــتـــوّســـع الــعــمــرانــي،  ســلــطــات االحـ
حرمانهم  سيما  ال  الــحــيــاة،  عليهم  وتضيق 

من مشاريع البنية التحتية.
ــزان املــــيــــاه فــي  ــ ــرى، عـــلـــى خــ ــ ــع قــ ــ ــّول أربــ ــ ــعـ ــ ـ

ُ
وت

أم صـــفـــا، وعـــــدا عـــن املـــســـاعـــي اإلســرائــيــلــيــة 
لــتــدمــيــره، إال أنـــه قــد أحــيــط فــي وقـــت سابق 
ــام، أزالـــهـــا االحـــتـــال بعد  ــغــ بــحــقــول مـــن األلــ
رضوخه للفعاليات االحتجاجية، والتي قام 

بها األهالي والنشطاء الفلسطينيون.
وســبــق أن مــنــعــت قــــوات االحـــتـــال املــزارعــني 

الــفــلــســطــيــنــيــني وأصـــــحـــــاب األراضــــــــــــي، مــن 
أنها مناطق مصنفة  إليها، بحجة  الوصول 
ــي«، وفـــقـــا التــفــاقــيــة أوســـلـــو،  ــ بــتــصــنــيــف »ســ
وتبلغ مساحتها نحو 1500 دونــم من أصل 
ــم. األمـــر الـــذي دفــع النشطاء إلى  3 آالف دونـ
املشاركة في حملة »املليون شجرة« الثالثة، 
ــــوام في  وهـــي حــمــلــة دولـــيـــة انــطــلــقــت قــبــل أعـ
كافة املناطق املهددة باالستيطان في الضفة، 

ولدعم املزارعني الفلسطينيني أيضا.
فـــي غـــضـــون ذلـــــك، يـــخـــوض الــفــلــســطــيــنــيــون 
مــواجــهــات مستمرة مــع االحـــتـــال. ولـــم تكن 
بالرصاص  الجمعة،  أمس  العشرات،  إصابة 
ــاملــــطــــاط خـــال  ــي واملــــعــــدنــــي املـــغـــلـــف بــ ــحــ الــ
املـــواجـــهـــات الــعــنــيــفــة الــتــي أعــقــبــت مهاجمة 
الغربية  الضفة  االحتال في مسيرات  قــوات 
املــحــتــلــة املــنــاهــضــة لـــلـــجـــدار واالســـتـــيـــطـــان، 

سوى جزء من املواجهات املتواصلة.

»المليون شجرة«... سالح 
مقاومة فلسطيني

التصريحات  هــذه  أثــارت  لتنظيم عودتهم«. 
الـــبـــاد، بــني مــنــّددة  فــي  فــعــل متبانية  ردود 
بالدماء«،  أيديهم  خت 

ّ
»تلط مقاتلني  بعودة 

ومــؤيــدة لــعــودة املــقــاتــلــني »الــتــائــبــني« شــرط 
إعادة تأهيلهم.

إلــى  الــتــونــســيــة ســـارعـــت  الـــخـــارجـــيـــة  وزارة 
التأكيد أنه »تم تحريف تصريحات الوزير«، 
 عـــددًا من 

ّ
 »الــبــكــوش ذكـــر أن

ّ
مــشــّددة عــلــى أن

الجهاديني املتواجدين في سورية قد اتصلوا 
بالقنصلية التونسية في إسطنبول، وأعربوا 
عــن رغبتهم فــي الــعــودة إلـــى أرض الــوطــن«، 
نــافــيــا فــتــح قــنــوات تــفــاوض مــع الــجــهــاديــني. 
وهو ما دفع إحدى الصحف املحلّية إلى نشر 
التسجيل الصوتي للحوار، لتأكيد صحة ما 

سب إلى الوزير.
ُ
ن

ــلــــي زرمـــــديـــــن،  يـــعـــتـــبـــر الـــخـــبـــيـــر األمــــــنــــــي، عــ
حــتــى  وال  األرضـــــيـــــة،  تـــمـــلـــك  ال  »تــــونــــس   

ّ
أن

ــادي، فــهــؤالء  ــهـ ــقـــدرة عــلــى اســتــقــبــال أي جـ الـ
قبولهم  يمكن  وال  بــالــدمــاء  أيــديــهــم  تلطخت 
فـــي تـــونـــس«. ويــضــيــف الــخــبــيــر األمـــنـــي في 
»الجهاديني   

ّ
أن الجديد«،  »العربي  لـ تصريح 

الـــذيـــن تـــوّجـــهـــوا إلــــى ســـوريـــة، تـــدربـــوا على 
ــارك معظمهم  ــ حــمــل الـــســـاح فـــي لــيــبــيــا، وشـ
 الــتــوبــة ال تــنــدرج ضمن 

ّ
فــي الــقــتــال، كــمــا أن

الفوضى   »من عشق 
ّ
أن إلى  عقيدتهم«، الفتا 

االنــدمــاج  يمكنه  ال  محيطها  ضــمــن  وعــــاش 
مجددًا في املجتمع التونسي«.

 »تونس تعيش على وقع 
ّ
ويعتبر زرمدين أن

تونس ـ بسمة بركات

ال تـــــــــزال تــــصــــريــــحــــات نـــســـبـــت إلــــــــى وزيــــــر 
ــبـــكـــوش،  الـــخـــارجـــيـــة الـــتـــونـــســـي، الـــطـــيـــب الـ
ــال مــع  ــ ــــصــ ــوات االتــ ــ ــنـ ــ ــن فـــتـــح قـ ــ األخــــــيــــــرة، عـ
ــة  ــــي ســـوريـ ــــني‹‹ الـــتـــونـــســـيـــني فـ ــاديـ ــ ــهـ ــ ــجـ ــ ›‹الـ
الراغبني بالعودة محل جدل كبير في الباد. 
فقد أشــار البكوش في حديثه، يــوم الثاثاء 
 »هناك من نِدم ويريد العودة 

ّ
املاضي، إلى أن

إلـــى تــونــس، وقـــد اتــصــل هـــؤالء بالقنصلية 

تهديدات إرهابية، كما أن األوضاع في ليبيا 
غير مستقرة، وبالتالي فإن الشباب التونسي 
الذين سبق أن ُمنعوا من السفر إلى جبهات 
انتظروه  الذي طاملا  الدعم  القتال، سيجدون 
أن تسمح  لتونس  يمكن  لذلك ال  في تونس، 
ــا«. ويــبــنّي  ــهـ ــيـ بـــعـــودة الــجــهــاديــني إلــــى أراضـ
الخبير أن »عـــودة الــجــهــاديــني إلــى األراضـــي 
الستقرار  حقيقيا  تــهــديــدًا  تشّكل  التونسية 
تونس. كما أن تونس ال يمكن أن تكون أكثر 
ديمقراطية من الدنمارك وبريطانيا وأملانيا 
والعودة  الجنسية  من  املقاتلني  التي حرمت 

إلى أراضيها«.
في السياق نفسه، تقول رئيسة املركز الدولي 
للدراسات االستراتجية األمنية والعسكرية، 
ه »يوجد 

ّ
»العربي الجديد«، إن بدرة قعلول، لـ

فــي ســوريــة حــوالــى 6 آالف مجاهد تونسي، 
قوا رائحة الدماء وتدّربوا 

ّ
ومعظم هؤالء تنش

على ثقافة القتال، لذلك ال يمكن السماح لهم 
استقبلت  »تونس   

ّ
أن إلــى  وتشير  بالعودة«. 

لغاية  ــهــا 
ّ
وأن العائدين،  من  مقاتل   700 نحو 

ــز تـــأهـــيـــل وال وســـائـــل  ــراكــ ــيــــوم ال تــمــلــك مــ الــ
ملــراقــبــة هــــؤالء، وال حــتــى قــوانــني تسمح لها 

بمحاكمتهم«.
التونسيني  »املقاتلني   

ّ
أن إلــى  قعلول  وتلفت 

في سورية ال يعترفون باالنتماء إلى الدولة 
وال يهّمهم الوطن، وهذا ما دفعهم إلى البحث 
عن بديل«، متسائلة عن »كيفية التمييز بني 
مــن تـــّورط فــي القتل ومــن لــم يفعل، وبــني من 

نّسق الذهاب ومن تّم إغــراؤه«. وترى قعلول 
ــه »بــعــد انــتــهــاء األزمــــة الــســوريــة، ستكون  أنـ
ــام أزمــــة حقيقية تــكــمــن فـــي عـــودة  تــونــس أمــ
 غــيــاب تــام 

ّ
املــقــاتــلــني إلـــى أراضـــيـــهـــا، فـــي ظـــل

من  نفسها  أن تحمي  مــن  تمّكنها  ــة 
ّ
ألي خــط

»بــاب   
ّ
أن قعلول  وتعتبر  الــجــهــاديــني«.  خطر 

التوبة ال ُيفتح أبدًا أمام املجموعات الخطيرة 
واإلرهابية«.

ــل، يـــــرى االخـــتـــصـــاصـــي فــــي عــلــم  ــابــ ــقــ فــــي املــ
 »عـــــددًا كــبــيــرًا 

ّ
االجـــتـــمـــاع، ســامــي نــصــري أن

من الجهاديني وتقريبا بنسبة 90 في املائة، 
ـــهـــم فــقــدوا 

ّ
تـــوّجـــهـــوا إلــــى جــبــهــات الــقــتــال ألن

ــل فــــي وطـــنـــهـــم، لـــذلـــك ال يــنــبــغــي إغــــاق  ــ األمــ
الباب في وجوههم مجددًا«. ويعتبر نصري 
 »الــعــائــديــن هــم بمثابة كــنــز مــعــطــيــات، إذ 

ّ
أن

يمكن  التي  املعلومات  مــن  يكفي  مــا  يملكون 
 مــلــف 

ّ
ــنــا أن ــفــــادة مــنــهــا أمـــنـــيـــا«، مــبــّي ــتــ االســ

ســفــر الــشــبــاب إلـــى ســـوريـــة بــقــي مـــن املــلــفــات 
كشف جميع خيوطها بعد.

ُ
الغامضة، إذ لم ت

ويدعو نصري إلى ضرورة توفير مؤسسات 
يعمل  وأن  الـــعـــائـــديـــن،  مــســتــقــلــة الســتــقــبــال 
املجتمع املــدنــي مــع هـــذه املــؤســســات إلعـــادة 
املشكلة   

ّ
أن موضحا  الــشــبــاب،  هـــؤالء  تأهيل 

الــتــي قــد تــواجــه هـــؤالء تكمن فــي مــدى تقّبل 
نظرية   

ّ
أن إلــى  نصري  ويشير  لهم.  املجتمع 

 رفض 
ّ
أن بّينت  فــي علم االجتماع  »الــوصــم« 

إلى  الــعــودة  إلــى  التائبني  املجتمع قد »يدفع 
اإلجرام أو اإلرهاب مجددًا«.

سجال عودة »الجهاديين« التونسيين
تقرير

تقرير

البكوش أكد أن عددًا من الجهاديين يرغبون في العودة  )فتحي بلعيد/فرانس برس(

على هامش الحدث
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يتحدى الفلسطينيون جميع محاوالت االحتالل لطردهم من أراضيهم  )فرانس برس(

تعمل المعارضة على منع فرض »داعش« للحصار  )سعيد محمود ليلى/األناضول(



واشنطن ـ منير الماوري

ــة الــــســــعــــوديــــة،  ــيــ ــركــ ــيــ تـــكـــتـــســـب الــــقــــمــــة األمــ
والــتــي ستعقد فــي واشنطن، فــي الــرابــع من 
في  حاسمة،  أهمية  املقبل،  سبتمبر/أيلول 
ظـــل األزمـــــات املــتــنــقــلــة فـــي الـــشـــرق األوســــط، 
جــدول  على  رئيسي  كبند  والــتــي ستحضر 
محادثات العاهل السعودي سلمان بن عبد 

العزيز، والرئيس األميركي باراك أوباما.
املرتقبة  الــزيــارة  األبــيــض  البيت  أكــد  وفيما 
لــلــعــاهــل الـــســـعـــودي إلــــى واشــنــطــن ولـــقـــاءه 
 الــقــمــة 

ّ
املــنــتــظــر مـــع أوبــــامــــا، مــشــيــرًا إلــــى أن

للبلدين  املشتركة  الــجــهــود  على  »ستتركز 
فــــي مــــجــــال مـــكـــافـــحـــة اإلرهــــــــــاب وتــــطــــورات 
اليمن وســـوريـــة«، شهد منزل  الــنــزاعــن فــي 
وزيـــر الــخــارجــيــة األمــيــركــي جــون كــيــري في 
األميركية،  ماساتشوستس  بوالية  نانتكت 
األخــيــرة لجدول  اللمسات  أيـــام، وضــع  قبل 

أعمال القمة.
»العربي  لـ أميركية مسؤولة  وقالت مصادر 
ــر  ــ ــمــــع وزيــ الـــــــــذي جــ الــــلــــقــــاء  الـــــجـــــديـــــد« إن 

صنعاء، تعز ـ العربي الجديد

املخلوع  الرئيس  وقـــوات  الحوثيون  يـــزال  ال 
علي عبدالله صالح يفرضون حصارًا خانقًا 
ــفــــذون عـــمـــلـــيـــات فــي  ــنــ ــلـــى مـــديـــنـــة تـــعـــز ويــ عـ
محافظة إب منذ نحو أسبوعن، في محاولة 
إلبطاء عجلة قطار الهزائم التي بدأت من عدن 
مهدت  والــتــي  الجنوبية،  املحافظات  وبــاقــي 
الشرعية  وقــوات  الشعبية«  »املقاومة  لتقّدم 
الذي  األمــر  وهــو  الشمالية.  املحافظات  نحو 
رفع من مخاوف الحوثين من املعركة التالية 
مختلف  يحشدون  جعلهم  مــا  معاقلهم،  فــي 

إمكاناتهم إلبقاء املعركة بعيدة.
وكانت محافظة إب، جنوبي غرب البالد، من 
أبرز النقاط الساخنة خالل األيام املاضية، إذ 
اشتدت املواجهات في أكثر من أربع جبهات، 
لت في الرضمة والعدين وبعدان ومدينة 

ّ
تمث

إب، مــركــز املــحــافــظــة. وتــمــّكــن الــحــوثــيــون من 
مديرياتها،  معظم  على  السيطرة  اســتــعــادة 
وآخرها مدينة العدين التي تعّد مركزًا لعدد 

من املديريات، غرب املحافظة. 

مطلع  الجبير،  عــادل  السعودي،  الخارجية 
األســـبـــوع الـــحـــالـــي، بــنــظــيــره األمـــيـــركـــي في 
منزل األخير الصيفي، اتفق الطرفان خالله 
ــارة. ووصـــفـــت مــصــادر  ــزيــ عــلــى تــفــاصــيــل الــ
بأنها  الزيارة  متطابقة  وسعودية  أميركية 
مـــحـــوريـــة وقــــد يــتــم خــاللــهــا الـــتـــوصـــل إلــى 
تـــوافـــق ســـعـــودي أمـــيـــركـــي عــلــى ســيــاســات 
موحدة قد تفضي إلى حسم ملفات إقليمية 

ساخنة.
وأرجع متابعون ملسار العالقات السعودية 
ــــالن رســمــي  ــ ــدور إعـ ــ ــ األمــــيــــركــــيــــة، تــــأخــــر صـ
أمـــيـــركـــي عـــن الــــزيــــارة حــتــى أول مـــن أمــس 
األميركين  املسؤولن  تعتري  مخاوف  إلى 
مــن تــجــربــة مــايــو/أيــار املــاضــي عــنــدمــا قــرر 

العاهل السعودي عدم املشاركة في
 قــمــة كـــامـــب ديــفــيــد األمــيــركــيــة الــخــلــيــجــيــة 
ــــم تـــبـــريـــر األمــــر  ــرة وتـ ــيــ فــــي الـــلـــحـــظـــات األخــ

»أسباب صحية«. بـ
أن  األميركية  الخارجية  أروقـــة  فــي  ويــتــردد 
الــبــيــت األبــيــض تــلــقــى نــصــائــح مــن أعــضــاء 
في مجلسي الشيوخ والنواب بتجنب إثارة 
قــضــايــا غــيــر أســاســيــة قــد تــغــضــب الــجــانــب 
السعودي من دون وجــود جــدوى سياسية 
مــن طــرحــهــا ســـوى مــغــامــرة غــيــر محسوبة 
بالتسبب في إلغاء قمة تاريخية في ظروف 

سياسية غير مسبوقة.
وأوبــامــا  سلمان  لــقــاء   

ّ
أن محللون  ويعتبر 

املرتقب ال تقتصر أهميته على إعادة ترميم 
الـــعـــالقـــات الــســعــوديــة األمــيــركــيــة فــحــســب، 
أيــضــًا مــن األوضـــاع  وإنــمــا يستمد أهميته 
اإلقليمية ومستقبل املنطقة بصورة شاملة.
يكون  أن  أميركيون  مــراقــبــون  يتوقع  كــذلــك 
ــاع الــــســــعــــودي، األمــــيــــر مــحــمــد  ــ ــدفـ ــ ــر الـ ــ ــ وزيـ

وفيما واصلت مليشيات الحوثين وصالح 
»املقاومة«  قيادات  العديد من  تفجير منازل 
ــذ 

ّ
فــــي مــنــطــقــة حــــدبــــة، قـــــرب مـــديـــنـــة إب، نــف

الــتــحــالــف الــعــشــري، أمـــس الــجــمــعــة، سلسلة 
للحوثين  تابعة  أهــداف  غــارات عنيفة على 
في مدينة إب ومحيطها، رّكــزت على املواقع 
التي تتمركز فيها املليشيات ومنها معسكر 
ــــن الـــخـــاصـــة« ومــرتــفــعــات داخـــل  »قـــــوات األمـ
لقائد  الغارات منزاًل،  املدينة. كما استهدفت 
السنباني،  محمد  العميد  ســابــق،  عــســكــري 
ــه، إثــر  ــرتــ ـــتـــل مـــع عــــدد مـــن أفــــــراد أســ

ُ
الـــــذي ق

الغارات.
وفـــي تــعــز املــحــاذيــة إلب، يــفــرض الحوثيون 
وقـــوات املخلوع حــصــارًا خانقًا، إضــافــة إلى 
الــقــصــف بــاألســلــحــة الــثــقــيــلــة بــشــكــل يــومــي 
منذ أســبــوعــن، وذلـــك بعد تــقــدم »املــقــاومــة« 
ــاء املـــديـــنـــة  ــ ــيـ ــ ــيـــطـــرتـــهـــا عـــلـــى مـــعـــظـــم أحـ وسـ

واملقرات الحكومية فيها.
الجديد«  »العربي  لـ محلية  مــصــادر  وتشير 
 مليشيات الحوثين وقوات صالح لم 

ّ
إلى أن

تكتف بالعمل على منع تقدم »املقاومة« في 
ــذت هجمات مــضــادة ملحاولة 

ّ
املــديــنــة، بــل نــف

 
ّ

اســتــعــادة الــســيــطــرة عــلــى بــعــض املـــواقـــع، إال
العشرات من  عــن مقتل  أســفــرت  املواجهة  أن 
مسلحيها عــلــى جــبــهــات مــتــفــرقــة، وأبــرزهــا 
املدينة. وتــرى املصادر  جبهة الضباب غرب 
 التعزيزات البرية الكبيرة التي وصلت إلى 

ّ
أن

املعركة  مــأرب شرق صنعاء، بمقدورها نقل 
إلى حدود معاقل الحوثين، وهو ما سيؤثر 
وتحديدًا  الغربية،  الجنوبية  الجبهات  على 

إب وتعز، ذات الغالبية املعارضة لهم. 
فــــرض الــحــصــار عــلــى تــعــز وإب والــبــيــضــاء 
مـــــن ســـــــوء وضــــع  الــــــوســــــط، زاد  ومــــنــــاطــــق 

بــن ســلــمــان، مــن بــن أعــضــاء الــوفــد املــرافــق 
السعودية  السفارة  في  مصدرًا  لكن  للملك. 
 
ّ
أن الجديد«  »العربي  لـ في واشنطن أوضــح 

األمــيــر فيصل بــن أحــمــد بــن ســلــمــان، حفيد 
ــذي ال يــشــغــل أي مــنــصــب حــكــومــي،  املــلــك الــ
هــو املـــدرج اســمــه بــن أعــضــاء الــوفــد امللكي 
ــــودي. ووفـــــــق املـــــصـــــدر، فــــــإن األمـــيـــر  ــعـ ــ ــــسـ الـ
فيصل يجمع الخبرة بن الشأنن اإليراني 
واألمــيــركــي على حــد ســـواء. وهــو مــا جعله 
امللفن  فــي  للملك  خـــاص  مستشار  بمثابة 

املــواطــنــن اإلنــســانــي، مــا اســتــدعــى لــقــاء بن 
ــادات مــنــاطــق وســط  ــيـ بــعــض شــخــصــيــات وقـ
الــيــمــن ملــنــاقــشــة األوضـــــاع فـــي هـــذه املــنــاطــق 

عسكريًا وسياسيًا.
البيضاء  فــي غــضــون ذلـــك، تشهد مــحــافــظــة 
ــة«  ــاومـ ــقـ ــات يـــومـــيـــة عــنــيــفــة بــــن »املـ ــهـ مـــواجـ
ومــلــيــشــيــات الــحــوثــيــن فــي مــكــيــراس وقيفة 
الجديد«  »العربي  لـ مصادر  وتفيد  وبــركــان. 
 »مــلــيــشــيــات الــحــوثــيــن واملــخــلــوع فــّجــرت 

ّ
أن

أكثر من سبعة منازل في منطقة بركان في 
البيضاء«. وتشير املصادر إلى أن »املقاومة 
التحالف  قــوات  ت دعمًا من 

ّ
البيضاء تلق في 

العشري وأن األيام املقبلة ستشهد تطورات 
حاسمة في سير املواجهات في املحافظة«.

 
ّ

امليدانية تدل  املؤشرات 
ّ
أن ويعتبر مراقبون 

 الحوثين، وبعدما خسروا الجنوب، 
ّ
على أن

القتال من أجــل الحفاظ على  لم يعد هدفهم 
املعركة  لترك  ــمــا 

ّ
وإن الشمال،  فــي  سيطرتهم 

والــوســطــى،  الغربية  الجنوبية  املــنــاطــق  فــي 
وإبقاء صنعاء وما حولها من مناطق ورقة 

تفاوض على األقل. 
 في غضون ذلك، أعلن العقيد اليمني فاضل 
اليمني  الــجــيــش   

ّ
أن الــجــمــعــة،  أمــــس  حــســن، 

ــبــــالد إلـــى  ــّم 4800 مـــقـــاتـــل مــــن جـــنـــوب الــ ــ ضـ
صــفــوفــه، الــذيــن شـــاركـــوا فــي اســتــعــادة عــدن 

مــعــًا مــنــذ تــولــي األخــيــر الــحــكــم، بــحــســب ما 
ينقل مقربون من األسرة املالكة.

ــرب ومــحــلــلــون  ــ ــتـــوقـــع دبـــلـــومـــاســـيـــون عـ ويـ
اإليـــرانـــي على  املــلــف  أن يهيمن  أمــيــركــيــون 
ــعــــودي  ــــن الــــعــــاهــــل الــــســ ــر الــــنــــقــــاش بــ ــيــ ســ
والـــرئـــيـــس األمـــيـــركـــي، لــكــن هــــذا الـــتـــوقـــع ال 
ــأن املــلــف  ــ يــتــنــافــى مــــع االعـــتـــقـــاد الـــســـائـــد بـ
األميركية  السعودية  العالقات  في  اإليراني 
مـــا هـــو إال عـــنـــوان عــريــض ملــشــكــالت أخـــرى 
جوهرية متفرعة من امللف اإليراني، أبرزها 

اليمني  الرئيس   
ّ
أن إلــى  الحوثين، الفتًا  من 

عبدربه منصور هادي اتخذ قرار استيعاب 
هــؤالء املقاتلن. وأطــلــق على هــذه الــوحــدات 
اســــم »لــــــواء حــــزم ســـلـــمـــان«، فـــي إشــــــارة إلــى 
الـــعـــاهـــل الـــســـعـــودي، املـــلـــك ســلــمــان بـــن عبد 
ــــرت وكـــالـــة »فـــرانـــس  الـــعـــزيـــز، بــحــســب مـــا ذكـ
 عدد أفــراد هذا 

ّ
بــرس«. وأشــار العقيد إلى أن

الـــلـــواء حــالــيــًا بــلــغ 4800 مــقــاتــل مـــن جــنــود 
وضباط وصف ضباط«، موضحًا أن »معظم 
األفــــراد هــم مــن املــقــاومــة الشعبية مــن أبــنــاء 

األزمتان السورية واليمنية. وتؤثر إيران في 
األزمتن سلبيًا من خالل »أذرعها العربية«.
ووفـــــقـــــًا ملـــــا تـــضـــمـــنـــتـــه مـــجـــمـــل الـــتـــحـــلـــيـــالت 
الــســيــاســيــة فـــي الــعــاصــمــة األمـــيـــركـــيـــة، فــإن 
الـــتـــبـــايـــن فــــي بـــعـــض وجــــهــــات الـــنـــظـــر تــجــاه 
أوبــامــا  إدارة  بــن  واليمني  الــســوري  امللفن 
للتجاهل،   

ً
قابال لم يعد  امللك سلمان  وطاقم 

غير أن محللن أميركين توقعوا أن تحسم 
زيــــــارة الـــعـــاهـــل الـــســـعـــودي لــلــبــيــت األبــيــض 
مــعــظــم نـــقـــاط الـــتـــبـــايـــن، خــصــوصــًا »بــعــدمــا 
أثبت السعوديون أنهم أكثر دراية من اإلدارة 
األميركية بالشؤون اإلقليمية بحكم تعاملهم 
معها عن قرب وليس من وراء البحار«، وفقًا 
لتعبير أحد مصادر »العربي الجديد« الذي 

لم يرغب في اإلفصاح عن هويته.
األميركي  التباين   

ّ
أن نفسه  املــصــدر  ويـــرى 

السعودي في ما يتعلق باألزمة السورية ال 
يتعلق بنظام الرئيس السوري بشار األسد 
الذي يتفق الطرفان على ضرورة رحيله من 
أجل إعادة االستقرار إلى هذا البلد العربي، 
ولـــكـــن الــتــبــايــن الــقــائــم لـــه عـــالقـــة بــالــبــدائــل 
املــتــاحــة، إذ تــجــعــل تــجــربــة األمــيــركــيــن في 
العراق واشنطن أكثر ترددًا من ذي قبل في 
اإلطاحة باألنظمة قبل توفير البديل القابل 

للحياة.
األمــيــركــيــة  اإلدارة  عــلــى  مـــراقـــبـــون  ويــعــيــب 
ــيــــة مـــــا يـــصـــفـــونـــه بــــاالنــــفــــصــــام فــي  ــالــ الــــحــ
مــعــايــيــرهــا لــقــضــايــا املــنــطــقــة وعــــدم وجـــود 
استراتيجية ثابتة في التعامل مع القضايا 
املتشابهة، إذ تصر الواليات املتحدة، تحت 
العسكري غير  الحل  أن  أوبــامــا، على  قيادة 
 للنجاح 

ً
قابل للنجاح في اليمن وتراه قابال

في سورية.

يتدربون  املقاتلن   
ّ
أن وأّكـــد  عـــدن«.  محافظة 

على مدخل قاعدة في عدن.
فت األطراف السياسية لقاءاتها 

ّ
سياسيًا، كث

الــتــحــركــات العسكرية اســتــعــدادًا  تــزامــنــًا مــع 
مــصــدر سياسي  ويــكــشــف  لتحرير صــنــعــاء. 
 »قـــيـــادات فــي حــزب 

ّ
»الــعــربــي الــجــديــد«، أن لـــ

املؤتمر الوطني تجري في ما بينها لقاءات 
إلعــادة ترتيب الحزب من الداخل، بعيدًا عن 
األيــام  الترتيبات ستظهر خــالل   

ّ
صالح، وأن

املقبلة«.

تسوية تضمنت شرطًا يقضي بإعادة هيكلة 
الحزب من الداخل، وهو ما استغله األخير في 
إبعاد القيادات التي أعلنت تأييدها للسيسي 

عن مواقعها.
ــلــــحــــزب، فــــبــــدأت مــع  ــة لــ ــثـ ــالـ ــثـ ــلــــة الـ أمــــــا املــــرحــ
االنقسامات التي شهدها أخيرًا بعد الصراع 
بـــن اثــنــن مـــن قـــيـــاداتـــه، وهــمــا نــائــبــا رئــيــس 
ــوت الـــنـــحـــاس،  ــفــ ــزب يــحــيــى قــــــدري وصــ ــحــ الــ
بــعــد أن ســعــى كـــل مــنــهــمــا لــإطــاحــة بــاآلخــر 
ــــارج الـــحـــزب مـــن خــــالل تــجــمــيــع أكـــبـــر عــدد  خـ
ــن فــــي الــــحــــزب حـــولـــه.  ــريـ ــؤثـ مــــن الــــقــــيــــادات املـ
وهــي املعركة التي لم يتم حسمها حتى اآلن 
عــلــى الـــرغـــم مـــن اقـــتـــراب مــعــركــة االنــتــخــابــات 

البرملانية.
وال يــبــدو وضــع حــزب الــدســتــور الـــذي أسسه 
الجمهورية  رئــيــس  نــائــب  الــبــرادعــي،  محمد 
لــلــشــؤون الــخــارجــيــة الــســابــق، عــقــب ثـــورة 25 
يناير، أفضل، إذ يعاني من أزمة أدت الستقالة 
رئيسته هالة شكر الله، بسبب صــراع بينها 
وبن لجنة حكماء الحزب واألمن العام تامر 
للحزب  العليا  الهيئة  اخــتــارتــه  الـــذي  جمعة 

قائمًا بمهام الرئيس بعد استقالة شكر الله.
ــادر مــطــلــعــة فـــي الــــحــــزب، فــإن  وبــحــســب مـــصـ
أمنية  بأجهزة  قوية  عــالقــات  »تربطه  جمعة 

تدير الصراع داخل الحزب من خالله«.
ومــــن املــنــتــظــر أن يــشــهــد الـــحـــزب انــتــخــابــات 
داخــلــيــة خـــالل فــتــرة وجـــيـــزة، تــتــنــافــس فيها 
أربع قوائم على مقاعد األمن العام والرئيس 

والسكرتير العام الحزب.
وفي تعليقه على االتهامات املوجهة لألجهزة 
األمنية بالتدخل في تغذية صراعات األحزاب، 
يـــقـــول الــخــبــيــر الـــســـيـــاســـي، أمـــجـــد الــجــبــاس، 
إن »الــنــظــام الــحــالــي ال يــريــد حــيــاة سياسية، 
وغـــيـــر مــقــتــنــع بــالــســيــاســة أو الــديــمــقــراطــيــة 
لتأميم  لــذلــك يسعى  االنــتــخــابــيــة،  والــعــمــلــيــة 
»ما   

ّ
أن الجباس  السياسية«. ويعتبر  الحياة 

يجري في األحــزاب معروف منذ أيــام مبارك، 
الذي كان يعمل على خلق أجنحة وصراعات 
داخــلــهــا مـــن قــبــل أجـــهـــزة مــعــيــنــة حــتــى تظل 
تــلــك األحــــزاب مشغولة بــصــراعــاتــهــا، وكــذلــك 
ــا أمــــــام الــــشــــارع واملــــواطــــن  ــهـ تـــشـــويـــه صـــورتـ
الــبــســيــط، وبــالــتــالــي ال تــؤثــر بــفــاعــلــيــة خــالل 
االستحقاقات االنتخابية وتكون لعبة في يد 

السلطة الحاكمة«.

القاهرة ـ العربي الجديد

تشهد األحــزاب املصرية حالة من 
ق والــــصــــراعــــات الــداخــلــيــة، 

ّ
الـــتـــمـــز

الـــتـــي تــتــفــاقــم كــلــمــا كــثــر الــحــديــث 
الرئيس  أكد  التي  البرملانية،  االنتخابات  عن 
أكثر من  فــي  السيسي،  الفتاح  املــصــري، عبد 
الحالي.  الــعــام  نهاية  قبل  إجــراءهــا  مناسبة 
الجديد«،  »العربي  لـ مطلعة  مــصــادر  وتــؤكــد 
أن االنفجارات التنظيمية التي يشهدها عدد 
من األحــزاب في الفترة املاضية وتحديدًا مع 
بــدء الــحــديــث عــن االنــتــخــابــات، يقف وراءهـــا 
الــنــظــام الــحــالــي عــبــر أجــهــزتــه، فـــي مــحــاولــٍة 
االنتخابات  قبل  األحـــزاب  تلك  منه إلضعاف 
أي من  فيه  بــرملــان مهلهل ال تحصل  إلنــتــاج 

تلك القوى على نسبة كبيرة.
ــزاب  ــــرق وســـط األحــ يــعــيــش حـــزب الـــوفـــد األعـ
ــراع واالنـــشـــقـــاقـــات  املـــصـــريـــة حـــالـــة مـــن الــــصــ
ــــى حــــد وجـــــــود ثـــالث  ــ ــلــــت إل ــة، وصــ ــيــ ــلــ الــــداخــ
جــبــهــات داخـــلـــه، أولــهــا الــتــي يــقــودهــا رئيس 
الـــحـــزب الـــحـــالـــي الــســيــد الــــبــــدوي، والــثــانــيــة 
يــقــودهــا الــســكــرتــيــر الـــعـــام الــســابــق لــلــحــزب، 
فؤاد بدراوي، الذي أسس مع عدد من قيادات 
الــحــزب الــبــارزيــن تــيــار »إصــــالح الـــوفـــد«. أمــا 
الجبهة الثالثة، فهي جبهة ما ُيعرف بالتيار 
الثالث والتي خرجت لتعلن رفضها للبدوي 

وتيار إصالح الوفد.
وتصاعدت حــّدة األزمــة بن التيارين األقوى 
في املعركة في أعقاب إعالن تيار اإلصالح عن 
باسم  املقبلة  البرملانية  االنتخابات  خوضه 
الـــحـــزب، وأن املــنــتــمــن إلــيــه ســيــشــاركــون في 
الساحة باسم  املطروحة على  القوائم  إحــدى 
الــحــزب أيــضــًا، فــي وقـــٍت أكـــد فــيــه الــبــدوي أن 
يمثلون  وال  مفصولن  الجبهة  هــذه  أعــضــاء 

الوفد.
»الــعــربــي  مــصــدر مــن داخـــل الــحــزب يكشف لـــ
أمناء  بعدد من  اجتمع  الــبــدوي  أن  الجديد«، 

األحزاب المصرية
صراعات داخلية وانشقاقات برعاية األجهزة األمنية

تعاني األحزاب المصرية من صراعات وانشقاقات، وسط اتهامات توّجه لألجهزة األمنية من قبل 
هذه األحزاب ومراقبين بإدارة الصراع داخل األحزاب بهدف إضعافها قبيل االنتخابات البرلمانية التي 

لم يحدد موعدها بعد

خلق أجنحة وصراعات 
داخل األحزاب نهج متبع 

منذ أيام مبارك

فرض الحصار على تعز 
زاد من سوء وضع 

المواطنين اإلنساني

الخرطوم احتجت 
على عقد جلسة اجتماع 

بين االتحاد األفريقي 
وقوى معارضة
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ذكر  عدم  طلب  االستراتيجية،  للدراسات  األهرام  مركز  في  خبير  يعتبر 
األحزاب  تفجير  خلف  تقف  معروفة  أمنية  أجهزة  »هناك  أّن  اسمه، 
بعينها«. وبحسب  لتحقيق أهداف  الصراع داخلها  الداخل وتدير  من 
الخبير نفسه، فإّن »األجهزة األمنية تريد من تلك األحزاب أن تكون دمى 
وهو  يحركها،  من  أيدي  في  اللعبة  خيوط  أن  جيدًا  تدرك  متحركة 
للتأكيد  يسعى  السياسي  »النظام  أن  مؤكدًا  ورجاله«،  السياسي  النظام 

على تلك الرسالة، قبل انتخابات البرلمان المقبل«.

رسائل تسبق االنتخابات

املحافظات خالل الفترة املاضية وأكد لهم أن 
السيسي ال يريده على قمة الحزب، وأنه يريد 
أن يطيح بأي رمز كان موجودًا في مشهد 3 

يوليو/ تموز 2013.
ووفقًا للمصدر، فإن البدوي كان يريد خوض 
به،  مستقلة  بقوائم  االنتخابات  الوفد  حــزب 
الــفــردي،  مقاعد  كافة  على  مرشحن  وتقديم 
وهــــو مـــا قـــوبـــل بــالــرفــض مـــن جـــانـــب أجــهــزة 
 حــّصــة مـــن املــرشــحــن أقــل 

ً
ســيــاديــة، مـــحـــددة

الــبــدوي. وتشير  إليه  كــان يطمح  مّما  بكثير 
املصادر إلى أن رئيس حزب الوفد كان يرغب 
السيطرة  ــل  األقـ عــلــى  أو  فــي تشكيل حــكــومــة 

ــا فـــي حـــال فــوز  عــلــى عـــدد كــبــيــر مـــن وزاراتــــهــ
حزبه بعدد كبير من املقاعد.

وقـــد تــطــرق نــائــب رئــيــس الـــحـــزب، املستشار 
بهاء أبو شقة، الذي سبق أن تقدم باستقالته 
مـــن مــنــصــبــه قــبــل الـــتـــراجـــع عــنــهــا، إلــــى هــذه 
 خالل مؤتمر في الحزب »ذهبت 

ً
املسألة، قائال

أنــا والــبــدوي إلــى الــلــواء أحــمــد جــمــال الــديــن، 
مــســاعــد رئــيــس الــجــمــهــوريــة لــألمــن الــقــومــي، 
للوقوف على حقيقة ما يتردد بأن السيسي 
ــن رئـــاســـة  ــة بــــالــــبــــدوي مــ ــ ــــاحـ يـــرغـــب فــــي اإلطـ
الحزب«، مضيفًا »جمال الدين أخبرنا أن هذا 
أن  الرئاسة هو  غير صحيح وأن كل ما يهم 

ينصلح الحال داخل الحزب«.
الــذي يسعى  رجل األعمال نجيب ساويرس، 
البرملان  مــن  ممكن  عــدد  أكبر  على  للحصول 
ــــده عــلــى  ــة ضـــغـــط فــــي يـ ــ املـــقـــبـــل المــــتــــالك ورقــ
رئيس الجمهورية والحكومة، فوجئ بمعركة 
داخـــل حــزبــه، الـــذي تــأســس فــي أعــقــاب ثــورة 
25 يــنــايــر، بــعــد إعـــالن مجموعة مــن قــيــادات 
تشكيل  معلنن  انشقاقهم  الــحــزب  وأعــضــاء 
»جبهة إنقاذ املصرين األحرار«،  ما يسمى بـ
الحالي  الحزب  رئيس  شرعية  عــدم  مؤكدين 
عصام خليل. كذلك، اتهم املنشقون ساويرس 
فلول  على  باالعتماد  الحالية  الحزب  وإدارة 
الحزب الوطني خالل االنتخابات املقبلة في 
إنقاذ  الحزب. وأعلنت »جبهة  أبناء  مواجهة 
املصرين األحرار«، على لسان أشرف حميدة، 
االنتخابات  »أنها ستخوض  قيادييها،  أحد 
الــبــرملــانــيــة بــعــيــدًا عــن قــيــادة الــحــزب الحالية 

ــرار مــصــر«، على  وفـــي ظــل تــحــالــف بــاســم أحــ
املخصصة  املــقــاعــد  كــافــة  الــتــرشــح  أن يشمل 
إلــى تقديم  للقائمة وهــي 120 مقعدًا، إضافة 

مرشحن على 386 مقعدًا فرديًا.
أما حزب الحركة الوطنية، الذي أسسه املرشح 
أحمد   2012 الرئاسة  انتخابات  في  الخاسر 
به  بأكثر من مرحلة عصفت  مــّر  شفيق، فقد 
الخالفات. األولى كانت مع اشتداد الخالفات 
وانتهت بانشقاق األمن العام السابق للحزب 
ياسر قــورة مــع عــدد مــن قــيــادات املحافظات، 
وتــشــكــيــلــهــم حــزبــًا جـــديـــدًا هـــو حـــزب الــحــريــة 
الــذي قــامــوا بإحيائه بعد أن أسسه عــدد من 
رموز الحزب الوطني السابقن عقب ثورة 25 

يناير.
نفسه  شفيق  إعــالن  شهدت  الثانية،  املرحلة 
قــبــل أســابــيــع االســتــقــالــة بــعــد قــيــام عـــدد من 
ــادات الــــحــــزب بــحــمــلــة دعـــائـــيـــة ملــنــافــســة  ــ ــيـ ــ قـ
الـــســـيـــســـي، عـــبـــر تــعــلــيــق الفــــتــــات تــعــلــن دعـــم 
الحزب للسيسي من دون علم شفيق. وانتهت 
الحزب  رمــوز  تدخل بعض  بعد  املرحلة  تلك 
وإقناع شفيق بالعدول عن االستقالة ضمن 

السودان واالتحاد األفريقي
شروط السالم و»يوناميد« تعززان احتماالت المواجهة

الخرطوم ــ العربي الجديد

ـــــنـــــذر األزمــــــــــة املــــســــتــــجــــّدة بـــــن الـــحـــكـــومـــة 
ُ
ت

السودانية واالتحاد األفريقي بمواجهة بن 
الطرفن، تبّدت مالمحها في حظر الخرطوم 
ــم املــتــحــدة  لـــطـــيـــران الــبــعــثــة املـــشـــتـــركـــة لـــألمـ
واالتحاد األفريقي لحفظ السالم »يوناميد«، 
ــذه الــخــطــوة،  قــبــل أن تــعــود وتــتــراجــع عـــن هـ
 عن عقد مجلس السلم واألمن األفريقي 

ً
فضال

جــلــســة اســتــمــاع لــقــوى ســـودانـــيـــة مــعــارضــة 
ــى ذلـــك  ــ ــــحــــة«. ويــــضــــاف إلــ

ّ
ــل ــّيـــة ومــــســ ــمـ ــلـ »سـ

صحافي  مؤتمر  بإلغاء  للخرطوم  اتهامات 
لوفد من مجلس السلم واألمــن، عقب زيارته 
األخيرة إلى البالد، والتي كان سيكشف فيها 

عن االنتهاكات اإلنسانية في دارفور.
وقد بلغت األزمة بن الطرفن مستوى جديدًا، 
ــام األخـــيـــرة، بــعــدمــا أصــــدر املجلس  ــ فـــي األيـ
ــرارًا حــمــل الـــرقـــم 539، أمــهــل فــيــه األطــــراف  ــ قـ
الـــســـودانـــيـــة املــتــنــازعــة 90 يـــومـــًا لــالنــخــراط 
الوصول التفاق  في مفاوضات جــادة، بغية 
ــي دارفــــــور  ــرب الـــــدائـــــرة فــ ــحــ ســـــالم يــنــهــي الــ
ومنطقتي النيل األزرق وجنوب كردفان. كما 
دعــا املجلس إلــى عقد مؤتمٍر تحضيري في 
مقر االتحاد األفريقي في العاصمة االثيوبية 
أديـــس أبــابــا، لــوضــع خــارطــة طــريــق الطــالق 
 مشاكل 

ّ
الوطني. ودعــا املجلس لحل الحوار 

الــســودان بشكل شــامــل، األمـــر الـــذي رفضته 
حــكــومــة الــخــرطــوم املــتــمــســكــة بــالــتــعــامــل مع 
ملفات دارفور والنيل األزرق وجنوب كردفان 

بشكل منفصل.
ــارعـــت لــالحــتــجــاج  ــانـــت الـــخـــرطـــوم قـــد سـ وكـ
رســمــيــًا عــلــى خــطــوة مــجــلــس الــســلــم واألمـــن 
األفـــريـــقـــي بــعــقــد جــلــســة اســـتـــمـــاع مــــع قــــادة 
ــداء الـــســـودان« الــتــي تــضــم »الــحــركــة  قـــوى »نــ
ــال«، والــــحــــركــــات  ــ ــمـ ــ ــشـ ــ ــاع الـ ــطــ الـــشـــعـــبـــيـــة ـ قــ
املسلحة الدارفورية وحزب »األمة« املعارض 
املــهــدي، باعتبارها »املــرة  الــصــادق  بــزعــامــة 
قوى  للقاء  املجلس  فيها  يعمد  التي  األولـــى 
ــت الـــحـــكـــومـــة الــخــطــوة  ــفــ ــة«. ووصــ ــارضــ ــعــ مــ
لــألعــراف  تــجــاوزًا  »الــخــطــيــرة«، واعتبرتها  بـــ

واملمارسات داخل املنظومة األفريقية.
وزاد من حجم التوتر بن الطرفن املالبسات 
األسبوع  املجلس  وفــد  زيـــارة  التي صاحبت 
املـــاضـــي إلـــى الــــســــودان، تــحــديــدًا إلـــى مخيم 
»خور أبشي« في والية جنوب دارفور، الذي 
شهد قصفًا عنيفًا ويعيش أوضاعًا إنسانية 
سيئة. وتعتبر الخرطوم أن »الزيارة لم تكن 
مــدرجــة ضمن بــرنــامــج الــوفــد، كما تمت من 
»يوناميد« إلى  دون علم الحكومة«. ما حدا بـ
نقل الوفد عبر طيرانها الخاص الذي يتمتع 
دارفــور.  في  املناطق  بن  لالنتقال  بحصانة 
ما دفع الحكومة إلى إبــداء ردة فعل سريعة 
بحظر طيران »يوناميد« ملدة يوم كامل في 
املنطقة، قبل أن تتراجع عن الخطوة بعد أقل 

من 48 ساعة.
 
ّ
»الــعــربــي الــجــديــد« إلــى أن وتشير مــصــادر لـــ
»قرار حظر طيران يوناميد اتخذته الحكومة 
ــة  ــيـ ــى أن »الـــخـــارجـ ــ ــة إلــ ــتــ فــــي درافــــــــــــور«، الفــ
الــســودانــيــة تــدخــلــت مـــع الــجــهــات املختصة 
للحّد من القرار، باعتباره يزيد الوضع سوءًا 

ويجّر البالد إلى مشاكل عدة«.
ويوضح املتحدث الرسمي باسم »يوناميد«، 
 
ّ
»الــــعــــربــــي الــــجــــديــــد، أن أشــــــــرف عـــيـــســـى، لـــــ

»يــونــامــيــد اســتــأنــفــت رحــالتــهــا، يـــوم األحـــد 
املاضي«. 

ويـــــرى املــحــلــل الـــســـيـــاســـي، عــبــد املــنــعــم أبــو 
 
ّ
»الــعــربــي الــجــديــد«، أن أدريــــس، فــي حــديــث لـــ
»األزمة بن الحكومة في الخرطوم ويوناميد 
ــّدة، مــــن بــيــنــهــا الــتــقــريــر  ــ ــ مــرتــبــطــة بــــأمــــور عـ
األخير الــذي أصــدره مجلس حقوق اإلنسان 
ــــذي اعــتــمــد فــيــه على  ــم املــتــحــدة، والـ فـــي األمــ
تقارير يوناميد في ما يتصل باألوضاع في 
إقليم دارفور. وقد انتقدت التقارير الحكومة، 
واتهمت جميع األطــراف، بما فيها الحركات 
إشــارة  انتهاكات«، في  بارتكاب  الــدارفــوريــة، 
إلى اإلحصائيات املتعلقة بحاالت اغتصاب 

في اإلقليم. 
 »األزمــــة مرتبطة 

ّ
ويلفت أبــو أدريـــس إلــى أن

برد فعل مجلس السلم واألمــن األفريقي في 
بيانه األخير، الذي وضع قضية دارفور قيد 
اإلقليم  األوضـــاع في  البيان  النظر، ووصــف 
 عـــن رفــــض بــعــثــة املــجــلــس 

ً
بــالــســيــئــة، فـــضـــال

التوقيع على الوثيقة التي توّصلت إليها مع 
الحكومة في ما يتصل باستراتجية خروج 

يوناميد من دارفور«.
 »كل هذه املؤشرات تؤكد أن عالقة 

ّ
ويعتبر أن

الـــســـودان واالتـــحـــاد األفــريــقــي تــمــر بمرحلة 
متوترة، وزادت حّدتها عقد املجلس الجتماع 
للحكومة  واملعارضة  املتمردة  الفصائل  مع 
في أديــس أبابا أخيرًا«. ويتوقع أبو أدريس 
التي  املواجهة،  إلــى مرحلة  العالقة  »وصــول 
ســتــقــود بـــدورهـــا إلـــى مــواجــهــة مــع املجتمع 
الــتــي تحمي  املــنــظــومــة   

ّ
أن الـــدولـــي، ال سيما 

السودان من كثير مما ُيحاك ضّده موجودة 
في أروقة املجتمع الدولي«.

إلى  قــد تعمد  أن »الحكومة  مــراقــبــون  ويـــرى 
اتـــخـــاذ خـــطـــوات تــصــعــيــديــة ضـــد يــونــامــيــد 
ــرد  ــة، وصـــــــــواًل إلــــــى طـ ــلـ ــبـ ــقـ ــتــــرة املـ ــفــ خــــــالل الــ

مسؤولن كبار، خصوصًا أنها طردت سابقًا 
ممثل األمـــن الــعــام لــألمــم املــتــحــدة للشؤون 
طري 

ُ
الق الــزعــتــري، واملــديــر  اإلنــســانــيــة، علي 

لــبــرنــامــج األمـــــم املـــتـــحـــدة اإلنـــمـــائـــي، إيــفــون 
هـــيـــل، فـــي ديــســمــبــر/كــانــون األول املـــاضـــي، 
عقب تصاعد الجدل حول عملية االغتصاب 

الجماعي في قرية تاب في دارفور«.
 »تلك الخطوات مرهونة 

ّ
ويعتبر مراقبون أن

األفريقي  السلم  مجلس  اجتماعات  بنتائج 
التي بدأت يوم الثالثاء املاضي، وخصوصًا 
الــتــداول بــاقــتــراح فــرض تدخل إنساني  بعد 
كــردفــان.  النيل األزرق وجــنــوب  فــي منطقتي 
وهو األمر الذي يدخل الطرفان في مواجهة 

مباشرة«.
وفي تقرير قّدمه رئيس اآللية األفريقية لحل 
ــة الـــســـودان، ثــابــو أمــبــيــكــي، إلـــى مجلس  أزمــ
السلم واألمن االفريقي، يوم الثالثاء املاضي، 
 
ً
 »الوضع في الــســودان يتطلب تدخال

ّ
أّكــد أن

 إليقاف العدائيات ووقف إطالق النار 
ً
عاجال

فــي دارفـــور والنيل األزرق وجــنــوب كــردفــان، 
ــرارات الـــخـــاصـــة فـــي ايــصــال  ــ ــقـ ــ مـــع تــفــعــيــل الـ

املساعدات من دون قيود«.
حكومية  اتــهــامــات  محلية  تــقــاريــر  وتناقلت 
وفد  زيــارة  إفشال  بتعّمد  »يوناميد«  لبعثة 
ــقــــي لـــلـــبـــالد،  مـــجـــلـــس الـــســـلـــم واألمــــــــن األفــــريــ
الـــــذي وصــــل بـــدعـــوة مـــن الــحــكــومــة لتقييم 
األوضـــاع فــي دارفـــور. وتشكك الخرطوم في 
نــّيــة »يــونــامــيــد« الـــخـــروج مــن الـــبـــالد، وتــرى 
البقاء، وفــق ما صّرح  أنها تكسب ماديًا من 

مسؤولون حكوميون، في وقت سابق.
واتـــهـــم دبــلــومــاســي أفــريــقــي، وفـــق مـــا نقلت 
وسائل إعالم الخرطوم، الحكومة السودانية 
بــإلــغــاء مــؤتــمــر لــوفــد مــجــلــس الــســلــم واألمـــن 
األفــريــقــي، يــوم السبت املــاضــي، الــذي تفاجأ 
بــإلــغــائــه، فــي سابقة هــي األولـــى مــن نوعها. 
 الــــوفــــد كـــان 

ّ
وأّكـــــــد الـــدبـــلـــومـــاســـي نــفــســه أن

يــنــوي نــشــر مــعــلــومــات فــي غــايــة الــســوء عن 
 

ّ
إال فــي دارفـــور،  للنازحن  الــوضــع اإلنساني 

 الــخــارجــيــة الــســودانــيــة ســارعــت إلــى نفي 
ّ
أن

أي صلة للحكومة بإلغاء املؤتمر الصحافي، 
مته اإلجراءات الخاصة 

ّ
 اإللغاء حت

ّ
وقالت إن

الــذي يتزامن مع إقالع  بموعد إغــالق املطار 
طائرة الوفد األفريقي.

أن  الجمعة،  أمس  الدين،  صالح  غازي  اآلن«  »اإلصالح  حركة  رئيس  اعتبر 
ضعف  على  شاهد   ،539 الرقم  األفريقي،  واألمن  السلم  مجلس  »قرار 
الدبلوماسية السودانية وحضورها 
الدين  صــالح  وأضــاف  السياسي«. 
األفريقي حّمل  »القرار  أن  بياٍن،  في 
تعطيل  الخرطوم  في  الحكومة 
»القرار  أن  ورأى  الوطني«.  الحوار 
رئيس  بين  الفجوة  اتساع  يوضح 
أمبيكي  ثــابــو  األفــريــقــيــة،  ــة  ــي اآلل
)الصورة(، والحكومة السودانية«. 
استهانت  »الحكومة  أن  واعتبر 

بالموقف األفريقي«.

اإلدارة  داخل  جدًال  أن  الجديد«  لـ»العربي  أميركية  أمنية  مصادر  كشفت 
الدين  رجل  وجود  إثارة  جدوى  بشأن  الماضي  األسبوع  نشب  األميركية 
الــزنــدانــي  المجيد  عبد  اليمني، 
بحكم  السعودية  في  )الــصــورة(، 
لإلرهاب  قائمتين  في  ــدرج  م أنــه 
إحداهما أميركية واألخرى أممية. 
األمن  وزارة  في  مسؤولون  ويرى 
الداخلي أن األمر يجب أن يطرح على 
مستوى،  أعلى  على  السعوديين 
الدبلوماسيين  بعض  أن  حين  في 
حذروا من ذلك، قبل أن يرفع األمر 

للبيت األبيض لحسم القرار.

ضعف دبلوماسي 

انقسام حول الزنداني

له،  األصعب  تعد  بفترة  الحزب  يمرّ 
حيث تراجع بشكل كبير أخيرًا. وبحسب 
الحزب  مؤسسي  عدد  كان  المصدر، 
قد تجاوز الـ20 ألف مؤسس، في حين 
أن عدد أعضاء الجمعية العمومية 
في  عضو،  ألفي  يتجاوز  ال  الحالية 
الذين  رموزه  معظم  فيه  قرر  وقت 
عن  االبتعاد  تأسيسه  في  أسهموا 
البرادعي،  مقدمتهم  وفي  السياسة 
الرسمي باسم  وخالد داود المتحدث 

الحزب، وجميلة إسماعيل.

تراجع »الدستور«

تسيطر أبرز ملفات 
منطقة الشرق األوسط، 
وفي مقدمتها األزمتان 

السورية واليمنية 
على القمة األميركية 

السعودية المقررة في 4 
سبتمبر/أيلول

في ظّل فرض الحصار 
على تعز، وارتفاع حدة 

المعارك في معظم 
الجبهات الشمالية، أعلن 

الجيش اليمني عن ضم 
4800 »مقاوم« من 

الجنوب إلى صفوفه

تحاول األجهزة األمنية إضعاف األحزاب قبل االنتخابات )فرانس برس(

تكبد 
الحوثيون 
خسائر 
كبيرة 
في تعز 
)فرانس 
برس(

حدد االتحاد األفريقي مهلة 90 يومًا للوصول التفاق سالم شامل )فرانس برس(

  شرق
      غرب

األمن المصري يقتل 
معارضْين في الفيوم

ــة،  ــريــ قـــتـــلـــت قـــــــــوات الــــشــــرطــــة املــــصــ
أمـــس الــجــمــعــة، اثــنــن مـــن »رافــضــي 
ــي مـــحـــافـــظـــة الـــفـــيـــوم،  ــــالب«، فــ ــقــ ــ االنــ
ــر، فـــــي حـــمـــلـــة أمـــنـــيـــة  ــ ــــصـ ــــوب مـ ــنـ ــ جـ
ــارك فــيــهــا الـــعـــديـــد مــــن الــضــبــاط  ــ شــ
والــــــجــــــنــــــود. وقــــــــــال شـــــهـــــود عـــيـــان 
 »الــحــمــلــة 

ّ
ــد«، إن ــديـ ــجـ الـ »الـــعـــربـــي  لــــ

حــــاصــــرت إحـــــــدى املـــــــــزارع الــقــريــبــة 
مــن مدينة طامية فــي املــحــافــظــة، ثم 
هاجمت منزاًل، وقتلت كال من محمد 
عبدالله خميس، وسالم سيد، أثناء 

نومهما«.
)العربي الجديد(

لبنان: إحالة األسير إلى
 المحكمة العسكرية

أحال مفوض الحكومة لدى املحكمة 
الـــعـــســـكـــريـــة، الـــقـــاضـــي صـــقـــر صــقــر، 
أمـــــس الـــجـــمـــعـــة، الـــشـــيـــخ املــــوقــــوف، 
أحـــــــمـــــــد األســـــــــيـــــــــر، إلـــــــــــى املــــحــــكــــمــــة 
العسكرية الدائمة ملحاكمته في ملف 
»أحداث عبرا« )شرق مدينة صيدا(. 
املحكمة  رئيس  يستمع  أن  وُينتظر 
إبــراهــيــم،  خليل  العميد  العسكرية، 
إلــى إفـــادة األســيــر فــي 15 سبتمبر/

أيلول املقبل. 
)العربي الجديد(

توافق مصري إسرائيلي 
على القوات الدولية

ذكر تقرير ملوقع »وااله« اإلسرائيلي، 
أمــس الجمعة، أن هــنــاك تــوافــقــًا بن 
مصر وإسرائيل على ضرورة اإلبقاء 
عــلــى الـــقـــوات الــدولــيــة فـــي محافظة 
ــك فـــي مــواجــهــة تنظيم  ســيــنــاء، وذلــ
»الــدولــة اإلســالمــيــة« )داعــــش(، ومن 
أجل منع تردي مكانة مصر الدولية 
وتضّرر سياحتها في حال تم إخراج 
هذه القوات من سيناء، على حد ما 
ورد فيه. وأشار التقرير إلى أن مصر 
وإســرائــيــل أبــديــتــا رغــبــة فــي اإلبــقــاء 
السالم  الــدولــيــة لحفظ  الــقــوات  على 
ــلـــى الــــرغــــم مــــن عـــدم  فــــي ســـيـــنـــاء، عـ
تطبيق  ملراقبة  نشرها  إلــى  الحاجة 
اتفاقية السالم املصرية اإلسرائيلية.
)العربي الجديد(

اليمن: 100 قتيل جراء 
األلغام خالل شهر 

واملتابعة  اإلغاثة  لجنة  تقرير  أعلن 
لـــضـــحـــايـــا الــــحــــرب الـــحـــكـــومـــيـــة فــي 
اليمن، أمس الجمعة، عن مقتل 100 
فــــي شــهــر  جـــريـــحـــًا،  مــــواطــــن و225 
األلغام  جــراء  املــاضــي،  يوليو/تموز 
األرضية التي زرعها الحوثيون في 
عدد من املحافظات الواقعة جنوبي 
اليمن.  وأشارت اللجنة، من مكتبها 
املؤقت في العاصمة األردنية عّمان، 
إلـــى أن »هـــذه األلـــغـــام والــذخــائــر تــّم 
العامة وداخل  الطرقات  زرعها على 
لذلك، كان تضرر  الشوارع، ونتيجة 
املــدنــيــن يــفــوق بــشــكــل كــبــيــر تضرر 

أفراد الجيش ورجال املقاومة«.
)األناضول(
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دعوات لتبني سياسات متشددة تعرقل تدفقهم وتبعدهم

اليمين األوروبي يحشد ضد الالجئين

والدة الحكومة المؤقتة في تركيا
»العدالة والتنمية« يحسم خياراته وباقي األحزاب مرتبكة

يطالب اليمين القومي 
المتشدد في ألمانيا 
بمنع وصول الالجئين

يبدو موقف 
حزب »الحركة القومية« 

ضعيف أمام قواعده 
الشعبية

ناصر السهلي

ــة الــــاجــــئــــن  ــلــ ــكــ ــشــ تــــتــــعــــاظــــم مــ
الزاحفن إلى أوروبا، بعد ارتفاع 
تلوا أثناء 

ُ
عدد الضحايا الذين ق

توّجههم إلى القارة العجوز في أربعة أيام، 
أكــثــر مــن 2500 قتيل  إلـــى   

ً
قــتــيــا مــن 2365 

كحّد أدنى، غداة اكتشاف ضحايا جدد في 
 الجــئــن فـــي الــنــمــســا ومــركــب 

ّ
شــاحــنــة تــقــل

غارق قبالة ليبيا. 
وتحّول االهتمام األوروبي من مناقشة ملف 
أوكرانيا إلى معالجة مشكلة الاجئن التي 
اســتــفــحــلــت لـــدرجـــة كــبــيــرة، ُمــمــّهــدة لــعــودة 

اليمن األوروبي إلى الواجهة مجددًا.
وأعلنت املفوضية العليا لاجئن في األمم 
املــتــحــدة، أمـــس الــجــمــعــة، أن »أكــثــر مــن 300 
ــبـــروا املـــتـــوســـط مــنــذ بــدايــة  ألــــف مــهــاجــر عـ
ــر مـــن 2500  ــثـ ــانـــون الـــثـــانـــي، وأكـ يـــنـــايـــر/ كـ
غرقوا في البحر أثناء محاولتهم الوصول 

إلى أوروبا«.
املفوضية، ميليسا  املتحدثة باسم  وذكــرت 
الاجئن  »عـــدد  أن  للصحافين  فليمينغ، 
الــذيــن عــبــروا البحر املتوسط  واملــهــاجــريــن 
هذه السنة، تجاوز 300 ألف شخص، وصل 
قرابة 200 ألف منهم إلى اليونان و110 آالف 
إلى ايطاليا، في مقابل 219 ألفًا وصلوا في 

عام 2014«.
ــــوت الــيــمــن  ــفـــع صــ فــــي غــــضــــون ذلـــــــك، يـــرتـ
الــقــومــي املــتــشــدد فـــي أملــانــيــا، حـــاشـــدًا ضد 
 ارتفاع 

ّ
وصول الاجئن إلى الباد، في ظل

نسبة مــؤيــديــه، وفــقــًا آلخـــر االســتــطــاعــات. 
وبـــدت الــحــركــة الــنــازيــة الــجــديــدة أقـــرب إلى 
أصدر  كما  الناخبن.  وتوّجهات  سياسات 
مكتب الهجرة االتــحــادي أرقــامــًا، ذكــر فيها 
ألــف الجئ  استقبال نحو 800  »يتوقع  أنــه 
هــذا الــعــام«، أي حــوالــي 1 فــي املئة مــن عدد 

سكان أملانيا الـ81 مليونًا. 
وهو رقم أغضب بعض أقطاب اليمن، حتى 
الاجئن  لــشــؤون  األوروبـــيـــة  املفوضية  أن 
ذكرت، يوم الثاثاء، أن حوالي 6 إلى 7 آالف 
من هؤالء عبروا الحدود الجنوبية ألملانيا، 

لجهة النمسا، حيث الثقل النازي.
الهجرة  مكتب  باسم  أن متحدثة  العلم  مع 

لم تطرح أملانيا سياسة مشتركة الستقبال 
الــاجــئــن فــقــط، بـــل قـــّدمـــت خــطــة مـــن عشر 
ــا نـــاقـــشـــتـــه مـــيـــركـــل مــع  ــود، وأبـــــرزهـــــا مــ ــنــ بــ

ــد، حــــول بـــنـــاء مـــراكـــز اســتــقــبــال مع  هــــوالنــ
ــقـــارة، وتــحــديــدًا  نــهــايــة الــعــام فــي جــنــوب الـ
 
ً
في اليونان وإيطاليا. وتريد أملانيا تمويا
»تضامنية«  مــســؤولــيــات  لــفــرض  مــشــتــركــًا 
بـــن دول االتـــحـــاد، وفـــق مـــا ذكـــر مــراقــبــون 

لشؤون الهجرة وسياسات االتحاد.
ويــــرى الــبــعــض أن إلـــغـــاء الــعــمــل بــاتــفــاقــيــة 
دبــلــن، ُيعتبر بمثابة »تــضــامــن« أملــانــي مع 
أفقر الــدول في الــقــارة، خصوصًا تلك التي 
تعيش أزمــات مثل اليونان وإيطاليا، التي 
تحّملت أعــبــاء مــئــات آالف املــهــاجــريــن. كما 
رآها آخرون بمثابة تطمن لدول استنفرت 
ــــاك الــشــائــكــة على  جــيــوشــهــا ورفـــعـــت األسـ

حدودها مخافة أن تعيدهم أملانيا إليها.
ــن يــتــقــدم  ــــي وحــــــده مــ ــانـ ــ لـــيـــس الـــيـــمـــن األملـ
الذي  السويدي،  اليمن  أيضًا  بل  أوروبــّيــًا، 
ــة الـــثـــانـــيـــة فــــي أعـــــداد  ــبـ ــرتـ تــحــتــل بــــــاده املـ
ــّجـــل حــزب  ــا. وُيـــسـ ــيـ ــانـ ــســتــقــبــلــن بــعــد أملـ

ُ
امل

املتطرف  اليميني  الــســويــد«  »ديــمــقــراطــيــي 
ــــزاب، مع   الــرعــب بــن األحـ

ّ
تــقــدمــًا يــكــاد يــبــث

احتمال انعكاسه على دول الجوار، تحديدًا 
الدانمارك.

ــه بــــعــــض الــــــــــدول ملــــــجــــــاراة الـــيـــمـــن  ــتــــجــ وتــ
بسياسات متشددة وصارمة، كالدخول في 
مــزادات حول األعــداد التي تقبل بتوطينها 
فــي أراضــيــهــا، بعد قــرار االتــحــاد األوروبـــي 
في مايو/ أيار املاضي توزيع 40 ألف الجئ 

الـــدول استقبال  إذ قبلت بعض  بــن دولـــه، 
200 الجئ والبعض اآلخر ألف الجئ.

 هـــــــذا الــــــوضــــــع، تـــــــــــزداد مـــآســـي 
ّ

وفـــــــي ظـــــــل
اليونانية املقدونية،  الاجئن، من الحدود 
إلـــى اســتــنــفــار بــلــغــاريــا لــجــيــشــهــا ملــواجــهــة 
تــدفــق الـــاجـــئـــن، أمــــا املــجــر فــلــم تــأبــه بكل 
املــعــايــيــر الــتــي وضــعــهــا االتــحــاد األوروبــــي 
واألمــــــم املـــتـــحـــدة، وبــــــدأت قـــواتـــهـــا األمــنــيــة 

اتها على الاجئن. اعتداء
ــنـــد املـــخـــتـــصـــن فــي  ــنــــاك أوهــــــــام عـ ــيـــس هــ لـ
»الــنــزاعــات«، ومــن مــراكــز بحثية عــدة على 
ــاد  ــأن مــــحــــاوالت االتـــحـ ــ امــــتــــداد أوروبـــــــــا، بـ
األوروبـــــــــي عـــرقـــلـــة الـــتـــدفـــق الـــبـــشـــري، عــبــر 
ب 

ّ
خطوات تجميلية وترقيعية، باتت تتطل

لاجئن  استقبال  مراكز  تأسيس  من  أكثر 
وإدارتها. 

وال ُيــمــكــن عــبــر بــنــد مــثــل »دراســـــة وتقييم 
ــا ال  ــعــتــبــر آمـــنـــة لـــاجـــئـــن، مـ

ُ
ــبـــاد الـــتـــي ت الـ

ُيــســمــح بــاســتــقــبــال مــهــاجــريــن مـــنـــهـــا«، أن 
 املخاوف بأن أعــدادًا ضخمة 

ّ
ُيطّبق في ظل

من الاجئن قد يأتون من باد غير سورية. 
»العمل بفعالية إلعادة  أما البند القاضي بـ
الاجئن إلى بادهم اآلمنة«، فا ُيمكنه أن 

ض أعداد الزاحفن إلى أوروبا.
ّ
ُيخف

ــــون بـــنـــاًء على  ــيـ ــ بــالــتــالــي، يــخــشــى األوروبـ
تحذيرات مختصن، من مراوحة األوضاع 
املآسي.  مــن  ــب مزيد 

ّ
تــرق مــا يعني  مكانها، 

ويــــدعــــو هـــــــؤالء املـــخـــتـــصـــون إلـــــى »الـــنـــظـــر 
ــاب هـــجـــرة مـــئـــات اآلالف من  ــبـ بــجــديــة ألسـ

الاجئن نحو غرب أوروبا عبر البلقان«.
ويـــدرك خــبــراء عــديــدون أن األزمـــة السورية 
ـــــــــدت أكــــبــــر عـــمـــلـــيـــة تـــهـــجـــيـــر فـــــي الـــقـــرن 

ّ
ول

الـــحـــالـــي، حــتــى أن بــعــضــهــم ُيــشــّبــهــهــا بما 
حـــدث فـــي الـــحـــرب الــعــاملــيــة الــثــانــيــة )1939 
1945(. ويقترح هؤالء أن يجري البحث عن 
جذور هذا التدفق وليس البحث في حلول 

مرحلية.
وإذا كان صوت اليمن مسموعًا في أوروبا، 
ــإن الــتــمــلــمــل اإلعــــامــــي والـــســـيـــاســـي عند  فــ
أحزاب يسارية، يجد صداه في الدعوة أكثر 
 املــشــكــلــة الــســوريــة بــــداًل مــن إقــامــة 

ّ
إلـــى حـــل

مــراكــز اســتــقــبــال فــي جــنــوب الـــقـــارة. وبـــرأي 
ــشــجــع املــزيــد 

ُ
هــــــؤالء، فــــإن تــلــك املــــراكــــز ســت

ــن املــحــبــطــن، والــــذيــــن يـــعـــانـــون الــتــدمــيــر  مـ
ــثـــر نـــحـــو الـــشـــمـــال،  والــتــهــجــيــر لــلــتــوجــه أكـ

مخاطرين عبر املتوسط وبحر إيجه.
ــطــــرح بـــعـــض الــــخــــبــــراء فـــكـــرة اســتــقــبــال  ويــ
 

ّ
ــع حـــل ــوازي مــ ــتــ ــالــ ــئـــن الــــســــوريــــن بــ الـــاجـ

مــشــكــلــتــهــم فـــي بــلــدهــم، مــثــلــمــا جــــرى األمـــر 
إقامات  والــكــروات  البوسنيون  ُمنح  عندما 
مــوقــتــة، لــيــعــودوا بــعــد انــتــهــاء الـــحـــرب في 
إلــى   )1995  1992( الــســابــقــة  يــوغــســافــيــا 
بلدانهم. لكن تلك املقترحات تحتاج إلرادة 
ســيــاســيــة بــاتــخــاذ أوروبـــــا مــوقــفــًا مـــوّحـــدًا، 
وهو ما يبدو صعب التحقيق. وقد كشفت 
االتحاد  دول  اتفاق  عــدم  املاضية  السنوات 
األوروبي على سياسة لجوء موّحدة. وأدى 
الــفــشــل إلـــى تـــرك األمــــور عــلــى عــاتــق الـــدول 
األكـــثـــر غــنــى وتــقــدمــًا فـــي أملــانــيــا والــســويــد 
 فــــي بـــريـــطـــانـــيـــا، 

ّ
ــا، وبـــنـــســـبـــة أقـــــــل ــســ ــرنــ وفــ

إلى  يــعــودوا  أن  قبل  الــاجــئــن،  فاستقبلوا 
طرح توزيعهم حاليًا.

ــنـــن،  ــــوم االثـ ــدرت بـــيـــانـــًا، يـ ــ ــ ــــادي أصـ ــــحـ االتـ
ــا ســـتـــوقـــف الــعــمــل  ــيــ ــانــ ــرت فـــيـــه أن »أملــ ــ ــ ذكـ
باتفاقية دبلن بالنسبة لاجئن السورين 
ر 

ّ
حذ

ُ
اآلتن من إيطاليا واليونان«، قبل أن ت

املــســتــشــارة األملـــانـــيـــة أنــجــيــا مــيــركــل بعد 
هوالند  فرانسوا  الفرنسي  الرئيس  لقائها 
ــه »يــجــب  ــوم االثــــنــــن، مــــن أنـــ ــرلــــن، يـــ فــــي بــ
الاجئن بشكل عادل ومتساٍو بن  توزيع 
دول االتـــحـــاد«. وأضــافــت أن »الــوقــت ليس 
تلك  تكاليف  تقاسم  علينا  مصلحتنا.  في 

الخطوة«.
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حــســم رئــيــس الـــــــوزراء الـــتـــركـــي، أحــمــد داود 
أوغــلــو، قائمة أســمــاء الــــوزراء املــشــاركــن في 
الحكومة املؤقتة وهو ما دفعه إلى تقديمها 
أمــــــس الـــجـــمـــعـــة إلــــــى الــــرئــــيــــس رجــــــب طــيــب 
ــان، إيـــذانـــًا بــوالدتــهــا عــلــى أن تتولى  ــ ــ أردوغـ
االنتخابات  إجـــراء  حتى  الــبــاد  إدارة  مهمة 
املبكرة في األول من نوفمبر/تشرين الثاني. 
ووفقًا للدستور التركي، فإن الحكومة املؤقتة 

ال تمثل أمام البرملان للحصول على الثقة.
الحزبين، وعلى  مــن  عــددًا  الحكومة  وتــضــّم 
رأســهــم حــزب »الــعــدالــة والتنمية«، ووزيـــران 
ــعــــوب الـــديـــمـــقـــراطـــي« )ذي  مــــن حـــــزب »الــــشــ
الثالث  رفـــض  بــعــد  فــقــط،  الــكــرديــة(  الغالبية 
ــــواب الـــحـــزب عن  ــد نـ ــو لـــونـــت تــــــوزال، أحــ وهــ
ــركـــي املــــشــــاركــــة بــمــا  ــتـ ــاح الــــيــــســــاري الـ ــنـ الـــجـ
اعتبره »حكومة تهاجم الشعب«، في إشارة 
التركي وحزب  الجيش  إلى االشتباكات بن 

»العمال« الكردستاني. 
كما ستضم الحكومة توغرول توركيش، أحد 
القومية« )يميني  النواب عن حزب »الحركة 
متطرف(، وابــن مؤسس الحزب ألب أرسان 
تــوركــيــش، والــــذي خــالــف بــــدوره قـــرار حزبه 
بــعــدم املــشــاركــة. ورغــــم تــأكــيــد زعــيــم الــحــزب 
ــيــــش ســيــحــال  ــوركــ ــأن »تــ ــ دولـــــــت بـــهـــجـــلـــي، بــ
الــحــزب«، أكد  إلــى لجنة تأديبية لفصله مــن 
»وطــن«  لصحيفة  تصريحات  في  توركيش، 
التركية، أمس الجمعة، أنه »لن يستقيل، وأن 

الحزب لن يفصله«. 
ــٍت يــتــوجــه فــيــه »الــعــدالــة والتنمية«  وفـــي وقـ
لعقد مؤتمره غير االعتيادي الخامس في 12 
سبتمبر/أيلول املقبل، بدا كل من »الشعوب 
الكردية( وحزب  الغالبية  )ذي  الديمقراطي« 
»الحركة القومية« )يميني متطرف( في حالة 
مــن االرتــبــاك الــداخــلــي، رغــم التقدم الــواضــح 

الـــــذي حــقــقــاه فـــي االنـــتـــخـــابـــات الــتــشــريــعــيــة 
األخــــيــــرة. وُيــعــتــبــر »الـــحـــركـــة الـــقـــومـــيـــة« من 
ــدار بطريقة 

ُ
ت نوعية األحــزاب اليمينية التي 

ــطــيــة مـــن دون أن يــكــون فــيــهــا أي مــكــان 
ّ
تــســل

ــلـــيـــة. وقــــد تـــأســـس في  لــلــديــمــقــراطــيــة الـــداخـ
فبراير/شباط عام 1969، على يد ألب أرسان 
للحزب حتى  رئيسًا  استمر  الــذي  توركيش، 
م القيادة الرئيس الحالي 

ّ
عام 1990، حن تسل

دولت بهجلي، ونجح في تحويل فكر الحزب 
التركي  العرق  املبني على  القومي  الفكر  من 
كل  الـــذي يجعل  الثقافي  الــقــومــي  الفكر  إلــى 

ناطقي التركية أتراكًا.
كما عمل بهجلي على الحّد من االلتزام الحاّد 
أقــرب  مــوقــف  واتـــخـــاذ  الــكــمــالــيــة،  بالعلمانية 
إلــى الفكر اإلســامــي، ضامًا الحزب إلــى تيار 
ــــام الــتــركــي«. ولـــم يــتــنــازل بهجلي عن  »اإلسـ
الزعامة، رغم الخافات الكبيرة التي عصفت 
من  انشقاق مجموعة  إلــى  وأفــضــت  بالحزب، 
الــقــيــادات وتــكــويــن حـــزب »االتـــحـــاد الــكــبــيــر«، 

وخـــروجـــه مــن الــبــرملــان فــي انــتــخــابــات 2002، 
بــعــد فــشــلــه فـــي تــخــطــي الــعــتــبــة االنــتــخــابــيــة 
أرسلها  التي  التكليفات  وأظــهــرت  البرملانية. 
رئيس »العدالة والتنمية«، أحمد داود أوغلو، 
ـــف بــتــشــكــيــل الـــحـــكـــومـــة املـــوقـــتـــة لــثــاثــة 

ّ
املـــكـــل

مــن نـــواب »الــحــركــة الــقــومــيــة«، مــدى االرتــبــاك 
الحاصل في صفوف الحركة. وتكّرس ذلك بعد 
مــوافــقــة تــوركــيــش عــلــى املــشــاركــة الحكومية، 
رغم إحالته إلى املجلس التأديبي في الحزب 

ــــي مـــقـــابـــل رفــــــض كـــنـــان  ــلـــه، فـ تـــمـــهـــيـــدًا لـــفـــصـ
تــانــريــكــولــو نــائــب رئــيــس »الــحــركــة القومية« 

املشاركة، مقدمًا استقالته من منصبه.
لـــم يــكــن مـــا حــصــل فـــي »الـــحـــركـــة الــقــومــيــة« 
قــرار  على  بهجلي  ط 

ّ
تسل مــن  بمثابة غضب 

الــحــزب فــحــســب، بــل انــعــكــاس أيــضــًا لخاف 
واضــــح ضــمــن الـــقـــاعـــدة الــشــعــبــيــة الــحــزبــيــة، 
رافضًا  بهجلي موقفًا  اتخذ  أن  بعد  تحديدًا 
للتحالف مع »العدالة والتنمية«. مع العلم أن 
داود أوغلو وّجه له دعواٍت عدة للتفاهم على 
تشكيل حكومة ودعوة الباد إلى انتخابات 
مبكرة، بدل دفع الرئيس رجب طيب أردوغان 
لــلــدعــوة إلـــى إعــــادة االنــتــخــابــات، وبــالــتــالــي 
تــشــكــيــل حـــكـــومـــة مـــؤقـــتـــة ســـيـــكـــون »لــجــنــاح 
تنظيم حــزب العمال اإلرهــابــي )أي الشعوب 
الــديــمــقــراطــي( فيها ثـــاث حــقــائــب وزاريــــة«، 

وفقًا لداود أوغلو.
وجــعــل غــلــّو »الــحــركــة الــقــومــيــة« فــي التشدد 
ضـــد »الـــعـــدالـــة والـــتـــنـــمـــيـــة«، مـــوقـــف الــحــزب 
تميل  الــتــي  الشعبية،  قــاعــدتــه  أمـــام  ضعيفًا 
»الـــعـــدالـــة والـــتـــنـــمـــيـــة«، فـــلـــم يــعــد  طــبــيــعــيــًا لــــ
ــــود تـــوركـــيـــش  ــــوجــ »الـــــحـــــركـــــة الــــقــــومــــيــــة« بــ
ــي الـــحـــكـــومـــة املــــوقــــتــــة، قـــــــادرًا عــلــى  وزيـــــــرًا فــ
»الــتــحــالــف مع  اتــهــام »الــعــدالــة والــتــنــمــيــة« بـــ
االنــفــصــالــيــن )الـــشـــعـــوب الــديــمــقــراطــي( في 

تشكيل الحكومة«.
ورغم نجاح قيادات »الشعوب الديمقراطي« 
ــفـــاظ عـــلـــى تـــمـــاســـك الــــحــــزب، وســـط  فــــي الـــحـ
ــه بــــعــــد عــــــودة  ــيــ ــلــ ــدة عــ ــ ــديــ ــ ــشــ ــ الـــــضـــــغـــــوط الــ
االشـــتـــبـــاكـــات بـــن »الـــعـــمـــال« الــكــردســتــانــي 
والجيش التركي، إال أن االرتباك كان واضحًا 
بــن تــيــار »الــعــمــال« والـــتـــيـــارات األخــــرى في 
ــادات »الـــشـــعـــوب  ــ ــيـ ــ ــع الـــعـــلـــم أن قـ ــــزب. مــ ــــحـ الـ
 من الدعوة لوقف اطاق 

ّ
الديمقراطي« ال تمل

الــنــار مــن الجانبن مــن دون شــروط وإحــال 
السام من الدعوة إلى السام.

يعتبر بعض الالجئين السوريين أن وجودهم في أوروبا »قسري«، إذ ذكر 
أوروبا،  إلى  للقدوم  يحتاجون  »ال  أنهم  غربية  إعالم  لوسائل  بعضهم 
السنوات  طيلة  معاناتنا  إنهاء  في  بحّق  وساعد  تدّخل  الغرب  أن  لو 
األربع الماضية«. ويذهب بعضهم إلى القول »في حالة انتهاء أسباب 
ولن  واحدًا،  يومًا  األوروبية  األراضي  على  نبقى  لن  بلدنا،  من  خروجنا 

نخاطر بالتعرّض لمثل هذا اإلذالل الحاصل بحقنا«.

المناطق  في  الديمقراطي«،  »الشعوب  حزب  قيادات  بعض  بدأت 
الكردستاني  »العمال«  حــزب  قــالع  في  تحديدًا  تركيا،  من  الشرقية 
حزب  من  أنها  على  بالتصرّف  ودياربكر،  وشرناق  هكاري  واليــات  في 
»الشعوب  من  ال  للعمال(،  السياسي  )الجناح  الديمقراطية«  »المناطق 
»اإلدارة  قيام  البلديات  رؤســاء  من  عــدد  أعلن  كما  الديمقراطي«. 
»العمال«  لقوات  أنقرة، وقدموا مساعدات  رافضين حكم  المدنية«، 

أثناء اشتباكها مع الجيش في عدد من البلدات.

وجود قسري

»تمرد« المناطق الشرقية

تعمل ألمانيا على 
مواجهة ملف الالجئين 

بطريقة تضامنية، 
بعد اقتراحها توزيع 

الالجئين على مختلف 
دول أوروبا في محاولة 
لمنع حصر اللجوء في 

بلدان محددة، في ظّل 
صعود نجم اليمين 

األوروبي الرافض لالجئين 
والداعي البعادهم

وصل 300 ألف الجئ إلى أوروبا خالل العام الحالي  )أندري ايساكوفيتش/فرانس برس(

■ حن يضع أحدهم الحواجز 
أمام طفل الجئ، الجميع 

سيخسر

■ وضع الحواجز أمام 
#الاجئن مخالف للحقوق 

اإلنسانية وللكرامة

■ الاجئون هم بشر مثلنا، 
وهو الشيء الذي لم نعد 

نستوعبه

■ ال يمكنكم تصوير هروب 
الاجئن من الحروب، وكأنه 

اجتياح لـ #أوروبا. ال يجعلكم 
هذا أفضل من عنصرية 

#الحزب_النازي في #أملانيا 
أو عنصرية والية #أالباما 

األميركية ضد األفارقة

■ أدرك أن هناك تساؤالت عدة 
في موضوع الاجئن، غير 

أنه ُيمكننا أن نساهم بصنع 
#السام في #الشرق_األوسط 
بداًل من منعهم من الوصول 

إلينا

 
ً
■ من الحزن أن تكون طفا
سوريًا في هذه األيام. إذا 

قتل وإن 
ُ
بقيت في بادك ست

قتل في البحر
ُ
هربت ست

■ يجب التعامل مع الاجئن 
بطريقة سلمية، وفتح الحدود 

أمامهم واستقبالهم. ال شيء 
أكثر تحطيمًا للذات من تهديم 

الكرامة اإلنسانية
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300
قالت املفوضية السامية 

لألمم املتحدة لشؤون الاجئن 
أمس، إن عدد الاجئن 

واملهاجرين الذين عبروا البحر 
املتوسط في محاولة للوصول 

إلى أوروبا تخطى 300 ألف هذا 
العام ارتفاعًا من 219 ألفًا في 

عام 2014.

0.9
ارتفعت الثقة في اقتصاد منطقة 

اليورو في أغسطس/آب إلى 
أعلى مستوى في أربع سنوات 
مع تحسن املعنويات في جميع 

القطاعات ما عدا الصناعة 
وارتفاعها بوجه خاص في 
فرنسا التي سجلت زيادة 

بمقدار 0.9 نقطة وإسبانيا 1.7 
نقطة، لكنها تراجعت في أملانيا 

0.2 نقطة وهولندا 0.3 نقطة 
وإيطاليا 0.6 نقطة.

مضارب يربح 34 
مليون دوالر 

تمكن مضارب ياباني في 
األسهم من تحقيق ربح بلغ 

34 مليون دوالر في يوم 
اإلثنن األسود، حينما انهارت 
 حالة 

ً
األسهم العاملية، مستغا

الذعر التي أصابت املتعاملن 
للسباحة عكس التيار. ويخفي 
املضارب اسمه تحت رمز)سي 

أي إس(. )بلومبيرغ(

انكماش تونسي 

دخل االقتصاد التونسي 
مرحلة انكماش وفق تقديرات 
البنك املركزي التونسي في 

ضوء التطور السلبي للناتج 
املحلي اإلجمالي في الربع 

الثاني من السنة 0.7% مقابل 
1.7% في الربع األول.

اختالس 20 مليون 
دوالر 

كشفت هيئة األمن الفيدرالي 
الروسية يوم الخميس 

عملية احتيال في منطقة 
نوفوسيبريسك الغربية في 

سيبيريا، والتي تم فيها، خال 
التجمع العسكري في القطب 

الشمالي، اختاس ُيقّدر 
بمليار روبل )ما يعادل 20 

مليون دوالر(.

أرقام

كواليس

المصارف ترفض 
إقراض »بترول مصر«

9

القاهرة ـ العربي الجديد

رفضت املصارف الحكومية منح الهيئة العامة 
للبترول، قروضًا بقيمة 4 مليارات دوالر، لشراء 
مــــواد نفطية مــن الـــخـــارج خـــال فــصــل الــشــتــاء 
املــقــبــل، وســـداد جــزء مــن مستحقات الــشــركــات األجنبية 

العاملة في مجال التنقيب عن الغاز في مصر.
»الــعــربــي  وقـــــال مـــصـــدر مـــســـؤول فـــي وزارة الـــبـــتـــرول لـــ
الـــجـــديـــد« إن رفــــض املـــصـــارف إقـــــراض الــهــيــئــة الــتــابــعــة 
لوزارة البترول جاء بسبب تجاوز الهيئة الحد األقصى 
املسموح به لاقتراض من املصارف املحلية، والتى بلغت 
املنتهي في يونيو/حزيران  املاضي  املالي  العام  بنهاية 

2015 نحو 48 مليار جنيه )6.2 مليارات دوالر(.
وتــرى وزارة البترول أن رفــض املصارف إقــراض الهيئة 
النفطية للسوق، سيؤدي  املسؤولة عن تدبير املشتقات 
إلى رفض العديد من الــدول والشركات الخارجية إمداد 
الــبــاد بكميات مــن املــــواد الــبــتــرولــيــة، خــاصــة فــي فصل 
 عن 

ً
الشتاء، الذي يزداد فيه الطلب على املشتقات، فضا

الــتــعــاون مع  فــي  األجنبية محليًا  الــشــركــات  ثقة  ضعف 

املــســؤول، أن عــدم تقديم املصارف قروضًا  الهيئة. ورأى 
ــتـــرول ســيــضــعــهــا فـــى ورطـــــة كــبــيــرة  ــبـ جـــديـــدة لــهــيــئــة الـ
خال األيــام املقبلة، مضيفًا أنه البد من حصول الهيئة 
لـــدى املــؤســســات والــجــهــات  عــلــى مستحقاتها املــتــأخــرة 
الحكومية املختلفة التي تصل إلى 195 مليار جنيه )24.9 
املشاكل  مــن  الــعــديــد  األمــــوال ستحل  مليار دوالر(، هــذه 
لــديــنــا«. وأضــــاف »الــحــكــومــة بــالــكــامــل مــتــورطــة فــي عــدم 
حل أزمة وزارة البترول«، مشيرًا إلى أن وزارات الكهرباء 
قطاع  شركات  وبعض  املدني  والطيران  والنقل  واملالية 
األعمال العام، تتصدر قائمة الجهات الحكومية املدينة 
ــع االقــتــصــادي  لــهــيــئــة الـــبـــتـــرول. وقــــال املـــســـؤول »الـــوضـ
الكلي  االعتماد  فــي مرحلة خــطــرة، نتيجة  اآلن  املــصــري 
على املساعدات العربية والتي أصبحت الداعم الرئيسي 
تقليدية  غير  حــلــواًل  تتطلب  املقبلة  املرحلة  لاقتصاد، 

للكثير من املشاكل التى تمر بها الباد«.
وتستورد مصر منتجات نفطية من الخارج بقيمة 1.3 
مليار دوالر شهريًا، وفق هيئة البترول املصرية. وتلقت 
السنوات األخيرة، منحًا ومساعدات مالية  مصر، خال 
ونفطية من دول خليجية، خاصة السعودية واإلمــارات 

والكويت، آخرها وديعة من هذه الدول، بقيمة 6 مليارات 
دوالر قبل منتصف العام الحالي، بمعدل ملياري دوالر 
لــكــل دولـــــة. وتــطــمــح مــصــر لـــزيـــادة إنــتــاجــهــا مـــن الــنــفــط 
والغاز للوفاء بالطلب املتنامي على الطاقة في السنوات 
األخــــيــــرة. وتــســيــطــر الـــشـــركـــات األجــنــبــيــة عــلــى أنــشــطــة 
استكشاف وإنتاج النفط والغاز في مصر ومنها بي.بي 

وبي.جي البريطانيتان وايني اإليطالية.
مستحقات  مـــن  دوالر  مـــلـــيـــارات   9.370 مــصــر  وســـــددت 
شــــركــــات الـــنـــفـــط األجـــنـــبـــيـــة خـــــال تـــســـعـــة أشــــهــــر حــتــى 
مــلــيــارات   3.285 لــهــا  ليتبقى  املـــاضـــي،  مــــــــارس/آذار   31
القروض  دوالر فقط، غير أن خبراء اعتبروا ســداد هــذه 
»وهميًا«، على أســاس أنه تم عبر االستدانة من السوق 

الدولية واملصارف املحلية.
أسعار  زيـــادة  إلــى  الحكومة  تلجأ  أن  محللون،  ويتوقع 
الوقود خال الفترة املقبلة، وهو ما يعني زيادة األعباء 
ــراء، فــيــمــا  ــقــ ــفــ ــة عـــلـــى مــــحــــدودي الــــدخــــل والــ ــاديـ ــتـــصـ االقـ
إقرار  الحكومين حول  املسؤولن  تضاربت تصريحات 
زيــادة جديدة في أسعار البنزين والسوالر، خال العام 

املالي الحالي.

اقتصاد
أسعار السلع والمعادن أسعار العمالت  بالدوالر األميركي

اليورو  0.88
الجنيه اإلسترليني  0.65
3.64 الريال القطري  
الريال السعودي  3.75
0.303 الدينار الكويتي  
الدرهم اإلماراتي  3.67
0.38 الريال الُعماني  
0.37 الدينار البحريني  

الدينار العراقي  1146
1.36 الدينار الليبي  
9.67 الدرهم المغربي  
221.79 الليرة السورية  
1506.5 الليرة اللبنانية  
1.94 الدينار التونسي  
الدينار الجزائري  105.9
7.83 الجنيه المصري  

فوتسي 100 البريطاني  %0.2
داكس األلماني  %0.73-
كاك 40 الفرنسي  %0.1-
إيبكس 35 اإلسباني  %0.12-
ميالنو 40 اإليطالي  %1.28-
أو إم إكس 30 السويدي  %0.09-
إس إم آي السويسري  %0.4-
موسكو الروسي  %1.53

أو إم اكس سي الدنمارك  %2.34-
اي تي إكس النمسا  %3.3-
آي إٍس إيه 100 التركي  %1.18-
إيه إس إكس 200 األسترالي  %0.58
آي دي إكس اإلندونيسي  %0.35
شنغهاي الصيني  %4.9
نيكاي الياباني  %3.03
كوسبي كوريا الجنوبية  %1.56

خام برنت  48.4 $ للبرميل
الذهب  1160.5 $ لألوقية
الفضة  34.4 $ لألوقية
1024.3 $ لألوقية البالتين  
النحاس  343.55 $ للطن
البالديوم  584.9 $ لألوقية
482.12 $ للطن القمح األميركي  
الُذرة األميركية  482.12 $ للطن

فول الصويا  892.38 $ للطن
القطن األميركي  66.94 $ للقنطار
البن األميركي  124.2 $ للطن
سكر لندن  344.3 $ للطن
زيت النخيل الخام  361.3 $ للطن
الكاكاو لندن  2100 $ للطن
النيكل  650.4 $ للطن
الرصاص  110.7 $ للطن

مؤشرات البورصات

عودة 
المكاسب

المكاسب تعود من جديد للبورصات اآلسيوية، على خلفية ارتفاع السوق الصينية أمس بأكثر من 4%، مما أعاد االطمئنان 
إلى المتعاملين، بعد عدة جلسات من الهلع خشية تبخر األموال، إثر االنهيار الحاد الذي سجله العديد من األسواق خالل 

)Getty( .جلسات األسبوع الماضي

من  لالقتراض  به  المسموح  األقصى  الحد  للبترول،  العامة  المصرية  الهيئة  تجاوزت 
المصارف المحلية، ما دعا المؤسسات المالية إلى رفض منح الهيئة قروضًا جديدة
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طلبت أوكــرانــيــا مــن روســيــا 
ــفــــض أســـــعـــــار الـــــغـــــاز فــي  خــ
كانت  بينما  الشتاء،  موسم 
ــنــــزاعــــات عـــلـــى الــــغــــاز بــــن روســـيـــا  الــ
وأوكــرانــيــا قــد أدت فــي الــســابــق إلــى 

قطع اإلمداد عدة مرات.
وفــــي الـــعـــام املـــاضـــي، أبـــرمـــت كييف 
أسعار  حــول  طارئًا  اتفاقًا  وموسكو 
الغاز في الشتاء. لكن مدة هذا االتفاق 
انتهت، ويتعن على الجانبن إجراء 
محادثات جديدة، إذا أرادت أوكرانيا 
ــاز  ــغــ ــن الــ ــ ــد مــ ــ ــزيـ ــ ــلــــى مـ الــــحــــصــــول عــ

الروسي.
ــــي،  ــرانــ ــ وقـــــــال رئــــيــــس الـــــــــــوزراء األوكــ
ــنـــي يـــاتـــســـيـــنـــيـــوك، أمــــــس، إنـــه  ــيـ أرسـ
يعودا  أن  يجب  البلدين  بــأن  مقتنع 
إلــــى اتـــفـــاق الــشــتــاء املـــاضـــي، والــــذي 
الغاز  ثمن  بموجبه  أوكــرانــيــا  دفعت 

مقدمًا وحصلت على خصم كبير.

قـــــال تـــقـــريـــر بـــيـــت الــتــمــويــل 
إن حجم  )بـــيـــتـــك(  الــكــويــتــي 
االئتمان املمنوح من القطاع 
املصرفي الكويتي شهد نموًا بنسبة 
%5.2 ليصل إلى 31.7 مليار دوالر في 
املاضي على أساس  يونيو/حزيران 
سنوي بارتفاع قدره 1.6 مليار دوالر 

عن الفترة نفسها من العام املاضي.
ــقـــريـــر )بـــيـــتـــك( الـــشـــهـــري  وأضــــــــاف تـ
الــصــادر أمــس ونقلته وكــالــة األنــبــاء 
ــان  ــمـ ــتـ ــاع االئـ ــطــ ــة، حــــــول قــ ــيـ ــتـ ــويـ ــكـ الـ
فــــي الـــكـــويـــت أن حـــصـــة )االقــــتــــراض 
حجم  مــن   ،40.9% بلغت  الشخصي( 
ــــي يـــونـــيـــو/ ــتــــمــــانــــي فـ ــنــــشــــاط االئــ الــ
حــــــــزيــــــــران املــــــــاضــــــــي، تـــــــــاه قـــطـــاعـــا 
مجتمعن  ــاءات(  ــ ــشـ ــ و)اإلنـ )الـــعـــقـــار( 
مــن   31% عــــلــــى  بــــاســــتــــحــــواذهــــمــــا 

التسهيات.

العامة  الهيئة  إن  تــجــار  قــال 
مصر  فــي  التموينية  للسلع 
تلقت، أمس، عروضًا لتوريد 
ألــف طــن مــن القمح فــي مناقصة   55
عاملية طرحتها الهيئة، موضحن أن 
للطن  177.95 دوالرًا  بلغ  عــرض  أقــل 

على أساس تسليم ظهر السفينة.
وتــــســــعــــى الـــهـــيـــئـــة الــــعــــامــــة لــلــســلــع 
الــتــمــويــنــيــة فـــي مـــصـــر، إحـــــدى أكــبــر 
املــســتــوردة للقمح فــي العالم،  الـــدول 
إلى شــراء قمح من الواليات املتحدة 
وكــنــدا وأســتــرالــيــا وفــرنــســا وأملــانــيــا 
ــا  ــ ــيـ ــ ــــن وروسـ ــتــ ــ ــنــ ــ وبـــــولـــــنـــــدا واألرجــ
وكــازاخــســتــان وأوكــرانــيــا ورومــانــيــا. 
الكمية  وطلبت املناقصة شحن هذه 
خال الفترة من األول إلى العاشر من 

أكتوبر/تشرين األول املقبل.

الكويت ـ العربي الجديد

أكــــدت مـــصـــادر كــويــتــيــة مــطــلــعــة أن 
عــازمــة على فرض  بــادهــا  حكومة 
ــوم عـــلـــى أراضــــــــي الـــبـــنـــاء غــيــر  ــ ــ رسـ
تنفيذ  على  مالكيها  حــث  بــهــدف  املستغلة، 
وذلــك  للبيع،  طــرحــهــا  أو  عليها  مــشــروعــات 
للحد من انفات أسعار األراضي والعقارات، 
لتلحق الكويت في ذلك بجارتها السعودية 
التي طبقت قبل أشهر قليلة إجراءات مماثلة 
أدت إلى تراجع أسعار األراضي بنحو %30.

ــادر مــنــذ نــحــو 20  ــ وفــــي الــكــويــت قـــانـــون صـ
عامًا يقضي بفرض رسوم على األراضي، إال 
التطبيق بسبب ضغوط  لم يدخل حيز  أنــه 
شديدة من بعض املستفيدين، وفق املصادر 
إلى  مشيرة  الــجــديــد«،  »الــعــربــي  لـــ الكويتية 
أن هــنــاك اتــجــاهــا إلحـــيـــاء هــــذا الـــقـــانـــون أو 

استبداله بآخر جديد.
ــــي الـــكـــويـــت  ــار األراضــــــــــــي فــ ــ ــعــ ــ ــد أســ ــهــ وتــــشــ
ارتــفــاعــات كــبــيــرة، وصــلــت ألكــثــر مــن مليون 
دوالر ألرض ال تتجاوز مساحتها 400 متر 

مربع، بحسب خبراء اقتصاد.
ــر املـــالـــيـــة الـــكـــويـــتـــي الـــســـابـــق،  ــ ويــعــتــبــر وزيــ
»العربي  لـ تصريح  فــي  الشمالي،  مصطفى 
الــجــديــد«، أن املشكلة األكــبــر فــي الــكــويــت ال 
تكمن فــي عجز األراضــــي، ولــكــن فــي ارتــفــاع 
ــانـــون الــخــاص  ــقـ أســـعـــارهـــا، مــوضــحــًا أن الـ
بفرض رسوم على األراضي موجود وسبق 

أن تم تطبيقه في فترات متباعدة.
ورغم انخفاض أسعار العقارات في الكويت 
ــالـــي 2015 مــقــارنــة  الـــحـ ــام  ــعــ الــ مـــنـــذ مــطــلــع 
بمستوياتها في 2014، إال أنها ماتزال وفق 
محللن، مرتفعة وفوق قدرة املواطن العادي.

ــة الــكــويــتــيــة  ــبــــورصــ وأكـــــــد نــــائــــب رئــــيــــس الــ
والخبير االقتصادي السابق محمد الثامر، 
أن املشكلة األكبر في الكويت تكمن في عجز 
الحكومة عن حل أزمة السكن، التي يجبرها 

الدستور الكويتي على توفيره.
»الــعــربــي الــجــديــد«، إن فرض  وقـــال الــثــامــر لـــ
رســـوم عــلــى األراضــــي وفـــق الــقــانــون القديم 
أو إعــــداد قــانــون جــديــد أمـــر البـــد مــنــه، لكنه 
استبعد حـــدوث ذلـــك »فـــي ضـــوء قـــوة تجار 
الــعــقــارات، الــذيــن ســيــقــاتــلــون بــكــل قـــوة ملنع 
تــنــفــيــذه مــــجــــددا«. وأضــــــاف: »فـــــرض رســـوم 
أمر  املبنية،  غير  األراضــــي  على  أو ضــرائــب 

الكويت
رسوم على األراضي 

للحد من انفالت األسعار

مليون دوالر سعر 
قطعة أرض ال تتجاوز 

مساحتها 400 متر مربع

120 ألف طلب من 
الكويتيين للحصول على 

مسكن حكومي

1011
اقتصاد

لــيــس بــجــديــد، فــســبــق أن درســــت الــحــكــومــة 
في التسعينات تطبيق مثل هذا األمــر، بعد 
أن وجـــدت أن بعض األراضــــي يتم شــراؤهــا 
بهدف املضاربة في أسعارها، وصدر قانون 
ــن، 

ُ
بــفــرض رســـوم على كــل قطعة أرض لــم ت

ولكنه لم ينفذ على أرض الواقع«.
وتــابــع: »إذا كــان هــنــاك تــحــرك إلنــعــاش هذا 
الــقــانــون، فــإنــه ســيــواجــه بــمــعــارضــة شــديــدة 
ــــي، وأيــضــا مــن املــضــاربــن  مــن مـــاك األراضــ
الكبار، وهم يملكون قوة كبيرة، وسيعملون 
ــار  عــلــى تجميد الــقــانــون مـــرة أخـــــرى«. وأشـ
إلـــى أن املــشــكــلــة األكــبــر تــكــمــن فــي أن معظم 
ــــي الــــكــــويــــت مــمــلــوكــة  األراضــــــــــي الــــفــــضــــاء فـ
لــــلــــدولــــة، ويــــتــــســــاءل كـــيـــف ســـتـــعـــالـــج هـــذه 
املناطق؟ فاألراضي املطروحة للبناء هي في 

مناطق محدودة، ويحتاج هذا األمر للعاج. 
وأضـــــــاف: »كـــمـــا أن هـــنـــاك أراضــــــي مــمــلــوكــة 
للديوان األميري، وهي لم تن منذ 40 عاما، 
فهل سيطبق عليها القانون الجديد؟ أعتقد 
أن املسألة سيكون فيها نقاش طويل وأخذ 
وعــطــاء، ولـــن يــكــون هــنــاك تــحــرك ســريــع في 

هذا اإلطار«.
ورفــض الثامر ما تــردد حــول اعــتــزام الدولة 
إعفاء األراضي التي تقل مساحتها عن 800 
متر مربع من الرسوم، معتبرًا أن هذا االمر 
سيسلب القانون قوته، لكون معظم األراضي 
في الكويت تقل عن 500 متر مربع، وبالتالي: 

»لن يكون للقانون الجديد أهمية«.
ــد »مــعــظــم تــجــار الـــعـــقـــارات فـــي الــكــويــت  وأكــ
فرزوا أراضيهم، وقسموها لـ 500 متر وأقل 
مــن ذلــــك، ولــهــذا لــن يــطــبــق عليها الــقــانــون، 
له،  مــحــدود جــدًا وال قيمة  تأثيره  وسيكون 
الحكومة  الدولة،  أقــوى من  العقارات  فتجار 
تـــحـــاول أن تــثــبــت حــســن نــيــتــهــا فـــي تــوفــيــر 
السكن للكويتين، ولكن ال أحد يملك أرضا 
للبيع  املــتــاحــة  ــي  ــ األراضـ فمعظم  مــتــر،   800
هـــي 400 فــقــط، وبــالــتــالــي لـــن يــدفــع ماكها 
شــيــئــًا«. وأشــــار إلـــى أن الــكــويــت تــعــانــي من 
ــــم أن  ــار بــشــكــل جـــنـــونـــي، رغـ ــعــ ــاع األســ ــفــ ارتــ
الــدســتــور الــكــويــتــي كــفــل الــرعــايــة السكنية 
أن الحكومة ملزمة  للمواطنن، مشددا على 
ــى أن  ــ بــتــوفــيــر الـــســـكـــن لـــلـــمـــواطـــن. ولـــفـــت إلـ
»طلبات الحصول على مسكن بدأت تتراكم 
بشكل كبير، لعدم قدرة الدولة على توفيره 
بــالــســرعــة الــكــافــيــة، ووصــلــت ألكــثــر مــن 120 

ألف طلب وأصبح هناك أزمة«.
وتابع: »ارتفعت أسعار األراضي في املقابل 
لـــدرجـــة جــعــلــت املـــواطـــن الـــعـــادي غــيــر قـــادر 
على شرائها، لقد وصلت ألكثر من 300 ألف 
تزيد  ال  ألرض  دوالر(  مــلــيــون   1.04( ديــنــار 
أحدا  أن  أعتقد  وال  متر،   400 عن  مساحتها 
توفير  عــلــى  ــادر  قـ السكنية  الــرعــايــة  ينتظر 
هــــذا املــبــلــغ الـــضـــخـــم. لـــهـــذا، األزمــــــة تــحــتــاج 

لعاج حقيقي«.
وبحسب الثامر بدأت الدولة في توفير بدائل 
العاصمة  البناء في مناطق بعيدة عن  عبر 
الكويت، ويتوقع أن يقلل ذلك عدد الطلبات 
مــن 120 ألــفــا إلــى نحو 60 ألــفــا فــقــط، إال أنه 

سيظل هناك طلبات لم يتم تلبيتها.
ويـــــأتـــــي االرتــــــفــــــاع املــــتــــواصــــل فـــــي أســـعـــار 

الـــعـــقـــارات فـــي الــكــويــت رغـــم انــخــفــاض عــدد 
الصفقات في السوق العقارية املحلية بنحو 
70% خال النصف األول من العام الجاري، 
وانـــخـــفـــاض قــيــمــة الــــتــــداوالت بــنــســبــة %29 
مــقــارنــة بــالــفــتــرة ذاتـــهـــا مـــن الـــعـــام املــاضــي، 
وفــق تقرير حديث صــادر عن بيت التمويل 

الكويتي )بيتك(. 
ــتـــزايـــد عــلــى الــســكــن في  وتــســبــب الــطــلــب املـ
ارتفاع أسعار اإليجارات بنحو كبير، وباتت 

الراتب  أكثر من نصف  اإليــجــارات تستقطع 
بمتوسط  البلد،  هــذا  في  للعاملن  الشهري 
مــنــاطــق  ــــي  فـ الـــــــــــــ1200 دوالر شـــهـــريـــًا  فــــــاق 
األطراف، بينما ترتفع ألكثر من 2000 دوالر 

في األحياء الداخلية.
ــع الــخــبــيــر الـــعـــقـــاري حــمــود  ــ وســـبـــق أن أرجـ
»الــعــربــي الــجــديــد«،  الـــغـــانـــم، فـــي تــصــريــح لـــ
ــفـــاع الــكــبــيــر فــي اإليـــجـــارات إلـــى زيـــادة  االرتـ
الطلب وقــلــة املــعــروض فــي ظــل تــجــاوز عدد 

سكان الكويت 3.5 ماين نسمة، وانخفاض 
عائدات الــودائــع في املــصــارف، وهــو ما دفع 
أصــحــابــهــا إلــــى تــوجــيــهــهــا لــاســتــثــمــار في 
ــقــــارات وفــــــرض أســــعــــار مــرتــفــعــة  ــعــ ــاع الــ ــطـ قـ

لإليجارات لتحقيق مكاسب كبيرة.
ــة الــكــويــتــي قــد نــاقــش في  وكـــان مجلس األمـ
ــام 2010 مــــشــــروع قــــانــــون يـــحـــدد أســـعـــار  ــ عـ
اإليـــجـــارات، ولــكــن تــم إسقاطه قبل أن يصل 

إلى مرحلة التصويت.

الرباط ـ مصطفى قماس

أثــــر ارتـــفـــاع ســعــر الـــريـــال الـــســـعـــودي، مــقــابــل 
الـــدرهـــم املــغــربــي عــلــى قــيــمــة املــبــلــغ املــســمــوح 
ــل مــواجــهــة  ــ لــلــحــجــاج بــحــمــلــه مــعــهــم مــــن أجـ
مــصــاريــف أداء مــنــاســك الـــحـــج، حــيــث خفض 
ارتفاع الريال املبلغ الفعلي بأكثر من النصف.
وارتــفــع سعر الــريــال السعودي بـــ 0.34 درهــم 
مغربي، ما قلص قيمة املبلغ الذي تخصصه 
ــاج مــن  ــلـــحـــجـ ــة بــــالــــحــــج لـ ــيـ ــنـ ــعـ الــــســــلــــطــــات املـ

املصاريف اإلجمالية.
وذهــبــت وزارة األوقـــاف والــشــؤون اإلسامية 
بغداد ـ أحمد النعيمياملغربية، في باغ صادر عنها أول أمس، إلى 

الشرطة  أجهزة  داخــل  املتفشي  الفساد  يهّدد 
ــراق مـــن مــــواد غــذائــيــة  ــعـ الـ والــجــيــش واردات 
الشاحنات في  وخــضــار وفــواكــه، بشل حركة 
ــاألردن وتــركــيــا  ــ ــواق املــحــلــيــة املـــجـــاورة كـ ــ األسـ
وإيــران. وتقّدر هذه الــواردات بنحو 3 ماين 
مدن  معظم  احتياجات  لتغطية  يوميًا  دوالر 

الباد، حسب إحصائيات رسمية.
وقال التاجر فتاح علي، وهو يعمل في تجارة 
املواد الغذائية، إن الجيش والشرطة وأجهزة 
املـــرور فــي العاصمة بــغــداد يفرضون إتــاوات 

على سائقي شاحنات نقل البضائع. 
 قــوات 

َّ
»الــعــربــي الــجــديــد«، أن وأوضـــح فــتــاح لـــ

يفرضون  املـــرور  وعناصر  والشرطة  الجيش 
إتاوات على كل شاحنة تحاول املرور لدخول 
العاصمة من مداخلها. وتــراوح تلك اإلتاوات 
إلــى 200 دوالر، ما أسفر عن تكدس  بن 500 
مــئــات الــشــاحــنــات أمــــام نــقــاط الــتــفــتــيــش في 
مـــداخـــل الــعــاصــمــة وتــلــف مــئــات األطـــنـــان من 
البضائع بسبب تأخر دخول الشاحنات ألكثر 

من أسبوعن نتيجة اإلجراءات التعسفية.
الــجــيــش  قـــــــوات  ــانــــت  كــ ــتــــاح »إذا  فــ وأضــــــــاف 
وأجهزة الشرطة واملرور تفرض اإلتاوات على 

أن مجموع مصاريف الحج لعام 1436 املوافق 
إلى 30342.45 درهمًا  لـ 2015 ميادية، يصل 
ريــااًل سعوديًا،   11899 يعادل  ما  أي  مغربيًا، 
وهو ما يساوي أكثر من 3135 دوالرًا أميركيًا.
ــوزارة أن جـــزءًا مــن مــصــاريــف الحج  وأكـــدت الــ
مناسك  سيؤدون  الذين  املغاربة  دفعها  التي 
الحج لهذا العام، يحول إلى الريال السعودي 
ــاء بـــمـــصـــاريـــف الـــســـكـــن بــمــكــة  ــ ــــوفـ ــن أجـــــل الـ مــ
واملدينة، والنقل والخدمات العامة اإلضافية.

وشــهــد هــذا الــعــام ارتــفــاع سعر صــرف الــريــال 
السعودي بـ 0.34 درهم، حيث يساوي الريال 
الــواحــد 2.55 درهـــم، الــشــيء الــذي ترتبت عنه 
ــادة فـــي املــبــلــغ اإلجــمــالــي املــطــلــوب للحج،  ــ زيـ

الشكوى  والــســائــقــن، فكيف ســنــقــدم  الــتــجــار 
ضـــدهـــم، هـــل ســنــرفــع شــكــوانــا ضـــدهـــم، وأيـــن 

الحكومة العراقية مّما يجري؟«.
وأسفر فــرض اإلتـــاوات على التجار وسائقي 
شــاحــنــات نــقــل الــبــضــائــع عـــن ارتـــفـــاع أســعــار 
بغداد،  العاصمة  في  والسلع  الغذائية  املــواد 
 
ً
املواطنن وخاصة ــر بشكل سلبي على 

ّ
أث ما 

ذوي الــدخــل املـــحـــدود.  وقـــال املــواطــن ياسن 
»القوات   

َّ
إن الجديد«/  »العربي  لـ الــودود  عبد 

في  تسببت  والشرطة  الجيش  من  الحكومية 
رفع أسعار املواد الغذائية إلى الضعف تقريبًا 
في بغداد، بسبب منعها دخول شاحنات نقل 
إتــاوات  دفــع  بعد   

ّ
إال العاصمة  إلــى  البضائع 

مــن قــبــل الــتــجــار وســائــقــي الــشــاحــنــات، وهــذا 
ســّبــب تــكــّدس مــئــات الــشــاحــنــات عــنــد مــداخــل 
البضائع  وصــول  تأخر  وبالتالي  العاصمة، 
ما  الــســوق،  الــتــي تحتاجها  الغذائية  واملــــواد 

رفع من سعرها إلى أكثر من الضعف«.
ويــضــيــف عــبــد الـــــــودود »لـــديـــنـــا مــثــل عــراقــي 
يقول »حاميها حراميها«، وهذا املثل ينطبق 
تمامًا على أفــراد من قــوات الجيش والشرطة 
في بغداد، لألسف، واملصيبة األدهى من ذلك 
 أجــهــزة املـــرور تفعل نفس الــشــيء وأصبح 

َّ
أن

ــام دفـــع إتــــاوات للجيش والــشــرطــة  الــتــجــار أمـ
واملــرور، ما يسبب لهم خسائر كبيرة نتيجة 
ــم وبـــضـــائـــعـــهـــم بــســبــب تــكــدس  ــ ــــوادهـ تـــلـــف مـ

حيث وصــل إلــى 4045.66 درهــمــًا، أي حوالى 
416 دوالرًا أميركيًا.

ونــجــم عـــن ذلــــك تــقــلــص املــبــلــغ املــتــبــقــي الـــذي 
يــحــمــلــه الـــحـــجـــاج مــعــهــم مــــن أجـــــل مــواجــهــة 
 ،

ً
ــل مـــثـــا ــاألكــ املــــصــــاريــــف الـــتـــي لـــهـــا عـــاقـــة بــ

ألسابيع  العاصمة  مــداخــل  أمـــام  شاحناتهم 
ــة الــــحــــرارة الـــشـــديـــدة«.  وأســفــر  ــ فـــي ظـــل درجـ
ــكـــدس الـــشـــاحـــنـــات وتــــأخــــر وصـــولـــهـــا أمــــام  تـ
مداخل العاصمة ألكثر من أسبوعن كل مرة 
عــن تــلــف مــئــات األطـــنـــان مــن املــــواد الــغــذائــيــة 
التي  العالية  الحرارة  والسلع بسبب درجــات 
وصلت ألكثر من نصف درجة الغليان. واتهم 
تجار القوات الحكومية من الجيش والشرطة 
ــزة املــــــرور بــاملــســؤولــيــة عـــن تــلــف تلك  ــهــ وأجــ
ــــرت على  ـ

ّ
ــواد والــخــســائــر الــفــادحــة الــتــي أث ــ املـ

وقــال محمود  العراقية بشكل خطير.  السوق 
 »قوات 

َّ
العبيدي، الذي يعمل سائق شاحنة، إن

الجيش والشرطة وأجهزة املرور ال تسمح لنا 
 بعد دفــع إتـــاوات مالية 

ّ
بــدخــول العاصمة إال

للشاحنة  دوالر   2000 إلـــى   500 بـــن  تـــــراوح 
التجار والسائقن عن  أكثر  الواحدة، فامتنع 
دفعها ألنها سرقة ال مبرر لها فتكدست مئات 
الــشــاحــنــات عــلــى مــداخــل الــعــاصــمــة، وتسبب 
الغذائية  املــواد   

ً
البضائع وخاصة بتلف  ذلــك 

التي ال تتحّمل درجات الحرارة الشديدة«.
الكشف عن  عــدم  ل 

ّ
أمــنــي، فض وكشف مصدر 

 »ضــبــاطــًا في 
َّ
»الــعــربــي الــجــديــد«، أن اســمــه، لـــ

الــجــيــش والـــشـــرطـــة واملــــــرور يــمــنــعــون دخـــول 
إلى  الغذائية  واملــواد  البضائع  نقل  شاحنات 
العاصمة بغداد ملن ال يدفع اإلتاوات املطلوبة، 
والتي  بينهم  اإلتــــاوات  تلك  يتقاسمون  وهــم 
دوالر   2000 تتجاوز  كبيرة  مبالغ  إلــى  تصل 
ــنـــار عـــراقـــي(  )مــلــيــونــن وخــمــســمــائــة ألــــف ديـ
مراقبون  الــواحــدة«. وطالب  للشاحنة  أحيانًا 
الجيش  ضــبــاط  بمعاقبة  العراقية  الحكومة 
والــشــرطــة واملــــرور املــســؤولــن عــن فـــرض تلك 
اإلتـــــــاوات الــتــي تــســبــبــت بــرفــع أســـعـــار املــــواد 
الـــغـــذائـــيـــة والـــســـلـــع وانـــعـــكـــســـت عـــلـــى كــاهــل 

املواطن البسيط.

ــعــــام بــحــوالــى  ــذا الــ ــ ــدد املـــبـــلـــغ فــــي هـ ــ حـــيـــث حـ
بداًل  دوالرًا   295 أي  مغربيًا،  درهمًا   2856.55
من 6902.21 درهم في العام املاضي، أي 712 

دوالرًا.
ــــرى حـــجـــاج أن الــســلــطــات  ــــادة يـ ــزيـ ــ وبــــهــــذه الـ
املغربية، تفادت رفع املبلغ اإلجمالي ملصاريف 
الحج، تحت تأثير ارتفاع سعر صرف الريال 
الــســعــودي، لكنها ارتــــأت خــفــض املــبــلــغ الــذي 
يتبقى للحجاج، والذي يحول إلى الريال كي 

يواجهوا به الحاجيات األساسية في الحج.
والــشــؤون اإلسامية  األوقــــاف  وكــانــت وزارة 
بـــاملـــغـــرب، أعــلــنــت فـــي أبـــريـــل/نـــيـــســـان أن من 
سبق لهم دفــع مصاريف الحج برسم موسم 
حج 1436 للهجرة، لن يطالبوا بدفع أي مبلغ 

إضافي، حيث يعتبر ما دفعوه كافيًا. 
وشــــــددت الـــــــــوزارة، عــلــى أن مـــن دفـــعـــوا هــذه 
املــصــاريــف املــذكــورة »لــن يطالبو بــدفــع مبلغ 
إضافي، ألي سبب كان على الرغم من ارتفاع 
الدرهم  مقابل  السعودي،  الريال  سعر صرف 

املغربي«.
وكـــــان املـــغـــرب قـــد خــفــض فـــي الـــعـــام مـــا قبل 
املـــاضـــي، عـــدد الــحــجــاج الـــذيـــن كـــان يفترض 
أن يــــــؤدوا مــنــاســك الـــحـــج، نــــــزواًل عــنــد طلب  
اململكة الــعــربــيــة الــســعــوديــة، بـــ 20 فــي املــائــة، 
إلــى 25600  العدد من 32000  حيث  انخفض 
حاج، وهو نفس العدد الذي سيؤدي املناسك 
الــحــالــي. وارتــــأت اململكة العربية  فــي املــوســم 
الــحــجــاح بصفة  الــســعــوديــة أن تخفض عـــدد 
مشروع  استكمال  مــن  االنــتــهــاء  لحن  مؤقتة 

توسعة املطاف.
ويجري اختيار املرشحن ألداء مناسك الحج 
ــغـــرب بـــواســـطـــة الـــقـــرعـــة، حــيــث تــشــرف  فـــي املـ
على  ــيـــة  اإلســـامـ والــــشــــؤون  األوقـــــــاف  وزارة 
التنظيم، بينما يجوز في إطار حصة معينة 
السياحية تحمل مسؤولية  األسفار  لوكاالت 

الحجاج الذين يختارونها.

فساد العراق: الجيش والشرطة ارتفاع الريال السعودي يؤثر على الحجاج المغاربة
يفرضان إتاوات على الشاحنات

غاز

ائتمان

دفع  ما  كبيرًا،  ارتفاعًا  الكويت  في  األراضي  أسعار  سجلت 
المستغلة،  القطع غير  إلى بحث فرض رسوم على  الحكومة 
ذلك  في  الكويت  لتلحق  للبيع،  طرحها  أو  بنائها  إلى  مالكيها  دفع  أجل  من 

بجارتها السعودية، التي طبقت قبل أشهر إجراءات مماثلة

تحقيق

72.3
وفق بيانات قامت 

»العربي الجديد« بجمعها 
من مصادر رسمية وبحثية 
ونشرتها في تقرير أخيرًا، 

يعد السكن في الكويت، األكثر 
التهامًا لرواتب العاملن، في 

دول مجلس التعاون الخليجي 
الست، مستحوذًا على نسبة 

72.3% من الرواتب.

وزراء المال العرب 
يناقشون قضايا التكامل

تونس تنتظر 303 ماليين 
دوالر من صندوق النقد

بورصة مصر تخسر 817 
مليون دوالر في أسبوع

تونس ـ فرح سليم

أكــــدت أمـــس بــعــثــة الــصــنــدوق اخــتــتــام 
مــــشــــاورات املـــــادة الـــرابـــعـــة لــعــام 2015 
مــــــع تــــــونــــــس، حــــيــــث تـــــوصـــــل خــــبــــراء 
الصندوق إلى مجموعة من التفاهمات 
عــلــى مــســتــوى الــخــبــراء مـــع الــســلــطــات 
التونسية بشأن املراجعة السادسة في 

ظل اتفاق االستعداد االئتماني.
وبينت بعثة الصندوق في بيان لها، أن 
إقــرار هذه التفاهمات مرتبط بموافقة 
التنفيذي  ومــجــلــســه  الــصــنــدوق  إدارة 
ــر  ــــذي ســيــنــاقــش املـــراجـــعـــة فـــي أواخــ الـ
سبتمبر/أيلول املقبل، وهو ما سيتيح 
لتونس الحصول على 303.08 ماين 
الــنــقــد  بــعــثــة صـــنـــدوق  وأبــــــدت  دوالر. 
الـــدولـــي لــتــونــس ارتــيــاحــهــا الســتــمــرار 
ــزام الــســلــطــات بــتــنــفــيــذ بــرنــامــجــهــا  ــتـ الـ
اختتامها  بــعــد  الــوطــنــي  االقـــتـــصـــادي 
بنجاح عملية التحول السياسي وفق 
بيان الصندوق. وتوقع صندوق النقد 
ليستقر  النمو  تباطؤ  تواصل  الدولي 
في حدود واحد باملائة في نهاية العام 
الحالي إلى جانب استمرار املستويات 
ــــاالت الـــحـــســـابـــات  ــتـ ــ املـــرتـــفـــعـــة مــــن اخـ

الحساب  مــع تحسن عجز  الــخــارجــيــة، 
إلى 8.5% من  الجاري هامشيًا ليصل 

إجمالي الناتج املحلي العام الجاري.
استقرار  أن  الصندوق  بعثة  واعتبرت 
مــســتــوى احــتــيــاطــيــات الــنــقــد األجنبي 
عند املستوى املائم بتغطية ملدة أربعة 
أشـــهـــر مـــن الــــــــــواردات، وهــــو املــســتــوى 
الوقائية  الهوامش  لتعزيز  الــضــروري 
الخارجية والحد من مواطن التعرض 
الدولي  النقد  للخطر. وأبــدى صندوق 
ارتـــيـــاحـــًا لــتــقــدم تــنــفــيــذ جــــدول أعــمــال 
السلطات الزاخر باإلصاحات، معتبرًا 
أن الــحــاجــة بــاتــت مــلــحــة لــلــمــضــي في 
اإلصاحات الهيكلية في ظل مستوى 
تشجيع  بهدف   %15.2 البالغ  البطالة 
خلق فرص العمل واملساعدة في تلبية 
تــطــلــعــات الــشــعــب الــتــونــســي مـــن أجــل 

مجتمع أكثر احتواء لجميع الشرائح.
وأوصـــــى الـــصـــنـــدوق بــاعــتــمــاد قــانــون 
الرقابي  اإلطــار  للبنوك وتعزيز  جديد 
والــتــنــظــيــمــي إلنـــشـــاء قـــطـــاع مــصــرفــي 
الــوســاطــة في  أنشطة  حــديــث وتيسير 
الــقــطــاع املـــالـــي. كــمــا أوصــــى بــضــرورة 
الــتــعــجــيــل بـــاعـــتـــمـــاد صـــيـــغـــة جـــديـــدة 

للتسعير التلقائي للوقود.

يعقد املجلس االقتصادي واالجتماعي 
العربي أعمال دورته العادية السادسة 
والتسعن على مستوى وزراء التجارة 
واملــالــيــة الـــعـــرب يـــوم الــخــمــيــس املقبل 
بــالــقــاهــرة. وقـــال األمـــن الــعــام املساعد 
لــــلــــشــــؤون االقــــتــــصــــاديــــة بـــالـــجـــامـــعـــة 
الــعــربــيــة، الــســفــيــر مــحــمــد الــتــويــجــري، 
السعودية  األنباء  لوكالة  تصريح  في 
ــاقـــش عــــــدًدا  ــنـ ــتـ الـــــــــــدورة سـ أمــــــــس، إن 
مــــن املــــوضــــوعــــات مــنــهــا إعـــــــداد املــلــف 
العربية  الجامعة  ملجلس  االقتصادي 
على مستوى القمة في دورته العادية 
باملغرب  واملقررة  والعشرين،  السابعة 
املقبل، ومتابعة  مـــارس/آذار  في شهر 
تــنــفــيــذ الـــفـــقـــرات االقـــتـــصـــاديـــة إلعـــان 
»ليما« الصادر عن القمة الثالثة للدول 
التي  الجنوبية  أميركا  ودول  العربية 
إلـــى  ــة  ــافــ لــيــمــا 2012، إضــ ــي  فــ عـــقـــدت 
ــقــــررات الــقــمــة االقــتــصــاديــة  مــتــابــعــة مــ
الثالثة  دورتــهــا  في  األفريقية  العربية 

التي عقدت بالكويت 2013.
كـــذلـــك  ــبـــحـــث  ــتـ الــــــــــــدورة سـ أن  وأفـــــــــــاد 
الحرة  التجارة  منطقة  تنفيذ  متابعة 
الــعــربــيــة الــكــبــرى، وتـــطـــورات االتــحــاد 
الــجــمــركــي الـــعـــربـــي، وتـــحـــريـــر تــجــارة 

الخدمات والتعاون الجمركي العربي، 
االقتصادية  التكتات  مــع  والــتــواصــل 
الــدولــيــة وأمــانــتــهــا الــفــنــيــة بــمــا يــخــدم 
ــيـــة بــصــفــة  ــة الـــعـــربـ ــعـ ــامـ ــة الـــجـ عـــضـــويـ
مــراقــب فــي منظمة الــتــجــارة الــعــاملــيــة، 
ــى جــــانــــب املـــــوضـــــوعـــــات الــــتــــي مــن  ــ ــ إلـ
ــاج اإلقــلــيــمــي  ــ ــدمــ ــ ــأنـــهـــا تـــعـــزيـــز االنــ شـ
عــلــى مــســتــوى منطقة الــتــجــارة الــحــرة 
الــكــبــرى واالتـــحـــاد الجمركي  الــعــربــيــة 
طر واآلليات الازمة 

ُ
العربي، ووضع األ

والعمل  املنطقة  متطلبات  الستكمال 
طــــــر الــزمــنــيــة 

ُ
عــلــى تــنــفــيــذهــا، وفــــق األ

املحددة لها. وطالب السفير التويجري 
ــــل اســتــكــمــال  ــرورة الـــعـــمـــل مــــن أجـ بــــضــ
ــاد الــجــمــركــي  مــتــطــلــبــات إقـــامـــة االتــــحــ
ــان الــفــنــيــة  ــجــ ــلــ ــــال الــ ــ ــي مـــــن خـ ــربــ ــعــ الــ
االقتصادي  املجلس  إطــار  في  لة  املشكَّ
ــار إلـــى أن املجلس  واالجــتــمــاعــي. وأشــ
الفلسطيني،  االقتصاد  دعــم  سيبحث 
وعـــرض الــتــقــريــر االقــتــصــادي العربي 
املـــوحـــد لــاجــتــمــاع الــســنــوي املــشــتــرك 
لصندوق النقد والبنك الدولين للعام 
الجاري، وتقرير األمن الغذائي العربي 

للعام الجاري.
)العربي الجديد، واس(

القاهرة ـ العربي الجديد

خــســرت الــبــورصــة املــصــريــة نــحــو 6.4 
مــلــيــون دوالر(،   817( جــنــيــه  مــلــيــارات 
خال تعامات األسبوع املاضي، بعد 
أن تــراجــعــت مـــؤشـــرات الــســوق بشكل 

جماعي.
وانــخــفــض املـــؤشـــر الــرئــيــســي للسوق 
يــقــيــس أداء  الــــذي  إكـــس 30«،  »إيـــجـــي 
أنشط 30 شركة بنسبة 1.3%، ليصل 

إلى مستوى 7079 نقطة.
ــرار  ــ ــر رغـــــــم قــ ــائــ ــــي هـــــــذه الــــخــــســ ــأتــ ــ وتــ
ــاح  ــتــ ــفــ ــد الــ ــ ــبـ ــ لــــلــــرئــــيــــس املــــــــصــــــــري، عـ
الـــســـيـــســـي، بــتــعــطــيــل الـــعـــمـــل بــقــانــون 
يقضي بــفــرض ضــريــبــة عــلــى األربـــاح 
الرأسمالية للبورصة ملدة عامن، وفقًا 
شر يوم األحد املاضي في الجريدة 

ُ
ملا ن

الرسمية.
قــرار  إلـــى  يــنــظــرون  وكـــان مستثمرون 
ــه  ــلـــى أنـ ــة عـ ــبــــورصــ ــة الــ ــبـ ــريـ إلــــغــــاء ضـ
الـــذي يعاني  األســهــم  سينعش ســـوق 
ــاألســــاس مـــن تـــراجـــع أحـــجـــام وقــيــم  بــ

الــتــداوالت على مــدار السنوات األربــع 
املاضية.

وشهد األسبوع املاضي انخفاضًا في 
أحجام وقيم التداوالت لتصل إلى نحو 
4.9 مــلــيــارات جــنــيــه، مــن خـــال تـــداول 
1.3 مليون ورقة منفذة على 111 ألف 
متواضعة،  تـــزال  ال  قــيــم  وهـــي  عملية، 
في  إبراهيم،  أحمد  املالي  املحلل  وفــق 

»العربي الجديد«. تصريح لـ
ــى أن صــعــود  ــ لـــكـــن إبـــراهـــيـــم أشــــــار إلـ
جلسات  بنهاية  الــعــاملــيــة  الــبــورصــات 
األســبــوع املــاضــي، دعــم أداء البورصة 
في  صت خسائرها 

ّ
قل الــتــي  املــصــريــة، 

املاضي،  الخميس  الختامية،  الجلسة 
الرئيسي  ارتفع خالها املؤشر  والتي 
وتـــيـــرة  ــلـــى  أعـ ــي  ــ وهـ  ،%2.99 بــنــســبــة 
صــعــود مــنــذ 18 مــايــو/ أيـــار املــاضــي، 
بــعــد أن ســجــل تــراجــعــات فــي جلسات 
سابقة وصلت ذروتها األحد املاضي، 
 
ً
مسجا  ،%5.42 بــنــحــو  هــبــط  عــنــدمــا 

نوفمبر/   25 منذ  وتــيــرة هبوط  أعلى 
تشرين الثاني 2012.

تنامي عدد 
سكان الكويت 
يرفع الطلب على 
العقارات 
)فرانس برس(

حجاج في 
)Getty( مكة

ارتفع الذهب في 
المعامالت الفورية، 

أمس، إلى حدود 
1129.8 دوالرًا لألوقية 

)األونصة(، بينما يتوقع 
محللون في أسواق 
السلع اتجاه المعدن 
النفيس للتراجع مع 

صدور بيانات اقتصادية 
قوية في الواليات 

المتحدة ومعاودة 
األسهم الصينية 

الصعود. وتشير البيانات 
األميركية إلى تحقيق 

معدل نمو بنسبة %3.7 
في الربع الثاني من 
العام الحالي 2015، 

بعد أن كانت التقديرات 
األولية السابقة تتوقع 

تحقيق نمو بنحو 
.%2.3

ذهب

كلفة الحج في 
المغرب ارتفعت إلى 

سعر صرف الريال

الفساد مستشر في 
مفاصل الحياة العراقية، 
وآخر ما كشف عنه تجار 

أن ضباط الشرطة والجيش 
يفرضون إتاوات على 

البضائع

اإلتاوات  تراوح بين 
500 إلى 2000 دوالر 

للشاحنة الواحدة

من أرجاء الوطن

تقريرتقرير
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مناقصات

)Getty( صعود البورصات العالمية يقلّص خسائر األسهم المصرية



قـــفـــزت األســـهـــم الــصــيــنــيــة فـــي خــتــام 
تــعــامــات، أمـــس، مــدعــومــة بمكاسب 
األميركية وعامات  لنظيرتها  قوية 
عــلــى دعــــم جـــديـــد مـــن بــكــن لــبــورصــتــهــا، ما 
انــعــكــس إيــجــابــا عــلــى أســــواق الــســلــع األولــيــة، 
لتندفع أسعار النفط إلى تسجيل مكاسب هي 
األعلى في نحو 6 أعوام. وصعد املؤشر »سي.

املدرجة  الشركات  كبرى  ألسهم   »300 إس.آي 
في شنغهاي وشنتشن بالصن بنسبة %4.3، 
زاد مؤشر  بينما  نقطة،   3342.29 إلــى  ليصل 

شنغهاي املجمع 4.9% إلى 3232.35 نقطة.
ــبـــوع املـــاضـــي خــســر مــؤشــر  وعــلــى مــــدار األسـ

شــنــغــهــاي املــجــمــع 7.9%، بــيــنــمــا نــــزل »ســـي.
أصــــاب  حـــيـــث   ،%6.9 بــنــســبــة   »300 إس.آي 
املتواصل على مدى  الصينية  األسهم  هبوط 

خمسة أيام األسواق العاملية بالهلع.
وقـــــال بــعــض كـــبـــار املـــســـؤولـــن الــحــكــومــيــن، 
املحلية  التقاعد  إن صناديق معاشات  أمــس، 
فـــي الــصــن ســتــبــدأ فـــي اســتــثــمــار تــريــلــيــونــي 
يــوان )313 مليار دوالر( في األسهم وغيرها 
من األصول في أقرب وقت. وأشار متعاملون 
املــركــزي لليوم  إلــى توقعات بتدخل املــصــرف 
ــيـــوان وتقليص  الــثــانــي مـــن أجــــل اســـتـــقـــرار الـ
لقيمة  االنخفاض  السوق بمزيد من  توقعات 

ستة أعوام، مدعومة بانتعاش أسواق األسهم 
وأنباء عن تراجع إمدادات معروض الخام.

ــــى تــحــقــيــق أول  ويـــتـــجـــه الــــخــــام األمـــيـــركـــي إلـ
مكاسبه األسبوعية في تسعة أسابيع، لينهي 
أطــــول مــوجــة مـــن الــخــســائــر مــنــذ عــــام 1986، 
مكاسبه  أول  لتحقيق  بــرنــت  خــام  يتجه  كما 

األسبوعية في أسبوعن.
اآلجلة  العقود  فــي  برنت  وارتــفــع سعر مزيج 
إلــى  سنتا   69 األول  أكــتــوبــر/تــشــريــن  تسليم 
 4.42 صــعــد  أن  بــعــد  لــلــبــرمــيــل،  دوالرًا   48.25
 47.56 دوالرًا 

ً
دوالرات يوم الخميس، مسجا

للبرميل في الجلسة السابقة.

الــعــمــلــة الــصــيــنــيــة. وارتــفــعــت الــعــقــود اآلجــلــة 
لــلــتــطــورات  أمــــس، مستجيبة  ــام،  الـــخـ لــلــنــفــط 
حققت  بعدما  صعودها  لتواصل  اإليجابية، 
يــــوم الــخــمــيــس أكــبــر مــكــاســبــهــا الــيــومــيــة في 

إلــى 43.21  الخام األميركي 65 سنتا  كما زاد 
دوالرًا للبرميل، بعدما أنهى الجلسة السابقة 
مرتفعا 3.96 دوالرًا إلى 42.56 دوالرًا للبرميل.

ونــمــا االقــتــصــاد األمــيــركــي بــوتــيــرة أســـرع من 
العام  الثاني من  الربع  في  األولية  التقديرات 

بدعم من قوة الطلب املحلي.
إن  الخميس  األميركية  التجارة  وزارة  وقالت 
الــنــاتــج املــحــلــي اإلجــمــالــي نــمــا بنسبة %3.7 
على أساس سنوي بداًل من التقديرات األولية 
الــبــالــغــة 2.3% الــتــي تــم إعــانــهــا فــي يوليو/

تموز املاضي.
)رويترز(

صناديق التقاعد تستثمر 
313 مليار دوالر في 

األسهم واألصول

1213
الوجه اآلخرمال وناساقتصاد

األسهم الصينية والنفط يقفزان ألعلى مستوى

موسى مهدي

ــمـــاالت اإلفــــاس  ــتـ ــــديــــون واحـ ــة ال ــ أزمـ
ــرى لـــشـــركـــات الــنــفــط  ــ ــرة أخـ تـــعـــود مــ
الــكــبــيــرة،  املـــديـــونـــيـــات  الــعــاملــيــة ذات 
ــة انـــهـــيـــار أســــعــــار الــنــفــط  مــــع مــــوجــ
مداخيلها  على  وتداعياتها  األخــيــرة 
أسعار  وتــدهــور  النفط  مبيعات  مــن 
أســهــمــهــا. وحــســب تــقــديــرات خــبــراء 
»وول ستريت«، فإن  ـــ فــي حــي املــال بـ
الشركات النفطية بحاجة إلى نصف 
تــرلــيــون دوالر خـــال الــعــام الــجــاري 
مبلغ  وهــذا  ديونها.  وخدمة  لتسديد 
ضـــخـــم مــــن الـــصـــعـــوبـــة تـــوفـــيـــره فــي 
كــل ما  مــن  املستثمرين  هـــروب  ظــل 
لــه عــاقــة بالطاقة فــي الــوقــت الــراهــن 
وتـــوقـــعـــات اســـتـــمـــرار أســـعـــار الــنــفــط 
لــلــخــام  بــالــنــســبــة  دوالرًا   40 تـــحـــت 

األميركي. 
 ورغم أن االرتفاع النسبي في أسعار 
النفط خال الربع الثاني من العام، قد 
أتــــاح فــرصــة لــبــعــض شـــركـــات النفط 
ــــزء من  ــــة جـ األمـــيـــركـــيـــة إعـــــــادة جــــدول
انــهــيــار أســعــار النفط  ديــونــهــا، إال أن 
األخــيــر ومــا تــاه مــن تداعيات هــروب 
ــن أســــهــــم شـــركـــات  ــ املـــســـتـــثـــمـــريـــن مـ
ــــفــــائــــدة عــلــى  ــار ال ــعــ ــــطــــاقــــة، رفـــــع أســ ال
ســـنـــدات الــطــاقــة املــــصــــّدرة فـــي أنــحــاء 
العالم. فاملستثمرون ومنذ بداية أزمة 
ــديـــدي الــحــســاســيــة  ــاتـــوا شـ الـــصـــن، بـ
لوضع أموال جديدة في قطاع الطاقة. 
وتشير معلومات مصرف »غولدمان 
بهذا  األميركي  االستثماري  ساكس« 
الصدد، إلى أن عمليات خفض الديون 
وحماية السيولة التي نفذتها الشركات 
األمــيــركــيــة فـــي نــهــايــة الـــعـــام املــاضــي، 
ــع تـــطـــورات  أصــبــحــت غــيــر مــجــديــة مـ
األولــيــة.  السلع  على  وتبعاتها  الصن 
النفطية  الشركات  أزمــة  على  وكدليل 
الجاري،  العام  خــال  املتوقعة  العاملية 
فــإن الــفــائــدة على ســنــدات الــديــن التي 
أصدرتها شركات الطاقة، ارتفعت إلى 
10% بالنسبة لثلثي للشركات. وهذا 
الفائدة يؤذن  املعدل الكبير من نسبة 
بحدوث أزمة بالنسبة لشركات الطاقة، 
خاصة تلك التي تحمل في محافظها 
مديونيات كبيرة، ما لم يطرأ جديد في 

السوق النفطية. 
بيانات »وول ستريت« املنشورة في 
ــر بــخــيــر، 

ّ
األســـبـــوع املـــاضـــي ال تــبــش

وتـــشـــيـــر إلـــــى أن أســـهـــم الـــشـــركـــات 
النفطية تعّرضت لحركة بيع مكثف، 
ما أدى تلقائيًا إلى خسائر كبيرة في 
القيمة الدفترية لرأس مالها السوقي، 
حيث خسر سهم شــركــة »مــاراثــون 
أويل«، أكبر شركة مصاٍف أميركية، 
حوالى 7.1% من قيمته السوقية، يوم 
األربــعــاء املــاضــي، كما تــراجــع سهم 
 %5.5 بنسبة  »تشيسابيك«  شركة 
إلى 7.34 دوالرات. ولم تنُج الشركات 
ــبــــرى مــن  ــــكــ الـــنـــفـــطـــيـــة األمــــيــــركــــيــــة ال
الــخــســائــر. وبــهــذه الــتــراجــعــات تكون 
أســهــم شـــركـــات الــطــاقــة قـــد خــســرت 
الــعــام.  بــدايــة  مــنــذ  17% مــن قيمتها 
 أكثر من كاٍف على 

ً
وهذا يعطي دليا

أزمة مقبلة بالنسبة لشركات الطاقة.

من اآلخر

شركات الطاقة 
في خطر

نيجيريا لن تعتمد على صادرات النفط

الرئيس األميركي، باراك أوباما، قال إن اقتصاد 
الواليات المتحدة قوي، مشيرًا إلى االضطرابات التي 
تعرضت لها األسواق حول العالم بسبب المخاوف 

بشأن الصين على مدار األسبوعين الماضيين.

وزير االقتصاد الفرنسي، إيمانويل ماكرون، ذكر 
أن الحكومة االشتراكية في بالده ستواصل إجراء 

إصالحات بهدف مساعدة الشركات حتى نهاية 
فترة واليتها في 2017.

قال الرئيس النيجيري، محمد بخاري، إن حكومته تعمل 
على تنويع اقتصاد الباد بسرعة، لوقف اعتمادها على 
صادرات النفط الخام. وأضاف، أثناء استقباله للسفراء 

الجدد الخميس، أن نيجيريا اعتمدت على النفط باعتباره 
مصدرها الرئيسي للدخل خال العقود الثاثة األخيرة، 

على حساب الزراعة والقطاعات األخرى. وورث بخاري 
الذي تولى السلطة أواخر مايو/أيار، خزائن شبه خاوية 

واقتصادًا يعاني من االنخفاض الشديد في أسعار النفط. 
كذلك تعاني أكبر دولة منتجة للنفط في أفريقيا وأكبر 

اقتصاد في القارة من الفساد املتفشي على نطاق واسع، 
والسيما في قطاع النفط.

تقرير

يوميات

يخشى المدخنون 
في تونس من إقدام 
الحكومة على زيادة 

جديدة في أسعار 
السجائر، فيما تشهد 

األسواق نقصًا في 
المعروض وارتفاعًا 

كبيرًا في األسعار 
بشكل غير رسمي

تونس ـ فرح سليم

شــهــدت األســــــواق الــتــونــســيــة، في 
األيــــام املــاضــيــة، نــقــصــا كــبــيــرًا في 
املحلية  السجائر  أصــنــاف  بعض 
بشكل  املدخنون  عليها  يقبل  التي  الشعبية، 
إلى  باللجوء  للتجار  اتــهــامــات  وســط  كبير، 
الــتــخــزيــن، مـــا أجــــج الــشــكــوك حــــول إمــكــانــيــة 
السلعة  إلى رفع أسعار هذه  الحكومة  لجوء 
لــســداد جــزء مــن عجز املــيــزانــيــة، ملــا تبقى من 

العام الحالي.
مصدر  ثاني  والكحوليات  السجائر  وتمثل 
للضرائب املباشرة لخزينة الدولة في تونس. 
وأدى صمت الجهات الرسمية حول إمكانية 
زيـــــادة األســـعـــار مـــن عـــدمـــه، إلــــى إثـــــارة جــدل 
واسع في أوساط املدخنن، السيما أنه سبق 
أن تم رفع أسعار السجائر مرتن في غضون 

العامن املاضن بنحو 8% في 2013 و2014.
الوطني  للمعهد  حــديــثــة  إحـــصـــاءات  وتــفــيــد 
لـــإحـــصـــاء الـــحـــكـــومـــي، أن الــــفــــرد الــتــونــســي 
ــفــــاق عــلــى  ــر مـــصـــاريـــفـــه لــــإنــ ــثــ يـــخـــصـــص أكــ
ــقـــدر مـــعـــدل إنـــفـــاقـــه عــلــى  الـــســـجـــائـــر، حـــيـــث يـ
الــتــدخــن أكــثــر مــن 70 ديـــنـــارًا شــهــريــا )36.5 
 27.6( ــنـــارًا  ديـ  53 يــخــصــص  بــيــنــمــا  دوالرًا(، 

دوالرًا( ملصاريف التعليم.
العاملية  املنظمة  مع  اتفاقية  تونس  وأبــرمــت 
لــلــصــحــة، تــنــص عــلــى رفـــع أســـعـــار الــســجــائــر 
سنويا بنسبة ال تقل عن 10%، وذلــك بهدف 
تحفيز املــدخــنــن عــلــى اإلقــــاع عــن الــتــدخــن، 

السيما األطفال واملراهقن.
وقــــالــــت حــبــيــبــة الــــلــــواتــــي، املـــــديـــــرة الـــعـــامـــة 
للجباية في وزارة املالية، إن الحكومة لم تقرر 
أن  إلــى  السجائر، مشيرة  أســعــار  زيـــادة  بعد 
الوزارة تكابد من أجل دعم املصادر الجبائية 
للدولة، خاصة بعد إلغاء الحكومة لعدد من 
اإلجراءات، التي أدرجت في قانون املالية على 
غرار رسوم املغادرة املقدر بـ 30 دينارًا )15.6 

دوالرًا( الذي كان مفروضا على السياح.
»الـــعـــربـــي  وأضــــافــــت حــبــيــبــة فــــي تـــصـــريـــح لــــ
الجديد«، أن الوزارة تبحث عن موارد جديدة 
الــدعــم، الفتة  لتخفيف الــعــبء عــلــى مــيــزانــيــة 
إلى أن التونسين لن يتقبلوا فرض ضرائب 

جديدة.
ــــدت املـــديـــرة الــعــامــة لــلــجــبــايــة، أن الــدولــة  وأكـ
مطالبة بتدبير ما يعادل 9.9 مليارات دوالر 
مـــن املـــــوارد الــجــبــائــيــة خـــال الـــعـــام الـــجـــاري،  

ملــواصــلــة تــمــويــل املــيــزانــيــة. وتــحــتــاج تونس 
فـــي الــنــصــف الــثــانــي مـــن الـــعـــام الـــجـــاري إلــى 
العجز في موازنتها  1.3 مليار دوالر لسداد 
الـــعـــامـــة، فـــي ظـــل وضــــع اقـــتـــصـــادي وصــفــتــه 
مـــصـــادر تــونــســيــة بــالــصــعــب نــتــيــجــة تــراجــع 
إيــرادات الباد من النقد األجنبي من العديد 
ــاعـــات الـــحـــيـــويـــة مـــثـــل الـــفـــوســـفـــات  ــقـــطـ ــن الـ مــ

والسياحة.
وكان البنك الدولي قد بّن في تقرير للوضع 
االقــتــصــادي واالجــتــمــاعــي بــتــونــس، ضـــرورة 
ــدة لــلــمــالــيــة  ــديـ اعـــتـــمـــاد الــحــكــومــة تـــدابـــيـــر جـ
الــعــمــومــيــة وعــــاج عــجــز املـــوازنـــة مصحوبة 
بـــإجـــراءات صــارمــة الحــتــواء فــاتــورة األجـــور 
املــرتــفــعــة وتــخــفــيــض دعــــم الــطــاقــة وتــحــســن 
املــؤســســات  ــــاح  الـــعـــامـــة، وإصــ املــالــيــة  إدارة 
العملية  العمومية من أجل تحسن مكونات 

الــجــاريــة لــضــبــط أوضــــاع املــالــيــة الــعــمــومــيــة. 
ونــشــر صـــنـــدوق الــنــقــد الـــدولـــي عــلــى موقعه 
الـــرســـمـــي فـــي مــــايــــو/أيــــار املـــاضـــي مــوافــقــتــه 
بإمهال تونس حتى 31 ديسمبر/كانون األول 
التي تعهدت بها  لتنفيذ اإلصاحات  املقبل، 
بينها  املبرم  االئتماني  القرض  اتفاق  ضمن 
وبــــن الـــصـــنـــدوق، واعـــتـــبـــر نـــــواب بــالــبــرملــان 
تعليمات  بمثابة  الصندوق  مهلة  التونسي 
حاسمة وسط ظروف اقتصادية صعبة تمر 

بها الباد.
ويــعــتــبــر الـــتـــبـــغ مــــصــــدرًا مــهــمــا مــــن مـــصـــادر 
الضرائب في تونس وتخسر تونس سنويا، 
حــســب أرقـــــام وزارة املـــالـــيـــة، مـــا يـــقـــارب 500 
بسبب  دوالر(،  مليون   260.1( ديــنــار  مليون 

تراجع عائدات السجائر. 
استفحال  مــن  ســنــوات،  منذ  تونس  وتعاني 

ــة الـــتـــي تـــبـــاع فــي  ــربـ ــهـ ــارة الـــســـجـــائـــر املـ ــجــ تــ
األكــشــاك وعــلــى قــارعــة الــطــريــق بــأســعــار أقل 

بكثير من السجائر املحلية. 
وتــــؤكــــد مـــصـــالـــح الــــجــــمــــارك، أن حــــوالــــى 25 
األســواق  تدخل  مهربة  علبة سجائر  مليون 
مليون   300 يعادل  ما  أي  التونسية شهريا، 
عــلــبــة مــهــربــة ســنــويــا، وهـــو مــا يــكــلــف قطاع 
الــتــبــغ فــي تــونــس خــســارة تـــتـــراوح بــن 300 
مليون  و260.1    156( ديــنــار  مــلــيــون  و500 

دوالر(.
وتــمــثــل الــخــســائــر الــســنــويــة الــضــخــمــة الــتــي 
تــتــكــبــدهــا تـــونـــس بــفــعــل تــهــريــب الــســجــائــر 
نــحــو 40% مـــن إيــــــرادات قــطــاع الــتــبــغ، الـــذي 
يوفر مليزانية الدولة 1.3 مليار دينار سنويا 

)676.3 مليون دوالر(.
التجاري  املــســؤول  النجيمي،  أحمد  واعتبر 
فــي وكــالــة الــتــبــغ والــوقــيــد )مــؤســســة محلية 
مــخــتــصــة فـــي تــصــنــيــع الـــســـجـــائـــر(، أن أزمـــة 
الــســجــائــر املــحــلــيــة مــخــتــلــقــة، مــشــيــرًا إلـــى أن 
ــواق مفتعل مــن قبل  فــي األســ شــح السجائر 
ودون  مــبــرر  دون  األســعــار  لــرفــع  املحتكرين 

قرار حكومي.
»العربي الجديد« إن أسعار  وقال النجيمي لـ
بــعــض األصـــنـــاف زادت بــشــكــل غــيــر رســمــي 
بــأكــثــر مــن 20%، عــلــى الــرغــم مــن أن الــوكــالــة 
يونيو/ أشــهــر  امــتــداد  إنتاجها على  رفــعــت 
حزيران ويوليو/تموز وأغسطس/آب، بأكثر 
تحتاجها  الــتــي  الــكــمــيــات  لتوفير   ،%10 مــن 
الـــســـوق، غــيــر أن املــضــاربــة واالحـــتـــكـــار هما 

اللتان أدتا إلى تراجع التزويد.
املفتعلة،  بــاألزمــة  مــا وصفها  انتهاء  وتــوقــع 
واآلالت  إلمكانياتها  الوكالة  تسخير  مؤكدًا 
الــجــديــدة الــتــي تـــم اقــتــنــاؤهــا لــرفــع مــعــدالت 
اإلنتاج بنسبة 40% مع انتهاء العام الحالي، 
وذلــــــك لــقــطــع الـــطـــريـــق أمــــــام جــمــيــع أشـــكـــال 
املحلي لصالح  باملنتج  الــذي أضر  االحتكار 

السجائر املهربة في أغلب األحيان.
وبـــالـــتـــوازي مــع رفـــع اإلنـــتـــاج املــحــلــي، توقع 
ــتــــجــــاري فــــي وكــــالــــة الـــتـــبـــغ، أن  ــؤول الــ ــ ــسـ ــ املـ
في  خاصة  املهربة  السجائر  عــرض  يتراجع 
ظل املجهودات، التي تبذلها الحكومة للحد 
من نشاط املهربن، وتمكن مصالح الديوانة 
التي  السجائر،  مــن  كبيرة  كميات  حجز  مــن 

ترفع إلى الوكالة ليقع إتافها.
وتقوم مصالح الجمارك التونسية بحمات 
مراقبة كبيرة في املعابر الحدودية ومداخل 
املـــدن الــكــبــرى لــإطــاحــة بــمــهــربــي الــســجــائــر، 
إليقاف نزيف التبغ املهرب الذي ال يزال يجد 
ســـوقـــه، رغـــم كـــل الــتــحــذيــرات الــتــي أطلقتها 
السجائر  هـــذه  نــوعــيــة  حـــول  الــصــحــة  وزارة 

ومصادرها املشبوهة غير املراقبة.
ــــي مــنــاســبــتــن  ورغـــــــم مــــراجــــعــــة األســـــعـــــار فـ
الــنــســبــة  ــإن  فــ و2014،   2013 خــــال  مــتــتــالــن 
السجائر  عــلــى  تقبل  التونسين  مــن  األكــبــر 
املحلية، حتى في ظل وفــرة عرض املنتجات 
القادمة عبر الحدود، حيث يعتبر املدخنون 
ــــودة عــالــيــة  الــتــونــســيــة ذات جـ الــســجــائــر  أن 
وأكثر خضوعا للمراقبة من حيث املكونات، 
ــي تــبــقــى  ــتــ ــة الــ ــهــــربــ ــة بـــالـــســـجـــائـــر املــ ــارنــ ــقــ مــ

مجهولة املصدر.
وبــحــســب أرقــــــام مــنــظــمــة الــصــحــة الــعــاملــيــة، 
فــي عدد  العربية  الـــدول  فــإن تونس تتصّدر 
املــدخــنــن، بــمــعــدل اســتــهــاك يــومــي بــلــغ 17 
ــد مـــن املـــدخـــنـــن، الــبــالــغ  ــ ســـيـــجـــارة لــكــل واحـ
عــددهــم حــوالــى 3.5 مــايــن شــخــص، منهم 

10% من النساء. 
ويعد رفــع سعر السجائر مــن أبــرز اآللــيــات، 
ــدد مــــن الــحــكــومــات  ــ الـــتـــي أقــــدمــــت عــلــيــهــا عـ

العربية لزيادة إيراداتها.

احتكار الدخان
اختفاء السجائر من أسواق تونس... وقلق من رفع األسعار

25 مليون علبة سجائر 
مهربة تدخل األسواق 

التونسية شهريًا

بيع التبغ المحلي يوفر 
676.3 مليون دوالر 

لميزانية الدولة سنويًا

تراجعت الواردات املغربية من الحليب 
ومشتقاته خال األشهر الستة األولى من العام 
الجاري، بأكثر من 65% من حيث القيمة، ونحو 
40% من حيث الكمية مقارنة مع الفترة نفسها 

ف 
ّ
من العام املاضي، وفق مكتب الصرف املكل

بضبط وتقنن املعامات الخارجية للمغرب.
وأرجع مكتب الصرف تراجع الواردات إلى زيادة 

اإلنتاج املحلي في قطاع تربية األبقار وإنتاج 
الحليب، بسبب انتعاش القطاع الزراعي الذي 

استفاد من تساقطات األمطار. ويراوح متوسط 
استهاك الفرد املغربي من مادة الحليب ما بن 

45 و50 ليترًا في العام.

قالت وكالة غوث وتشغيل الاجئن الفلسطينين 
»أونروا«، إن الكويت تعهدت بالتبرع بـ 15 مليون 
دوالر لصالح الوكالة التي أعلنت في وقت سابق 

عن معاناتها من أزمة مالية. وأوضحت الوكالة 
أن »تبرع الكويت من شأنه أن يساعد أونروا على 

فتح مدارسها في الوقت املحدد للعام الدراسي 
الحالي«. وأعلنت »أونروا«، منتصف يونيو/

حزيران املاضي، أنها تواجه عجزا ماليا كبيرا 
يبلغ 101 مليون دوالر، قد يدفعها إلى تأخير 

بدء العام الدراسي في مدارسها املنتشرة بالشرق 
األوسط، واصفة األزمة بـ »األشد التي تعصف 

بها منذ تأسيسها«.

صــــــــــدق مــــجــــلــــس الــــــشــــــيــــــوخ بـــــواليـــــة 
مــشــروع  عــلــى  األمــيــركــيــة،  كاليفورنيا 
ــانـــون يــقــضــي بــتــصــنــيــف الــســجــائــر  قـ
اإللــكــتــرونــيــة عــلــى أنــهــا مــنــتــجــات تبغ، 
وأحال املسودة إلى املجلس التشريعي 
لــلــواليــة، الــتــي رفــضــت مــســودة مماثلة 
ــذه  ــ ــق هــــــذا الـــــعـــــام. وهـ ــابــ ــــي وقــــــت ســ فـ
الــتــي القــت تأييد 25 عضوًا  املــســودة، 
ومــــعــــارضــــة 12، ضـــمـــن عـــــدة جــهــود 
ــــى املــجــلــس  مــنــاهــضــة لــلــتــبــغ أحــيــلــت إل
الخميس، منها مقترح  يوم  التشريعي 
السجائر  لشراء  القانونية  السن  برفع 
من 18 إلى 21 عامًا. وتقضي املسودة 
التي اقترحها مارك لينو عضو مجلس 
الــشــيــوخ بــالــواليــة وهــو ديــمــقــراطــي من 
استخدام  بحظر  فرانسيسكو،  ســان 
العمل  أماكن  اإللكترونية في  السجائر 
واملـــدارس واألمــاكــن األخــرى املحظورة 
بــهــا بــالــفــعــل عــلــى أن تــبــاع فــي عــبــوات 
الــتــعــامــل معها.  يصعب عــلــى األطــفــال 
وبــيــع الــســجــائــر اإللــكــتــرونــيــة محظور 
ــى الـــقـــصـــر، لــكــن املـــســـودة  ــ بــالــنــســبــة إل
تقضي بإلزام املتاجر الراغبة في بيعها 
بالحصول على ترخيض بذلك. وتعمل 
إنتاج  خــال  من  اإللكترونية  السجائر 
كــمــيــات مــقــنــنــة مـــن بـــخـــار الــنــيــكــوتــن 
بـــاالســـتـــعـــانـــة بـــبـــطـــاريـــة وطــــرحــــت فــي 
األسواق منذ نحو عشر سنوات بتعهد 
مــــن مــصــنــعــيــهــا ومـــوزعـــيـــهـــا بــتــقــديــم 
الــنــيــكــوتــن بــطــريــقــة آمـــنـــة كــبــديــل عن 
تــقــوم بتسخن سائل  الــتــدخــن. وهـــي 
مــشــبــع بــالــنــيــكــوتــن إلنـــتـــاج بـــخـــار به 
وكيماويات  الفورمالدهيد  من  كميات 
 
ً
بــدال لرئتيه  املــدخــن  يستنشقه  أخـــرى 

من حرق التبغ.
)رويترز(

تراجع 
واردات 

الحليب في 
المغرب

تبرع كويتي 
لـ»أونروا«

سجائر إلكترونية
قـــــــال ســـفـــيـــر دولـــــــــة الــــكــــويــــت لــــدى 
البوسنة والهرسك، ناصر املطيري، 
تسمح  ال  الــبــوســنــيــة  الـــقـــوانـــن  إن 
لــلــمــواطــنــن الــكــويــتــيــن بــالــتــمــلــك املــبــاشــر 
لــلــعــقــار إال مـــن خــــال شـــركـــة مــســجــلــة لها 

نشاط داخل البوسنة.
الكويتية »كــونــا« عن  األنــبــاء  ونقلت وكالة 
املــطــيــري قــولــه، إن الــشــركــات الــكــويــتــيــة في 
الــبــوســنــة تـــقـــوم بـــرهـــن الـــعـــقـــار لــلــمــشــتــري 
للعزل، وتصدق  قابلة  وإعطائه وكالة غير 
السفارة على هذه الوكالة، لكن ذلك ال يعد 
بــأي حــال مــن األحـــوال سند ملكية للعقار، 
ألن القوانن البوسنية واضحة بهذا الشأن. 
ــاف أن الــســلــطــات الــبــوســنــيــة بــصــدد  ــ وأضــ
ــة تــعــديــل بــعــض الــتــشــريــعــات، الــتــي  ـــ دراسـ
الخليجين  املستثمرين  بــجــذب  ستساهم 

وبخاصة من الكويت.

وافـــــــــــــق مـــــــصـــــــرف »يــــــــــــو.بــــــــــــي.اس« 
الــســويــســري عــلــى دفـــع 1.7 مليون 
دوالر لتجنب ماحقات قد تباشرها 
بحقه الواليات املتحدة، التي تتهم املصرف 
بــعــدم تــطــبــيــق عــقــوبــات ملــكــافــحــة اإلرهــــاب 
فــي حــق أحـــد عــمــائــه. ووفــــق بــيــان لــــوزارة 
الخزانة األميركية، فإن املصرف السويسري 
ــرى، عــلــى مــا يــبــدو، 222 مــعــامــلــة مالية  أجــ
بن 2008 و2013 لحساب عميل لم تكشف 
الــخــزانــة اســمــه، غــيــر أنـــه كـــان مــدرجــا على 
قائمة العقوبات األميركية بموجب قوانن 
مكافحة اإلرهاب، الفتة إلى أن هذا الحساب 
إدراج  قبل  التسعينات،  بداية  تم فتحه في 
ـــم الـــشـــخـــص عـــلـــى الـــائـــحـــة األمــيــركــيــة  اســ
الخزانة  السوداء في 2001. وأشــارت وزارة 
ــل عــلــى مــا يبدو  إلـــى أن »يـــو.بـــي.اس« واصـ
الــقــيــام بــمــعــامــات واســـتـــثـــمـــارات لــحــســاب 
بـــالـــدوالر، بلغت  الــشــخــص، وال سيما  هـــذا 

قيمتها 2.46 مليون دوالر.

ارتـــفـــع الــجــنــيــه اإلســتــرلــيــنــي أمـــام 
الــــــدوالر أمـــــس، مــتــعــافــيــا مـــن أدنـــى 
ــــر ونــــصــــف  ــهـ ــ ــي شـ ــ ــ مــــســــتــــويــــاتــــه فـ
الــشــهــر، الـــذي سجله يـــوم الــخــمــيــس، وذلــك 
بعد صــدور بيانات أظــهــرت تــســارع النمو 
ــن قــــــوة الـــــصـــــادرات  ــ ــم مـ ــدعــ الـــبـــريـــطـــانـــي بــ
واستثمارات الشركات في الربع الثاني من 
إلى   %0.2 اإلسترليني  وزاد  الحالي.  العام 
1.5427 دوالر بعد صدور البيانات، مقابل 
1.5400 دوالر قبل صدورها. وكانت العملة 
إلــــى 1.5370 دوالر  نــزلــت  قـــد  الــبــريــطــانــيــة 
نمو  بيانات  أظهرت  بعدما  الخميس،  يــوم 
االقــتــصــاد األمــيــركــي بــوتــيــرة أســـرع بكثير 
من التقديرات األولية في الربع الثاني، بما 
يــعــزز الــتــوقــعــات بــرفــع أســعــار الــفــائــدة في 
الواليات املتحدة هذا العام. وبحسب مكتب 
اإلحـــصـــاءات الــوطــنــيــة فــي بــريــطــانــيــا، فــإن 
الناتج املحلي اإلجمالي للباد نما بنسبة 
0.7% فــي الــربــع الــثــانــي مــن الــعــام الحالي. 
 %2.9 بنسبة  الشركات  استثمارات  وزادت 

وهي أعلى وتيرة في عام.

غرامة

عمالت

عقارات

أحبار بال أسواق
الركود يغلق مطابع العراق

مع
الناس

بغداد ـ علي العزاوي

دفــعــت حــالــة الــركــود الــتــي تــضــرب الــســوق الــعــراقــيــة، وقــيــام 
املناهج  بطبع  التعليمية  واملــؤســســات  الحكومية  الــجــهــات 
التي  العراق،  إلى إغــاق مطابع  الدراسية في دول مجاورة، 

جفت أحبارها وسّرحت عامليها.
ويـــؤكـــد عــامــلــون فـــي مــجــال الــطــبــاعــة أن نــحــو 100 مطبعة 
بعد  سيما  ال  الــعــمــال،  آالف  بها  يعمل  كــان  بينما  متوقفة، 
أن توجهت التعاقدات الحكومية إلى إيــران ولبنان واألردن 
اعمال  اتجاه  الحكوميون  املسؤولون  ويبرر  خــاص.  بشكل 
ــيـــروت وعـــمـــان بــرخــص أســعــارهــا  الــطــبــاعــة إلــــى طـــهـــران وبـ

باملقارنة مع أسعار الطباعة العراقية.
ويـــقـــول حــســن عــلــي، أحـــد أصـــحـــاب املــطــابــع فـــي الــعــاصــمــة 
»الــعــربــي الــجــديــد«، إن »مــطــابــع الــعــراق  بــغــداد، فــي حــديــث لـــ

تعاني من أزمة حقيقية بسبب التردي االقتصادي للباد«.
ويضيف علي »نحو 100 مطبعة توقفت ونطالب الحكومة 
ــدار تعليمات لـــلـــوزرات بــاالعــتــمــاد عــلــى طبع  بــضــرورة إصــ
األوراق  مــن  أطــنــان  لدينا  فــي مطابعنا.  واملــنــشــورات  الكتب 
مــواد،  أو أي  الكتب  لــغــرض طبع  الـــــدوالرات،  تــقــّدر بماين 
ــــوزارات على املــطــابــع الــخــارجــيــة وال  والــســبــب هــو اعــتــمــاد الـ

نعرف السبب«.
ويتابع أن املطابع العراقية كانت تعمل بنظام املناوبة وتوفر 
فرص عمل ألكثر من 30 ألف شخص، مشيرًا إلى أن الحكومة 
الـــوزارات االعتماد عليها  كانت قبل عــام 2003 تفرض على 
الفقري الستمرار  العمود  تعد  التي  املـــدارس  كتب  فــي طبع 
املطابع. ويقول علي »إذا ما ظلت وزارة التربية تطبع كتبها 
في دول الجوار، فسنبقى في حالة الركود والتوقف«، مشيرًا 
إلى أن املطابع تنتظر بن العام واآلخر االستعداد للموسم 

الدراسي، إال أن ذلك لم يعد قائما في العراق.
كما  مرتفعة  ليست  املحلية  املــطــابــع  أســعــار  أن  إلــى  ويشير 
يقول القائمون على الوزارات، موضحا »نطبع الكتاب الواحد 
بحدود 8 آالف دينار )6 دوالرات(، ونقوم بطبع أكثر من ألف 
املطبوعات  هــذه  دوالر، وطبعا   600 للصحف بسعر  نسخة 
تكون ملونة وليست باألبيض واألسود ومن النوع املمتاز«.

ويـــقـــول إن قــطــاع املــطــابــع ظـــل لــســنــوات طــويــلــة فـــي الــفــتــرة 
املــاضــيــة شـــريـــان الــحــيــاة الــتــربــويــة والــثــقــافــيــة فـــي الـــعـــراق، 
مطالبا وزارة التربية بتوجيه أعمالها إلى املطابع املحلية، 

للحفاظ على استمرار عملها وإعادة الحياة إليها.
وبحسب يوسف عبد الله، أحد العاملن في مطبعة السام 
وسط بغداد، فإن املطابع لم تعد تعمل إال في طباعة بعض 

عملها  توقف  من  وتعاني  الورقية(  )اإلعــانــات  البوسترات 
ــام تــقــريــبــا. ويــقــول مــحــمــود الــدلــيــمــي، عــضــو الــغــرف  مــنــذ عـ
»العربي الجديد«، إن »هناك  التجارية العراقية، في حديث لـ
خارجية  مــطــابــع  مــع  بالتنسيق  يــقــومــون،  مــفــســدون  وزراء 
لهم اتصال بها، بإرساء عقود الطبع عليهم بمئات ماين 
الـــدوالرات، وتكون لهم نسب في كل عقد، وهــذا موجود في 
التأكد  رقابية  أنه يمكن ألي جهة  التربية«. ويضيف  وزارة 
مــن عــقــود املــطــابــع بــعــد 2003، مــشــيــرًا إلـــى أن إبــــرام العقود 
الحكومية مع جهات خارجية أدى إلى تدمير قطاع املطابع 
العراقية، التي ترفد القطاعات العراقية الحكومية والخاصة 
بجميع مــا تــحــتــاجــه«. ويــؤكــد أن عـــدم دعـــم الــدولــة للقطاع 
ــة أيـــضـــا، أدى إلــى  ــيـ الـــخـــاص عـــن طــريــق تــوفــيــر املـــــواد األولـ
القطاع  هــذا  فــي  العاملن  وانــضــمــام  الطباعة،  قــطــاع  تعطل 
إلى صفوف البطالة التي أصبحت تضم العمالة من مختلف 

الصناعات في العراق.
ويعاني العراق الغني بالنفط من أزمة مالية، بسبب انتشار 
اإلسامية  الــدولــة  الحرب ضد تنظيم  املــالــي، وكلفة  الفساد 
)داعــش(، الــذي يسيطر على مساحات واسعة شمال وغرب 
للعام  العراقية  املــوازنــة  فــإن  بيانات رسمية،  الــبــاد. ووفـــق 
الحالي 2015، تبلغ نحو 105 مليارات دوالر، مسجلة عجزًا 
بنحو 21 مليار دوالر، فيما يقّدر خبراء العجز املتوقع بنحو 

40 مليار دوالر.
لــكــن مظهر مــحــمــد، املــســتــشــار االقــتــصــادي لــرئــيــس الــــوزراء 
العراقي، يقول إن هناك خطة لتمويل القطاع الخاص بنحو 
5  تريليونات دينار )4 مليارات دوالر(، عن طريق املصارف 

التجارية، من شانها تطوير االقتصاد العراقي.
ويوضح محمد أن »خلية األزمة التي يرأسها رئيس الوزراء 
ــرارًا بــتــمــويــل املــصــرف الصناعي  حــيــدر الــعــبــادي اتــخــذت قــ
ــقـــار بــمــبــالــغ لــتــنــشــيــط الــقــطــاع  ــــي واإلســــكــــان والـــعـ ــزراعـ ــ والـ
الـــخـــاص«، الفــتــا إلـــى أن »دعــــم ســيــولــة املـــصـــارف الــتــجــاريــة 
الــقــروض  تــقــديــم  مــن  املــقــرر سيمّكنها  بــاملــبــلــغ  املتخصصة 
إلـــى الــصــنــاعــيــن والــزراعــيــن وتــقــديــم الـــقـــروض اإلســكــانــيــة 
والعقارية، وبالتالي سينعكس ذلك على النشاط االقتصادي 

وتوفير فرص العمل«.
لــكــن خــبــراء اقــتــصــاد يــقــلــلــون مــن إمــكــانــيــة تــقــديــم الحكومة 
الدعم للقطاع الخاص، ال سيما أنها تقوم بإلغاء مشروعات 
حكومية باألساس ال تجد التمويل لها في ظل معاناة الباد 
اقتصاديا. وكانت وزارة التخطيط العراقية أعلنت األسبوع 
املــاضــي إعـــادة النظر فــي ستة آالف مــشــروع، بسبب األزمــة 

املالية.

عقود الطباعة الحكومية تتّجه إلى إيران ودول أخرى )فرانس برس(
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)Getty( تونس تتصّدر الدول العربية في عدد المدخنين



مصعب قاسم عزاوي

بــحــســب تــقــريــر صــــدر حــديــثــا عـــن املــعــهــد 
ــنــــاخ، وهــــو منظمة  املــــركــــزي لــــدراســــات املــ
عــلــمــيــة بــحــثــيــة مــســتــقــلــة، اســـتـــنـــادًا عــلــى 
مــنــظــومــة الــتــحــلــيــل الــعــاملــي لــلــمــحــيــطــات، 
للعالم مارك ماريمفيلد من جامعة هاواي، 
قــام به تسعة  وبحسب بحث علمي كبير، 
مـــن أهـــم عــلــمــاء الــــدراســــات املــنــاخــيــة على 
وجــــه الــبــســيــطــة، ونـــشـــرتـــه مــجــلــة الــعــلــوم 
الــــصــــادر فـــي يــولــيــو/تــمــوز املــــاضــــي، فــإن 
كـــارثـــة االحــتــبــاس الـــحـــراري الــنــاجــمــة عن 
الكربون وغاز  أكسيد  انبعاثات غاز ثاني 
ــاق عــمــلــيــات اســـتـــخـــراج  ــيـ املـــيـــثـــان، فــــي سـ
واســـتـــخـــدام الـــوقـــود األحــــفــــوري بــأشــكــالــه 
املــخــتــلــفــة، ســـوف تــقــود إلـــى خــســارة 1.14 
مليون كيلومتر مربع من مساحة األرض، 
حني تغمرها مياه املحيطات، جراء ارتفاع 
مــنــســوب مــيــاه الــبــحــر الــنــاجــم عـــن ذوبـــان 
تلك  ويسكن  الشمالي.  القطب  فــي  الجليد 
البحر  مــيــاه  الــتــي ســوف تغمرها  املناطق 
عــلــى املــســتــوى الـــعـــاملـــي، حــالــيــا، أكـــثـــر من 
375 مليون إنسان، قد يصبحون أكثر من 
نصف مليار في نهاية القرن الحالي. وفي 
الــفــضــاء الــجــغــرافــي الــعــربــي، ســـوف تمثل 
من  واســعــة  مناطق  تشمل  بيئية،  كــارثــيــة 
دلتا النيل، والتي يقطنها حاليا 12 مليون 
ـــى مــنــاطــق  مـــواطـــن مـــصـــري، بـــاإلضـــافـــة إلـ
ــكــــويــــت ولــيــبــيــا  ــراق والــ ــ ــعـ ــ شـــاســـعـــة مــــن الـ
واحـــتـــمـــاالت كــارثــيــة، النـــدثـــار مــديــنــة أبــو 

ظبي في العام 2100.
هي كارثة بيئية محدقة، تم التوثق العلمي 
منها، بدراسة تغيرات جيولوجيا األرض 
عبر أربعمئة ألف سنة، والتي وضحت أن 

محمد أحمد بنّيس

ــي، مــحــمــد  ــ ــربـ ــ ــغـ ــ ــــاب الــــعــــاهــــل املـ ــــطـ ــثــــل خـ مــ
الـــــــســـــــادس، قــــبــــل أيــــــــــام، إحــــــراجــــــا لــلــنــخــب 
مكوناتها،  بمختلف  املــغــربــيــة  الــســيــاســيــة 
على خلفية االنتخابات البلدية والجهوية 
التي ستجرى في الرابع من سبتمبر/ أيلول 
املقبل، والتي تكتسي أهمية بالغة بالنظر 
تــنــدرج  الـــذي  املختلف  الــســيــاســي  للسياق 
فــيــه. تــحــدث املــلــك عـــن »الــــثــــورة الــجــديــدة« 
الــتــي تشكلها هــذه االنــتــخــابــات، فــي ضوء 
الجهوية املتقدمة، التي تنبني على تقسيم 
واسعة  للجهات صــاحــيــات  يمنح  تــرابــي، 
ومــخــتــلــفــة، فــيــمــا يــتــعــلــق بــتــدبــيــر الـــشـــأن 
ــد أنـــهـــا ســتــكــون »حــاســمــة  املــحــلــي، كــمــا أكــ
بالنسبة ملستقبل املغرب«. وصف االقتراع 
املقبل بأنه ثورة، يمكن اعتباره تطورًا الفتا 
فـــي تــعــاطــي املــؤســســة املــلــكــيــة مـــع اللحظة 
السابقة،  التجارب  إلــى  قياسا  االنتخابية، 
وتعبيرًا عن وعي ضمني بأهمية التحوالت 
الحاصلة في محيط املغرب، وهي تحوالت 
يــبــدو أن األحـــــزاب الــســيــاســيــة غــيــر معنية 
اللحظة،  تدبيرها هذه  تماما. فطريقة  بها 
الترشيح ومنح  آليات  ســواء على مستوى 
التزكيات أو الخطاب السياسي للمرشحني 
ــارع، تـــبـــرز،  ــ ــشـ ــ وأســــلــــوب تـــواصـــلـــهـــم مــــع الـ
بـــوضـــوح، أنــهــا بــاتــت عـــاجـــزة عـــن فــهــم ما 
وإدراكــــه، بسبب مشكاتها  يــجــري حولها 
وافتقادها  خطاباتها  واهــتــراء  التنظيمية 
الحد األدنى من الثقافة االنتخابية الحديثة. 
ال تريد هذه األحزاب أن تفهم أن هناك واقعا 
جديدا تشكل بعد 2011، بصرف النظر عن 
ــداث فــي بــلــدان  ــ املــــآالت الــتــي اتــخــذتــهــا األحـ
َر الهالة 
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السياسة، ومنح  التي كانت تحيط برجال 
املــواطــن، بفعل اإلعــام االجتماعي، هامشا 
واسعا للمعرفة والتفاعل والتواصل والنقد 

لم يكن متاحا من قبل. 

حسام أبو حامد

لــقــي قـــرار مــديــريــة الــتــربــيــة والــتــعــلــيــم في 
قــطــاع غـــزة، والــتــي يــبــدو أن نــفــوذًا كبيرًا 
بتغيير  والــقــاضــي  فيها،  حــمــاس  لحركة 
ــن مـــدرســـة  اســـــم إحــــــدى مــــــــدارس رفــــــح، مــ
ــــرة، اســتــنــكــار  ــرمـ ــ غـــســـان كـــنـــفـــانـــي إلـــــى مـ
الجبهة  واحــتــجــاج  فلسطينيني،  مثقفني 
الشعبية لتحرير فلسطني، وعــاد ليشعل 
تكد  لم  التي  االجتماعي  التواصل  مواقع 
تهدأ بعد املوجة التي كان قد أثارها رسم 
كــاريــكــاتــيــري اعــتــبــر مــســيــئــا. وبــعــد نفي 
وكيل الوزارة زياد ثابت، تداول ناشطون، 
صـــورة لــقــرار صـــادر عــن مــديــريــة التربية 
ــزة، مــوقــعــا بـــاســـم مــديــر  ــ والــتــعــلــيــم فـــي غـ
ــــرف عــبــد الــعــزيــز  الــتــربــيــة والــتــعــلــيــم، أشـ
عابدين، ينّص على تحويل اسم املدرسة 
من »غسان كنفاني األساسية بنات«، إلى 

مدرسة مرمرة األساسية بنات«. 
أخــيــرًا، صــدر توضيح عــن مــديــر التربية 
والتعليم، بنّي فيه أن اسم غسان كنفاني 
مـــدرســـتـــني منفصلتني  عــلــى  يــطــلــق  كــــان 
ــم إحــداهــمــا  ــم تغيير اسـ مــتــجــاورتــني، وتـ
فــقــط، املــخــصــصــة لــلــبــنــات. وفـــي مــحــاولــة 
للتقليل من شأن تغيير االسم، الذي يبدو 
أنه ال يستحق في نظر مدير التربية تلك 
الضجة، ومــن بــاب رمــي الــكــرة فــي امللعب 
ــاد الـــتـــوضـــيـــح بـــأن  ــ ــر، كـــمـــا يــــقــــال، أفــ ــ ــ اآلخـ
ــة الــنــجــاح  املــــدرســــة كـــانـــت تــســمــى مـــدرسـ
ــر اســمــهــا إلــى  ــّيـ ـ

ُ
ــة املــشــتــركــة، وغ ــداديــ اإلعــ

ــروان  ــفـــاق بـــني مــ غـــســـان كــنــفــانــي، بــعــد اتـ
كنفاني وإدارة املدرسة، قدم األول بموجبه 
املدرسة  تسمية  مقابل  كهربائية،  مولدة 
باسم أخيه الراحل، وذلك في العام 1994، 
حني كانت غزة تخضع للسلطة الوطنية 

الفلسطينية.
ــيـــا أن حــالــة  فــــي كــــل حـــــــال، لــــم يـــعـــد خـــافـ
االنــــقــــســــام الــفــلــســطــيــنــي الـــتـــي تــجــســدت 
الفلسطينية  الساحة  على  جيوسياسيا 
في  أواًل،  ــتــــّدت،  احــ قـــد  كــانــت   ،2007 مــنــذ 
الفلسطينية.  الجمعية  الــذاكــرة  مستوى 
وكان الصراع على رموز تلك الذاكرة أحد 
الفلسطيني.  الفلسطيني  الصراع  أشكال 
فمنذ انطاقة حماس، جرى العمل املمنهج 
عـــلـــى اســــتــــبــــدال الـــــرمـــــوز: االســـتـــشـــهـــادي 
بــالــفــدائــي، والـــجـــهـــاد بــالــكــفــاح الــوطــنــي، 
وشــعــر املــجــاهــديــن، املــجــّود والــخــالــي من 
اإليـــقـــاع، بــاألغــانــي الــوطــنــيــة الــتــي غنتها 
و»العاشقني«  »العاصفة«  كـ  وطنية  فــرق 
وغــيــرهــا. لــم يكن على حــمــاس بــذل مزيد 
 re-format ـــ  الـ بعملية  لــلــقــيــام  الــجــهــد  مــن 
لتعزيز  الفلسطينية،  لــلــذاكــرة  املــطــلــوبــة 
ــا فـــي الـــشـــارع  ــفـــوذهـ أيــديــولــوجــيــتــهــا ونـ
ــه فــصــائــل منظمة  الــفــلــســطــيــنــي، فـــي وجــ
التحرير، ال سيما حركة فتح، بعد تحول 
ألوف الفدائيني السابقني منذ أوسلو، إلى 
رجال لألمن، والحرس الرئاسي، وشرطة 
ــيـــرة  ملـــكـــافـــحـــة الــــشــــغــــب. وفـــــــي ظـــــل »مـــسـ
الفلسطيني في  الــفــن  كــان على  الــســام«، 
الحث  أن يكف عن  السلطة  إعــام  وسائل 
عــلــى الـــكـــفـــاح املـــســـلـــح، لــيــمــتــدح بــــدال من 
الزيتون، في وقت كانت فيه  ذلك أغصان 
أشجار الزيتون نفسها تقتلع على أيدي 
جــيــش االحـــتـــال وقــطــعــان املــســتــوطــنــني. 
الفلسطينية  والفصائل  الــقــوى  تقاعست 
السلمي  الشعبي  الكفاح  عن دعم تجارب 
الضفة،  في  الفلسطيني  املدني  للمجتمع 

ازديــاد درجــة حــرارة األرض إلى ما يعادل 
ــالـــي مـــنـــذ 125 ألـــــف ســنــة  ــحـ مـــســـتـــواهـــا الـ
ارتــفــاع تدريجي ملنسوب  إلــى  مضت، أدى 
مـــيـــاه الــبــحــر إلــــى 6-9 أمـــتـــار. كـــمـــا  بينت 
ارتفاعا  بأن  الجيولوجية  األبحاث  نتائج 
بـــحـــدود درجـــتـــني مــئــويــتــني ملــعــدل حــــرارة 
كــوكــب األرض راهــنــا عــمــا كـــان عــلــيــه، قبل 
الثورة الصناعية التي قامت على استثمار 
الوقود األحفوري، أدى، منذ أربعمئة ألف 
ــفـــاع بــحــوالــي 6- 13  ســنــة مــضــت، إلـــى ارتـ
البحر  ارتفاع منسوب  مترًا عما هو عليه 
حاليا. وفي السياق نفسه، توضح أبحاث 
املركز الوطني ألبحاث املحيطات والغاف 
الـــجـــوي أن مــســتــويــات غــــاز ثــانــي أكــســيــد 
ــغـــاف الـــجـــوي فـــي نــهــايــة  الـــكـــربـــون فـــي الـ
بــاملــلــيــون  ــزءًا  ــ جــ  396 بــلــغــت   2013 الــــعــــام 
مـــن تــركــيــب الـــغـــاف الــــجــــوي، وأن مــعــدل 
يقودها  ســوف  حاليا  املضطرد  ازديــادهــا 
خال 60 سنة تقريبا إلى أن تصل إلى 500 
جزء باملليون، وهو ضعف ما كان التركيز 
عــلــيــه قــبــل الـــثـــورة الــصــنــاعــيــة، وهـــو الــذي 
سوف يقتضي، باتفاق شبه مطلق بني كل 
الهيئات والتجمعات البحثية اآلنفة الذكر، 
ــرارة كــوكــب  ــ ــادة درجــــة حـ ــ أن يــقــود إلـــى زيـ
مــئــويــة،  درجــــات   4.5-1.5 بــمــعــدل  األرض، 
ــــؤدي، فـــي الــحــد األدنــــى،  وهـــو مـــا ســـوف يـ
بعد نصف قرن، إلى ارتفاع منسوب مياه 

البحر بما ال يقل عن 6 أمتار إلى 15 مترًا.
وفي تقرير بحثي موسع، حمل اسم حالة 
املــنــاخ فــي الــعــام 2014، وهــو نــتــاج بحثي 
ــة،  ــ ــام بــــه 413 عـــاملـــا مــــن 58 دولـ ــ قـ مـــوســـع 
تـــم تــبــســيــط تــوصــيــف كـــارثـــة االحــتــبــاس 
الــــحــــراري، أو الــتــي تــســمــى ظـــاهـــرة البيت 
الزجاجي، بأن انبعاثات غاز ثاني أكسيد 

فــي تعزيز صعوبات  والـــذي ســوف يسهم 
ري املحاصيل الزراعية في املنطقة العربية، 
بـــالـــتـــوازي مـــع كـــارثـــة خـــســـارة املـــايـــني من 
الــهــكــتــارات املــنــاط بــهــا تــأمــني كــفــايــة الحد 
األدنـــى مــن األمـــن الــغــذائــي الــهــش للمايني 
مــن الــعــرب، مــا ســوف يعني كــارثــة غذائية 
بــاملــعــنــى املــبــاشــر لــلــكــلــمــة، قـــد تــفــصــح عن 
الفتراس  أوانــهــا  تنتظر  بمجاعات  نفسها 

املايني من مفقري الشعوب العربية.
وهــي أيضا كارثة مائية في سياق تفاعل 
إرهــاصــات زيــادة معدل التبخر املائي من 
قـــشـــرة األرض الــنــاجــم عـــن ارتـــفـــاع مــعــدل 
حـــرارة األرض، بــالــتــوازي مــع زيـــادة العدد 
الــســكــانــي املــضــطــرد فــي املــنــطــقــة الــعــربــيــة، 
ــات واســـعـــة  ــاحـ ــارة مـــسـ ــســ ــاالت خــ ــمــ ــتــ واحــ
مـــن األراضـــــي الــصــالــحــة لـــلـــزراعـــة، حينما 
تغمرها مياه البحر، كما يحدث راهنا في 
أهـــوار الــبــصــرة، مــا ســوف يقتضي تحقق 

نــظــريــة احــتــمــاالت أن تــكــون حــــروب املــيــاه 
الـــشـــرط الــحــتــمــي مـــن الــنــصــف الــثــانــي من 
األبــواب  فتح 

ُ
لت والعشرين،  الــحــادي  القرن 

العربية  الــــدول  بــني  إقليمية  حــــروب  عــلــى 
في  يكونوا  لــن  الــذيــن  العطشى وجيرانها 
حال أحسن منها كثيرًا، في ضوء الكارثة 
الــبــيــئــيــة الــكــونــيــة الــكــلــيــانــيــة، فـــي صـــراع 
التي  األنــهــار  منابع  على  للسيطرة  مهول 
تــمــر فــيــهــا، والــتــي لــن تــعــود الــحــصــة التي 
متشاطئة  ــة  دولـ أي  راهــنــا  عليها  تحصل 
لتلبية  بــأي شكل،  األنــهــار كافية،  مــن تلك 
ــــذي لن  احــتــيــاجــات درء الـــجـــوع الــكــافــر الـ
يــبــقــي لــلــدبــلــومــاســيــة الــســيــاســيــة مــكــانــا، 
التاريخ محقا في ســرده ملنهجية  إذا كــان 
السياسات الوحشية املنبثقة من املجاعات.

اقتصادية مزدوجة،  كارثة جغرافية  وهي 
تــحــمــل فـــي طــيــاتــهــا مــخــاطــر تــفــاقــم زحــف 
الــتــصــحــر عــلــى املـــنـــاطـــق الــحــضــريــة الــتــي 
قطرة  أي  هـــدر  املستقبل  فــي  تستطيع  لــن 
املهلهلة،  الــخــضــراء  مــاء إلرواء حــزامــاتــهــا 
ــا املــنــهــكــة مـــن عــطــشــهــا املــزمــن  ــارهـ وأشـــجـ
لدرء غيان التصحر املتربصة بها، وحيث 
سوف يقود ازدياد معدل التبخر من سطح 
اليابسة الناجم عن ارتفاع درجات الحرارة 
كــونــيــا إلـــى تــكــســر قــشــرة الــتــربــة الكلسية 
ــقـــوم عــلــيــهــا  ــوادي كـــثـــيـــرة، تـ ــ ــ الـــهـــشـــة فــــي بـ
حواضر عربية كثيرة، لتصبح بذاتها رمااًل 
تستعد الستقبال رمــال جديدة عليها من 
كثبان الصحراء التي تنتظر األوان املائم 
كثيرة،  عربية  حــواضــر  على  لانقضاض 
الـــعـــربـــي.  الـــخـــلـــيـــج  فــــي دول  وخـــصـــوصـــا 
ويفصح عن نفسه البعد االقتصادي لتلك 
االقتصادية، باضطرار  الجغرافية  الكارثة 
ــدول الــعــربــيــة إلـــى تــخــفــيــف صــدمــة  ــ تــلــك الـ

ــفـــاق مما  الــكــارثــة الــجــغــرافــيــة بـــزيـــادة اإلنـ
راكــمــتــه مـــن ثـــــروات مــتــواضــعــة بــالــقــيــاس 
العاملي، والتي يشترط بأنها حق لألجيال 
املــقــبــلــة، تــســتــطــيــع اســتــثــمــاره فـــي أنشطة 
تقي من شر التفتت الوطني في املستقبل، 
الريعية،  نــفــاد مــصــادر االقــتــصــادات  عقب 
القائمة بشكل شبه مطلق على استخراج 
النفط والغاز في تلك الدول، وهو ما سوف 
ينعكس في تفاقم مهول ملا ظهرت بواكيره 
أكثر  املدفوعات في  فعليا في عجز ميزان 
من دولة خليجية، والذي قد يؤدي إلى ترك 
األجيال املقبلة خاوية الوفاض والجيوب، 
ــكـــارثـــة الــبــيــئــيــة بــوجــهــهــا  حــيــنــمــا تــطــل الـ

األكثر توحشا خال نصف قرن.
نــعــم، إنــهــا كـــارثـــة بــيــئــيــة، غــذائــيــة، مــائــيــة، 
ــة، جـــغـــرافـــيـــة، مـــركـــبـــة، ال يــمــكــن  ــاديـ ــتـــصـ اقـ
اإلجابة عنها، في ضوء  العربية  للشعوب 
غــيــاب كــل مــقــومــات املجتمع املــدنــي الــقــادر 
أو   

ً
قـــلـــيـــا الـــشـــعـــوب،  إرادة  تــحــقــيــق  عـــلـــى 

كثيرًا، من دون أن يكون وكيلها االفتراضي 
سجانها وجــادهــا في آن معا. وحقا إنها 
كارثة مهولة، ال خيار لألجيال العربية في 
اعتبار مواجهتها جزءًا عضويا من واجبها 
امللح في إحياء حقها الطبيعي في االنعتاق 
ــد مــجــتــمــعــاتــهــا  ــيـ ــن مــســتــبــديــهــا، وتـــوطـ مــ
ــلــــى الـــتـــفـــكـــر،  املــــدنــــيــــة الـــــحـــــرة الـــــــقـــــــادرة عــ
واالجـــتـــهـــاد، والــعــمــل الــفــاعــل لــلــتــعــامــل مع 
أسباب الكارثة البيئية املحدقة ومفاعيلها، 
املنفلت  حلولها  وانتظار  القعود  مــن  بــداًل 
من كل عقال خال نصف قرن، والتي تعّرف 
عن نفسها، بشكل تراجيدي مكثف، بأنها 
وأد ملــســتــقــبــل لـــألجـــيـــال الــعــربــيــة املــقــبــلــة، 

وحقها البديهي في الحياة.    
)طبيب وكاتب سوري مقيم في لندن(

وألول مرة، تتحدث أعلى سلطة في املغرب 
التي لطاملا  عن ظاهرة العزوف االنتخابي 
ــارب  ــتـــجـ ــلـــى امـــــتـــــداد الـ ــقـــت الـــســـلـــطـــة عـ ــلـ أقـ
الــســابــقــة. وحــســب املــلــك، إذا »كـــان عـــدد من 
باالنتخابات  كثيرًا  يهتمون  ال  املــواطــنــني 
وال يشاركون فيها، فألن بعض املنتخبني ال 
يقومون بواجبهم، على الوجه املطلوب، بل 
إن من بينهم من ال يعرف حتى منتخبيه«. 
ــكـــــام إحـــــراجـــــا دااًل ملــعــظــم  ــ الـ يـــشـــكـــل هــــــذا 
األحزاب التي تتحمل املسؤولية الكبرى في 
الــظــاهــرة. فعوض أن تقدم »مرشحني  هــذه 
تــتــوفــر فيهم شــــروط الــكــفــاءة واملــصــداقــيــة 
والحرص على خدمة الصالح العام«، تمنح 
ثقتها وتزكيتها لوجوه مكرورة ومشكوك 
فــي نــزاهــتــهــا ورصــيــدهــا الــنــضــالــي، بــل إن 
بــعــضــهــا مــتــاَبــع أمــــام املــحــاكــم فـــي قضايا 
فــســاد ورشــــوة واســتــغــال الــنــفــوذ واتــجــار 
في املخدرات وتبديد املال العام، وهي، بهذا 
الناخب  بانتظارات  الحائط  تضرب عرض 
املغربي الــذي يتطلع إلى مجالس منتخبة 
نظيفة وقــادرة على إحــداث نقلة نوعية في 
ومــن هنا،  الــيــومــيــة.  مــع مشكاته  التفاعل 
نـــدرك أبــعــاد االســتــيــاء الكبير الـــذي عبرت 
عنه قطاعات واسعة من الــرأي العام حيال 
ــزاب فـــي تــدبــيــرهــا  ــ ســلــوك مــعــظــم هـــذه األحــ
االقـــتـــراَع املــقــبــل، والــتــي اعــتــبــرت أن طريقة 
اختيار هذه األخيرة وانتقائها مرشحيها 
سلوك غير مقبول، يعبر عن تعال واستفزاز 
ــيــــة  ــالــــة األخــــاقــ واضـــــــحـــــــنْي، وعـــــــن الــــضــــحــ
والــســيــاســيــة لــنــخــٍب ال يــهــمــهــا غــيــر خــدمــة 
مصالحها، والبقاء في مواقع السلطة بأي 
ثمن، وهو ما رأى فيه كثيرون سببا كافيا 

يجعلهم يلزمون بيوتهم يوم االقتراع. 
رسالة أخرى وجهها امللك إلى هذه النخب، 
ولــلــحــكــومــة الـــتـــي يـــقـــودهـــا حــــزب الــعــدالــة 
والــتــنــمــيــة اإلســــامــــي مــنــذ أربـــــع ســـنـــوات. 
فـــحـــني يــــؤكــــد عـــلـــى ضــــــــرورة عـــــدم الــخــلــط 
بـــني عــمــل املــجــالــس املــنــتــخــبــة والــحــكــومــة، 

فــي ظــل غــيــاب تــوافــق عــلــى استراتيجية 
ــة، تـــجـــمـــع بــني  ــلــ ــامــ ــيـــة وطـــنـــيـــة شــ ــالـ نـــضـ
املــــقــــاومــــة الـــشـــعـــبـــيـــة والــــكــــفــــاح املـــســـلـــح، 
ــعـــوامـــل املــوضــوعــيــة  آخـــــذة بـــاالعـــتـــبـــار الـ
الشعب  كفاح  لتقنني  الذاتية  واإلمكانات 
أفــعــال  ردود  مــن  وتــحــويــلــه  الفلسطيني، 
آنـــيـــة إلــــى ديـــمـــومـــة نــضــالــيــة، بــعــيــدًا عن 
الــتــجــاذبــات الــســيــاســيــة واأليــديــولــوجــيــة 
الــفــصــائــلــيــة. وفـــي ظــل وحــشــيــة االحــتــال 
وإجرامه بحق الفلسطينيني، بقي صوت 
يدّوي  االنتقام  في  والرغبة  للثأر  الدعوة 
عاليا، لتستمر حماس في تلقفه، وتفرض 
ــة، وتـــمـــضـــي فــي  ــاومــ ــقــ ــي املــ نـــمـــوذجـــهـــا فــ
املشبعة  الفلسطينية  ــذاكـــرة  الـ مـــصـــادرة 

باملعاناة والعسكرة.
تدرك حماس أهمية السيطرة على الذاكرة 
في  وخــطــورتــهــا،  الفلسطينية،  الجمعية 
الــوقــت نــفــســه، حــيــث تـــؤول رمـــوز الــذاكــرة 
إلــى مثل عليا، يصبح ممكنا من خالها 
يتم  استصدار أحكام قيمة، ومــن خالها 
وآخرين  مقاومني،  إلــى  تصنيف بعضهم 
ــفـــّرطـــني. هـــكـــذا يصبح  إلــــى مــتــنــازلــني ومـ
ــوز الـــذاكـــرة إقـــصـــاًء فــعــلــيــا ملن  إقـــصـــاء رمــ
يمثلها مــن »الــخــصــوم«. ومـــن هــنــا، نقرأ 
محاوالت حماس املستمرة ملنع أو عرقلة 
ــني، محمود درويــش 

َ
إحــيــاء ذكـــرى الــراِحــل

وياسر عرفات، في غزة. 
ال تمارس حماس نموذجها في املقاومة، 
بــــل هــــي تــــمــــارس الـــســـلـــطـــة أيــــضــــا. وإذا 
ــى أن  ــ ــ ــان بـــعـــضـــهـــم يــــبــــدو مـــطـــمـــئـــنـــا إلـ ــ ــ كـ
بــراغــمــاتــيــة حــمــاس الــســيــاســيــة تــحــررهــا 
من إسامويتها، فإن ممارستها للسلطة 
فــي غـــزة تــرتــكــز عــلــى تــلــك األيــديــولــوجــيــا 
الحركة  مــيــثــاق  فــي  تقّصيها  يمكن  الــتــي 
وأدبياتها، ومناهج الدراسة في الجامعة 
الصادرة  والبحوث  بغزة،  في  اإلسامية 
عــنــهــا، والـــتـــي بــمــوجــبــهــا يــغــيــب مــفــهــوم 
ــلـــوطـــن، حــــني يــصــبــح أي قــطــعــة  ــدد لـ ــحـ مـ
املسلمة«،  »الجماعة  أرض تسيطر عليها 
وتــمــارس فيها سلطتها. وحيث ال تكون 
الديمقراطية سوى تعطيل لشرع الله، فا 
اقترابها  بقدر  إال  أكثرية،  أو  ألقلية  قيمة 
الــشــرع، كما يفهمه فقه حماس.  هــذا  مــن 
وعلى تلك األرض، ال تستحق الحياة أي 
الوطني،  مسمى  تحت  حتى  »جــاهــلــيــة«، 
ومــا النضال إال جهاد عاملي يبشر بفتح 

روما النصرانية. 
تسيطر هذه اليوتوبيا، بأيديولوجيتها، 
ــرة أيـــضـــا،  ــلـــى مــجــتــمــع غـــــــزة، املــــحــــاصــ عـ
قــادة حماس، وما فيها  بقوة تصريحات 
مـــن أمـــل فــائــض عـــن الــحــاجــة. فـــي الــوقــت 
السلطة  بعجز  الضفة  فيه  الــذي تحاصر 
وقــطــعــان املــســتــوطــنــني. وال يــــزال نــمــوذج 
حــمــاس فــي املــقــاومــة/الــجــهــاد بــعــيــدًا عن 
تــحــقــيــق أهــــدافــــه، وكـــغـــيـــره مـــن الــنــمــاذج 
هو  الفلسطينية،  الساحة  على  املطروحة 
خـــارج عــن أي تــوافــق فلسطيني، بــل بات 
عــامــا فــي تــعــزيــز االنــقــســام. وكــمــا يتفرد 
في  السلم  بــقــرار  عباس  محمود  الرئيس 
الــضــفــة، تــتــفــرد حــكــومــة حــمــاس فــي غــزة، 
بقراري الحرب والسلم، وكاهما يتقاسم 
»ال شــرعــيــة« نــاجــمــة عـــن واليــــة رئــاســيــة 
منتهية وحــكــومــة مــقــالــة، فــي ظــل سلطة 

تشريعية منقسمة ومعطلة. 
الذاكرة  لم يكن غسان كنفاني أحد رمــوز 
أيضا،  لها  سجا  بــل  فــقــط،  الفلسطينية 
ــاة الــفــلــســطــيــنــي/  ــانـ ــعـ عـــكـــس فــــي أدبــــــه مـ

الــكــربــون الــتــي يــتــم  إطــاقــهــا فـــي الــغــاف 
الجوي لألرض، جراء عمليات حرق الوقود 
غاز  )نــفــط،  املختلفة  بأشكاله  األحـــفـــوري، 
ــاز املـــيـــثـــان، الــفــحــم الــحــجــري،  الـــبـــوتـــان، غــ
النفط الصخري،... إلخ(  ال يمكن لها عبور 
الـــغـــاف الـــجـــوي إلــــى الــفــضــاء الــخــارجــي، 
للغاف  العليا  الطبقات  فــي  تبقى  وإنــمــا 
لتعمل حاجز صــد يمنع خسارة  الــجــوي، 
الـــغـــاف الـــجـــوي لــلــحــرارة الــتــي يمتصها 
فــي منطقة تماسه مع  الشمس  أشــعــة  مــن 
الــفــضــاء الـــخـــارجـــي، مـــا يــــؤدي إلـــى زيـــادة 
الــحــرارة فــي الــغــاف الــجــوي، وامتصاص 
الحــق من املحيطات لتلك الــحــرارة، والــذي 
العماقة  الجليد  إلـــى ذوبــــان جــبــال  يــقــود 
فـــي الــقــطــب الــشــمــالــي، مـــؤديـــا إلـــى ارتــفــاع 
منسوب مياه البحر في حلقة مفرغة، تقود 

نتائجها حتميا إلى تفاقم أسبابها.
معلومات يحق لكل قــارئ عربي أن يعتقد 
معاناته  فــي  راهنيتها  وعـــدم  بثانويتها، 
القهر، واالســتــبــداد، واإلفــقــار،  مــع  اليومية 
والــتــهــمــيــش، وهـــــذا حـــق مــنــطــقــي لــلــوهــلــة 
ــى فـــقـــط؛ حــيــث إن الـــكـــارثـــة املــنــاخــيــة  ــ األولــ
على  املفاعيل  ومتداخلة  األقــطــاب  متعددة 
ــان الـــعـــربـــي مــــن املـــحـــيـــط إلـــى  ــســ حـــيـــاة اإلنــ
الــخــلــيــج. إنــهــا تــعــنــي، وخــــال نــصــف قــرن، 
علمية  أبحاث  إلى  يستند  واقعي،  وبشكل 
رصينة، أن حياة عشرات املايني من أبناء 
الــعــرب ســوف تكون مــهــددة، ليس فــي غمر 
مساكنها بمياه البحر، بالشكل التراجيدي 
النيل،  دلــتــا  فــي  علميا وحــســب  املستبصر 
ــويــــت، والـــســـاحـــل  ــكــ وأهــــــــوار الــــبــــصــــرة، والــ
الليبي، وأبوظبي ... إلخ، وإنما تعني، فيما 
تعني، زيادة معدل التبخر املائي من سطح 
ــرارة املــضــطــرد،  ــحـ ــراء ارتـــفـــاع الـ األرض، جــ

وعلى أن األخــيــرة »مــســؤولــة، تحت سلطة 
وعن  القوانني،  تنفيذ  ضمان  عن  رئيسها، 
واملخططات  العمومية  الــســيــاســات  وضــع 
يثير  أال  املــجــاالت«،  فــي مختلف  القطاعية 
ذلك من جديد النقاش حول تنزيل الدستور 
الجديد الذي تم إقراره في يوليو/ تموز من 
عام 2011، ويضع الكرة، بالتالي، في مرمى 
الذي  بنكيران،  اإللــه  عبد  الحكومة،  رئيس 
ببناء  الفائتة،  األعـــوام  ، طــوال 

ً
ظل منشغا

السلطة بمختلف  بينه وبــني  الثقة  جسور 
مــكــونــاتــهــا؟ هـــل يــمــكــن الـــقـــول إن بــنــكــيــران 
مـــدعـــّو، أكــثــر مـــن أي وقــــت مــضــى، ملــزاولــة 
ــتـــور،  ــه الـــدسـ صـــاحـــيـــاتـــه الـــتـــي مــنــحــهــا لــ
عوض االنشغال بكيفية تجنب الصدام مع 
القوى االجتماعية والسياسية التي تقاوم 
كل محاوالت التغيير؟ هذه األسئلة وأخرى 
تكشف لنا، بشكل أو بآخر، عن خصائص 
في  فــرق  ال  املــغــربــيــة،  النخب  تسم  بنيويٍة 
ذلك بني يمينها ويسارها، ومن يقف شاردًا 
 
ُ
ــا تــلــك االنـــتـــظـــاريـــة بــيــنــهــمــا، ولـــعـــل أبــــرزهــ

الــتــي حولتها، مــع مـــرور الــزمــن، إلــى نخب 
ــا  تــقــلــيــديــة، عــــاجــــزة عــــن تـــجـــديـــد مــــواردهــ
ومفتقدة  والسياسية،  والثقافية  الفكرية 
وقراءتها  تقديرها  في  واملــبــادرة   

َ
الفاعلية

منعرجات الواقع وتحوالته.
)شاعر وكاتب مغربي(

اإلنـــــســـــان، الــــــذي حــــني يــحــمــل بــنــدقــيــتــه، 
يحملها دفـــاعـــا عـــن إنــســانــيــتــه، ال ملــجــرد 
ــــل أدبـــــــه يــقــلــق  الـــقـــتـــل واالنـــــتـــــقـــــام. لــــــذا ظـ
العام  اإلسرائيليني حتى بعد موته. ففي 
والــتــعــلــيــم  الـــتـــربـــيـــة  أصــــــدر وزيــــــر   2012
اإلسرائيلي، جدعون ساعر، قرارًا يقضي 
بـــإلـــغـــاء قـــصـــة لـــغـــســـان كــنــفــانــي مــوجــهــة 
برنامج  من  الصغير«،  »القنديل  لألطفال 
ــيـــذ الــصــف  ــالـــح تـــامـ ــــذ لـــصـ

ّ
ــف تــعــلــيــمــي نــ

الخامس االبــتــدائــي، فــي مـــدارس يهودية 
أهالي  اعتراض  بعد  إسرائيل،  في  كثيرة 
ــّرر قـــرار اإللـــغـــاء بـــأن كنفاني  ــ الـــطـــاب. وُبـ
كــــان املـــتـــحـــدث بـــاســـم الــجــبــهــة الــشــعــبــيــة 
الــراحــل،  الــكــاتــب  أدرك  فلسطني.  لتحرير 
أن  الفلسطينية،  الثقافة  وغيره من رمــوز 
البندقية تضل طريقها من دون الثقافي، 
اختزال  يمكن  ال  فالثقافة ضــروريــة طاملا 
الــصــراع مــع االحــتــال بالعسكري وحــده، 
بــل هــو أيــضــا صـــراع عــلــى الــقــيــم، وأنـــه ال 
أخاقيا على  تتفوق  أن  مــن  للضحية  بــد 
ــجــــاد. فـــإســـرائـــيـــل املــطــمــئــنــة لــتــفــوقــهــا  الــ
العسكري ال تخشى البندقية منفردة، بل 
طاملا استغلتها لتظهر بصورة الضحية. 
أمــــا هــزيــمــتــهــا األخـــاقـــيـــة، فــهــي املــقــدمــة 
لهزيمتها عسكريا. من هنا، ندرك أهمية 

الثقافة ورموزها في الذاكرة.  
تكريم  كــل  يستحقون  ورجالها  »مــرمــرة« 
وشــــكــــر وامــــتــــنــــان. لــــكــــن، بـــالـــقـــدر نــفــســه، 
تستحقها راشيل كوري التي قتلت وهي 
تــحــاول منع االحــتــال مــن اقــتــاع أشجار 
ــم فــــي الـــضـــفـــة.  ــهـ ــازلـ ــنـ الــفــلــســطــيــنــيــني ومـ
لــكــن، حـــني يــخــضــع الــتــكــريــم لــلــحــســابــات 
األيديولوجية والسياسية واملناطقية، أو 
إلرضاء جهات مانحة أو مساندة، فا شك 
أنـــه يفقد مــعــنــاه، بــل يصبح مــجــرد ريــاء 
التكريم  سياسي. وفــي كل حــال، ال يكون 
وعبر  الفلسطينية،  الــذاكــرة  حساب  على 
إقـــصـــاء رمــــز وطـــنـــي، ويــــســــاري، بــصــريــح 
العبارة، من باب الخصومة األيديولوجية 
الخافة  الذاكرة. فا يمكن لحلم  ومعارك 
الذي تدغدغه سفينة مرمرة  األردوغانية 
 عـــن حــلــم الـــوطـــن، مهما 

ً
أن يـــكـــون بـــديـــا

اختلفت أيدولوجيا الحاملني بهذا الوطن. 
اليسار  قــوى  انتهازية بعض  وبعيدا عن 
ــواء  ــ ــقـ ــ ــتـ ــ الـــــتـــــي اعــــــــتــــــــادت، لــــــألســــــف، االسـ
فإن  الفلسطينية،  الساحة  فــي  باملنتصر 
كــثــيــريــن مـــن مــثــقــفــي الــيــســار اســتــطــاعــوا 
مع  بصدق  ليقفوا  األيديولوجي،  تخطي 
املقاومة  ت  املقاومة، فجبَّ حق حماس في 
أيــديــولــوجــيــا. لكن،  لــديــهــم مــا قبلها مــن 
األيديولوجيا  تــزال  ال  لحماس،  بالنسبة 

تجبُّ »اآلخر«، وتفترضه في آن معا.
)كاتب فلسطيني(

العرب والمستقبل المناخي المهول

الملك يُحرج النّخب السياسية

يوتوبيا حماس ومعركة الذاكرة

كارثة مهولة، 
ال خيار لألجيال العربية 

في اعتبار مواجهتها 
جزءًا عضويًا من 

واجبها

ألول مرة، تتحدث 
أعلى سلطة بالمغرب 
عن العزوف االنتخابي

الخالف على رموز 
الذاكرة الجماعية 

أحد أشكال الصراع 
الفلسطيني

آراء

حسام كنفاني

الطائفية  املــشــارب  مــن مختلف  والــشــابــات  الشبان  مــئــات  املشهد مفرحًا!  كــان  كــم 
والسياسية تجمعوا في ساحة واحدة للهتاف ضد فساد النظام في البالد. مشهد 
لم يكن ألحد أن يتوقعه في لبنان الغارق في االنقسامات السياسية والطائفية أفقيًا 
وعموديًا، بشكل بات معه من شبه املستحيل أن يتوّحد أبناء الشعب خلف عناوين 
مطلبية معينة. لكن املستحيل بات اليوم ممكنًا. جاءت أزمة النفايات في البالد، والتي 
عانى منها الجميع من دون استثناء، لتكون فرصة اللتقاء الكل في الساحات، وفي 

هتاف واحد ضد الطبقة السياسية جمعاء. 
الطائفية  وتشعباته  السياسي  االنقسام  عن  يكون  ما  أبعد  كان  الخدماتي  العنوان 
أو  النفايات في شارعه  لم يعان من تكدس  لبنان  لم يكن هناك أحد في  واملذهبية. 
أن يكون محل خــالف. وعلى  العنوان  املمكن ملثل هــذا  لم يكن من  أمــام مقر عمله. 
غــراره، من املمكن أن يكون هناك الكثير من العناوين التي يمكن أن يتجمع حولها 
إذا كانت عناوين مطلبية غير موغلة في  املتظاهرون، وتزيد أعدادهم، وخصوصًا 
الجامعة  العناوين  املثال من  واملياه على سبيل  الكهرباء  انقطاع  السياسية.  امللفات 
بني أبناء بيروت والضاحية الجنوبية واملنت والجبل والشمال والجنوب. عنوان كان 
يستأهل التحرك منذ زمن بعيد، وخصوصًا أن الحكومات املتعاقبة على لبنان منذ 
نهاية الحرب األهلية لم تتمكن من معالجة هذا امللف، على الرغم من حجم اإلنفاق 
الذين ولــدوا مافيات بديلة  الضخم عليه، والــذي ذهب في مجمله لجيوب املسؤولني 

لتقديم هاتني الخدمتني للمواطنني مقابل بدل مادي.
الشارع  إلى  الخدماتية وغيرها  املطالبات  لتخرج هذه  آن  قد  األوان  أن  املؤكد  من 
التي مــن شأنها أن  إلــى املطالب السياسية  وبــصــوت واحــد جــامــع، قبل االنـــزالق 
تخرب الحراك في هذا التوقيت املبكر. ال شك أن املطالب السياسية التي تم رفعها 
الطبقة  مــن  بــلــدًا جــديــدًا حقيقيًا ويتخلص  يبني  أن  يــريــد  ملــن  محقة، وأســاســيــة 
املبكر جدًا طرح شعارات مثل  أنه من  املؤكد أيضًا  الحاكمة. لكن من  السياسية 
أو  جمهورية«  رئيس  »انتخاب  أو  النيابي«  املجلس  »حــل  أو  الحكومة«  »استقالة 
وأحقيتها،  أهميتها  على  العناوين،  هــذه  كل  مبكرة«.  برملانية  انتخابات  »إجـــراء 
لكنها مـــادة انــقــســام حـــاد بــني اللبنانيني، وخــصــوصــًا عــنــدمــا يــبــدأ الــتــمــاس بني 
السياسة والطائفية أو املذهبية، سواء في ما يتعلق بموقع رئيس الجمهورية أو 

رئيس الحكومة أو رئيس املجلس النيابي. 
لتكن محاربة  الخالفية.  الكبرى  الــشــعــارات  لرفع  اآلن  مهيأة  تكون  ال  قــد  األرضــيــة 
الفساد واملفسدين فرصة التقاء وتآلف أطياف املجتمع اللبناني في ساحة واحدة، 
حاملة  حركة  والتبعات.  للطوائف  عابرة  حقيقية  سياسية  بحركة  الــخــروج  وربما 
لهموم شعبية ومؤسسة ملرحلة وعي سياسي ال تزال الغالبية اللبنانية بعيدة عنه. 
فحتى النزول إلى الشارع ضمن العناوين الخدماتية، قد ال يمنع الحقًا هذا املتظاهر 
حاليًا،  الحاكمة  السياسية  الطبقة  لنفس  مبكرة«  »انتخابات  أي  في  التصويت  من 
وخصوصًا عندما يبدأ العزف على الوتر املذهبي والطائفي، وهو الوتر التي تسوق 

فيها األحزاب كافة جماهيرها.
االلتقاء في ساحتي رياض الصلح والشهداء، وبوجود مجموعات شبابية خارجة 
من اإلطارات الحزبية والطائفية، فرصة لتكوين وعي جديد، وهو ما بدأ فعليًا يحصل 
ملواجهة  جمهورها  تطلق  بـــدأت  الــتــي  والحزبية  السياسية  الطبقة  مــخــاوف  ويثير 
سحب  على  قدرتهم  من  للحد  سياسية  بانتماءات  وصمهم  ومحاولة  املتظاهرين، 
الجمهور من األحزاب نفسها. فمجموعات 8 آذار بقيادة حزب الله تروج أن التحرك 
مدعوم من السفارات األجنبية ويحمل أجندات مشبوهة، ومجموعات 14 آذار، بقيادة 
الله.  لحزب  التابعة  املقاومة«  »سرايا  من  بأنهم  املتظاهرين  تصف  املستقبل،  تيار 
بغض النظر عن التوصيفني املتناقضني، إال أنها املرة األولــى ربما التي تتفق فيها 

التيارات السياسية املختلفة في لبنان على شيء، وهو معاداة هذا التحرك الشعبي.

عبد الحكيم حيدر

نبتت  التي  الكتابة  املوهبة في  الخرباوي على  ثــروت  قد يسأل سائل: كيف صبر 
في أنامله، حتى شارف على السبعني، ولم تجد موضوعًا أثيرا لها سوى »اإلخوان 
لم  ــاذا  وملـ مــرســي؟  محمد  إلطــاحــة  الكامل  التحضير  بعد  وخصوصًا  املسلمني«، 
تقّدر الدولة موهبته حق قدرها، على الرغم من أنه يعمل سياسة وكتابة وانشقاقا 
إلى  أن يسافر  الــخــربــاوي  ومحاماة مــن ســنــوات طويلة، وهــل كانت مــن طموحات 
روســيــا شــتــاًء، ويــرتــدي طاقية جلد الـــدب، أو جلد النمر هــنــاك، مــع وفــد حكومي؟ 
فإذا كانت الطاقية تلك من طموحاته االشتراكية املبكرة، أما كان له أن يشتريها أو 
يشتريها له أي صديق منشق مثله من أوروبا الشرقية، مثال، ودعنا من البالطو اآلن، 

فالبالطي كثيرة في سوق الجمعة.
، أن تفوز في معارض سمير سرحان، رحمة الله عليه، قبل 

ً
أما كان لكتاباته، مثال

للموهبة ميعادا كميعاد تشّرخ  أن  أم  إطاحة مرسي؟  بعد  للسلطة  املحاباة  شبهة 
بالسكر  البساتني  فــي  الــعــنــادل  يــغــري  كــي  بالعسل،  وفيضانه  مــن مؤخرته  الــتــني 
 حتى 

ً
والصياح، حينما يتخّمر عسل التني، واضح أن الخرباوي خّزن عسله طويال

مجيء مرسي. وقد يقول قائل كيف استطاع الخرباوي أن يتحول إلى كاتب إذاعي، 
يدخل في عصب الفن والتاريخ أيضا، وينافس مفيد فوزي وعبد العظيم رمضان 
في ضربة واحدة، ويثبت في مسلسله اإلذاعي أن من قتل املطربة الراحلة أسمهان 

هم اإلخوان املسلمون.
ليس عندي مشكلة أمام موضوعية الحق التاريخي أن يثبت الخرباوي، باألدلة، 
م فلسطني لليهود هم اإلخوان أيضًا، وليس غيرهم. وليس عندي أي 

ّ
أن من سل

مشكلة أن يثبت فضيلته أن من أسباب وفاة املمثل سيف الله مختار، رحمة الله 
عليه، هم اإلخوان أيضا، ألنه كان قبل احترافه التمثيل إخوانيًا في السيدة زينب، 

وانشق هو اآلخر.
أعرف أن كسب مساحات الوجود والتحقق في أزمنة الفنت واألهوال صعبة ومؤرقة، 
ومعذبة لصاحبها أيضا، وخصوصًا لو كان يشتاق ذلك بأي ثمن أو حيلة، وأعرف 
ة الدراويش، أو 

ّ
أن من صبغ الشعر أمام كاميرات الفضائيات صعب له أن يعود إلى فت

مودة األخوة، وأعرف جيدًا مكان من خاصم، ثم فجر في التاريخ، وأعرف أن الناس 
َرشت لهم السلطة، ولو »كليما« بسيطا في ساحة شعبية أمام فريقني 

َ
مساكني، لو ف

لكرة الطائرة في مدينة، أو حتى قرية تابعة ألي مدينة صغيرة، مثل أبو املطامير أو 
الحجز قبلي.

أنا  العوام، وكثيرا ما أعتبر،  تل وشنق آالف 
ُ
وأعــرف أن في فتنة األمــني واملأمون ق

 هؤالء من الشهداء، حتى وإن كانوا قد نّجسوا املساجد في بغداد 
ّ

شخصيًا، جل
الجوعى كالدجاج، من أجل  ي 

ّ
الــدم عن جهالة، ألنهم جوعى، والسلطة تغذ بحرمة 

الذبح في املواسم واملوالد، وتاريخنا مليء عن آخره بموالد الدم من عثمان، رضي 
الله، ولكني، أيضًا، أعــرف أن أبا حنيفة النعمان حينما دعاه  الله عنه، إلى ما شاء 
ي القضاء في بغداد، حينما شرع املنصور في بناء بغداد وسورها، ال 

ّ
املنصور لتول

ألن يرتدي قبعة من جلد النمر أو الدب ساعات. وعلى الرغم من ذلك، رفض النعمان، 
وقــال للمنصور، أريــد فقط أن أعمل في عــّد لِبنات ســور بغداد، وال أريــد أن أتولى 

تل مسموما في سجنه.
ُ
القضاء، وأصّر على ذلك، حتى ق

أم كلثوم،  الــذيــن قتلوا أسمهان، وقــد تكون  قــد يكون »اإلخــــوان« هــم  النهاية،  وفــي 
القصر، وقــد يكون خيرت الشاطر هو  األملــانــيــة، وقــد يكون  املــخــابــرات  وقــد تكون 
الخفّية،  العسكرية  بآلته  الـــذي قتل اآلالف  الــبــالد والــعــبــاد، وهــو  فــلــوس  الـــذي حــاز 
البلدان  اليمن وباكستان وأفغانستان وتركيا وغيرها من  وجنوده املنتشرين في 
التي خضعت له إّبان خالفته، لكن خيرت الشاطر اآلن في السجن ومحكوم عليه 
باإلعدام، فهّون عليك، يا أخي، فالشتاء قريب، والطواقي ستأتيك كثيرة، وخصوصًا 
ونحن على أول الشتاء، والدب الروسي يعد املوائد للمشتاقني للحرب والغدر والسفر.

بيار عقيقي

الــشــهــداء، وســط العاصمة  الــيــوم السبت، إلــى ســاحــة  يــعــود جــزء مــن اللبنانيني، 
بـــيـــروت. يـــعـــودون بــمــطــالــب اجــتــمــاعــيــة وعــنــاويــن الــتــغــيــيــر، بــعــد أن كــانــت معظم 
إلى عاصمتهم، ال  اليوم  اللبنانيون  تاريخيًا سياسية. يعود  السابقة  التجّمعات 
من أجل فريق سياسي، أو إلحياء ذكرى سياسية، بل للمطالبة بأدنى حقوقهم 
بعد  طوائفي  ـ  نظام سياسي  ــاه 

َ
َبــن خــوٍف  جــدار  واالجتماعية، وكسر  املعيشية 

أكثر من 72 عامًا من االستقالل. لم ُيكسر هذا الجدار، إال بعد أن انحدرت البالد 
ونّيف،  أكثر من شهر  منذ  النفايات في كل مكان،  انتشار  مع  الحضيض،  إلــى 
وتحّول مجاري األنهر والوديان إلى مكّبات ومطامر ُمستحدثة، وبدء عهد حرائق 
دافعي  مــجــّرد  أو  تــجــارب،  لبنان حقل  فــي  البشر  وكــأن  يوميًا.  الليلية  النفايات 

ضرائب، لطبقة فاسدة ال تعرف أدنى مقّومات اإلنسانية.
 من أسبوعني، كان كل شيء يموت ببطء في لبنان. اإليمان باالستمرارية 

ّ
قبل أقل

والعمل في البالد كان من سابع املستحيالت. الحلم بالتغيير وإطاحة كل أركان 
أقــرب إلى معجزة واهية. األســاس حني تولد في لبنان هو أن  الطبقة السياسية 
به،  تلوذ  أن  وتضطر  واملناطقي.  الطائفي  النتمائك  يختارك  أو  زعيمًا،  تختار 
ه »شبكة أمان 

ّ
ليستخدمك بيدقًا في صراعه، أما أنت فتعمل على إنشاء ما تظن

م في أي مدرسة أو جامعة، أو 
ّ
اجتماعية«، استنادًا على »الزعيم«. وال تعود تتعل

 مشكلة عقارية أو قضائية، أو تفتري على 
ّ

تدخل مستشفى، أو تعمل، أو تحل
»الــزعــيــم« أو سائقه. حقوقك  بــدعــٍم مــن  لــك مــن غير ميولك السياسية، إال  جــاٍر 

ضحي في قبضة »الزعيم«، وخارجها ال حقوق لك.
ُ
البديهية في هذه الحالة ت

»الــزعــيــم«، خصوصًا حــني تتابع كــل ما  بعد هــذا كله، تجد نفسك متماهيًا مــع 
يتعلق به عبر وسائل إعالم تابعة له، وتكون، بالتالي، أمام عملية »غسل دماغ« 
بكرامة  العيش  له  إنسان يحق  وأنــك  أنــك مواطن حقيقي،  لتنسى معها  واسعة، 
قاتل جارك وزميلك 

ُ
الزعيم« عليك. وت ضمن منظومة دولتية، ال بسبب »رضى 

ورفيقك وأخاك على موقف سيارة في مبنى مشترك، باسم »الزعيم«. في الواقع، 
من السخافة أن تبذل ذاتــك من أجل شخٍص يعمل كل ما في وسعه لتسييرك 
بأبسط حقوقك. هنا يحصل  ُيمسكك  يبقى مفهومًا، حني  األمــر  لكن  كالدمية، 

صبح مثل سكان »سيرك« ثابت.
ُ
»التدجني« و»الترويض« لن

ري األحزاب 
ّ
قفز هذا كله إلى الواجهة منذ أيام في بيروت. تخطى الشعب كل منظ

غريبًا.  السياسية  واألطــراف  الحكومة  أداء  في  التخّبط  كان  السياسية.  والفئات 
البالد  أن  كثيرون  ظــّن  »كــفــى«.  ويقولون  لبنانيون  يقف  أن  أحــٌد  يتوقع  يكن  لــم 
لن تشهد حركة اجتماعية قد تتحّول إلى ثورة، واعتبروا أن املوت البطيء الذي 

يعيشه سكان هذه األرض لن يجعلهم ينتفضون بسبب أكياس النفايات.
غير أن اللبنانيني رفضوا السكوت بعد اليوم، وشغلوا العالم. الداخل قبل الخارج. 
ت مع األصــوات الرافضة ألي حــراٍك شعبي، 

َ
األبــواق الطائفية التي َصَدَحت، تالق

إلى  لهؤالء،  وفقًا  تحّول معظمنا،  يكن غريبًا  ولــم  »املــؤامــرة«.  بذهنية  واملدفوعة 
اللبناني خدمة  النظام  أو »من مؤيدي إسقاط  امللّونة«،  األميركية  الثورات  »أتباع 
لحزب الله«. وُيظهر هذا التفاوت بني العنوانني مدى صدقية الحراك اللبناني. كما 
أظهر الحراك أن هؤالء املنتقدين ال يستطيعون التفكير أبعد من الحدود الطائفية 
واملناطقية، أو ال يثقون بقدرة الشعب على التفكير، وكأن منطق »التدجني« يبقى 

أقوى من أي انتفاضة شعبية. 
على  اعــتــادوا  الذين  والسياسيون  الطوائفيون  األضــداد  يتحالف  األولــى،  وللمرة 
محاربة بعضهم باسم الطوائف واألحزاب، واستخدام الناس مطية لقتالهم، ضد 
فئة اجتماعية. لم يعد لبنان مجّرد كوميديا سوداء، أو ألياذة هزلية تقتل اإلنسان 
باسم الطائفية واملناطقية. لبنان اليوم ليس لبنان الشعر الواهم والتاريخ الكاذب، 
بل الوطن الذي يستحق أبناؤه وسكانه العيش بحرّية، بمعزل عن زعماء طائفيني 

اعتادوا نهش أجسادنا.

بسمة النسور

فرحت املرأة الضجرة كثيرة التذمر التي يعتبرها بعضهم غريبة األطوار، في تلك 
الليلة فائضة الحرارة دبقة الهواء بليدة النسمات، حني تعطل التلفزيون على نحو 
مباغت، إثر خطوة حمقاء، أقدمت عليها بدون تفكير، مرددة في الفراغ شتائمها 
غير الالئقة، مغتاظة من تراكم الغبار، بسبب أعمال البناء الدائر في الجوار، بعد أن 
مّررت،  بيأس كبير، فوطة مبتلة فوق شاشته الكبيرة السوداء، فسكت عن الكالم 
املباح، مؤكدًا، بشكل قاطع، عدم  جدية الصناعة الصينية غير الثقيلة بأي حال. 
لم تشأ أن تستمع إلى موسيقاها املفضلة، كما تفعل، أحيانًا، حني تدمي قلبها 
مشاهد الدمار في القنوات اإلخبارية، ألن هدير الصمت املطبق الخاطف راق لها، 

 .
ً
وحفز حواسها املتوثبة أصال

والريبة  والتوجس  باألسئلة  املثقلة  واحــدة على روحها  دفعة  ما هبطت  سكينة 
والفضول،  تملكها إحساس مبهج بخفة الروح وخالصها، اعتراها فرح طاغ في 
  للتصديق، 

ً
تلك اللحظة العابرة النادرة من الكشف، حيث وهم الخلود يغدو قابال

تراءى لها أنها تغرف بملء ظمئها، من كف الحياة السخية املتدفقة بال انقطاع، 
العذوبة، يغمر  الحرية مقطرة مركزة مكثفة عذبة، ال مثيل ملذاقها شديد  حفنة 

الحواس كلها.
أجنحة خفية حلقت بها في فضاء من الدهشة،  تخفف انعتاقًا واستغناء كليًا 
تامًا، حلت العتمة في شقتها الصغيرة، باستثناء شمعٍة، ظلت أنوارها الخافتة 
تتراقص مكونة أطيافا غريبة سرعان ما خفتت. فتحت عينيها مأخوذة، تنبهت 
والرحيق ما زال ماثال في الفضاء! نهضت وقد عاودها اإلحساس بوقع قدميها 
التي المست األرض، بيسر وأناة، بعد يقظة الجاذبية املؤسف من سباتها اللذيذ. 
ر، ببنها الثقيل، مضافا إليها نكهة الهيل وكبش 

ّ
أعدت قهوتها الخالية من السك

القرنفل التي تضفي عليها بعدًا أسطوريًا  باذخًا، على حد تعبيرها. جزعت حني 
تذكرت فوات موعد الحلقة الرابعة والعشرين من مسلسل قلم حمرة الذي تتابعه 
بشغف، وتغبط  كاتبته السورية، يم مشهدي، على براعتها في سبر أغوار النفس 
البشرية، املسكونة بالحيرة في فضاء كابوسي ثقيل موحش من الحرب والقتل 

والتهجير والفراق.
الــصــبــح، حيث  طلة  إلــى  اشــتــاقــت  ينجلي.  أن  الــصــامــت  الثقيل  الليل  لــذلــك  أرادت 
الــذي ظهر  )األهبل(  العصفور  تذكرت  لها.  وأكثر وضوحًا  أجمل  تبدو  األشياء 
حائرًا متلعثمًا على بابها في الطابق الثاني، حني هتفت جارة حسودة بغيظ أن 

ثمة عصفورا يطرق بابك )لعلها بشارة ما(.
حاولت مساعدته للطيران، بعيدًا عن ذلك األفق املحدود تجاهلها تمامًا، وهبط 
تيسر  ما  عليها  تال  أن  بعد  الدقيقة،  الصغيرة  بقدمه  الــدرجــات،  على   متقافزًا 

من الزقزقة. 
واألدعية،  واآليــات  التعاويذ  بسبب  والشعوذة،  بالسحر  مقربة  صديقة  تتهمها 
وكف فاطمة وكومة األغصان الجافة، والخرزات الزرقاء التي تزين املدخل، وتمنح 
والعنبر،  واملــســك  بالبخور  عابقة  دخــول صومعة،  وشــك  على  بأنك  اإلحــســاس 
لعرافة عتيقة على صلٍة  بقوى خفية، تحرسها وتدرأ عنها الشر، وتمدها بطاقة 

املضي في دروب الحياة. 
وأن  السيدة مخاوية،  أن  مــرة،  تقسم،  أن  ذمتها،  اتــســاع  لفرط  الصديقة،  كــادت 
ثــمــة مــن يــحــرس روحــهــا هــنــاك فــي األعـــالـــي. تــقــرر املــــرأة، غــريــبــة األطــــوار التي 
منحتها الحياة الكثير، ولقنتها، في الوقت نفسه، دروسا كبرى في خيبة األمل، 
ليلى  النافذة، صــوت  الشمعة، تفتح شباك  الوقت قد حــان كي تتعلم. تطفئ  أن 
أيامك(،  الــروح فني  )يــا حبيب  الصمت، منبعثا من سيارة عابرة  مــراد يخترق 
تتأمل الوجود بغبطٍة مطمئنة إلى حالوة بطيخة الجيران الساهرين في الحديقة، 
 يلتهمونها باستحساٍن كبير، تفرح بشكل غامض لهذا املشهد السخيف، وتحب 

الحياة أكثر.

حراك بيروت ومحاذير السياسة الخرباوي .. الحق وابن عمه

لبنان يُحّطم جدار الخوف ما تيّسر من الزقزقة
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قد يبدو العنوان غريبًا، ولكن هذا ما فرضه الخبر 
تداولته وسائل  الــذي  »الخبر«  أو قصة  »القصة«، 

اإلعالم املصرية، األسبوع املاضي.
يقول الخبر: شعر كريم أشرف، التلميذ في األول 
محافظة  فــي  الكبرى  املحلة  مدينة  فــي  اإلعــــدادي 
بذل  الــقــدرة على  وعــدم  الضعف  ببعض  الغربية، 
املجهود، فذهب به والده إلى األطباء، وتم تشخيص 
الحالة، سرطان بالدم، ويحتاج إلى عالج كيماوي. 
ونــظــرا ألن والـــده يعمل نــجــارًا، وإمــكــانــاتــه املــاديــة 
ضــعــيــفــة، وإلحــســاســه بــعــدم الـــقـــدرة عــلــى عــالج 
ابنه، وخوفًا من أن يراه يموت أمامه، وال يستطيع 
ــــده االنــتــحــار.  ــرر والـ عــمــل شـــيء )هـــكـــذا فـــكـــر(، قـ
انتحر الوالد. لم تنته القصة، فعند مراجعة الطفل 
األطباء مرة أخرى، أقروا بخطأ التشخيص األول، 
املتوسطة  الــدرجــة  أنيميا مــن  يــعــدو  األمـــر ال  وأن 
)يمكن عالجها باإلكثار من تناول العسل األسود 

والسبانخ مع أدوية رخيصة(. 
انتهت القصة. قد يقول بعضهم إنها قصة عادية، 
الثالث،  العالم  دول  في  خصوصًا  أحيانًا،  تتكرر 
حيث ينتشر الفقر والجهل واملرض واليأس عند 
املواطنني، وأنها ال تستحق التوقف عندها، بينما 
بــوضــوح،  تعكس،  فالقصة  ذلـــك،  عكس  الحقيقة 
التعامل  في  وأسلوبه  النظام  وموقف  البلد،  حــال 
تماما  األســرة  بفقر  القصة  وبــدايــة  املواطنني.  مع 
كحال نظامنا التي يشكو دائما من سوء الوضع 
االقتصادي والخسائر اليومية للبورصة وهبوط 
الخاطئ، وهــو مثال  التشخيص  املــؤشــر. ثم كــان 

حي ملا يقوم به النظام، وليس بعيدًا عما ما حدث 
في األسبوع األول من أغسطس )أسبوع االحتفال 
ــكــبــيــر(.  وإلــــى اآلن، ال يــعــلــم املـــواطـــن املــصــري  ال
ــو قـــنـــاة ســويــس  ــل هـ ــم افــتــتــاحــه، هـ ــا تـ حــقــيــقــة مـ
لحوالي  تفريعة  أم  بعضهم؟  يقسم  كما  جــديــدة، 
الــقــديــمــة؟ فــهــل هناك  الــقــنــاة  30 كــم )20%( مــن 
تشخيص خاطئ أكبر من هذا؟ وفي النهاية، عجز 
الشهيرة  واملقولة  املالية  املــوارد  توفير  النظام عن 
»مفيش... معنديش«، تماما كعجز األب الذي دفعه 
إلــى االنــتــحــار. وهــكــذا نــرى أن قصة كريم تشبه 
تــمــامــا قــصــة نــظــامــنــا بــكــل أجـــزائـــهـــا،  وإذا  كــان 
أن  باالنتحار، فهل يمكن  أنهى حياته  والــد كريم 
ينتحر )عفوا يستقيل ويرحل( النظام؟ أم أنه هذا 
ــة سياسية  رؤيـ هـــذه  ــثــالث؟  ال املستحيالت  ــه  دونـ
اجتماعية لقصة كريم بعيدة تماما عن املسؤولية 
الفعلية للحكومة حول الحادث وواجبها والتزامها 
بالتشخيص الصحيح وتوفير العالج للمواطنني، 
بــعــيــدًا عـــن الـــغـــش والــــخــــداع بـــأجـــهـــزة »الــكــفــتــة«، 
واملخترعني الكبار من أمثال عبد العاطي وغيره. 

أن  صحفي  أو  إعــالمــي  أو  لكاتب  يمكن  كيف   ..
مــصــادرة صحيفة في  )أو يصمت( على  يــوافــق 
نقلت  )كــمــا  طبعها  بعد  فرمها  أو  طبعها،  أثــنــاء 
)الفارم(،  الرقيب  السيد  أال يعلم  األنباء(.  وكــاالت 
أيًا ما كان انتماؤه، والجهة التي يتبعها، أن هناك 
يتم  أن  أسهل  ما  يفرمه  ما  وأن  وإنترنت،  فضاء 

نشره.
محمد لطفي )مصر(

ــي املـــســـلـــحـــة أكــثــر  ــوثـ ــحـ ــم تـــكـــن جـــمـــاعـــة الـ ــ ل
وضوحًا وأبني موقفًا، مثلما أصبحت عليه 
اليوم منذ نحو عام من إسقاط الدولة وانهيار 
بعد  املــدن،  املسلح  واجتياحهم  مؤسساتها 

إسقاط العاصمة صنعاء.
خالل ستة حروب، بدأت في عام 2004، كان 
التعاطف نحو هذه  يــأخــذه  الشعب  جــزء مــن 
الجماعة، حتى أحزاب املعارضة )تكتل اللقاء 
املــشــتــرك( والـــذي رفــض أن يــدخــل فــي تأييد 
الــتــي كــان يلفها  الــســت  الــحــروب  لتلك  مطلق 
الغموض، في كثير من أسبابها ومسبباتها، 
والتي كان يخفيها صالح، طوال تلك السنوات 
ــام مــن إســقــاط  املــاضــيــة. الـــيـــوم، بــعــد نــحــو عـ
املخلوع،  الرئيس  مع  بالتحالف  بالقوة  الدولة 
عــلــي عــبــدالــلــه صـــالـــح، ظــهــر مـــا كـــان مخفيًا 
وراء الــســتــار، وانــكــشــف مــا كـــان يـــدور وراء 
الكواليس، وتبني شكل هذه الجماعة املسلحة 
ــل أنـــــــواع الـــقـــبـــح وانــتــهــكــت  ــارســــت كــ الـــتـــي مــ
الحقوق،  وقيدت الحريات واستباحت الدماء 
واألمــــوال، وأصــبــح ال أمـــان، وال استثناء ألي 

شخص تحت سلطة هذه الجماعة املسلحة.
عندما تخاصم الحوثي وصالح، دمّرا صعدة، 
وعندما تحالفا دمّرا اليمن، فلم يكن في خلد 
اليمنيني أن نفسية الخراب والدمار لدى االثنني 
أن تكون، بكل هذا الجنون، وكل هذا القدر من 
ــأرواح الــنــاس ومــقــدرات البلد.  االســتــخــفــاف بــ
حتى وقت قريب بعد اجتياح العاصمة، كان ما 

يزال هناك بعض الدعم والتأييد لهذه الجماعة، 
والتي كان يسميها بعضهم »القوة الصاعدة«. 
لم تعد هذه الجماعة، اليوم، حليفًا ألحد، فقط 
للقتل والدمار، وكل ما يعود بالوطن إلى قرون 
الهمجية  املــمــارســات  نتيجة  الــتــاريــخ،  خــلــف 
اآلثــم.  التحالف  الــتــي ينتهجها هــذا  والــبــدائــيــة 
لـــم يــعــد فـــي الـــوســـع حــصــر جـــرائـــم الــحــوثــي/ 
صالح نتيجة االنتهاكات واالعتداءات اليومية، 
لقتل  الثقيل  الــســالح  اســتــخــدام  فــي  واملتمثلة 
األبرياء واآلمنيني من األطفال والنساء، بداية 

من عدن وليس نهاية في تعز.
تعز.  أســوار  على  اليوم  ينتحر  الشر  تحالف 
كـــل يــــوم تــعــاد الــجــثــث بــالــعــشــرات، بعضها 
في  لتدفن  تنسى  وأخــرى  الحوثي  يأخذ من 
الــذي  تعز، حتى بــدون تــوديــع أخير مــن أهله 
قتلى وجــرحــى من  أمـــره،  ال يعرفون حقيقة 
النساء واألطــفــال األبــريــاء في تعز، يظن هذا 
ع تعز، وهو يعلم من 

ّ
التحالف اآلثم أنه سيرك

هي تعز أم الثورات وصانعة الرجال.
الجماعة  تلك  ارتكبتها  التي  الجرائم  تلك  من 
من جامعة صنعاء  دكــاتــرة  اعتقال  املسلحة 
مـــن وســــط الـــحـــرم الـــجـــامـــعـــي. مــشــهــد مــؤلــم 
الكالشنكوف،   

ً
حــامــال مسلحًا  تـــرى  عــنــدمــا 

يطارد  وهــو  الثانوية،  شــهــادة  يحمل  ال  ربما 
وينتهي  الــدكــتــوراة،  شــهــادة  يحمل  شخصًا 

املشهد باعتقال الدكتور في لحظة بائسة.
الجماعة ثقوبًا غــائــرة فــي جــدار  فتحت هــذه 

النسيج الوطني، ربما لن تندمل لعقود، فتحت 
أبــوابــًا مــن الــثــأر واالنــتــقــام لــهــذه الــســاللــة الي 
أدخلت األحزان إلى كل  بيت، وسفكت الدماء 

البريئة في أغلب املدن اليمنية.
يختلف جيل ثورة فبراير عن الجيل الذي قاوم 
اإلمامة، وقاد ثورة 1962 سبتمبر، ربما هادن 
جيل ثورة سبتمبر اإلمامة، نتيجة املواجهات 
الدامية التي انتهت قبل بسط ظالل الجمهورية 
على كامل تراب الوطن. اليوم، يستكمل جيل 
ثورة فبراير، جيل الشباب تطهير الجمهورية 
مــن أدران اإلمــامــة، بعد أن قــام بــثــورة سلمية 
الــســالح مدافعًا  الــيــوم يحمل  فــي عــام 2011. 
ــعــــرض، مـــدافـــعـــًا عـــن الــحــريــة  ــ عـــن األرض وال
الــلــه ال منة مــن أحـــد، مدافعًا عن  الــتــي حباها 
جــمــهــوريــة اغــتــيــلــت فــي غــفــلــة مــن الـــزمـــن. لن 
تبقى هذه الجماعة املسلحة، مهما ارتكتب من 
موبقات، فهي تحمل بذور فنائها بداخلها، ولن 
يستسلم هذا الشعب مهما كانت التضحيات. 
ــان الـــوقـــت لــلــتــخــلــص مـــن بــقــايــا الــفــوضــى  حــ
العميقة التي كان يديرها صالح، والــذي طاملا 
حـــرم اليمنيني مــن خــاللــهــا مــن أدنـــى حقوق 
الحياة ومتطلباتها. عاش الوطن من أجله ومن 
أجــل أســرتــه. اليوم لن يقبل هــذا الشعب، ولن 
الجمهورية،  وتــعــود  الــوطــن  يعود  حتى  يعود 
الدولة  إلــى هــذا الشعب، في ظل  القرار  ويعود 

املدنية التي يحكمها النظام والقانون. 
خالد اليافعي )اليمن(

فضاء مفتوح

آراء

محمود الريماوي

اكــتــســب الــحــراك املــدنــي الـــذي شــهــدتــه بــيــروت 
بصورة متنامية، منذ نحو أسبوعن مضيا،  
طابعًا فريدًا. فاملحتجون لم يخرجوا من أجل 
الحيويان  املطلبان  وهــمــا  الــحــريــة،  أو  الخبز 
الــلــذان رفعتهما شــعــوب شتى فــي املــعــمــورة، 
مــنــهــا شـــعـــوب عـــربـــيـــة، وإنــــمــــا تـــحـــركـــوا ضد  
النفايات املنزلية املتراكمة في بلٍد، طاملا ُوصف 
أن هــذا املطلب ال  الــشــرق. على  بأنه سويسرا 
كان  فلو  البيئي،  الــنــضــال  قبيل  مــن  ُيحتسب 
، على طرق جمع النفايات، أو 

ً
االحتجاج، مثا

وسائل إحراقها، أو إعادة تدويرها، لكان األمر 
نــضــااًل مــتــطــورًا مــن هـــذا القبيل. ثـــار التحرك 
الــنــفــايــات ويــرفــعــهــا، وكما  ألن ال أحـــد يجمع 
هـــو الـــحـــال فـــي بــعــض عــشــوائــيــات وهــوامــش 
عــواصــم الــعــالــم الــثــالــث، فــقــد تــوقــفــت الشركة 
املــولــجــة بــهــذه املــهــمــة، وتـــدعـــى ســوكــلــن، عن 
تقديم خدماتها. فكان أن تحركت مجموعات 
ــة شـــعـــار »طـــلـــعـــت ريـــحـــتـــكـــم«،  ــعــ شـــبـــابـــيـــة رافــ
ــقــــصــــود رائــــحــــة الـــســـيـــاســـيـــن الـــنـــافـــذيـــن.  واملــ
وهكذا، أخذ االحتجاج يرتدي طابعًا سياسيًا، 
السياسين  وخصوصًا مــع رفــع صــور سائر 
الــبــارزيــن ورؤســـاء األحـــزاب )باستثناء حزب 
الـــلـــه(. واتـــخـــذ املــحــتــجــون مـــن ســـاحـــة ريـــاض 
الصلح، وسط العاصمة، مسرحًا العتصامهم، 
وقريبًا من مقر مجلسي النواب والوزراء. وبلغ 
األمر أن معتصمن رفعوا شعار »الشعب يريد 
إسقاط النظام«، لكنه لم يلق تحشدًا حوله، أو 
مجرد قبول من سواد املعتصمن واملحتجن.

ــــي الـــنـــظـــام  ــاك مـــظـــاهـــر خـــلـــل وأعـــــطـــــاب فـ ــنــ هــ
الــتــوريــث،  اللبناني وروائــــح فــســاد، وظــاهــرة 

عبد النور بن عنتر

حــالــة طــــوارئ اقــتــصــاديــة فــي الــــدول الغربية، 
كان  وإن  )املحتملة(،  الصينية  األزمـــة  بسبب 
الــخــطــاب الــرســمــي يقلل مــن تــداعــيــاتــهــا على 
ــة، ويـــعـــبـــر عــــن ثــقــتــه  ــيـ ــربـ ــغـ ــاديــــات الـ ــتــــصــ االقــ
فــي الــســلــطــات الصينية فــي اتــخــاذ الــتــدابــيــر 
الضرورية للحد منها، ثم تجاوزها. فأوروبا 
االقتصاد  ألن  صيني،  تعثر  أي  مــن  تتخوف 
األوروبي في ركود ومنطقة اليورو لم تتعاف 
بعد، واألزمة اليونانية ما زالت قائمة. ويريد 
الــقــادة األوروبــيــون أن تكون الصن جــزءا من 
الحل لتسوية األزمــات االقتصادية األوروبية 
)أملانيا شريك أساسي للصن، وستكون أول 
املتضررين من أي أزمة صينية(، وليس مشكلة 
االقتصادي  املستقبل  ترهن  إضافية ضخمة، 

ألوروبا اتحادًا ودواًل.
معضلة،  أمـــام  عمومًا،  الغربين،  أن  الحقيقة 
ــة الــصــيــنــيــة )انــخــفــاض قيم  ــ ــــوادر األزمـ فــمــع بـ
بــورصــة شنغهاي يــوم اإلثــنــن والــهــزات التي 
أحدثتها في األسواق املالية العاملية، انخفاض 
في اإلنتاج الصناعي، نمو اقتصادي أقل مما 
كـــان مــتــوقــعــا...( ال يــتــردد كــثــيــرون فــي الغرب 
لهذه  إيجابية  انعكاسات  على  الــتــســاؤل  عــن 
ــة عــلــى االقــتــصــاديــات الــغــربــيــة، بــيــد أن  ــ األزمـ
املسألة ليست بهذه البساطة، فحسابات الربح 

والــتــنــازع مــع الــدولــة على سلطتها وواليتها 
بالفعل،  يترنح  والنظام  والعباد.  الباد  على 
فلبنان بدون رئيس جمهورية منذ 465 يومًا. 
لــه، بما يلقي ظــااًل  واملــجــلــس النيابي مــمــدد 
إلى  الـــوزراء،  الناخبن. ومجلس  على تمثيله 
جــانــب املــؤســســة األمــنــيــة )الــجــيــش والـــــدرك( 
هما املؤسستان الباقيتان واملمثلتان لوجود 

الدولة.
وقـــعـــت اصـــطـــدامـــات بـــن املــحــتــجــن والـــقـــوى 
األمنية، وجرى تخريب منشآت ومرافق، منها 
تمثال رياض الصلح، والرجل، صاحب التمثال 
هو، إلى جانب بشارة الخوري، أب االستقال 
اللبناني. جرى الحديث عن  مندسن نشطن 
وشبه محترفن، تولوا مهمة التخريب. جرى 
ــاء 90 محتجًا، تــم اإلفــــرا ج عنهم.  اعــتــقــال زهـ
أما  التخريب.  أعمال  املحتجون من  تبرأ  وقــد 
من  بــن  انقسموا  فقد  الــنــافــذون  السياسيون 
إلى احتواء الوضع، ومعالجة مشكلة  يسعى 
النفايات، وفريق يسعى إلى استثمار سياسي 
التهديد بالنزول إلى الشارع، بما يعني  عبر 
ركـــوب مــوجــة االحــتــجــاج، وتوجيهها لخدمة 
األربعاء  التطلب. ففي يوم  الدائم  الفريق  هذا 
التيار  املــاضــي، 24 أغسطس/آب، عمد وزراء  
الوطني الحر وحزب الله )6 وزراء(، وتضامن 
معهم ممثل حزب الطاشناق األرمني، وأيضًا، 
وزير ينتمي لحزب املردة )سليمان فرنجية(، 
على الــرغــم مــن أنــه خـــارج الــبــاد، عمد هــؤالء 
إلــــى االنـــســـحـــاب مـــن جــلــســة ملــجــلــس الــــــوزراء، 
ألنهم ال يريدون التوقيع على مراسيم عادية، 
تــتــعــلــق بــمــصــالــح مـــواطـــنـــن وإحــــــــاالت عــلــى 
التقاعد...  ومع أن القرارات في مجلس الوزراء 
تــتــخــذ بــاألكــثــريــة، فــقــد هــــدد هــــؤالء بــالــنــزول 

والـــخـــســـارة مــعــقــدة لــلــغــايــة، بــســبــب الــعــوملــة، 
ــيـــرات املـــتـــعـــددة االتـــجـــاهـــات الــطــارئــة  ــأثـ ــتـ والـ
الــدول  العالم، ال سيما  فحال  لــذا،  والبنيوية. 
الغربية الكبرى مع »األزمــة« الصينية، كحال 

املستجير بالرمضاء من النار.
الكبرى  العاملية  االقــتــصــاديــات  معظم  تعاني 
من نمو االقتصاد الصيني املعتبر واملتواصل. 
حــــيــــث أصــــبــــحــــت الـــــصـــــن، فـــــي ظـــــــرف زمـــنـــي 
قــيــاســي، ثــانــي أكــبــر اقــتــصــاد فــي الــعــالــم، بعد 
الــواليــات املــتــحــدة، محدثة تــحــواًل جــذريــًا في 
توزيع القوة االقتصادية عامليًا، متجاوزة كل 
الدول الغربية األخرى. وفي الوقت نفسه، هي 
تــتــأثــر بـــأي تعثر اقــتــصــادي لــلــصــن، بالنظر 
لثقله محركًا لاقتصاد العاملي، وسوقًا كبرى 
وعليه،  الــغــربــيــة.  واالســتــثــمــارات  للمنتجات 
فــبــقــدر مــا تــعــانــي االقــتــصــاديــات الــغــربــيــة من 
الصعود املتواصل للصن، بقدر ما ستعاني، 
أيضًا، من أي خلل أو ركود في اقتصادها. إنها 

معضلة بكل املقاييس.
فـــألزمـــة الـــصـــن الــحــالــيــة )مـــالـــيـــة بـــاألســـاس، 
، وإن كانت األمور 

ً
اقتصادية مستقبا وربما 

نــســبــيــة، ألن تــراجــعــًا نــســبــيــًا بــعــد نــســب نمو 
ضخمة جــدًا ليس بــالــضــرورة أزمـــة( محاسن 
تفتح  فهي  الغربية،  لاقتصاديات  بالنسبة 
املجال إلعادة توطن املؤسسات الغربية التي 
غــــادرت الــديــار الــغــربــيــة، لتستقر فــي الــصــن، 

الــدســتــوريــة الــبــاقــيــة. فــفــي حــالــة االســتــقــالــة، 
سيريد ميشال عــون حكومة ورئيس حكومة 
على هواه، وإال لن تتشكل. والحليف حزب الله 
لن يسمح بكسر عــون. والــحــال أن ال أحــد  في 
وســعــه  مــلء الــفــراغ الحكومي، لــو وقــع سوى 
الــقــوى األمــنــيــة مــن جــهــة، وقـــوى األمـــر الــواقــع 
املــســلــحــة مـــن جــهــة أخـــــرى. يــرفــع عــــون شــعــار 
ــع الـــحـــال يفيد  حــقــوق املــســيــحــيــن.. فــيــمــا واقــ
»حقوقه« هو و»حقوق »األصهار.  بأنه طامح لـ
مــن حليفه  ابــتــداء  ــضــار 

ُ
ت املسيحين  فحقوق 

حــــزب الـــلـــه الـــــذي يــنــتــقــص مـــن مـــركـــز رئــاســة 
األخـــرى،  الــســيــاديــة  واملــؤســســات  الجمهورية 
بـــاالســـتـــيـــاء عـــلـــى قــــــــرارات الـــســـلـــم والــــحــــرب، 
واملشاركة العسكرية في  نزاعات خارج لبنان.
إلى  أن يسقط، بحاجة  قبل  لبنان  فــي  النظام 
إعادة تجميع، أواًل، بالسماح بانتخاب رئيس 
جمهورية وإجراء انتخابات نيابية، ثم إعادة 
، ما أمكن ذلك. 

ً
تأهيله وتجديده تجديدًا شاما

ومناطق.  طــوائــف  بــن  تعاقدًا  يمثل  فالنظام 
ــه أشـــبـــه بــكــونــفــدرالــيــة طـــوائـــف )16طــائــفــة  إنــ
ــّمــــاه الــكــاتــب  ــــرى 18( كــمــا ســ ــة أخــ ــ ــ ــــي روايـ وفـ
الراحل جوزيف سماحة، وسقوطه يعني فتح 

املــواد األولــيــة، وعلى املنتجات  الصيني على 
واالســـتـــثـــمـــارات الــغــربــيــة. صــحــيــح أن الــــدول 
ــيــــة، لكن  الــغــربــيــة غــيــر مـــصـــدرة لــلــمــواد األولــ
تعمل  العماقة  الجنسية  املتعددة  شركاتها 
فـــي هـــذه الــقــطــاع فـــي مختلف أنـــحـــاء الــعــالــم، 
وبالتالي، هي تتضرر بشكل أو بآخر، بتراجع 
اإلقــبــال الصيني على املــواد األولــيــة، ال سيما 
الطاقة. وإن تراجعت واردات الصن من املواد 
ــــدول املـــصـــدرة لها  األولـــيـــة األســـاســـيـــة، فـــإن الـ
االقتصادية  تعاماتها  وتخفض  ستتضرر، 
الغربية، وهــكــذا دوالــيــك. للتذكير،  الـــدول  مــع 
يــقــارب ثلث الطلب  الــصــن على مــا  تستحوذ 

العاملي على املواد األولية.
املنتجات  على  الصيني  الطلب  انخفاض  أمــا 

الــبــاب أمــام تــنــازع أهلي طاحن على الحقوق 
والتمثيل. هــذا هــو حــال هــذا البلد، منذ أكثر 
من سبعة عقود على استقاله. ومع العيوب 
البنيوية للنظام، إال أنه حقق  تقدمًا في مجال 
الــخــدمــات الــعــصــريــة  املــصــرفــيــة واألكــاديــمــيــة 
والــصــحــيــة والــســيــاحــيــة واإلعــامــيــة. وعـــاوة 
عـــلـــى ذلــــــك، بـــاتـــت الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة الــتــوافــقــيــة 
ــًا واســــعــــًا مــــن الـــحـــريـــات  ــتــــي تـــتـــيـــح هـــامـــشـ الــ
خـــيـــارًا إلـــزامـــيـــًا وضـــــــرورة حـــيـــاة لــلــبــنــانــيــن، 
فالديمقراطية  سياسي!  خيار  مجرد  وليست 
التوافقية تسمح بالجهر باملطالب والتظلمات 
والحقوق، بمختلف الوسائل السلمية، فإذا ما 
تقّوضت هذه، فكيف ملمثلي وأبناء كل طائفة 
بالتشارك  حقوقهم،  عن  التعبير  يضمنوا  أن 
الــدولــة؟ لهذا، فــإن الوعي  في إدارة مؤسسات 
العصري للنخب اللبنانية العريضة يناهض 
االجتماعية  الــحــيــاة  مستوى  على  الطائفية، 
والفردية والتعليمية والثقافية، لكن األغلبية، 
بــاســتــثــنــاء فـــريـــق يـــســـاري يــضــمــحــل تــأثــيــره 
 للنظام إال من داخله، 

ً
ووجــوده، ال ترى بديا

ــتــــوازنــــات  ــلــــي والــ وذلــــــك ضـــمـــانـــة لــلــســلــم األهــ
االجــتــمــاعــيــة. الــخــشــيــة هــي انــــزالق الــبــلــد إلــى 
املــجــهــول، تــحــت ضــغــط عــامــلــن، أو أحــدهــمــا. 
األول، محاوالت البزنس االستثمار في مشكلة 
ــا مـــن أالعــيــب،  الــنــفــايــات بــالــســمــســرة وســـواهـ
فيما الـــدولـــة مــرهــقــة مــالــيــًا وديــونــهــا  تناهز 
الداهم  االحتمال  هــو  الثاني  دوالر.  مليار   67
الــســيــاســي والــحــزبــي للمشكلة،  بــاالســتــثــمــار 
والتهيئة   الشارع،  احتجاجات  موجة  بركوب 
»انقاب شعبي« يستفيد منه حصرًا نافذون  لـ

معلومون.
)كاتب من األردن(

ــارات، فــيــعــنــي تـــراجـــع  ــ ــيـ ــ ــــسـ الـــغـــربـــيـــة، مـــثـــل الـ
الصادرات الغربية في هذا القطاع، وما لذلك من 
 عن الركود 

ً
انعكاسات على سوق العمل، فضا

في  العاملة  الغربية  الشركات  ستعرفه  الــذي 
الصن. أما االستثمارات الصينية في الخارج 
فستعرف، هي األخـــرى، تراجعًا بفعل األزمــة، 
وهــذا ما سيؤثر، بالطبع، على االقتصاديات 
الغربية، أين أصبحت االستثمارات الصينية 
أحد محركاتها األساسية، ال سيما في بعض 

القطاعات.
بغض النظر عن حجم هذه األزمة، أو باألحرى 
أن  والــتــخــوفــات منها، فيبدو  املــدركــات  حجم 
ــاد الــصــيــنــي يـــعـــرف تـــحـــواًل يــتــمــثــل،  ــتـــصـ االقـ
املرتفعة  النمو  ابتعاده عن نسب  أساسًا، في 
مــن رقــمــن )10 فما فـــوق( وعــودتــه إلــى نسب 
»معقولة«. وفي عدم التحسن الكافي ملداخيل 
باالعتماد  للصن  يسمح  بشكل  الصينين، 
على االستهاك املحلي، للتقليل من االعتماد 
على الصادرات، وفي صعود بلدان ذات قدرة 
تــنــافــســيــة )عــكــســيــة، أي أنــهــا تــعــرض ظـــروف 
عمل وتكلفة أقل مما عليه الحال في الصن(، 
 عــن تفضيل شــركــات غربية العمل في 

ً
فــضــا

دول أوروبا الشرقية، تقليصًا للمسافة، وربحًا 
للوقت، من حيث عرض منتجاتها في األسواق 

الغربية. إنها صفحة جديدة من العوملة.
)كاتب وباحث جامعي جزائري في فرنسا(

إلــى الــشــوارع  لقيادة املحتجن عمليًا، إذا ما 
تم نشر املراسيم في الجريدة الرسمية. وقيل 
وافــقــوا على  أن  املنسحبن ســبــق  الـــــوزراء  إن 
األســاســي على  اعتراضهم  لكن  املراسيم،  تلك 
واألمــنــيــة.  العسكرية  والــتــرقــيــات  التعيينات 
يـــريـــد الـــجـــنـــرال مــيــشــال عـــــون، األب الـــروحـــي 
م قيادة التيار لصهره 

ّ
للتيار الوطني الحر )سل

باسيل جبران وزير الخارجية( ترقية صهره 
اآلخــر قائد فوج املغاوير في الجيش، العميد 
ــز، وهـــذا ســر اعــتــراضــه الــجــوهــري  شــامــل روكــ
لن نسمح  يرفع شعار:  الله  واملبدئي. وحــزب 
بكسر عون! أي لن نسمح بعدم تلبية مطالبه 
الجلسة مخصصة  كــانــت  وفيما  »الــوطــنــيــة«! 
لــلــنــفــايــات، إلـــى جــانــب إصــــدار املــراســيــم، فقد 
فشلت الجلسة في الوصول إلى قرارات شافية.
ال شــك أنــه إخــفــاق ُمـــدّو أن تفشل حكومة  في 
مشكلة  بمعالجة  خدماته،  بتطور  عــرف  بلٍد، 
نفايات، وأن تصل املشكلة إلى حد عدم وجود 
إنها مشكلة »صومالية«،  النفايات.  يرفع  من 
مع االحترام لإلخوة  الصومالين. واملقصود 
والــتــأخــر.   الــتــطــور  إلــى مستوى  التأشير  هنا 
وهــذه مشكلة صحية خطيرة، ســواء في حال 
ترك النفايات، أو في حال تكفل الناس بحرق 
ــن الـــنـــفـــايـــات وســــط شــــــوارع وأحـــيـــاء  جـــبـــال مـ
يتعن  طبيعية،  ــروٍف  ظــ فــي  مكتظة.  سكنية 
الفشل  بــهــذا  اعــتــرافــًا  الــحــكــومــة،  تستقيل  أن 
تمام سام،  إن  قيل  وقــد   ملسؤوليته. 

ً
وتحما

رئــيــس الحكومة، وهــو شخص وفــاقــي وغير 
ــــدد بــاالســتــقــالــة قــبــل نـــشـــوب هــذه  حـــزبـــي، هـ
إضافية  أسباب  اآلن  لديه  وبالتأكيد،  األزمـــة، 
املوقع تعني،  أن مغادرة هذا  لاستقالة، غير 
ــار املــؤســســة  ــيـ ــهـ فــــي الــــظــــروف الـــلـــبـــنـــانـــيـــة، انـ

ــا، بــالــنــظــر إلـــى  ــهــ ــاحــ ســعــيــًا إلـــــى تــعــظــيــم أربــ
انعدام  املنخفضة في الصن، وشبه  الــرواتــب 
قواعد الحماية االجتماعية. وإن كانت ظاهرة 
تهجير املؤسسات نحو الصن تراجعت، في 
التنافسية  الــقــدرة  الــســنــوات األخــيــرة، بسبب 
)الــعــكــســيــة( لــبــلــدان، مــثــل بــنــغــاديــش والهند 
التي تكاد تنعدم فيها أدنــى شــروط الحماية 
االجتماعية، والرواتب فيها منخفضة، مقارنة 
ــيـــل الــعــمــال  بـــالـــصـــن )تــحــســنــت فــيــهــا مـــداخـ
بفضل النمو االقتصادي املتواصل(. لذا، أول 
ما تتمناه الــدول الغربية من األزمــة الصينية 
توقف نزيف الشركات الغربية وعودة بعضها 
الغربية، ما سيؤثر، بالطبع، على  الديار  إلى 
ــإيـــجـــاد فـــــرص عـــمـــل جـــديـــدة  ــوق الـــعـــمـــل، بـ ــ سـ
والـــحـــد مـــن الــبــطــالــة الــبــنــيــويــة. كــمــا تتمنى 
الــدول الغربية أن تحد هــذه األزمــة من القدرة 
الــتــنــافــســيــة لــلــمــنــتــجــات الــصــيــنــيــة، مـــا يعني 
الغربية،  للمنتجات  التنافسية  الـــقـــدرة  رفـــع 
وبالتالي، زيادة الصادرات الغربية، والحد من 
العجز في موازينها التجارية، وإيجاد فرص 

عمل جديدة في الغرب.
إال أن لألزمة الصينية مساوئ بالنسبة للدول 
الــغــربــيــة، بــمــا أن الــصــن هــي الــقــلــب النابض 
ــإن أي خـــلـــل تــتــعــرض  ــ لـــاقـــتـــصـــاد الـــعـــاملـــي، فـ
انعكاسات كبيرة وفــوريــة على  لــه  تــكــون  لها 
الطلب  تــراجــع  أهمها  ككل.  العاملي  االقتصاد 

نفايات تهدد بقذف لبنان إلى المجهول

األزمة الصينية والدول الغربية

احتمال ركوب موجة 
احتجاجات الشارع، 

والتهيئة  لـ»انقالب« 
يستفيد منه نافذون
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 ناصر السهلي

في وقت كانت فيينا تناقش أزمة الاجئن 
ضــمــن مــؤتــمــر غـــرب الــبــلــقــان، كــانــت رائــحــة 
جثث تفوح في إحدى الطرق الخارجية في 
النمسا. منذ مساء أول من أمس، بدأت األخبار تتوارد 
عن شاحنة قيل إن فيها نحو 50 جثة، قبل أن يتبن 
أن العدد فاق السبعن. خبٌر أصاب كثيرين بالذهول، 
حتى الدول التي كانت تشّيد جدرانًا وتضع أساكًا 
شائكة على حدودها، في محاولة منها لكبح تدفق 

ــا«. مــن جهته، لــم يخف وزيـــر العدل  ــ األســـود ألوروبـ
النمساوي وولفانغ براندستيتر صدمته جراء هذه 

: »أشعر بالغضب والصدمة والتأثر«.
ً
املأساة، قائا

فـــي الـــســـيـــاق، تـــقـــول مـــصـــادر صــحــافــيــة إن الــجــثــث، 
وجلهم من السورين )وقــد حــددت جنسياتهم بعد 
اكتشاف وثائق سفر سورية(، كانوا قد عبروا صربيا 
إلـــى روســكــا فــي املــجــر، ومــنــهــا شــمــااًل إلـــى الــحــدود 
التسريبات،  لكن ما هو صــادم، بحسب  النمساوية. 
أن هــؤالء كــانــوا قــد غـــادروا صباح األربــعــاء املاضي 
مــن بــودابــســت إلـــى الــنــمــســا، لكنهم قــتــلــوا خنقًا في 
الــشــاحــنــة الــتــي نــقــلــت جــثــثــهــم عــمــلــيــًا«. وربـــمـــا كــان 
بديهيًا أن تعلن الشرطة النمساوية أن »رائحة املوت 
تتسرب  السوائل  وكــانــت  الشاحنة،  مــن  تفوح  كانت 
منها نتيجة تحلل الجثث، ما يعني أنهم ماتوا قبل 

فترة«.
 و8 نساء و4 أطفال هم 

ً
تضيف املعلومات أن 59 رجا

ضحايا هذه املأساة، التي تضاف إلى مأساة أخرى 
مات خالها نحو 80 مهاجرًا غير شرعي كانوا على 
منت قــارب قبالة سواحل مدينة زوارة الليبية أمس. 
وأوضـــحـــت مــصــادر رفــضــت الــكــشــف عــن اســمــهــا أن 
قــاربــًا كـــان يــقــل نــحــو 400 مــهــاجــر غــيــر شــرعــي غــرق 
قــبــالــة مــديــنــة زوارة، حــيــث كــــان بــعــض املــهــاجــريــن 

يرقدون في مخزن األمتعة.
إال أن الجريمة التي شهدتها النمسا ليست أمرًا جديدًا 
بالنسبة ملنظمة العفو الدولية، التي أعلنت أمس أن 
في  الغربية،  اللجوء  سياسات  نتيجة  متوقع  األمــر 
إشارة إلى اإلجراءات الصارمة التي اتخذها عدد من 
التي رفضت استقبال هــؤالء الاجئن  دول االتحاد 
عـــازاًل على  تبني سياجًا  عــادلــة. فهنغاريا  بــصــورة 
حدودها، وقد تعاملت مع الاجئن بعنف، وهددت 
بإنزال جيشها ملواجهة تدفقهم. وجددت اإلعان أن 

»السياج سيمنع تدفقهم«.

تستسلم  ال  التهريب  مافيات  كانت  وإن  املهاجرين، 
ــــدت وزارة  لــكــل هــــذه اإلجـــــــــراءات. وصـــبـــاح أمـــــس، أكـ
الداخلية النمساوية أن الشاحنة املركونة كان فيها 

جثث نحو 70 الجئًا، بينهم نساء وأطفال.
بــعــض الــتــفــاصــيــل الـــتـــي حــصــلــت عــلــيــهــا »الــعــربــي 
الجديد«، تشير إلى أنه جرى في بودابست التحقيق 
مع أكثر من 20 شخصًا، وقد اعتقل أربعة أشخاص 
على األقل، بعد االستماع لشهادات الجئن سورين 
ــم لــُيــنــقــلــوا بــالــطــريــقــة ذاتــهــا.  كــانــوا يــنــتــظــرون دورهــ
ــذيـــن ســلــكــوا  فـــي الـــســـيـــاق، يـــقـــول أحــــد الـــســـوريـــن الـ
الطريق البري وصواًل إلى بودابست )عاصمة املجر 
»هــنــغــاريــا«( إن األمــر »يتعلق بمافيا أوروبــيــة )من 
إلى  باإلضافة  وبلغاريا،  ومــن صربيا  نفسها  املجر 

بعض العرب(«.
الشاحنة هي عبارة عن براد نقل للدواجن، قيل إنها 
عائدة لشركة مقرها سلوفاكيا، وقد بيعت إلى جهة 
أخــرى خــال عــام 2014. ويــبــدو أن مافيات التهريب 
ــيـــارة لــتــهــريــب الــبــشــر،  تــتــفــنــن فـــي اســـتـــخـــدام أي سـ
الــدول  إلــى  إيطاليا  مــن  نقل مهاجرين  اعــتــادت  كما 

االسكندنافية.
ويــــقــــول عـــــدد مــــن الـــســـيـــاســـيـــن إن مــــالــــك الـــســـيـــارة 
الجديد هو شخص روماني من قرية كيشكت. ومع 
املجر  من  أشخاصًا  بودابست  في  السلطات  اعتقال 
مشتركة  مافيا  عــن  عانية  الحديث  بــات  وبلغاريا، 

وعابرة للحدود.
اليترنرتولد،  ميكل  يوهنا  الداخلية  وزيـــرة  وقــالــت 
الـــتـــي كـــانـــت تــتــواجــد فـــي ايــســتــنــســتــاد الــقــريــبــة من 
موقع الحادث: »نحن أمام عمل تنظمه مافيا تهريب 
تــســتــخــدم جــمــيــع الــوســائــل املــنــحــطــة. ويــجــب وضــع 
هـــؤالء خــلــف الــقــضــبــان«. ودعـــت إلـــى اتــفــاق أوروبـــي 
تدفق  وتخفيف  املــهــاجــريــن  بحماية  يتعلق  ســريــع 
»اليوم  بـ  الجثث  اكتشاف  يــوم  ووصفت  الاجئن«. 

مجتمع
أعلنت وزارة الصحة األردنية عن أول وفاة بفيروس كورونا في اململكة العام الجاري لرجل يبلغ 
 »الرجل املتوفى كان عائدًا 

ّ
من العمر 60 عامًا. وقال املتحدث الرسمي باسمها، حاتم األزرعي، إن

إلى األردن من السعودية، وأدخل املستشفى يوم الثاثاء املاضي، وهو في حالة حرجة حتى توفي 
الفيروس منذ ظهوره في األردن عام  الناتجة عن  الوفيات  الخميس«. وبذلك، يرتفع عدد  مساء 
2012 إلى 7 حاالت من أصل 14 إصابة. وأكد األزرعي أهمية أخذ الحجاج األردنين االحتياطات 
)األناضول( الوقائية الازمة في السعودية. 

أدى ارتفاع أعــداد األطفال اآلتــن من دون ذويهم للجوء في السويد، إلى نشوء أزمــة جديدة في 
إيجاد مترجمن فورين لشريحة منهم. تتجلى األزمة بوضوح عند الحاجة املاسة إلى مترجمن 
باللغة األمازيغية لطالبي اللجوء األطفال من شمال أفريقيا. ويشير مسؤول الاجئن كارلسون 
رومكورف، إلى أهمية التنسيق بن السلطات واملؤسسات الحكومية لحل األزمة. ويقول: »معظم 
األطفال اآلتن من املغرب أو الجزائر يتحدثون اللغة األمازيغية، وهنالك مترجم فوري واحد فقط 
)راديو السويد( في كل السويد يجيد هذه اللغة«. 

األطفال األمازيغ يثيرون أزمة في السويداألردن: أول وفاة بفيروس كورونا هذا العام

الــــخــــارجــــيــــة  ــل وزيـــــــــــر  ــ ــعـ ــ فـ ــــن رد  ــكـ ــ يـ لـــــــم 
الــدنــمــاركــي، كــريــســتــيــان يــانــســن، بحجم 
مـــأســـاة الــشــاحــنــة املــحــمــلــة بــالــجــثــث في 
النمسا. ويقول لـ »العربي الجديد«: »نريد 
اتفقنا  الــاجــئــن وحــمــايــتــهــم.  مــســاعــدة 
مــع األمــــم املــتــحــدة عــلــى اســتــقــبــال بعض 
ــدول املــحــيــطــة بــســوريــة،  ــ الــاجــئــن مـــن الـ
لكننا في الواقع استقبلنا عددًا أكبر من 
الـــذي كنا قــد حــددنــاه«. وردًا على ســؤال 
سياسة  ومعارضتها  بــاده  تقصير  عــن 
اللجوء في االتحاد األوروبي، يوضح أنه 

»يحق لنا التصرف وحماية سيادتنا«.

وتجدر اإلشـــارة إلــى أن يانسن يعد أحد 
أبرز وجوه اليمن في الدنمارك، واملدافع 
عن حرية الحركة بن دول االتــحــاد. لكن 
حن تسأله »العربي الجديد« عما يمكن 
أن تفعله باده ملساعدة هؤالء الاجئن، 
يوضح أنه »يجب العمل على مساعدتهم 
في الدول التي يتواجدون فيها، إلى حن 
إيجاد حل سياسي في سورية، بعيدًا عن 
الــرئــيــس الــحــالــي، بــشــار األســــد، وتنظيم 
ــة اإلســــامــــيــــة )داعــــــــــــش(، الـــلـــذيـــن  ــ ــدولــ ــ الــ

يسببان هذه املآسي لاجئن«.
الشؤون  مقرر  يصف  نفسه،  السياق  فــي 

ــــي الــــبــــرملــــان الــــدنــــمــــاركــــي،  الــــخــــارجــــيــــة فـ
نيكوالي فيلموسن، في حديث لـ »العربي 
ــــي الــبــارد مع  الــجــديــد«، الــتــعــامــل األوروبـ
»مخجل«.  بــأنــه  ضخمة  إنسانية  قضية 
ــغـــرب أن  ــه »عـــلـــى حـــكـــومـــات الـ يــضــيــف أنــ
تشعر بالعار مما يجري للشعب السوري، 
عدا عن تغاضيها عن األسباب الحقيقية 
لــتــهــجــيــره، بــاإلضــافــة إلـــى ســعــي الــنــظــام 

السوري إلى تفريغ بلده من املواطنن«.
في املقابل، ترفض الخارجية الدنماركية 
أن تشرح لـــ »الــعــربــي الــجــديــد« مــا تعنيه 
مــســاعــدة الــاجــئــن حــيــث هــــم، فـــي وقــت 

ــلــــى تـــخـــفـــيـــض املــــعــــونــــات  ــمـــل فــــيــــه عــ ــعـ تـ
الخارجية والهبات للمنظمات الدولية.

ويــقــول مــراقــبــون إن جــريــمــة مــقــتــل نحو 
70 شـــخـــصـــًا، مــــن بــيــنــهــم أطــــفــــال داخــــل 
الحدود األوروبية، باإلضافة إلى الجثث 
فـــي مـــراكـــب الـــغـــرق فـــي الــبــحــر املــتــوســط، 
ربـــمـــا تــشــكــل نــقــطــة تـــحـــول، وخــصــوصــًا 
في ظل اجتماعات ثنائية وجماعية بن 
الــتــي تسعى  الــــدول األوروبـــيـــة  مجموعة 

إلى البحث عن حل جذري لألزمة. 
من جهته، يدعو وزير خارجية الدنمارك 
ــــى »الــــتــــعــــاون مــــع دول اإلقـــلـــيـــم لــوقــف  إلـ

ــل تــــــــام، حــتــى  ــكـ ــة بـــشـ ــ ــوريـ ــ ــسـ ــ املــــــأســــــاة الـ
ــبـــب فــــي تــدفــق  نــســتــطــيــع مـــعـــالـــجـــة الـــسـ

الاجئن«. 
ــانــــت وزيـــــــرة الـــداخـــلـــيـــة الــنــمــســاويــة،  وكــ
يـــوهـــانـــا مــيــكــيــل اليـــتـــنـــر، قـــد أعــلــنــت أنــه 
يــــجــــب الــــســــمــــاح لــــاجــــئــــن مـــــن مـــنـــاطـــق 
قانونية.  أوروبــا بطريقة  الحرب بدخول 
فــي الــوقــت نفسه، شـــددت على »ضـــرورة 
ــة الـــــحـــــدود الـــخـــارجـــيـــة لـــاتـــحـــاد  ــايـ ــمـ حـ
ــــي، والــتــضــامــن بــن دول االتــحــاد  األوروبـ

بهدف انهاء األزمة«.
ناصر...

»على حكومات الغرب أن تشعر بالعار«

لشؤون  المتحدة  األمم  مفوضية  أعلنت 
أعــداد  تــزايــد  بسبب  قلقها  عــن  الالجئين 
البحر  عــبــر  الــشــرعــيــيــن  غــيــر  الــمــهــاجــريــن 
جثث  اكتشاف  من  وصدمتها  المتوسط، 
واليــة  فــي  نقل  شاحنة  فــي  مهاجرًا   70
المتحدثة  وقالت  النمساوية.  »بورغنالند« 
باسم المفوضية ميليسا فليمينغ، إن »عدد 
الذين  اللجوء  حق  وملتمسي  المهاجرين 
العام  مطلع  منذ  المتوسط  البحر  عبروا 

الجاري تجاوز الـ300ألف شخص«.

أعداد المهاجرين 
إلى ارتفاع

ربى أبو عمو

الجو رطب وغائم غالبًا. تكاد السماء تبتل 
قبل أن تغّير رأيها. يبقى املنظر باهتًا من 

دون موقف واضح. كأن تسأل إن كنت 
مؤيدًا للتحركات التي تشهدها ساحة 

رياض الصلح في وسط بيروت، فتغرق 
في تحليالت قد تنقذك من إعالن موقف. 

 على قناعات كّونتها، أو ما زلت 
ُ

تحتال
عاجزًا عن تكوينها. مثل مطر خفيف 

 على صيف، أو فتاة تعانق والدها 
ُ

يحتال
قبل أن تحصل على ما تريد، أو امرأة 

 من كتفيها من دون قصد، 
ً
تكشف قليال

فيحصل ما تريد.. ربما.
مَع التحّرك أو ضّده؟ مع املجتمع املدني أو 
ضده؟ مع الحزب أو ضده؟ تقول إنك »مع 

ولكن« أو »ضد ولكن«. تترك نفسك في 
ساحتني، لكأنك حائٌر في حب امرأتني. 

قنع نفسك بأنك أكثرية صامتة. وهذا 
ُ
ثم ت

موقف. 
طوال حياتك لم تشارك في أية تظاهرة أو 
اعتصام. تخيفك الجماهير حتى لتشعر 

أنك ستسقط مغمى عليك. مشاهدة التلفاز 
تبدو ألطف. وأنت جالس على الكنبة، 

ل. هذا 
ّ
ستمعن النظر في الجميع وتحل

يهوى االستعراض وذلك مندّس. والبقية 
صغار في دنيا الحراك املطلبي والتظاهرات. 

بعد قليل يسأل املتظاهرون عنك. تشعر 
بحرج بسيط لكنك مع جميع الحقوق. أال 

يكفي هذا؟ 
ر 

ّ
تبدو وكأنك صحوت اآلن. الوقت متأخ

بني ليٍل وفجر. تسأل عن اسمك ومكانك. 
»أين أنا؟ من أنا؟«. يمر وقت قليل قبل أن 
تتذكر. هكذا أنت. تقُع دائمًا بني األشياء. 

تحب الصيف ألنه حّي والشتاء ألنه يمنحك 
الدفء. النهار يشعرك باألمان، وفي الليل 
تجد نفسك. وحني يمعن الليل في عمقه، 
ستركض إلى غرفة والديك وتنام بينهما.

لم تمطر بعد. ال دخل للمطر هنا. يبدو أنك 
تشتاق إليه فقط أو تحاول تغيير املوضوع. 

ال قضية غير الحراك. واليوم دعوة إلى 
تظاهرة كبرى. اللبنانيون مطالبون 

باملشاركة قبل أن تحتل أكياس النفايات 
جميع الشوارع، وقد عادت لتتكدس. أم أنك 

ستشارك على طريقتك وتبدأ بعملية الفرز؟ 
هذا كيس أزرق وذلك زهري. أنت إذًا تسّهل 

املهمة على أولئك الذين يعتاشون مما 
يجدونه في حاويات القمامة.

اإلذاعات أيضًا عادت لتتذكر األغنيات 
الثورية. »قوم اتحدى الظلم تمّرد كّسر 

هالصمت اللي فيك«/»قوة محبة يا ثورة 
شعب بالدي« وغيرها. األغنيات عينها 
سمعتها عام 2005 )بعد اغتيال رئيس 
الوزراء رفيق الحريري(. في ذلك الوقت، 
لم تكن تشعر بشيء. نزلت إلى الساحة 

كمتفّرج وليس كمشارك. كان لديك 
تحفظات على كل شيء. تتذكر نفسك اليوم 
في ذلك الوقت، وتفكر أنك كنت صغيرًا على 
املواقف والقضايا الكبرى، علمًا بأن املواقف 
ال تفّرق بني صغير وكبير. وكصغير، ال بد 
وأنك تعرف أنه ليس هناك اهتمام باملدارس 

م في 
ّ
الرسمية، وقد استدان أهلك لتتعل

مدرسة خاصة. أنت كبيٌر اليوم، لكنك حني 
كبرت، وقعت في حّب امرأتني. 

في حب امرأتين

مزاج
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حتى اليوم، ال سياسة أوروبية موّحدة للتعامل مع تدفق الالجئين. وإن كانت بعض الدول قد 
نادت بتوزيع هؤالء بصورة عادلة بين دولها، إال أن اليونان وإيطاليا تواجهان هذا التدفق بصورة 
أحادية، على الرغم من أزمتهما االقتصادية. في المقابل، تجد الدول نفسها عاجزة عن منع الالجئين 

روما ـ أحمد حسين وناصر السهلي

تعيش دول االتحاد 
األوروبي تخبطًا كبيرًا في 

ما يتعلق بأزمة تدفق 
الالجئين، مما دفع أحد 

السياسيين الدنماركيين 
)من اليمين المتشدد(، 

وهو مارتين هينركسن، 
إلى حث االتحاد األوروبي 

على الطلب من الصين 
استيعاب الالجئين بدًال من 

أوروبا.
من جهتها، تبدو 

المستشارة األلمانية، 
أنجيال ميركل، قادرة على 
استشعار الخطر المحدق 
في ظل غياب استراتيجية 
أوروبية موحدة للتعامل 

مع التدفق الكبير 
لالجئين، وعدم القدرة 

على ضبط الحدود 
المقدونية. 

لم يعد تدفق الالجئين 
مجرد أزمة، حتى أن 

خبراء في هذا المجال 
باتوا يصفون األمر بـ 

»الكارثة الكبرى«. وعلى 
الرغم من تحذيرهم على 

مدى السنوات الماضية 
من أن غياب الحل في 

سورية سيؤدي إلى هذه 
النتيجة، يبدو أنه ليس 

هناك عمل جدي إليجاد 
حلول حتى اآلن. 

في هذا السياق، أعلنت 
المفوضية السامية 

لألمم المتحدة لشؤون 
الالجئين، في أغسطس/

آب الماضي، عن وصول 
أكثر من 107 آالف مهاجر 

والجئ إلى أوروبا منذ 
مطلع العام الجاري، 
مشيرة إلى زيادة في 

عدد الوافدين إلى 
اليونان، التي تعاني أصًال 

من أزمة اقتصادية 
خانقة، باإلضافة إلى 
إيطاليا. وأضافت أن 

غالبية هؤالء يأتون من 
دول أفريقية باإلضافة 
إلى سورية وفلسطين، 

بينهم أطفال ونساء 
حوامل. وأكدت أنها 

تعمل على تكثيف 
عملها في اليونان 

وجنوب إيطاليا بعدما 
ازدادت نسبة المهاجرين 
إلى أوروبا بنسبة 175 في 
المائة مقارنة مع العام 

الماضي. 

من الوصول إلى أراضيها، وخصوصًا عبر مقدونيا، في ظل الغليان الذي تشهده منطقة الشرق األوسط 
وغيرها من الدول. قد يبدو األمر قدر أوروبا، علمًا أن األحزاب اليمينية تحّذر من خطرهم، أقله لناحية 

االختالف الثقافي، األمر الذي ينعكس على المواطنين أيضًا

أوروبا قدر الالجئيـن.. رغمًا عنها
قضية

ارتـــفـــع عـــدد املــهــاجــريــن الـــذيـــن وصـــلـــوا إلــى 
إيطاليا منذ مطلع العام الحالي إلى أكثر من 
50 ألفًا، علمًا بأن البحرية البريطانية أنقذت 
نحو 500 مهاجر كانوا على منت زوارق قبالة 
السواحل اإليطالية في منتصف أغسطس/
آب املاضي. أيضًا، تمكنت البحرية اإليطالية 
مـــن إنـــقـــاذ 1200 مــهــاجــر قــبــالــة الــســواحــل 
الليبية، بعد نداءات استغاثة من 18 زورقًا. 
فـــي الـــوقـــت نــفــســه، أنـــقـــذت ســفــيــنــة حــربــيــة 

الـــهـــولـــنـــديـــة أن عـــدد  الـــســـلـــطـــات  أعـــلـــنـــت 
املهاجرين الذين وصلوا البالد خالل العام 
الــجــاري، لتقديم طلبات لــجــوء، وصــل إلى 
نحو 27 ألفًا. وأشار مستشار وزارة العدل 
وأمن الدولة،  كالس ديجكوف، إلى أن نحو 
يــتــقــدمــون بــطــلــبــات لــجــوء  1700 مــهــاجــر 
أســـبـــوعـــيـــًا، مــوضــحــًا أن عــــدد املــهــاجــريــن 
الجاري،  العام  خــالل  البالد  وصلوا  الذين 
ــــف شـــخـــص. وأوضـــــــح أن  بـــلـــغ نـــحـــو 27 ألـ
عدد الالجئني خالل هذه الفترة، بلغ أعلى 
مبينًا  األخيرة،  السنوات  مستوياته خالل 
أن معظم طالبي اللجوء يحملون الجنسية 
اإلريــتــيــريــة والـــســـوريـــة. ودعــــا إلـــى اتــخــاذ 
تدابير ملعالجة أزمة ارتفاع طلبات اللجوء، 
الهجرة  فــي دائـــرة  العاملني  أن عــدد  مبينًا 
واألجانب قد زاد أيضًا ملواكبة هذا التدفق. 
فيها جالية مغربية  تعيش  التي  هولندا، 
كـــبـــيـــرة، ال تــخــلــو مـــن األحـــــــزاب الــيــمــيــنــيــة 
املــتــطــرفــة الــتــي تـــحـــارب وجــــود األجـــانـــب. 
الحرية«  يتبنى »حــزب  املثال،  على سبيل 
بـــزعـــامـــة خـــيـــرت فـــيـــلـــدرز خــطــابــًا يــعــتــبــره 
املـــهـــاجـــرون وعــــدد مـــن األحــــــزاب مــتــطــرفــًا. 
وكــان قد أعلن في مـــارس/آذار املاضي أنه 
ســيــعــمــل عــلــى تــقــلــيــص عــــدد املـــغـــاربـــة في 

البالد.
ــارة إلـــى أن وزيـــــرة الــتــجــارة  ــ وتـــجـــدر اإلشــ
الــهــولــنــديــة ليليان  الــخــارجــيــة والــتــنــمــيــة 

تــضــاعــف عـــدد املــهــاجــريــن الــواصــلــني إلــى 
ــيـــونـــان الـــتـــي تـــــرزح تــحــت ثــقــل ديــونــهــا  الـ
بــمــعــدل ســت مــــرات مــنــذ بــدايــة عـــام 2015، 
بحسب املتحدثة باسم املفوضية السامية 
أن  وتــوضــح  فليمينغ.  ميليسا  لــالجــئــني، 
مــعــدل الــواصــلــني بــحــرًا انــطــالقــًا مــن تركيا 
خــــالل األســـابـــيـــع األخــــيــــرة، بــلــغ نــحــو 600 
شخص يــومــيــًا. تضيف أنــه خــالل األشهر 

ال يتجاوز عدد الالجئني الذين استقبلتهم 
الحالي وحتى  العام  مطلع  منذ  الدنمارك 
يوليو/تموز املاضي، أي بعيد االنتخابات 

العامة بشهر، الـ 5174 طلَب لجوء. 
ــذا الــــرقــــم مــنــخــفــضــًا بـــاملـــقـــارنـــة  ــ ويــــعــــّد هــ
ــادر عن  مـــع عـــام 2014. ووفـــقـــًا لــتــقــريــر صــ
ــهـــجـــرة ودائــــــــرة األجــــانــــب فــي  مــصــلــحــة الـ
الـــدنـــمـــارك، فـــإن عـــدد طــلــبــات الــلــجــوء بلغ 

عام 2014 نحو 14800، علمًا بأنها شّددت 
اإلجراءات املتعلقة بلم شمل األسرة، األمر 
الـــذي يسعى إلــيــه الــالجــئــون الــذيــن يأتون 
الالجئني  جعل  البالد  وتــحــاول  بمفردهم. 
ــا«، كــمــا قـــال حــزب  »يــبــتــعــدون عــن حـــدودنـ

الشعب الدنماركي اليميني.
الحكومة،  إلــى  يمينية  أقلية  ومــع وصــول 
غرار  على  متشددين،  سياسيني  ووصــول 

وزيـــرة األجــانــب والــدمــج، إنغا ستويبرغ، 
بـــــدأت كــوبــنــهــاغــن تــخــطــو خـــطـــوات نحو 
ــئـــني  ــد عــــلــــى الـــالجـ ــديــ ــشــ ــتــ الـــتـــضـــيـــيـــق والــ
»أقل  البالد  جعل  بهدف  اللجوء،  وطالبي 

جذبًا«.
إلــــى ذلـــــك، أعــلــنــت الــســلــطــات الــنــرويــجــيــة 
عـــن إمــكــانــيــة اســتــقــبــال آالف املــهــاجــريــن 
عام  بحلول  اللجوء  طالبي  من  السوريني 
ــع فـــي يــونــيــو/ ــفـــاق وقــ 2017، بــمــوجــب اتـ

ــران املــــاضــــي، بــحــســب صــحــيــفــة »لــو  ــزيــ حــ
إلــى أن هذه  فــيــغــارو« الفرنسية. وأشـــارت 
الــخــطــوة تـــأتـــي اســتــجــابــة لـــدعـــوات األمـــم 
املــتــحــدة الســتــيــعــاب 8000 الجــــئ ســـوري 

بحلول عام 2017.
وهـــذه الــخــطــوة جـــاءت عــلــى خلفية اتــفــاق 
وقــع بــني الــنــرويــج واألمـــم املــتــحــدة، ونص 
اإلسكندنافية  الــــدول  تستضيف  أن  عــلــى 
)الـــنـــرويـــج، الـــســـويـــد، الـــدنـــمـــارك، فــنــلــنــدا( 
ألفي الجئ سوري هذا العام، وثالثة آالف 
بحلول عام 2016، وصواًل إلى ثمانية آالف  
سوري عام 2017، وفقا للمندوب السامي 

لشؤون الالجئني باألمم املتحدة.
ــنـــح هـــذه  ــلـــى مـ ــًا عـ ــنــــص االتـــــفـــــاق أيــــضــ ويــ
الــدول حزمة مالية لتشجيعها على قبول 
املـــزيـــد مـــن الـــالجـــئـــني، عــلــمــًا بــــأن أكــثــر من 
خــمــســة آالف مــهــاجــر مـــن الـــذيـــن حــصــلــوا 
زالـــوا يقيمون في  مــا  إقــامــة  على تصريح 
مالجئ في انتظار تسليمهم منازل. وكان 
أنطونيو  املتحدة،  لألمم  السامي  املفوض 
ــي  ــدولــ ــد دعــــــا املـــجـــتـــمـــع الــ ــ ــيــــريــــس، قـ غــــوتــ

الستضافة الالجئني السوريني.

الخمسة األولــى من عام 2015، وصل أكثر 
من 42 ألف شخص عبر البحر إلى اليونان 
ذاتها  الفترة  فــي  مقابل 6500 شخص  فــي 
إلــــى أن أكـــثـــر من  مـــن عــــام 2014 . وتــشــيــر 
90 فـــي املـــائـــة مـــن الــواصــلــني إلـــى الــيــونــان 
ــر مـــن 60 في  ــثـ ــة )أكـ يـــتـــحـــدرون مـــن ســـوريـ
املــائــة خـــالل الــعــام الـــجـــاري( وأفــغــانــســتــان 
والـــعـــراق والـــصـــومـــال وأريـــتـــريـــا. وطــالــبــت 
ــاالت  ــ املـــفـــوضـــيـــة االتــــحــــاد األوروبـــــــــي ووكــ
ملواجهة  لليونان  دعمها  بتكثيف  اإلغــاثــة 

التدفق الكبير لالجئني. 
ــا بــــوابــــة الـــعـــبـــور  ــيـ ــقـــدونـ ــاتــــت مـ أخـــــيـــــرًا، بــ
ــا، عــلــى الــرغــم مــن إطــــالق الــنــار  ــ إلـــى أوروبــ
والغازات املسيلة للدموع لوقف دخول آالف 
الــســوريــني إلــى صربيا ودول أخـــرى. وفي 
فليمينغ  أعلنت  املاضي،  أغسطس/آب   24
أنه يتوقع عبور نحو 3000 شخص يوميًا 
إلـــى مــقــدونــيــا خـــالل األشــهــر املــقــبــلــة، وفــي 
مقدمتهم ســوريــون فـــارون مــن الــحــرب في 
بالدهم والدول املجاورة. وهي أرقام قابلة 
للزيادة في ظل توقف السلطات املقدونية، 
بعد انتقادات األمم املتحدة، عن استخدام 
أســالــيــب قمعية ملــنــع عــبــور الــالجــئــني عبر 

حدودها البرية جنوبًا.
ــــي، والبالغ  وطــالــبــت دول االتــحــاد األوروبـ
عــددهــا 28 دولــــة، بــضــمــان »تــوزيــع عـــادل« 
»نؤمن  أنــنــا  إلــى  الــلــجــوء، مشيرة  لطالبي 
بــقــدرة أوروبــــا عــلــى الــقــيــام بــهــذا األمـــر في 
حال اتخذت اإلجــراءات الصحيحة«. إال أن 
دواًل كثيرة تتهّرب من تحّمل مسؤولياتها 

في هذا االتجاه

ــوا عــلــى  ــانــ ــرًا كــ ــاجـ ــهـ إيـــطـــالـــيـــة نـــحـــو 430 مـ
السواحل  مــن  انطلقت  مطاطية  زوارق  مــنت 
الليبية.  تعاني إيطاليا من أزمة اقتصادية، 
وتــؤكــد جميع اإلحــصــائــيــات والــتــقــاريــر أن 
األزمــة املالية في الــدولــة األوروبــيــة تسببت 
فــي إفــقــار 1.4 مليون إيــطــالــي، ليصل الرقم 
إلى 4.81 ماليني نسمة عام 2014، مما يعني 
يجاهدون  إيطاليا  ســكــان  مــن   %8 نحو  أن 
الــغــذاء وتأمني  مــن  للحصول على كفايتهم 
ــا.  وتــــحــــاول حــكــومــة مــاتــيــو  ــرهـ ــيـ ســكــن وغـ
ــــي  ريـــنـــزي الــعــمــل مـــع دول االتـــحـــاد األوروبـ
إليجاد حل ألزمــة املهاجرين. وأخيرًا، بدأت 
تــتــعــالــى األصــــــــوات الـــتـــي تــتــهــم الــحــكــومــة 
بــمــنــح املــهــاجــريــن امـــتـــيـــازات أكــثــر مـــن تلك 
املــواطــن اإليــطــالــي. أمر  التي يحصل عليها 
الشمال«،  »رابطة  اليميني،  الحزب  يستغله 
الــذي يترأسه، ماتيو سالفيني، حتى جعل 
برنامج حزبه محاربة املهاجرين واألجانب. 
مع ذلك، تقوم البحرية اإليطالية بجهد كبير 
حتى  سواحلها.  ومراقبة  املهاجرين  إلنقاذ 
ــداءات االســتــغــاثــة مـــن قـــوارب  ــ أنــهــا تــلــّبــي نــ
ــيـــة لهم  ــقـــدم الــخــدمــات األولـ ـ

ُ
املــهــاجــريــن، وت

مــن إســعــافــات أولــيــة وتــوفــيــر ســكــن وطــعــام 
وفـــحـــص طــبــي قــبــل أن يــســتــقــلــوا حــافــالت 
بــأن  فــي صقلية، علمًا  مــالجــئ  إلـــى  تنقلهم 
معظمهم يتابعون طريقهم إلى دول الشمال 

ر لهم ميزات أكثر.
ّ
الغنية التي توف

ــام املـــاضـــي  ــعــ ــد أعـــلـــنـــت الــ بــــوملــــن، كـــانـــت قــ
مليون   12 نحو  مبلغ  بــالدهــا  تخصيص 
خالل  السوريني  الالجئني  ملساعدة  دوالر 
ــــت أنــــــه ســيــجــري  ــافـ ــ ــام الــــــجــــــاري. أضـ ــ ــعـ ــ الـ
ــدة إليـــصـــال  ــحــ ــتــ الـــتـــنـــســـيـــق مـــــع األمــــــــم املــ
ــرب وقـــت،  ــ ــاعـــدات ملــســتــحــقــيــهــا فـــي أقـ املـــسـ
الفــتــة فــي الــوقــت نــفــســه إلـــى أنــهــا ناقشت 
ــع الـــــــدول الـــتـــي تـــعـــهـــدت بــتــقــديــم  األمــــــر مــ

مساعدات للسوريني.

هولندا تطالب بتدابير عالجيةإيطاليا: غضب من االمتيازات

الدنمارك: »ابتعدوا عن حدودنا«اليونان ومقدونيا: بوابتا عبور

السويد أكثر تقبًال ألمانيا: المهاجرون رافعة اقتصادية
مجلس  نشرها  التي  لإلحصائيات،  وفقًا 
اللجوء  طلبات  كثرت  الــســويــدي،  الهجرة 
ــال  ــ ــومـ ــ ــــصـ مــــــن ســــــوريــــــة وأريـــــتـــــيـــــريـــــا والـ

وأفغانستان. 
طلب   81301 املــجــلــس  تــلــقــى   ،2014 وعــــام 
لجوء. وبلغ عدد طلبات اللجوء للقادمني 
الــعــربــيــة 53843 طــلــبــًا، منها  الــبــلــدان  مــن 
 .)%38 )بــنــســبــة  لــلــســوريــني  طــلــبــًا   30583
وفـــي الــعــام نــفــســه، اتــخــذ املــجــلــس 53503 
قـــــــرارات، وقـــبـــل 58 بــاملــائــة مـــن الــطــلــبــات، 
ورفــــض 18 بــاملــائــة مــنــهــا. وبــلــغ متوسط 
ــة الــطــلــب واتـــخـــاذ الـــقـــرار 142  ــ فــتــرة دراسـ

يومًا. 
ــوريــــني، كـــــان هــنــاك  ــســ ــا يـــخـــص الــ وفـــــي مــ
18204 قرارات )أي ما يعادل 34 باملائة من 

ووافق  املتخذة(،  للقرارات  الكلي  املجموع 
املجلس على 16386 طلبًا. 

إلى  املهاجر  )إعــادة  اتفاقية دبلن  وطبقت 
البلد األوروبــــي األول الـــذي قــدم مــنــه( في 
1259 قرارًا )7 باملائة(. ولم يتجاوز معدل 
دراســــة طــلــبــات الــســوريــني واتــخــاذ الــقــرار 

115 يومًا.
الــــجــــاري،  الــــعــــام  مــــن  الـــنـــصـــف األول  فــــي 
لجوٍء  طلَب   28967 الهجرة  مجلس  تلقى 
ــلــــدان الـــعـــالـــم املــخــتــلــفــة،  ألشــــخــــاص مــــن بــ
وكـــانـــت الــنــســبــة األكـــبـــر مــنــهــا لــلــســوريــني 
ــة(.  ــائـ ــاملـ بـ  26( طــلــبــًا   7437 بــلــغــت  حـــيـــث 
املجلس 26163  اتخذ  الفترة نفسها،  وفي 
قــرارًا في طلبات اللجوء، 53 باملائة كانت 

باملوافقة، و26 باملائة رفضت. 

وفــــي مـــا يــتــعــلــق بـــالـــســـوريـــني، كــــان هــنــاك 
8358 قـــرارًا )أي مــا يــعــادل 32 بــاملــائــة من 
املــجــمــوع الــكــلــي لــلــقــرارات املــتــخــذة(، وقــد 
وافق املجلس على 7414 طلبًا )أي بنسبة 
89 باملائة(، في حني رفض 24 طلبًا فقط. 
 8( طلبًا   655 على  دبــلــن  اتفاقية  وطبقت 

باملائة(. 
وبــلــغ مــعــدل دراســـة الطلبات والــبــت فيها 

229 يومًا.
وتــجــدر اإلشــــارة إلـــى أنـــه خـــالل الــســنــوات 
الــثــالث املــاضــيــة فــقــط، كــان 57 بــاملــائــة من 
مقدمي طلبات اللجوء املقدمة في السويد 
يــتــحــدرون مـــن بـــلـــدان عــربــيــة )53 بــاملــائــة 
منهم مــن ســوريــة، و47 بــاملــائــة مــن الــدول 

العربية الـ 21 األخرى(.

إلى جانب الواليات املتحدة، تجذب أملانيا 
املـــهـــاجـــريـــن، عــلــمــًا بـــأنـــهـــا تــحــتــل املــرتــبــة 
األولى لناحية استقبال املهاجرين، تليها 

السويد. 
وبـــحـــســـب اإلحـــصـــائـــيـــات الــــجــــديــــدة، فـــإن 
العشرة  أملانيا تجاوز  عدد املهاجرين في 
مــــاليــــني، وهــــــذه أعــــلــــى نـــســـبـــة فــــي الـــبـــالد 
املــكــتــب األملـــانـــي  مــنــذ عــــام 2005. وأعـــلـــن 
لإلحصائيات أن عدد املهاجرين في أملانيا 
وصل عام 2014 إلى نحو 10.9 ماليني من 
أصل 81 مليون مواطن، أي بزيادة بلغت 

10.6في املائة عن عام 2011.  
ارتفاع عدد  إلى  الزيادة  وعزا املكتب هذه 
األشخاص القادمني من بقية دول االتحاد 
األوروبــــي، وخــصــوصــًا بــولــنــدا ورومــانــيــا 

وإيــطــالــيــا وبــلــغــاريــا واملـــجـــر. ومـــن خــارج 
ــلـــدان االتـــحـــاد األوروبــــــــي، حــلــت الــصــني  بـ
الــــدول التي  وســوريــة والــهــنــد فــي طليعة 

يأتي منها املهاجرون.
وعــــــادة مـــا يــخــتــار هـــــؤالء أملـــانـــيـــا كــونــهــا 
تــتــمــتــع بــاســتــقــرار اقـــتـــصـــادي. إال أن هــذا 
التدفق الكبير أدى إلى حصول احتكاكات 
بني األملان واملهاجرين الجدد، وخصوصًا 

في شرق أملانيا. 
ومنذ مطلع العام الحالي وحتى يونيو/
حـــزيـــران، ســجــلــت الــبــالد أكــثــر مــن مائتي 
حادثة عنف استهدفت مساكن مهاجرين، 
ــن قـــبـــل بــعــض  ــن مـــحـــاربـــتـــهـــم مــ نـــاهـــيـــك عــ
العمل  تــحــاول  بــأن ميركل  األحـــزاب، علمًا 
ــــأن هــــؤالء  عـــلـــى دمـــجـــهـــم، إيـــمـــانـــًا مــنــهــا بـ

ــة اقـــتـــصـــاديـــة لــالقــتــصــاد  ــعــ يــشــكــلــون رافــ
.
ً
األملاني مستقبال

وأوقــــفــــت أملـــانـــيـــا إعـــــــادة طـــالـــبـــي الــلــجــوء 
الــســوريــني إلـــى الــــدول الــتــي دخــلــوا منها 
أراضــــي االتـــحـــاد األوروبــــــي، مـــا يــعــنــي أن 
التي  دبــلــن  اتــفــاقــيــة  تطبيق  عمليًا  علقت 
تنص على إعادتهم، وذلك بحسب املكتب 

الفيدرالي للهجرة والالجئني.
ــم املــــفــــوضــــيــــة  ــ ــاســ ــ ــة بــ ــ ــقـ ــ ــاطـ ــ ــنـ ــ ــت الـ ــ ــ ــبـ ــ ــ ورحـ
األوروبــــيــــة فـــي بــروكــســل نــاتــاشــا بــيــرتــو 
ــيــــــة هـــــذه«،  »بـــخـــطـــوة الـــتـــضـــامـــن األوروبــــ
ــه »بــالــنــســبــة لــلــمــفــوضــيــة، هــذا  مــضــيــفــة أنـ
يــشــكــل اعــتــرافــًا بــأنــه ال يــمــكــن تـــرك الـــدول 
الخارجية  الحدود  على  الواقعة  األعضاء 
ــعــــدد الــكــبــيــر مــن  ــذا الــ ــ ــا هـ تــــواجــــه وحــــدهــ

طــالــبــي الـــلـــجـــوء الـــســـاعـــني لـــلـــوصـــول إلــى 
أوروبا«.

ــانـــي  ــــى أن املـــــــؤرخ األملـ ــدر اإلشــــــــارة إلـ تـــجـ
ــاذ الـــتـــاريـــخ  ــتــ يـــوخـــني أولــــتــــمــــر، وهـــــو أســ
فـــي مــعــهــد أبـــحـــاث الـــهـــجـــرة والــــدراســــات 
العابرة للثقافات في جامعة أوسنابروك، 
كـــان قــد أعــلــن أن الــنــقــاشــات الــتــي ترتبط 
التاريخ.  الهجرة »تتسم بتجاهل  بمسألة 
املــاضــي،  الــقــرن  إلــى تسعينيات  بــالــعــودة 
نجد أن الهجرة كانت أكبر مما هي عليه 
اليوم. وبني عامي 2006 و2009، تراجعت 
مـــعـــدالت الـــهـــجـــرة، مــمــا يــعــنــي أن املــؤشــر 
اآلن  لألمر  النظر  ال يجب  لــذلــك،  يتأرجح. 
وكـــــأن الـــعـــالـــم يــنــهــار ألن عــــدد الــالجــئــني 

يزداد«.

ينتظر أي بارقة أمل )ألبيرتو بيزولي/فرانس برس( )Getty/في محطة للقطارات في مقدونيا )لين نيكولوفسكي

)Getty/(تمكنوا من الوصول)أنطونيو ميليتاGetty/يتظاهر ضد سياسات هولندا )فيل نيجيس

األفضل 
سيأتي 

حتمًا 
)جوناثان 

ناكستراند/
فرانس 

برس(

األزمة المالية 
في الدولة األوروبية 
تسببت في إفقار 1.4 

مليون إيطالي 

نحو 1700 مهاجر 
يتقدمون بطلبات لجوء 

أسبوعيًا بحسب وزارة 
العدل وأمن الدولة

أكثر من 90 
في المائة من الواصلين 

إلى اليونان يتحدرون 
من سورية

بريطانيا  إلى  فرنسا  من  للعبور  بحياتهم  شرعيين  غير  مهاجرون  جازف 
مشكلة  تتفاقم  حيث  البلدين،  بين  يصل  الذي  المانش،  بحر  نفق  عبر 
أشخاص   9 وفقد  الساحلية.  الفرنسية  كاليه  مدينة  في  المهاجرين 
السيارات  فيه  تمر  ــذي  ال النفق  اجتياز  محاولتهم  لــدى  حياتهم 
الواجهة  إلى  القضية  وبرزت  الماضي،  يونيو/حزيران  منذ  والقطارات 
مجددًا بعد مقتل مهاجر من أصل سوداني لدى محاولة نحو 2000 

مهاجر اقتحام نفق المانش.   
تيريزا  البريطانية،  برنار كازنوف، ونظيرته  الفرنسي،  الداخلية  ووقع وزير 
ماي، اتفاق تعاون في 20 أغسطس/آب عام 2015 بهدف مواجهة 
أزمة المهاجرين غير الشرعيين في كاليه. االتفاق نص على بناء منشأة 
المهاجرين  محاوالت  عدد  لتقليص  المانش  نفق  مدخل  قرب  ثانية 

الليلية التسلل إلى بريطانيا.  

»نفق الموت« بين فرنسا وبريطانيا 
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فالشمجتمع

تسلية وعمل على كورنيش بيروت

الصيّادون  تصوير: حسين بيضون

على كورنيش املنارة في 
العاصمة اللبنانية بيروت، 

صيادون يرمون خيطان 
قصباتهم في البحر من فوق الرصيف 
وتحته. وينتظرون رزقًا بحريًا طازجًا.

يمضون ساعات تسلية، وبطالة، وربما 
عمل، طويلة هناك. ويتلّونون بشمس 

الصيف الحارقة. وال يبارحون أماكنهم 
شتاء، إاّل حن يسيطر البحر نفسه على 
الرصيف ويحّوله إلى جزء منه بأمواجه 

املرتفعة. جناهم اليومي أسماك 
»مواصطة« في معظمها، وإذا تنوعت 
»غّبص« و»سرغوس«  بعض الشيء فـ
يق«. أما املحظوظون من بينهم 

ّ
و»زل

ز« 
ّ
والخبراء فلهم »بوري« و»لق

وري« وأحيانًا »مرمور«.
ّ
و»من

الصيادون جزء ال يتجزأ من مشهد 
الكورنيش. أما جناهم من السمك، حتى 
لو كان من مياه مصّب الصرف الصحي، 

فيتحول إلى عنصر أساسي في قوائم 
املطاعم البحرية املحيطة باملكان.

عّدة الصيد بسيطة، تتألف من 
ارة أو غّدارة 

ّ
قصبة، وخيط، وسن

عم ليس أكثر من 
ُ
مثلثة السنانير، وط

قطعة عجن أعيد تدوير الخبز من 
أجله، فأضاف البعض إليه نكهة ما 

كالزبدة أو سرطانات البحر املطحونة 
أو البطليموس )صدف الصخور( أو 
الصبيدج )يشبه األخطبوط( أو غير 

ذلك. كما يذهب البعض إلى تمييز 
عمه أكثر بهدف صيد ما هو أثمن. 

ُ
ط

فيصطاد بالقريدس )جمبري( الطازج.
، ال يغادر صيادو 

ً
هواية كانت أم عما

كورنيش املنارة مكانهم. ربما هم 
ينهلون منه قدر استطاعتهم قبل 
أن ُيمنع البحر عنهم، كما منع في 

الروشة، ويكاد يصل إلى املنع في الرملة 
البيضاء.

هو بحرهم اليوم فلينهلوا منه ما 
شاؤوا.

مواصطة

استراحة قصيرة

تجهيز

على الصخور

صبر جميل

عند المصّب

فرقة الصيد
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استنساخ االستبداد... من سورية إلى مصر
عامر أبو حامد

 اعـــتـــقـــال الــــنــــاس تــعــســفــيــًا مــــن بــيــوتــهــم، 
وأماكن عملهم واملقاهي، ومن ثم إخفاؤهم 
وإخــــــراجــــــهــــــم إلــــــــى الــــعــــلــــن الحـــــقـــــًا بــتــهــم 
الحكم  ألنظمة  أصيلة  تقاليد  هــي  مفبركة 
االستبدادية الشمولية. وفي منطقتنا قطع 
عـــرابـــا االســـتـــبـــداد أي الــنــظــامــان اإليـــرانـــي 
والسوري شوطًا في جعل هؤالء املعتقلن 

ِبر منها بقية الشعب. 
َ
مادة إعامية تعت

اإلعالم األمني
الــشــابــة آالء مــورلــي، والــتــي غصت وكــادت 
ــواء،  ــهــ ــي جــلــســة تــحــقــيــق عـــلـــى الــ تــبــكــي فــ
»نـــقـــل أخـــبـــار كـــاذبـــة وتــضــلــيــل  اعـــتـــرفـــت بــــ
عبدالله،  شعبان  الطفل  كذلك  الــســوريــن«. 
ابــن الــثــاثــة عشر عــامــًا، والـــذي أجــبــر على 
»قنص خمسة وثاثن جنديًا  بـ االعــتــراف 
النظامي«. سعيد خالد وعلي  الجيش  من 
شبيشات أيضًا، أجبرهما النظام اإليراني 
الكاميرا بتفجير خط  أمــام  على االعــتــراف 
بــاإلعــدام  األهــــواز ليحكم عليهما  فــي  غـــاز 

بعدها.
ــري، ثـــّمـــة  ــعــــســــكــ وفـــــــي مــــصــــر االنــــــقــــــاب الــ
ــاتــــور جــــديــــد يـــســـعـــى الســـتـــحـــضـــار  ــتــ ــكــ ديــ
تجارب االستبداد املجاورة إلى مصر. فا 
استيراد  فرصة  الحربية  مخابراته  تفّوت 
الرداءة األسدية وتطبيقها على املصرين. 
لعّدة  الــنــاشــط صهيب سعد  اختفى  هــكــذا 
أســـابـــيـــع لــيــخــرج مـــع ثــمــانــيــة آخـــريـــن في 
الشهر  املــصــري  فيديو صـــادر عــن الجيش 
خلية  في  بتورطهم  فيه  يعترفون  املاضي 

إرهابية.
سعد كان يجلس في املقهى مع أصدقائه، 
 عليهم رجال بمابس مدنية 

ّ
عندما انقض

اعتاده  واقتادوهم بسيارة بيضاء. مشهد 
املــصــريــون فــي الــفــتــرة األخــيــرة خــاصــة في 
ويونيو/تموز،  أبريل/نيسان  بن  األشهر 
اختفاء  مــن 160 حالة  أكثر  تــم توثيق  فقد 
قسري بحسب تقرير صــادر عن »رويترز« 

منذ أسبوعن. 
ــع ظــــهــــر ســــعــــد مــع  ــ ــيـ ــ ــابـ ــ بــــعــــد خــــمــــســــة أسـ
إنتاج  فيديو من  آخرين في  ثمانية شّبان 
املـــؤســـســـة الــعــســكــريــة يـــعـــتـــرفـــون بــتــنــفــيــذ 
السياسية  العلوم  أعمال »إرهابية«. طالب 
 وشاحبًا، 

ً
بــدا هزيا أكتوبر،   6 في جامعة 

ألف  وســتــن  مبلغ خمس  بتلقي  واعــتــرف 
جنيه )نحو 9 آالف ومائتي دوالر أميركي( 
لــشــراء ســـاح، ليعطيه إلــى عضو آخــر في 
ــتـــيـــال. وقـــال  »الـــخـــلـــيـــة« لــتــنــفــيــذ عــمــلــيــة اغـ
ــه تــعــرض  ــ »رويــــتــــرز« إنـ شــقــيــقــه أســــامــــة لـــــ
كان  إنه  بل  بالكهرباء،  للضرب وللتعذيب 
فــي الــســجــن فــي وقـــت ســابــق بــســبــب عمله 
العملية املزعومة، إال  أثناء وقــوع  كمصور 
أن مــصــدرًا فــي وزارة الــداخــلــيــة صــرح بأن 
وجود سعد في السجن ال ينفي تورطه في 

أعمال إرهابية.
الـــشـــبـــان الـــتـــســـعـــة فــــي الـــفـــيـــديـــو يــنــتــمــون 
بــمــعــظــمــهــم إلــــــى الـــفـــئـــة الـــعـــشـــريـــنـــيـــة مــن 
الجامعات  خريجي  من  ومعظمهم  العمر، 
والدراسات العليا، تم اعتقالهم وإخفاؤهم 
قــســريــًا مـــن دون مـــذكـــرات قــانــونــيــة. يــؤكــد 
أصـــدقـــاؤهـــم وأقــــربــــاؤهــــم أنـــهـــم نــاشــطــون 
مدنّيون سلمّيون كانوا قد عارضوا نظام 
املـــخـــلـــوع حــســنــي مـــبـــارك وحـــكـــم اإلخـــــوان 
ســـابـــقـــًا، ومــعــظــمــهــم ال يـــرتـــبـــط بــجــمــاعــة 
 نـــظـــام )الــرئــيــس 

ّ
اإلخـــــــوان املــســلــمــن. لـــكـــن

األمني،   - العسكري  السيسي  عبدالفتاح( 
يسعى لتصفية جميع معارضيه سياسيًا 
اإلخـــوان  باطلة على جماعة   حــربــًا 

ّ
ويــشــن

الرسمي  اإلعــــام  يوصفها  الــتــي  املسلمن 
ــــى قــمــع   إلـ

ً
ورديــــفــــه بـــاإلرهـــابـــيـــة. فـــإضـــافـــة

املئات  ووضــع  العشرات  وقتل  التظاهرات 
عادلة،  محاكمات  دون  من  القضبان  خلف 
يــتــم إخـــفـــاء الـــشـــبـــاب وتــعــذيــبــهــم ومــــن ثم 

رصد

ال يزال الناشطون اللبنانيون يستحدثون تغريد
وسومًا خاصة بالتحرك الشعبي، وفيما 

يستعدون لتظاهرة كبيرة دعوا إليها اليوم، 
نشط أمس وسم »#نصيحة_للمتظاهرين«. 

ونشر مغرّدون »خبراتهم في التظاهر«، 
وقصصًا استوقفتهم خالل األعوام الماضية 

عند المشاركة في تظاهرات شعبية ضد 
الفساد. وكتب أحدهم: »أهم شي تؤمن 

بالقضية، وما تخلي غضبك يوجهك«.

»#اسامح_في_اي_حاجه_اال الغدر بالصحبة 
والعشرة بين األصحاب والعيلة«، هذا ما 
كتبه أحد المستخدمين المصريين على 

وسم »#اسامح_في_اي_حاجه_اال«، والذي 
تصّدر الئحة األكثر تداوًال. ونشر المستخدمون 

تعليقاتهم عن الموضوع، والتي اجتمعت 
على مبدأ الوفاء لألصدقاء. وعلّق أحد 

المستخدمين: »المسامح كريم آه... بس الغدر 
والخيانة مش ممكن نسامح فيهم«.

نشر المستخدمون األردنيون صورًا ومقاطع 
فيديو لشخصيات عربية وعالمية، يرون 

فيها الروح القيادية وقيمة شخصية أثرت 
في حياتهم، تعليقًا على وسم »#رجل_لن_

يكرره_الزمن«، والذي تصدر الوسم الئحة 
األكثر تداوًال في األردن. وكتب أحدهم: »سئل 
الشهيد أحمد ياسين لماذا وضعت قدمًا على 

قدم في الصورة رغم عجزك، قال: ألن الذي 
صورني سجان صهيوني«.

الــكــامــيــرات ضمن  ــام  أمــ يــعــتــرفــون  جعلهم 
مــونــتــاج رديء وكــــام هــامــي عـــن تــهــديــد 

مقدرات الباد واألمن القومي.

فبركات فاشلة
شاشات  على  وإخراجهم  املواطنن  إخفاء 
اإلعــام ليعترفوا بتهم مفبركة هو فعل ال 

أمام  الضحية  القتل. وجــه  يقل شناعة عن 
ــه  ــه مــن فــقــد إرادتــ الــكــامــيــرا واحــــد، هــو وجـ
بشكل مــطــلــق، واســتــســلــم لــقــوة االســتــبــداد 
وبطشه. وجــه الخيبة واالرتــكــاس وصوت 
التغيير  صــنــعــوا  لــشــبــاب  مــهــزوم  مختنق 
فـــي مــصــر قــبــل أن يــنــقــلــب عــلــيــهــم الجيش 

ويصبحون إرهابين.

فــي الــنــســخــة »الــســيــســّيــة« مــن االعــتــرافــات 
ــقــــوم ُمــحــقــق  ــبـــركـــة ال يــ ــفـ الـــتـــلـــفـــزيـــونـــيـــة املـ
إعــامــي بــاســتــجــواب املعتقلن عــلــى غــرار 
النسخة »األسدّية«. ذائقة جمهور االنقاب 
على  الجيش  بيان  شكل  فضل 

ُ
ت العسكري 

ــة الــشــعــب  »ســــتــــايــــل«: »الـــشـــرطـــة فــــي خـــدمـ
السوري«. 

املصري  الجيش  عــن  الـــذي صــدر  الفيديو 
العلم  له 

ّ
بــيــان مكتوب يظل هــو عــبــارة عــن 

ــــن«، كثير  ــ املـــصـــري ويـــتـــلـــوه صــــوت »رصـ
اإِلخطاء في اللغة. ُيسمي البيان العسكري 
جـــمـــاعـــة اإلخـــــــــوان املـــســـلـــمـــن »بــالــتــنــظــيــم 
ــيـــد بـــاألجـــهـــزة  ــــي« ويـــشـ ــدولــ ــ ــي الــ ــ ــابــ ــ اإلرهــ
األمــنــيــة الــتــي قــامــت بــضــربــة »اســتــبــاقــيــة 
قــاســمــة« للخلية اإلرهــابــيــة. وعــلــى الــرغــم 
من أن البيان يتضمن ذكر مفردة »إرهاب« 
أكــثــر مـــن عــشــريــن مــــرة فــــإن األفـــعـــال الــتــي 
أفعال  هــي  التسعة  املعتقلون  بها  اعــتــرف 
أبــراج  كحرق  مضمونها،  في  »تخريبية«، 
ــهــا ال 

ّ
االتــصــاالت وعــربــات الــشــرطــة... أي أن
تندرج في خانة ما ُيسّمى »اإلرهاب«.

ومع وجود هذه الظاهرة في كل من إيران 
وســــوريــــة ومـــصـــر الــــيــــوم، فـــــإن األغــــــراض 
وراءهـــــــا تـــتـــنـــوع. نـــظـــام األســـــد فـــي بــدايــة 
 عشوائية من االعتقاالت 

ً
الثورة بدأ حملة

والــتــحــقــيــقــات الــتــلــفــزيــونــيــة، ظـــهـــرت فــي 
البداية كاريكاتورية مع أبو نظير وغيره. 
الحقًا اعتمد النظام السوري تقنية الخلية 
اإلرهــابــيــة األكــثــر إقــنــاعــًا لــجــمــهــوره، وفــي 
كل مرة يقوم اإلعامي األسدي باستكمال 
ــة،  عـــمـــل زمـــيـــلـــه مــحــقــق الـــقـــبـــو. فــــي ســـوريـ
كــان على األســـد أن يــواجــه حــربــًا إعامّية 
ــــواء وكـــــــان عـــلـــيـــه أن يـــثـــبـــت لــرعــيــتــه  ــعـ ــ شـ
ــه إرهــــابــــًا مــنــظــمــًا. أمــا  ــه يـــواجـ والــــغــــرب أنــ
الــســيــســي فــهــو ديــكــتــاتــور مــا بــعــد الــربــيــع 
الــعــربــي، يــحــلــم أن يــصــبــح مــســتــبــدًا أبــديــًا 
االســتــبــداد  فيه  زمــن يستعصي  فــي  ملصر 
بــســبــب انــكــشــاف الــســيــاســة الــعــربــيــة على 
املــيــديــا بــشــكــل واســــع وارتـــفـــاع حساسية 
ــكــــن املــســتــبــد  الــــشــــعــــوب تــــجــــاه الــــقــــمــــع. لــ
الجديد ُيريد أن يلعب لعبة اإلرهــاب التي 
اإلرهــاب  مكافحة  الــســوري.  زميله  يتقنها 
والضخ اإلعامي املتواصل ضد »اإلخوان 
املــســلــمــن« هــمــا عــمــلــة الــديــكــتــاتــور لــشــراء 
فإذ  لكنها عملة قديمة،  الغرب،  الوقت من 
يــشــتــري فيها بــشــار األســـد وقــتــًا لكرسيه 
أنه يشتري وقتًا  السيسي  املتآكل، يتوهم 
لتأسيس إمبراطوريته الخاّصة. وإذا كان 
ــــاب  ــل مــكــافــحــة اإلرهـ

ّ
الـــغـــرب مـــا زال ُيــفــض

وحقوق  الديمقراطية  باتجاه  الــدفــع  على 
يــبــدو مؤقتًا بحد   السيسي 

ّ
فـــإن اإلنــســان، 

ذاتـــــــه. فـــربـــط شــرعــيــتــه بـــــاإلرهـــــاب يــعــنــي 
 ملف »داعــش« 

ّ
انتهاء صاحيتها مع حــل

.
ً
مستقبا

ــكــــون بـــشـــار  ــذا يـــفـــشـــل الـــســـيـــســـي أن يــ ــكــ هــ
األسد، على الرغم من محاولة االستنساخ 
يحمل  األطــفــال  فقاتل  لاستبداد.  الــدائــمــة 
قــضــّيــة واضـــحـــة تــمــثــلــه وتــمــثــل مــؤيــديــه، 
كذلك يواجه »عــدوًا واحــدًا« يريد إسقاطه، 
الجديد  السلطة  مــهــووس  السيسي  بينما 
الديكتاتور  إلــى أن يكون  في مصر يسعى 
الــذي ال تجوز عليه الثورة، ويرغب في أن 
يؤسس دولة أمنية على أنغام سبعينيات 
ــــي... لــكــنــه »لـــطـــيـــف« يــتــحــدث  ــــاضـ ــرن املـ ــقـ الـ
بصوت خفيض ومهموم بقضايا املصرين 
 وأبًا 

ً
املعقدة، يشق قناة قزمة ليصبح بطا

لــرؤوس  التشبيح  دفــة  ويــتــرك  للمصرين، 
ــــشــــرع الـــقـــمـــع ومـــخـــابـــرات 

ُ
املـــيـــديـــا الـــتـــي ت

يريد  الناس عشوائيًا.  تعتقل  التي  جيشه 
السيسي أن يكون الديكتاتور الذي ال يعلم، 
كبشار األسد الذي فاته أن قواته تستخدم 
الــبــرامــيــل املــتــفــجــرة. لــكــن املــفــارقــة هــنــا أن 
االثـــنـــن يــســلــكــان ذات الـــســـلـــوك اإلعـــامـــي 
واألمني، أحدهما في طور السقوط واآلخر 

يتوهم أنه بدأ للتو.

يسير نظاما األسد 
والسيسي على نفس 

الخط اإلعالمي واألمني

ال يبذل النظام المصري مجهودًا في سبيل استنساخ استبداد النظام السوري. يسير النظامان 
على خّط واحد، يقوم على الفبركة بعد القتل

لـــيـــس وجـــــه الـــشـــبـــه بــــن نـــظـــامـــي الـــرئـــيـــســـن املـــصـــري 
عــبــدالــفــتــاح الــســيــســي والـــســـوري بــشــار األســــد ُمــجــّرد 
ــطــط إعــامــّيــة مــتــفــّرقــة. فــالــنــظــامــان يــتــواصــان منذ 

ُ
خ

من  تموز/يوليو  شهر  فــي  التنسيق.  وُيــحــاوالن  فترة 
عام 2014 املاضي، نشرت »العربي الجديد« معلومات 
املخابرات  مــن  املستوى  زيـــارة وفــد رفيع  عــن  حصرّية 
املصرّية، لدمشق، عبر بيروت ووساطة لبنانّية. وقالت 
 »الـــوفـــد املـــصـــري حــمــل رســائــل 

ّ
املــعــلــومــات حــيــنــهــا إن

 هّمًا 
ّ
إيجابية من السيسي إلى األســد، تحت عنوان أن

اإلرهـــاب«.  »محاربة  هــو:  الرجلن  بــن  يجمع  مشتركًا 
»اإلرهاب«، والتعريف  ففي التعريف املصري الجديد لـ
الـــســـوري أيـــضـــًا، تــنــظــيــم اإلخــــــوان املــســلــمــن هـــو رأس 

الحربة«.

عــاد هــذا املــوضــوع إلــى الواجهة منذ أســبــوع تحديدًا، 
أي بعد أكثر من عام على ما نشرته »العربي الجديد«، 
إذ زار وفـــد إعــامــي مــن مــؤســســات حــكــومــّيــة مــصــرّيــة، 
ــة. نــقــل الــنــظــامــان بــذلــك عــاقــتــهــمــا إلــــى الــعــلــن.  ــوريـ سـ
وكــان بن املؤسسات املصرية، »األهـــرام«، و»األخبار«، 

و»الجمهورية«، وقناة »النهار«.
واألخيرة، ظهر عليها وزير الخارجّية وليد املعلم في 
»حديث حصري«، ألول مرة بعد خمس سنوات من عمر 
املسلمن،  اإلخــــوان  جماعة  لُيهاجم  الــســوريــة،  الــثــورة 

: »اإلخوان املسلمن سبب الباء في املنطقة«.
ً
قائا

املراتب على مستوى   سورية ومصر تحتان 
ّ
أن ُيذكر 

حرية الصحافة بحسب مرصد منظمة »مراسلون با 
حدود«.

»انفتاح« إعالمي
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خالل أحد خطابات بشار األسد عام 2012 )فرانس برس(



بيروت ـ العربي الجديد

دون شــّك فقد عــرف األقــدمــون الكحل. هكذا 
تـــؤّكـــد خــبــيــرة الــتــجــمــيــل الــلــبــنــانــيــة، رانــيــة 
قــيــس، فــي حــوارهــا مــع »الــعــربــي الــجــديــد«. 
ــره في  ــ الــعــربــي ورد ذكـ الــكــحــل   

ّ
أن وتـــؤكـــد 

بــعــض الــديــانــات. لــكــن ملــن ال يــعــرف الكحل 
فهو عبارة عن لون أسود ناعم تضعه املرأه 

في عينيها ليضفي عليها جمااًل إضافيًا.
»الــقــدمــاء كــانــوا يــحــرقــون بـــذور البلح بعد 
أكــلــهــا ويــحــولــونــهــا إلـــى كــحــل تــوضــع على 
عيون النساء، وهذا يزيد املرأة جمااًل. وفي 

 كثيرًا 
ّ
عـــودة ســريــعــة إلـــى الــتــاريــخ نــجــد أن

يــزالــون، الكحل  الــرجــال استعملوا، وال  مــن 
ـــه يعطي 

ّ
الــعــربــي لــغــايــات خـــاّصـــة، منها أن

العينني«،  ــه يحمي 
ّ
أن للعيون رونقًا ومنها 

تقول رانية.
تــطــّور الــكــحــل الــعــربــي، بحسب قــيــس، بعد 
الستينّيات  ثــورة  بعد  لكن  كثيرة،  عصور 
والــثــمــانــيــنــّيــات الــجــمــالــيــة، أصــبــح الــكــحــل 
الـــتـــزيـــني  أدوات  ـــن  مــ غــــيــــره  ـــن  عــ مـــخـــتـــلـــفـــًا 
النسائية: »في الستينّيات كان هناك تحّول 
قلم تقليدي  الــذي نستعمله من  الكحل  في 
عرفته الجّدات إلى  سائل  متطّور ثم أقالم، 
وغيره من املواد املختلفة واألشكال املختلفة 
ــه الـــيـــوم بـــات أكــثــر ســهــولــة من 

ّ
أيـــضـــًا.. لــكــن

األحجار، في وقت ال يزال »الكحل العربي« 
مـــوجـــودًا فـــي املــمــلــكــة الــعــربــيــة الــســعــوديــة 

ة من النساء«.
ّ
وتستعمله قل

مـــن خــــالل خــبــرتــهــا وتـــعـــاونـــهـــا مـــع نــجــوم 
 »املوضة 

ّ
، أمثال هيفا وهبي، تكشف أن

ّ
الفن

ال تنبع بــالــضــرورة مــن إعـــادة رســم مالمح 
العكس  عــلــى  بــل  الــعــني،  أو تكحيل  الــوجــه 
ــاول اســـتـــغـــالل نـــقـــاط الــــقــــّوة الــجــمــالــيــة  نـــحـ
فـــي الـــوجـــه عــنــد قــيــامــنــا بــعــمــلــيــة تجميل 
 الــكــحــل هــو إلبـــراز 

ّ
بــاملــاكــيــاج. فــمــعــروف أن

جــمــال الـــوجـــه. لــكــن بــالــنــســبــة إلـــى النجمة 
هيفا وهبي، املعروفة جّدًا بجمال عينيها، 
الكحل كي تتناسب مع فتحة  ألــوان  نغذي 

عينها«.
 مّرة أن أخفي 

ّ
وتختم قيس: »أحــاول في كل

اآليالينر،  يسمى  مــا  أو  الكحل  استعمالي 
وال اســتــعــمــلــه إال مــن بـــاب إبــــراز الــعــني في 

الوجه«.

بيروت ـ العربي الجديد

من أجواء الربيع وأزهاره البيضاء، 
ــّمـــمـــون الـــعـــاملـــيـــون  ــتـــوحـــى املـــصـ اسـ
موضة ربيع وصيف عام 2015. هذه 
الــتــصــامــيــم الــتــي جــــاءت مــتــمــّيــزة باألقمشة 
الخفيفة، وتلك املناسبة ألجواء الحّر، والتي 
ى اليوم تخّيم على عاملنا العربي. 

ّ
ما زالت حت

وهـــي تــنــّوعــت بــني الــقــطــن والــدانــتــيــل، وبــني 
الحرير والشيفون، وأنواٍع أخرى متعّددة من 

القماش الشفاف.. 
 األلوان تراوحت هذا العام بني 

ّ
امللفت كان أن

وداع
   الصيف

تصاميم 
متناقضة

لسنا بحاجة لثمانية أكواب مياه يوميًا

كانت  وقد  وتصميمها،  األزياء  صيف  انقضى 
متناقضة، أو متوازنة، فجمعت بين الكالسيكي 
فأغلب  المودرن.  العصري  وبين  والتاريخي، 
إضافات  مع  للتقليدية  عادوا   2015 مصّممي 
اإلغريقية  الحضارة  من  مستمّدة  عصرية 

والرومانية

الكحل: من البلح إلى اليوم
هل هو فعًال من البلح 

المحروق الذي استخدمه 
العرب؟

تحّول الكحل العربي مع 
الزمن إلى سائل قاٍس 
يُستخدم لتكبير العين

أغلب مصّممي العام 2015 تميّزوا بالعودة إلى التقليدية مع إضافات 
عصرية مستمّدة من روح الحضارة اإلغريقية والرومانية. فقد استمرّ 
األسلوب اإلغريقي وأساليب نسج مجموعات من »خطوط » الموضة 

لهذا الصيف، ولو أّن بعض الزخارف كانت تميل إلى البذخ والذهب.

اإلغريقي والروماني

2223
منوعات

أزياء

موهبةماكياج

هل تعلم؟

األبيض والذهبي، فشكلت بذلك نقلة نوعية 
عن ألوان الخريف والشتاء املاضيني، والتي 

غلب عليها األسود والرمادي.

احتفالية الفاتح
هــــذه االحــتــفــالــيــة بــــاأللــــوان الــفــاتــحــة كــانــت 
ومنهم  الــعــالــم،  أبـــرز مصّممي  بــني  مشتركة 
روبــرتــو كــافــالــي، وديــــور، وكــلــوي، وشانيل، 
وفالنتينو... وتدريجيًا بدا التنّوع غالبًا على 

املوديالت. 
 املوديل الطويل كان غالبًا هذا الصيف، 

ّ
إال أن

 املــصــّمــمــني اتـــجـــهـــوا إلــى 
ّ
ــا بـــرهـــن عــلــى أن مـ

ــة الــكــامــلــة فـــي الــفــســتــان الــــواحــــد. ما  ــاقــ األنــ
يضفي نوعًا من التكامل على القوام، إضافة 

إلى االعتماد على الزينة املفرطة. 

إيلي صعب  
املصّمم اللبناني العاملي إيلي صعب تحضر 
لــلــصــيــف بـــاألقـــمـــشـــة الـــرقـــيـــقـــة الـــتـــي مـــّيـــزت 
عـــروضـــه، إن كـــان فــي بــاريــس أو فــي لــبــنــان. 
ــواتــــح«، فــأعــطــى  ــفــ ـــجـــهـــت إلــــى »الــ

ّ
وألــــوانــــه ات

األبيض والذهبي مكانًا واضحًا في سلسلة 
من العروض التي قّدمها. 

ه اختار اللون الذهبي نفسه للعروس، 
ّ
ى إن

ّ
حت

وهـــي املــزّيــنــة بــإكــســســوار مــكــّمــل إلطــاللــتــهــا 
ــم يــغــّيــبــهــا عن  ــى الـــطـــرحـــة الـــتـــي لـ ــه إلــ ــافـ إضـ

اقتراحاته. 
باألكمام  أيضًا  هــي  تمّيزت  الــزفــاف  فساتني 
سع 

ّ
الطويلة التي تكون ضّيقة من األعلى وتت

من بداية الوسط، وزّينها بنقوش ورسومات 
في غاية الجمال.

زهير مراد
عند  الزفاف  تميزت مجموعة فساتني  كذلك 
صعب وزمالئه بالنقوش الشفافة والقّصات 
الــنــاعــمــة الـــظـــاهـــرة الـــتـــي تـــبـــرز جـــمـــال املــــرأة 
الــزفــاف. ولــم يِغب فستان  وأناقتها في ليلة 
ــان لــبــعــض  ــ ــًا، لـــكـــن كـ ــامـ ــمـ الــــزفــــاف الــــســــادة تـ
الــنــقــوش فـــي الـــذيـــل بــعــد آخــــر فـــي تصاميم 

زهير مراد.
فــي املــقــابــل واجـــه صــعــب زمــيــلــه، أو عــروض 
فــالــنــتــيــنــو، والـــتـــي كــانــت عــلــى ســّكــة واحـــدة 
ــاء  جــمــعــت أفـــكـــار املــصــّمــَمــنْي، بــلــوحــات وأزيــ
أناقة جاذبة وقوية مصنوعة من  بّينت عن 
التول Tule أو الحرير. كما تمّيزت بالعرض 
ــم، والـــكـــافـــي  ــّســـق عـــلـــى الـــجـــسـ ــنـ املـــتـــكـــامـــل املـ
لتغطية كاملة مفتوحة من الطرفني، ليشكل 

طّيات واسعة على الصدر. 

 2015
عــام 2015 تمّيزوا  أغلب مصّممي   

ّ
أن الــواقــع 

بالعودة إلى التقليدية مع إضافات عصرية 
الــــحــــضــــارة اإلغـــريـــقـــيـــة  مــــن روح  مـــســـتـــمـــّدة 
اإلغريقي  األسلوب  استمّر  فقد  والرومانية. 
وأســـالـــيـــب نــســج مــجــمــوعــات مـــن »خــطــوط« 
 بعض الزخارف 

ّ
املوضة لهذا الصيف، ولو أن

البذخ  إلى  تميل  كانت  املستعملة  واألحجار 
وإلى إظهار معاني الترف وإدخال الذهب في 

إنتاج وتطريز الخامات. 

مودرن
ــاء والــتــصــامــيــم  ــ ــ  األزيـ

ّ
لـــذلـــك لــيــس غــريــبــًا أن

ــائـــت بــــني الــتــقــلــيــدي  ــفـ تــــراوحــــت الـــصـــيـــف الـ
واملــودرن، فشّكلت مادة دسمة لهذا الصيف. 
ــهــا 

ّ
ـــهـــا أوصـــلـــت رســالــتــهــا واســتــغــل

ّ
ويـــبـــدو أن

واعتبرت   كثيرة،  مجموعات  عبر  الجمهور 
ــدر إلــــهــــام غـــنـــّيـــًا ملــصــّمــمــي األزيــــــــاء فــي  مـــصـ
الــعــالــم، والــذيــن حملوا لنا املــاضــي ورمـــوزه 
الــتــعــبــيــريــة بـــإطـــالالت عــصــريــة. وأكــبــر دليل 

على ذلك مجموعة »فالنتينو«.

خليل العلي

ها 
ّ
ــــدران الــبــيــت، كل تــنــتــشــر الــلــوحــات عــلــى جـ

ترمز إلى فلسطني من خالل الخارطة والعلم: 
»كنُت أرمي األوراق التي تصلني من بيانات 
وغــيــرهــا، وفــي إحـــدى املـــّرات رمــيــت مجموعة 
ــهــا 

ّ
ـــة املـــهـــمـــالت فــشــعــرت وكــأن

ّ
أوراق فـــي ســـل

ى أنت ترمينا في سلة 
ّ
تحّركت وقالت لي: »حت

املهمالت«.
ــازن الــعــنــانــي، وهـــو رجــل  هــكــذا بـــدأت قــّصــة مـ
من مخيم عني الحلوة لالجئني الفلسطينيني 
ــرب مــديــنــة صـــيـــدا جـــنـــوب لـــبـــنـــان: »عــنــدهــا  قــ
مــجــّســمــات  مــنــهــا  األوراق وشــّكــلــت  أخـــرجـــُت 
صغيرة وكان أّول شكل قمت بإنجازه »صياد 
الـــســـمـــك«، ألنـــهـــا مــهــنــة قــديــمــة فـــي فــلــســطــني، 
وبعدها ماسح أحذية ثم حنطور، واستبدلت 
ـــ »الـــعـــصـــا والـــكـــرســـي«  الــعــصــا والــــجــــزرة بـــالـ

اللذين يركضان وراء الكراسي«. 
وشيئًا فشيئًا أنشأ متحفًا صغيرًا في إحدى 
غــرف بيته املــتــواضــع داخـــل املــخــيــم، ليعرض 
داخــــلــــه مــــا قــــــام بــتــصــمــيــمــه مــــن مــجــّســمــات 
ها مرتبطة بالقضية 

ّ
الــورق، كل مصنوعة من 

الفلسطينية. 
ها من الورق 

ّ
ى اآلن 35 مجّسمًا كل

ّ
أنجزت حت

ولــــهــــا مــــعــــاٍن تــــخــــّص الــــالجــــئ الــفــلــســطــيــنــي 
بــالــدرجــة األولـــــى: »حـــاولـــت إظـــهـــار تفاصيل 
اإلمــكــان كــي تصل فكرة املجّسم.  قــدر  الجسم 
فــقــمــت بـــتـــدويـــر الــــــورق ألصـــنـــع مــنــه لــوحــات 
فلسطينية ذات دالالت رمزية«. ويشرح: »أنقع 
 يتحّول 

ّ
الورق في املاء وأشّكله، وبعدما يجف

ــــى مــــا يــشــبــه الــجــفــصــني فـــألـــّونـــه بــخــارطــة  إلـ
إلى وطننا  ترمز  ولوحات  فلسطني وحنظلة 

التي  الخشبيات  بعض  جانب  إلــى  فلسطني، 
رمى فأقوم بجمعها وأعيد تدويرها«.

ُ
ت

ال يــســتــخــدم الــعــنــانــي ســــوى الــــــورق ومـــــاّدة 
ــواد الــخــشــب الــتــي تــســتــخــدم في  ــ الصــقــة وأعــ
صناعة املثلجات، وكذلك خيوط من الصوف: 
»أبــحــث عــّمــن يــمــّول مــشــروعــي الــصــغــيــر هــذا 

ألعرض املجّسمات التي قمت بإنجازها«.

أوراق البيانات المرمية... مجّسمات فنية

األسطورة الصحية

ربيع فران

عندما ُسِئل الفيلسوف الساخر 
برنارد شو: »لم لك شعٌر كثيف 
فـــي ذقــنــك ولــيــس لـــك شــعــٌر في 
رأســك؟«، أجاب اإلجابة التي لم 
تنقِض نكتتها إلى يومنا هذا: 
»لدّي غزارة في اإلنتاج، وسوء 

في التوزيع«.
 دراســــــــــــــات عــــــــــّدة أثـــبـــتـــت 

ّ
لـــــكـــــن

الـــلـــواتـــي  الـــنـــســـاء  مــــن   %75 أن 
 
َ
ــان يــــجــــدن ــيــ ــبــ ــتــ  االســ

ّ
شـــمـــلـــهـــن

الرجل األصلع أكثر جاذبية من 
من  وعاطفة  تمّيزًا  وأكثر  غيره 

اآلخرين.
الــوســامــة عند  مــفــهــوم  يختلف 
النساء. وصورة فارس األحالم 

ب بني الحني واآلخر.
ّ
تتقل

لكن قد يكون الحلم غريبًا لدى 
الفارس أصلع  بــدا  إذا  البعض، 
ــم يــعــد  ــ ـــــــه أمــــــر لـ

ّ
ــــع أن الــــــــــرأس. مـ

مستغربًا.
ــة إحــصــائــّيــة  ــ فــقــد كــشــفــت دراسـ
 الــنــســاء مــا بــني 23 

ّ
أمــيــركــّيــة أن

و66 عامًا يجدن الرجل األصلع 
ــاًء ونــضــجــًا مــن ســـواه.  أكــثــر ذكــ
أكـــثـــر  ــه  ــ ــ

َ
ــدن ــ املــــئــــة وجــ فـــــي  و59 

الحياة،  فــي  للنجاح  اســتــعــدادًا 
عــلــى  تـــتـــرّكـــز  ــاتـــه  ــتـــمـــامـ اهـ  

ّ
ألن

رجــولــتــه بــأبــعــادهــا اإلنــســانــّيــة 
ومعانيها العميقة.

في املقابل، هناك فوائد صحية. 
صك 

ّ
ه »يخل

ّ
فمن فوائد الصلع أن

مـــن قــشــرة الــشــعــر الــتــي تسّبب 
الـــحـــكـــة وعــــــدم الـــثـــقـــة بــالــنــفــس 

طوال الوقت«. 
ــلــــع املـــزيـــد  ــد الــــرجــــل األصــ ويـــجـ
مـــن الـــوقـــت، عــلــى عــكــس الــرجــل 
الـــــــذى  الــــكــــثــــيــــف  ــر  ــ ــعـ ــ ــشـ ــ الـ ذي 
 فى غسيل 

ً
يستغرق وقتًا طويال

األصلع  الرجل  ويتمتع  شعره. 
لهما،  مثيل  ال  وذكـــاء  بجاذبية 
ــتـــمـــام كـــبـــيـــر مــن  ويـــحـــظـــى بـــاهـ
الصلع من  يــقــّوي  الــنــســاء. كما 
ثقة الرجل بنفسه ويحمله إلى 

شخصية أقوى.
فطوبى للصلع... 

F

»كنُت أرمي األوراق 
التي تصلني من 

بيانات وغيرها، وفي 
إحدى المرّات رميت 

مجموعة أوراق في 
سلة المهمالت فشعرت 

وكأنّها تحركت وقالت 
لي: حتّى أنت ترمينا«

هل تغيّر الكحل منذ 
القدم وحتّى اليوم؟ 

سؤال تجيب عليه خبيرة 
التجميل اللبنانية رانية 

قيس

العربي الجديد

 دليل 
ّ

هو خبٌر صحّي يتصّدر عناوين كل
غذائي: عليك شرب ثمانية أكواب من املاء 
 هذه 

ّ
يوميًا... لكن ما ال يعلمه معظمنا أن

املعلومة ليست دقيقة وال مثبتة علميًا.
 مــصــدر األســـطـــورة يــعــود إلــى 

ّ
ُيــعــتــقــد أن

تــوصــيــات مجلس الــطــعــام والــتــغــذيــة في 
 اإلنـــســـان يــحــتــاج إلــى 

ّ
ــأن ــ الـــعـــام 1945، بـ

يوميًا،  املــيــاه  مــن  الليتر  ونصف  ليترين 
ــتـــي تــبــعــت  ــهــم تـــجـــاهـــلـــوا الــجــمــلــة الـ

ّ
لــكــن

الكمية  هــذه  »معظم  تــقــول:  إذ  التوصية، 
موجودة في األطعمة التي نتناولها«.

ــه  ــ ــواكـ ــ ــفـ ــ ــر مـــــــوجـــــــود فـــــــي الـ ــنــــصــ املـــــــــــاء عــ

ى في الشاي والقهوة، 
ّ
والخضروات وحت

املشروبات  أفضل  تعتبر  املــيــاه   
ّ
أن ورغــم 

ها بالتأكيد 
ّ
 أن

ّ
التي يمكن استهالكها، إال

لــيــســت املـــصـــدر الــوحــيــد لــلــحــصــول على 
الترطيب الــالزم، وليس عليك أن تحصل 
 املــيــاه الــتــي تحتاجها مــن خالل 

ّ
على كــل

املشروبات فقط.
ــــــه لـــيـــس هـــنـــاك تــوصــيــة 

ّ
ــد أن ــ ــؤّكـ ــ ومـــــن املـ

رســمــيــة لــلــكــمــيــة الــيــومــيــة مـــن املــــاء الــتــي 
الكمية  فهذه  إنسان   

ّ
كــل يحتاجها جسم 

ـــواع  ــ ــًا ألنــ ــبـــعـ ــكـــل واضــــــــح تـ تـــخـــتـــلـــف بـــشـ
األطــعــمــة الــتــي نــتــنــاولــهــا، واملـــكـــان الـــذي 
نعيش فيه، باإلضافة إلى األنشطة التي 

نمارسها خالل يومنا.

العناني مع 
مجّسماته )العربي 
الجديد(

الصلع خير

)Getty( النقوش المتناقضة

)Getty( التطريز بألوان الصيف

لقطة

األسطورة 
تعود إلى 
العام 1945 
)Getty( )Getty( اعادة رسم العيون

)Getty( اشهر العيون العربية

)Getty( 2015 فالنتينو

الورق واعواد الخشب )العربي الجديد(

فنون وكوكتيل

حكواتي

محمد شامي

ما علت ضحكاتنا 
ّ
»الله يجيرنا من هالضحكات«، كانوا يقولون لنا كل

ه ينبغي علينا أن نعيش القلق والخوف والشعور بالذنب 
ّ
أو زادت. وكأن

املوروثات  الكثير من  إلــى  باإلضافة  الفرح. هكذا  لحظة من   
ّ

كــل عقب 
الثقافية التي رّسخت في وعينا هذا النوع من السلوك.

أمام  ى 
ّ
أو حت  موقف نواجهه 

ّ
أمــام كل نكاد نصطدم بمنطق متشائم 

البعيد  اآلخــــر  تــفــســيــرهــا  ظــاهــرة   
ّ

فــلــكــل مـــا.  فلكية  أو  علمية  ظــاهــرة 
عــن الــعــلــم، وغــالــبــا مــا يثير الــرعــب ويحملك نــحــو الــخــوف واالرتــيــاب 
باعثا على  أو  أو هادئا   

ً
أن يكون جميال يمكن  ما   

ّ
كــل والتشكيك في 

الفرح واالرتياح. 
ال تفتح شمسية داخــل غــرف البيوت، فهذا فــأل شــؤم. وال تــرِم أحــدًا 
ــه سيلي رمــي املــاء فــراق ما بينك 

ّ
باملاء فـ »املياه فــراق«. وهــذا يعني أن

وبني من حاولَت أن تمازحه. لتنتهي املزحة بالحزن والتشاؤم. وغيرها 
الكثير من االعتقادات التي دخلت في صلب حياتنا ورحنا نمارسها، 
االختبار  أنفسنا في  تفاديا لوضع  ه 

ّ
لعل وإن من دون قناعة وتبرير، 

الذي اعتدنا أن نخشاه وأن نتحّسب منه. 
كانت جــّدتــي، رحمها الــلــه، تمنعنا مــن الــصــراخ ومــن إصــدار أصــوات 
دارنــا.  مــن  ويقّربها  باألفاعي  يأتي  قــد  ذلــك  ألّن  الليل:  فــي  كالصفير 
النجوم،  ونعّد  السماء  إلى  ننظر  ورحنا  أيضا  الليل  في  وإذا خرجنا 
 طفل حول العالم ربما، فهذا »يقّصر األعمار« ويتسّبب 

ّ
كما يفعل كل

بطلوع الثآليل في أيدينا. 
وإذا أكثرنا من الوقوف أمام املرآة فهي مقّدمة ستوصلنا إلى الجنون. 
إضافة إلى محّرمات من نوع: »ال تعبر من فوق أحدهم إن كان نائما، 
نمّوه  هــذا سيوقف  أخيك، ألّن  فــوق  تعبر  فهذا يقّصر من عمره، وال 
النار إال بعد  فــوق  املــاء  تــرِم  أن يطول ويصير كبيرًا. وال  ويمنعه من 
البسملة: بسم الله الرحمن الرحيم. فمن دونها سيأتي الجّن. وسواها 
من الئحة طويلة من املمنوعات واملحّرمات في سلوك قد يكون عفويا، 

لكن ستأخذك محاذيره إلى الشعور بالذنب«.
على  والعربية  اللبنانية،  الــقــرى  مــن  الكثير  وفــي  الريفية،  بلدتنا  فــي 
وموروثه.  الدين  عن  بعيدًا  كثيرين،  عند  راسخة  قناعات  أحسب،  ما 
قناعات انتقلت من جيل إلى جيل ولم يناقشها أحد. وتلعب الصدفة 
دون  وبالطبع  حقيقة،  بعدها  لتصبح  فكرة  على  ــد 

ِّ
املــؤك دور  أحيانا 

مــســّوغ علمي أو منطقي. فــإذا مــات أحــدهــم يــوم االثــنــني مــن األسبوع 
يوم  أحدهم  بوفاة  املقابر  »فتح  أّن  كثيرون  يعتقد  إذ  ستقع مصيبة. 

االثنني ال يقفله إال سبع حاالت وفاة تليها«. 
ــّرات عــديــدة. ويــروح  ويــأتــي البعض لــيــروي لــك حــصــول هــذه الــحــالــة مـ
البلدة  أبناء  ليعّد من تالهم ورحــل من  ن 

ّ
أو عــال يستذكر وفــاة فــالن 

في أسبوع واحد.    
أو  البلدة  الجغرافيا  إذ تتجاوز  العادات كثيرو.  فق على بعض 

ّ
يت وقد 

الوطن واألمــة وتصبح ثقافة عامة. من هنا  املنطقة لتصل إلى حــدود 
أعتقد أّن اللبنانيني، أو معظم محيطنا العربي، يجمعون على التشاؤم 
من طائر البوم، على عكس ما يعتقده األوروبيون من أّن وجود بومة 
أنسى كيف  أنــَس ال  الجميل. وإن   

ّ
بالخير والحظ يأتي  املنازل قد  في 

كان والدي يستعيذ بالله ويستجير من شّر هذا اليوم إذا ما صادف 
ليعقبها  غــنــمــا،  إذا صـــادف  فــي صــبــاحــاتــه، ويستبشر خــيــرًا  املــاعــز 

ويقول على الفور: هذه نعمة، فالغنم غنيمة. 
تعابير  من  تخلو  اللبنانيني  جميع  وصياغات  مفردات  أّن  أعتقد  وال 
بــّرا وبعيد« و»الــدعــوة لبّرا«، عند ذكر اسم مرض أو حالة   

ّ
مثل »كــش

العائلة  عــن  واملـــرض  املصيبة  تبتعد  الــقــول  بهذا   
ّ

عــل مرضية صعبة، 
وأهل البيت. وقد يصل الخوف عند البعض إلى أن يتفادى أحدهم ذكر 
اسم املرض ويكتفي بالقول »ذاك املــرض«، بترميز عاٍل، كي ال يكون 

ذكر اسمه »طاقة« يدخل من خاللها ويْبلغ أحدهم.
نــرى من األشــيــاء إال  ثقافة مليئة بالخوف والقلق من كل شــيء، وال 

إشارات بؤس. 
بــكــاء، ونــحــن املتعبني من  املــفــتــوح فــقــر، والــخــزانــة املفتوحة  فــاملــقــّص 
مــنــذورون  نا 

ّ
لكأن نناقشها.  وال  نصنعها  بــأوهــام  مثقلون  املنّجمني، 

للحزن والهّم والبشاعة. لكأّن أّيامنا يجب أال تخلو من الوجع والغضب 
والتعب.

خوفنا الدائم من الفرح
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الكتل  بهذه   
ُ
تحيط بالطبع   

ٌ
خطوط هنالك 

الفضاء،  فــي  مكانًا  لها  واألجــســاد وتنحُت 
ــا تـــــتـــــراوح بــــن الـــبـــرتـــقـــالـــي  ــهــ ــوانــ ــكــــن ألــ ولــ
من  الخفيف وشــيء  واألحــمــر  والبنفسجي 
أخضر شفاف. كل هذا بدا مفاجئًا بالنسبة 
إلـــّي، وتــبــادر إلــى ذهــنــي ســـؤال عــاجــل: »كل 
ــوان مـــن تــلــك الــكــتــلــة املــعــتــمــة؟ من  ــ هـــذه األلــ
الـــزفـــت؟«. أجـــاب نــاجــي وهــو يــواصــل تأّمل 
ــم.. أخـــرجـــت مـــن هــــذه الكتلة  ــعـ لـــوحـــاتـــه: »نـ
الرخيصة كل هذه األلوان.. ولكنني ما زلت 

في طور التجريب..«.
شــاهــدُت، بــن مــا شــاهــدُت فــي تلك الــزيــارة، 
لوحتن أو ثــاث رسمها بــاأللــوان الزيتية: 
ق 

ّ
الحانية ذاتها مع مفتاح بيت معل املــرأة 

ــرة فــــي أعـــمـــاق  ــائـ ــغـ فــــي رقـــبـــتـــهـــا، أو تـــلـــك الـ
وذلــك  سية، 

َ
كن أيقونة  أنها  لــو  كما  اللوحة 

حن  معه  أقـــام  الـــذي  الفلسطيني  الصديق 
ــذ مــن  ــخــ ــ

ّ
ــرة، وات ــ ــــى الـــكـــويـــت ألول مــ ــد إلـ ــ وفـ

رسومه؛  ســيــازم  جــئ 
ّ

لــا نموذجًا  مامحه 
كـــســـاكـــن مـــخـــّيـــم وأب حـــنـــون رغـــــم بـــؤســـه، 
أحيانًا،  مــغــدور  وفــدائــي  ومجلود وسجن 

وقابض على جمر ومتنبئ مبصر وغاضب 
في غالب األحيان. 

ــتـــاب مــرحــلــة  ـــضـــح لـــي أن نـــاجـــي عــلــى أعـ
ّ
ات

الــكــاريــكــاتــيــري،  جــديــدة يضيفها إلـــى فــنــه 
أو هــو فــي ســبــيــلــه، إلـــى صــنــاعــة فــن لوحة 
واملعتمة  الرخيصة  النفط  بمادة  يرسمها 
مــن أجــل الــفــقــراء، تمامًا على غــرار مــا فعله 
املعماري فتحي حسن )1900 - 1989( حن 
الجديدة  »القرنة«  قرية  الريف  لفقراء  شّيد 
ظــهــره  وأدار   ،)1947( الــنــيــل  ضــفــاف  عــلــى 
لــلــمــعــمــاريــن الـــذيـــن يــقــيــمــون حــتــى الــيــوم 
شهرتهم على تشييد عمائر راقصة والمعة 

لألثرياء. 
منذ البداية، لم يكن ناجي يرغب في صناعة فن 
من أجل األثرياء؛ كان فن التسلية أبعد ما يكون 
أعــرف  أن  عــن طــرقــات تفكيره، ولــن يدهشني 
أن عــاقــتــه بــمــادة »الـــزفـــت«، ســـواء بــوجــودهــا 
املادي أو بوجودها الرمزي، حن يستخدمها 
بون في األرض صفة لحياتهم، ترجع إلى 

ّ
املعذ

بدايته في مخيم عن الحلوة، حن بدأ يرسم 
ويـــلـــّون بــهــذه املـــــادة، كــمــا يــقــول الــفــنــان كمال 
طة )كتاب »الفن الفلسطيني، من 1850 إلى 

ّ
با

الزمن الراهن«، 2009(.
ــل هـــذه  ــي كــ ــــق فــ ـ

ّ
ــدق ــ وال تـــفـــوت املـــشـــاهـــد املـ

الــظــواهــر مــاحــظــة أن مــا يـــراه لــيــس ســوى 
 

ّ
آخــر يشف وأن هنالك معنى  األول،  املعنى 
الوجوه والزوايا واألمكنة  إلى جانب  عنه، 
وســيــادة الــلــونــن: املــوقــف الــذيــن يقفه هــذا 
ــارع في  ــ ــام بـ ــ الــحــشــد املـــرســـوم بــعــنــايــة رسـ
تــشــكــيــل األجــــســــاد واملــــســــاحــــات والــــزوايــــا 
ــرة عـــلـــى فــــضــــاء لـــوحـــتـــه، مــوقــف  ــطـ ــيـ ــسـ والـ
الـــتـــوتـــر الـــقـــائـــم بــــن مـــفـــهـــومـــن ورؤيــــتــــن 
وعــاملــن، مــوقــف سمته الــصــراع، حتى وإن 
بدت شخوص هذين العاملن أحيانًا هادئة 
أو المــبــالــيــة وغــيــر مشتبكة،  مــتــحــاورة  أو 
فلسطن/  الفقير/الغني،  األضـــداد؛  صــراع 
إســـرائـــيـــل، الـــفـــدائـــي/ الــســمــســار، الــشــهــيــد/ 
املتخم، األزهار/ الغربان، الناصري/ يهوذا، 
القومي العربي/ الجحش الطائفي.. وهكذا 
ــف األضـــداد 

ّ
حــتــى آخـــر األفــــق، حــيــث التــتــوق

عن التوالد، وال تتوقف عن الصراع.
ــــذه الـــظـــواهـــر الــتــعــبــيــريــة الـــســـاعـــيـــة إلـــى  هـ
جـــاء مــا يــبــدو غــامــضــًا مــن أحــــداث وأقـــوال 
ــات، واألهـــــــــــم جــــاء  ــ ــاســ ــ ــيــ ــ وخـــــطـــــابـــــات وســ
املــــقــــاوم، تستخدم  الــفــلــســطــيــنــي  الــحــضــور 

محمد األسعد

فــي يـــوم مــن أيــــام الــعــام 1985، أي 
قــبــل وقــــت قــصــيــر مـــن رحــيــلــه عن 
ــنـــدن،  ــراره فــــي لـ ــ ــقـ ــ ــتـ ــ الـــكـــويـــت واسـ
دعـــانـــي الــفــنــان الــشــهــيــد نــاجــي الــعــلــي إلــى 
زيــارتــه والــتــعــّرف عــلــى تــجــربــة جــديــدة بــدأ 
يقترب مــن حــافــاتــهــا، ويـــوّد خــوضــهــا؛ تلك 
هي الرسم بمادة النفط، أو بمادة »الزفت« 
الثقيل املستخَرج من النفط. ولكن بداًل من 
عــتــمــة هـــذه املــــادة وســـوادهـــا الــســائــل الــذي 
خبرناه ونحن نخطو بحذر على اإلسفلت 
املصهور بحرارة األصياف العربية الاهبة، 
وجدُت أمامي عددًا من اللوحات مسندًا إلى 
جدران غرفته؛ فقراء لوحاته الكاريكاتيرية 
و«حنظلة« باستدارته الشهيرة، وتلك املرأة 
والسمسار  طفلها،  على  الحانية  النحيلة 
األكـــــول الــــذي تـــكـــّرش حــتــى عــــاد بـــا رقــبــة، 
الــذي تــحــّول إلــى فقمة بلهاء،  وذلــك القائد 
ــذه املــــــرة وعـــلـــى قــمــاش  ــ ــوان هـ ــ ــاأللـ ــ ولـــكـــن بـ

أبيض ال على ورق الجرائد. 

نوال العلي

ثمة هالة تحيط بأربعة أسماء أساسية في 
الثقافة الفلسطينية: غسان كنفاني وناجي 
العلي وإدوارد سعيد ومحمود درويش، رغم 
أن الثقافة املعاصرة أنجبت أسماء أخرى ال 
تقل عن هــؤالء في شتى الحقول. لكل واحد 
في  جــوهــري  دور  العلمانين،  األربـــعـــة،  مــن 
حضور  لــه  مــن  منهم  الفلسطينية،  الــذاكــرة 
نخبوي، ومنهم من حضوره شعبي، ومنهم 
ــرة الــثــقــافــيــة  ــ ــذاكـ ــ مــــن جـــمـــع االثــــنــــن. لـــكـــن الـ
ــيـــة الــفــلــســطــيــنــيــة تـــخـــص الــعــلــي  ــبـ والـــشـــعـ
وكــنــفــانــي بشجن خـــاص ومــكــانــة الــشــاهــد/ 
العلي  يخص  جــرح   

ّ
ثمة إن  ولنقل  الشهيد. 

ُمــحــاطــًا  اغــتــيــالــه  مــــازال  إذ   ،)1987  -  1936(
بـــروايـــات كــثــيــرة، هـــو الــــذي انــتــقــد األنــظــمــة 
العربية وتهّكم في رسوماته على السياسي 
ــة ال تــقــل عن  الــفــلــســطــيــنــي والـــعـــربـــي بـــدرجـ

تصديه للكيان االستعماري »إسرائيل«. 
ليس لدى الفلسطيني رواية دينية يحاجج 
بها في حقه في »الباد«، لديه ناجي العلي 
ومحمود  سعيد  وإدوارد  كنفاني  وغــســان 
درويش. لقد كتب هؤالء ورسموا »الهوتًا« 
مدنيًا، وجعلوا من األدب والفن ندًا للرواية 
الدينية وحجة عليها، إذ أنه أقرب ألن يكون 
إنسانيًا؛ وكل ما يمس البشرية جمعاء هو 

بطبيعة الحال أقرب من الحقيقة. 
الفلسطيني  قــبــل عــامــن، نــشــر األكــاديــمــي 
ــــي الـــديـــن  نــــــور مـــصـــالـــحـــة، املـــتـــخـــّصـــص فـ
والسياسة، ورقة في مجلة »دراسات األرض 

ناجي العلي 
فن لمعّذبي األرض

تعود عالقته بتلك الماّدة التي يستخدمها الفقراء صفًة لحياتهم، إلى رسوماته 
األولى في عين الحلوة. هكذا، كان العلي بصدد إضافة مرحلة جديدة إلى فنه 

الكاريكاتيري تتمثل في إنجاز لوحة يرسمها بمادة رخيصة ومعتمة، يتجلى فيها 
التوتر بين مفهومين ورؤيتين وعالمين متضاّدين، كان ناقدًا ألحدهما ونصيرًا لآلخر

ما قّدمه مثقفوها 
جعل فلسطين أكثر من 
محنة جغرافية سياسية، 

لتصبح قضيتها بارومتر 
على إنسانية العقل

ثيولوجيا مدنية أسسها المثقفون الفلسطينيون

أخرج من »الزفت« 
كل هذه األلوان

كان على أعتاب 
مرحلة جديدة؛ الرسم 

بالزفت والتلوين به

الرسم للفقراء 
يعني تحرير مخيّلتهم 

من الهيمنة واألكاذيب

بالنفط  الــرســم  تجربة  كــانــت  هــل 
العلي  نــاجــي  أســـرة  ــورة مــن  ــص )ال
وتنشر ألول مرة( عودة إلى البداية 
هي  جديد؟  عالم  على  يقظة  أم 
ــتــازم أكــثــر من  ت كــا األمــريــن، إذ 
وجــوه  األولـــى  تعبيرية؛  ظــاهــرة 
ووجوه  الفقراء،  وثياب  وأجساد 
والثانية  األثــريــاء،  وثياب  وأجــســاد 
مساكن وزوايا مخيّم بائسة مقابل 
والثالثة،  فاخرة،  ومسارح  قاعات 
واألبــيــض،  األســـود  اللونين  ســيــادة 

كوسيلتين تشكيليتين للمرئيات.

يقظة على عالم جديد

2425
ثقافة

ياسر أبو شقرة

 اإلجهاد بفرقة مكافحة الشغب التي تحرس مبنى السراي الحكومي 
ّ

حل
في بيروت على مدار يومني، األمر الذي أوحى لقائد سرية الحرس الحكومي 
رياض  في ساحة  واملتظاهرين  املبنى  بني  يفصل  جــدارًا  أن يضع  بفكرة 
الــصــلــح، لكن هــذا الــجــدار الــســريــع والـــذي لــم يستغرق وضــعــه ســوى أربــع 

ساعات فقط، أزيل في اليوم التالي بأمر من رئيس الحكومة.
الــفــتــرة املنقضية بــني وضــع الــجــدار وإزالـــتـــه، تــوّجــه بعض الفنانني  خــال 
والــنــشــطــاء الــذيــن شــعــروا أنــه يــخــدم قضيتهم أكــثــر مما يــضــرهــا، وبـــدأوا 
بالرسم والكتابة عليه، حتى تحّول من جدار حكومي رمــادي كالح اللون، 
التي  الثورية  الغرافيتي وباملطالب  ألــوان  للشعب يضج بصخب  إلــى جــدار 
حّولت الكلمات والرسوم إلى حقائق وأهداف أمام أعني املتظاهرين. عكس 
الحياة، وجه رمــادي ميت ينظر نحو الحكومة،  الجدار شكلني من أشكال 

ووجه ملون واعد وممتلئ بالحياة ينظر نحو املتظاهرين.
في الساعات القليلة التي تلت وضع الجدار في مواجهة املتظاهرين، ُرسمت 
على قطعه الكثيرة عدة رسومات ظلت ثابتة تشير إلى أن القوى السياسية 
أفواهها  املتظاهرون وجوهًا ســّدت  الكفن. رسم  إلى  لبنان  تأخذ  اللبنانية 
بكمامات، وعلى كل واحــدة منها اسم لطرف سياسي، األمر الذي لم يرق 
لبعضهم، فحاول أن يمحو كلمة حزب الله دون أن ينجح في ذلك فقد كانت 

الرسمة أقوى من أن يزيلها املعترضون عليها.
وهــذا  املساحة  لهذه  عــبــارات مثل: »شــكــرًا  تبت عليها 

ُ
ك أخــرى  هناك قطع 

الــحــائــط، فهو يساعدنا فــي التعبير عــن رأيــنــا«. الــجــدار الـــذي أتــى ورحــل، 
بسرعة احتج مع املحتجني وكــان أكبرهم حجمًا، ما اضطر الحكومة إلى 
االنسحاب ورفعه معلنة عجز سلطتها عن مواجهة سلطته الساخرة. وبعد 
أن أدركــت الحكومة أن الجدار ما وضع إال في وجه مزاجها العكر، قررت 
والحقد  واملياه  الغازات  هــواه مطلقًا  التنفس على  السراي  ليستطيع  إزالته 
الذي كبته الجدار لساعات. رئيس الحكومة اللبنانية تمام سام أمر بإزالة 
أنــه ال يريد جــدارًا يفصل  الجدار بعد أن تحول إلــى معرض فني، بدعوى 
الــرمــزيــة إلقامته.  الــداللــة  بأنه يقف ضــد  واملــواطــنــني، موحيًا  الحكومة  بــني 
، وأن القرار 

ً
هنا، ال يمكننا الجزم بأن الرجل لم يكن يريد بناء جدار فعا

اتخذ من دون الرجوع إليه، فأشياء كهذه تحصل في لبنان بشكل طبيعي 
الجدار  الفساد، لكن حتى وإن إزيــل  الحكومة وغرقها في  بسبب فوضى 
الجدار،  السلطة. ِقطع  الغرافيتي على  انتصار  الطريقة فهذا ال ينفي  بهذه 
التي يبلغ سعر الواحدة منها ألف دوالر أميركي، استعارتها الحكومة من 
أن تعيدها   تدفع ثمنها شريطة 

ّ
أال لها  اتفاقية تتيح  شركة خاصة ضمن 

فور االنتهاء منها. 
إال أن هذه القطع لم تعد صالحة لإلعادة، ولم تعد تنفع لبناء أسوار خانقة، 
العالم  معارض  وربما ستغري  اللبنانيني،  بتوقيع  فنية  لوحات  باتت  إنما 
لشرائها بأبهظ األثمان، لكن من املؤكد أن السلطة لن تلتفت إلى »مساخر« 
كهذه، ولن يخطر ببالها بيعها، بعد أن نهبت كل شيء من اللبنانيني ولم 

تترك لهم سوى فنونهم وأدوات تعبيرهم.

الجدار الذي أتى ورحل

استعادة

فعاليات

املعنى  مــعــنــى  إلـــى  تنقلنا  أنــهــا  أي  الـــرمـــز، 
بالتعبير األدبي؛ املعنى الثاني الذي تود أن 
تضعه أما بصائرنا. ولن يكون هذا املعنى 
الــثــانــي )الـــرمـــز( غــامــضــًا بــقــدر مــا سيكون 
املــيــاه الصافية  إنــه أشبه بغور مــن  عميقًا؛ 
تــبــدو حصى قــاعــه قريبة مــن املــتــنــاول، في 
ولكن  بأميال.  متناولنا  يبعد عن  أنــه  حن 
ما الذي يسعى إليه رمز من هذا النوع؟ ما 
الــــذي يــريــد الـــرســـام تــوصــيــلــه حــن يكشف 
عــن معنى آخــر خفي لسلوك الــاجــئ الــذي 
أو خطابات  املقدسة،  األبــقــار  أقنعة  يسقط 

وإشارات ذلك القائد/ الفقمة؟ 
إليه  يسعى  عّما  للسؤال  مكان  ال  بالطبع، 
حـــن يــكــشــف بــبــســاطــة عـــن بـــاهـــة املــحــتــل 
الذي يجهل أن األرض تتحّدث العربية، وأن 
يأتي  من  ليأكل  يــزرع  الفلسطيني  العجوز 
بــعــده، ولــكــن الــســؤال يــظــل ملـــاذا هـــذا الــولــع 

كانت  بريطانيا.  في  تصدر  التي  املقدسة« 
الورقة بعنوان »ناجي العلي، إدوارد سعيد 
فلسطن«،  في  املدني  التحرير  وثيولوجيا 
التحرير  »ثيولوجيا  التعبير  هــذا  وابتكر 
املــدنــي«، الـــذي قـــارب مــن خــالــه بــن سعيد 
والــعــلــي بــوصــفــهــمــا حــامــلــي مــهــمــة تــجــاوز 
ــاريــــخ والـــتـــصـــمـــيـــم الــفــلــســطــيــنــي عــلــى  ــتــ الــ
نحو  واملــشــي  عليه  والتغلب  الــقــدر  مغالبة 
املستقبل. التطلع إلى األخير ليس باملهمة 
الـــعـــاديـــة الـــتـــي ألــفــهــا مـــايـــن الــبــشــر، حن 
تكون »خارج املكان«، حن تكون با وطن. 

ــنــــان جعل  يــعــتــبــر الـــبـــاحـــث أن مـــا قـــّدمـــه االثــ
سياسية،  جغرافية  محنة  من  أكثر  فلسطن 
ــيــــة« بــــارومــــتــــر عــلــى  لـــقـــد أصـــبـــحـــت »الــــقــــضــ
إنــســانــيــة الــعــقــل. لــم يــعــد مهمًا اآلن أيـــن تقع 
فلسطن، يمكن القول إنها في أوروبا وأميركا 
الجنوبية وآســيــا وأســتــرالــيــا وأفــريــقــيــا، هذا 

هو ما فعله املثقف والفنان الفلسطيني. 
يقول مصالحة: »من املستغرب أنه وبينما 
ازدهــــــــرت ثــيــولــوجــيــا الـــتـــحـــريـــر الــنــســويــة 
والــــــســــــوداء ومـــــا بـــعـــد الـــكـــولـــونـــيـــالـــيـــة فــي 
للمنظور  التناول  من  القليل  هناك  الغرب، 
الـــشـــعـــبـــي والـــتـــفـــكـــيـــكـــي لــــاســــتــــعــــمــــار أو 
واملدنية  واإلنــســانــيــة  العلمانية  للتأمات 
كيف  ويضيف  التحرير«.  ثيولوجيا  حــول 
أن عــمــلــّي ســعــيــد املــثــقــف والـــعـــلـــي الــفــنــان 
ــى الـــضـــوء مــوضــوعــًا  ألـــهـــمـــاه أن يــجــلــب إلــ
، يــتــعــلــق بــثــيــولــوجــيــا الــتــحــريــر في 

ً
مــهــمــا

إنسانية  منهجية  أيضًا  بوصفه  فلسطن، 
لتفكيك االستعمار.

لــومــة الئـــم للقادة  بنقد أخــاقــي ال تــأخــذه 
وسياساتهم ومناهج تفكيرهم، نقد ُيسقط 
كما  ويصورهم  املصطنعة،  هيبتهم  عنهم 
هـــم عــلــى حــقــيــقــتــهــم؛ مـــجـــرد أشـــبـــاه رجـــال 
تـــقـــارب أشــكــالــهــم هــيــئــات حـــيـــوانـــيـــة، فهم 
ـــاءات الـــزاحـــفـــة، وتــــارة 

ّ
ــالـــعـــظ تـــــارة أشـــبـــه بـ

أعجاز وبطون  إلى   أشبه بكائنات تحولت 
فقدت أطرافها؟ 

الفقراء  أجــل  مــن  فنًا  الــجــواب ببساطة، ألن 
يعني بالدرجة األولى تحرير مخيلتهم من 
كــل أشــكــال الــســطــوة والهيمنة واألكــاذيــب، 
ســـطـــوة الـــســـمـــســـار املــتــنــكــر بـــثـــيـــاب قـــائـــد، 
شاعر،  بإيهاب  املتنكر  املتعيش  وهيلمان 
والـــخـــوف مـــن الـــعـــبـــاءات الـــخـــاويـــة، ولــيــس 
هناك من فن قادر على تحرير اإلنسان من 
الخوف والخداع واألضاليل يتفّوق على فن 
الشائع،  بالتعبير  الكوميديا  أو  الضحك، 

ــذا الـــفـــن عــلــى يد  وخـــاصـــة حـــن يــتــحــّول هــ
فة لها من 

ّ
فنان، ال منتحل فن، إلى أداة مثق

ثقافة الرمح صابته ودقته في اإلصابة. 
أطــل عليها ناجي،  الــتــي  املــرحــلــة  أن  أعتقد 
حــن عـــاد إلـــى تــجــربــة الــرســم بــالــزفــت، هي 
ليؤّسس  فيها  فّكر  التي  الطبيعية  املرحلة 
أبقى من مجرد السخرية من وحوش  ألثــر 
هـــذا الــعــالــم املــحــكــوم عليها بـــالـــزوال، ألثــر 
هذا  فــي  الجمال  اكتشاف  نسّميه  أن  يمكن 
العالم، وإعادة صياغة العاقة بن جماليات 
ــذا الــعــالــم وفـــقـــرائـــه، أو مـــن أطــلــق عليهم  هـ
فرانز فانون تسمية »املعذبون في األرض«، 
هم في الجميل والرائع الذي 

ّ
أي اكتشاف حق

باستحواذهم على  األثرياء  عليه  استحوذ 
فنانن وشعراء ومعمارين.. لم يرسموا إال 
لهم، ولم ينشدوا إال لهم، ولم يبنوا عمائر 
تتلوى وترقص على إيقاع مباذلهم إال لهم.

إطاللة
تصويب

نجوان درويش

ليس لي بلٌد ألرجع إليها 
نفى منها 

ُ
ليس لي بلٌد أل

 جذورها ماء نهر يجري 
ٌ
شجرة

فْت.. تموت 
ّ
إن توق

ف تموت
ّ
وإن لم تتوق

على خّد املوت وعلى ذراع املوت 
قضيُت أفضل أيامي 

وبلدي التي خسرتها كل يوم 
كنت أربحها كل يوم 

 
ٌ
وكان للناس بلٌد واحدة

وكانت بلدي تتعّدد في الخسارة 
وتتجّدد في الفقد

ومثلي جذورها في املاء 
إن توقفْت تجف 
إن توقفْت تموت

وكانا يجري مع نهر من شعاع 
الشمس 

مـــن غـــبـــار الـــذهـــب املـــّصـــاعـــد من 
جراح أثريٍة 

ولم نكن نتوقف 
كانا كان يجري 

رنا أن نتوقف لنلتقي
ّ
 فك

ً
وال مّرة

فى منها 
ُ
ليس لي بلد ألن

ليس لي بلٌد ألرجع إليها 
وإن توقفُت في بلٍد أموت. 

 2
أجل، إنها بلٌد جرفتها األمطار 
ها واستعُدتها 

ُ
إنها بلٌد أضعت

ها
ُ
ها واستعدت

ُ
وأضعت

ولـــــــم أكـــــــن أســـتـــطـــيـــع ســـــــوى أن 
أضّيعها وأن أستعيدها 

وكان هذا قدري 
ــلـــم وأنــــا  ــّزق فــــي الـــحـ ــ ــمـ ــ وكــــنــــت أتـ

أستعيدها 
وفي اليقظة وأنا أفقدها 

ولم أكن أنام 
ولم أكن أستيقظ

إنها بلد جرفتها األمطار 
وتركتني 

ال أنا أفقدها 
وال أنا أستعيدها. 

جرفتني األمطار وتركت بلدي.

بين سعيد المثقف والعلي الفنـان

B

ليس لي

تنطلق في الثاني من أيلول/ سبتمبر المقبل، فعاليات الدورة الواحدة والثاثين من 
الثامن من  البحر المتوسط، وتستمر حتى  مهرجان اإلسكندرية السينمائي لدول 
الشهر نفسه. يشارك في التظاهرة 33 دولًة، 11 منها أوروبية، مثل فرنسا وكرواتيا 

وإيطاليا، إلى جانب بلدان عربية مثل العراق وسورية واليمن والجزائر.

في  الطلق  الهواء  مسرح  يحتضن  المتنّقلة،  السينما  عــروض  برنامج  ضمن 
قسنطينة  هذا المساء عرض الفيلم الوثائقي عبد القادر للمخرج سالم براهيمي. 
الدولة  مؤّسس  ونضال  حياة  من  جوانب  دقيقة،   96 امتداد  على  العمل،  يتناول 

الجزائرية الحديثة األمير عبد القادر الجزائري )الصورة(، ضّد الغزاة الفرنسيين.

على خشبة مسرح دوار الشمس في بيروت، تنطلق عروض مالمح الغياب لثاث 
لياٍل متواصلة في الخامس من أيلول/ سبتمبر المقبل. العرض الراقص الذي بدأت فكرته 
الغرافيك  فنان  مع  لها(  راقص  عرض  أول  )هذا  حشيشو  غيدا  المعمارية  رأس  في 
كريم فرح قبل سنة، يدور حول كيفية تنفيذ قصيدة بصرية بالجسد، وكيف يمكن 

فتح هذا الجسد مثل صندوق صور وذكريات. عمل وضع موسيقاه فوزي حلبي.

تتواصل حتى منتصف أيلول/ سبتمبر المقبل، في ساحة شتيوي في قسنطينة، 
فعاليات معرٍض حول المبادالت الفكرية بين بجاية وتلمسان. يتضّمن المعرض 
وثائق وصورًا ومخطوطات وخرائط وقطعًا أثرية تبرز التقارب الثقافي والفكري 

بين الحاضرتين المتوّسطيتين في العصر الوسيط، والذي استمرّ لعدة قرون.
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معتز برشم 
يتألق

رياضة

قد يكون دانييل ستوريدج مهاجم ليفربول 
املنافس في الدوري اإلنجليزي املمتاز قريبًا من 

العودة للعب بعدما تدرب مع الفريق ألول مرة منذ 
خضوعه لجراحة في الواليات املتحدة في مايو/

أيار. 
وفي الوقت نفسه ذكرت تقارير إعامية بريطانية 

أن العب الوسط الزار ماركوفيتش في طريقه 
لانضمام إلى فناربخشه التركي على سبيل 

اإلعارة ملوسم واحد.

قال اإلسماعيلي الذي ينافس في الدوري املصري 
املمتاز لكرة القدم إنه استعاد حارسه السابق 
محمد صبحي بعد موسم واحد مع سموحة.

وأبلغ بديع أبو علي عضو مجلس إدارة 
اإلسماعيلي موقع النادي على اإلنترنت »صبحي 

وقع على عقود العودة لحراسة مرمى الدراويش 
ملدة موسمن«. ونشأ صبحي في اإلسماعيلي 

وترقى للفريق األول عام 2000 قبل أن ينتقل إلى 
سموحة في 2014. 

تــابــع التونسي مــالــك الــجــزيــري مــشــواره 
وبـــلـــغ الــــــدور نــصــف الــنــهــائــي مـــن دورة 
لكرة  الدولية  األميركية  سالم  وينستون 
املضرب  بفوزه على البرازيلي بيلوتشي 
وتــعــتــبــر  و2-6.   3-6 ســــادســــا  املـــصـــنـــف 
الى  بالنسبة  االســبــوع طيبة  هــذا  نتائج 
بطولة  منافسات  انــطــاق  قبل  الــجــزيــري 

فاشينغ ميدوز األميركية.

أعلن نادي توتنهام اإلنجليزي لكرة القدم تعاقده 
مع العب الوسط الكوري الجنوبي هيونغ-من 
سون من باير ليفركوزن األملاني. وقال النادي 

اللندني على موقعه الرسمي: »وقع هيونغ-من 
سون من ليفركوزن بانتظار حصوله على إذن 
ع 

ّ
عمل وتصريح دولي«. وأضاف أن الاعب وق

عقدًا حتى عام 2020. وقال سون: »أنا العب يحب 
كرة القدم حقا. تعلمت اللعب تحت إشراف والدي 

الذي كان مدربا في مدرستي«.

الجزيري لنصف النهائي

دانييل ستوريدج 
يعود وماركوفيتش 

سيغادر ليفربول

اإلسماعيلي 
يستعيد حارسه السابق 

محمد صبحي

توتنهام يعلن 
تعاقده مع الكوري 

هيونغ-مين سون

العالم  بطولة  في  العالي  القفز  نهائي  إلى  برشم  معتز  القطري  تأهل 
في  تحقق  رقــم  أعلى  وهــو  متر؛   2.31 برشم  وسجل  القوى،  أللعاب 
التصفيات، وسجله ثمانية متسابقين آخرين، بينهم بطل العالم األوكراني 

بوجدان بوندارنكو.

معتز برشم أبدع ليبلغ نهائي القفز العالي )فرانس برس(
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باسل طلوزي

ــراءات الــغــرب وأكــاذيــبــه، ما  بعيدًا عــن هــ
تزال دولة »الزعيم« تصّر، بصمت طبعًا، 
على أنها أول من اخترع حبة »الفياغرا« 

الزرقاء السحرية. 
الزعيم متحفظة  دولــة  مــا يجعل  أن  غير 
ــراء املـــاحـــقـــات الــقــضــائــيــة لــدى  ــ عــلــى إجــ
ــد الــشــركــات  ــدل الـــدولـــيـــة ضـ ــعـ مــحــكــمــة الـ
ــــت اكــتــشــافــهــا املــذهــل  الــغــربــيــة الـــتـــي ادعـ
واحتكرته لها، سبب يتعلق بهيبة الزعيم 
نفسه، الذي كان يخشى أن يقود اكتشاف 
ــتــــزاز صـــورتـــه بــوصــفــه  الــحــقــيــقــة إلــــى اهــ

 ال تخذله رجولته ألي سبب.
ً
فحا

واألغــرب من ذلك أن شعب الزعيم نفسه، 
السّر،  كــان هــو اآلخــر متواطئًا على كتم 
ألن هذه الحبة الزرقاء أنقذته من عجزه 
عــن مــواجــهــة تسلط الــزعــيــم واســتــبــداده 

قبل اكتشافها.
خـــاصـــة الــقــصــة كــمــا يــرويــهــا مــخــتــرع 
الــحــبــة )فــــــرج( الـــــذي يـــديـــن لـــه الــشــعــب 
والــزعــيــم معًا بــهــذا االخـــتـــراع، تــقــول إن 
الــذي بــدأت فحولته تخذله قبل  الزعيم 
سنوات أمــام جــواريــه اللواتي ال يعرف 
السهر  يتعمد  راح  بالتحديد،  عــددهــن 
 خــارج القصر ألطــول فترة ممكنة، 

ً
ليا

كــي يضمن نومهن حــن عــودتــه فينقذ 
فحولته.

ــقـــابـــل، كــــان ســهــر الـــزعـــيـــم وبــــااًل  وفــــي املـ
الشعب، ألنه كان يعني باختصار،  على 
تفرغًا أزيَد لاستبداد واختراع فرمانات 
تــســلــطــيــة، وكـــأنـــه يــعــوض بــطــغــيــانــه عن 

خذالن فحولته.
وظــل األمـــر على هــذا النحو، حتى خرج 
مــن بــن جــمــوع املــقــهــوريــن، عــالــم يدعى 
ــــرج(، تــعــامــل عــلــى قــاعــدة )الــحــاجــة أّم  )فـ
ت 

ّ
فض الــتــي  الحبة  فاكتشف  االخـــتـــراع(، 

اشــتــبــاك الــطــرفــن وأعــــــادت الــزعــيــم إلــى 
وظيفته الجليلة، بعيدًا عن )الشعب(.

ــراك الــشــعــبــي الــكــبــيــر  أحــــــداث الــــحــ
»طــــلــــعــــت ريــــحــــتــــكــــم« فـــــي بــــيــــروت 
وتـــفـــاعـــاتـــه وتـــطـــوراتـــه انــعــكــســت 
في رسمات رسامي الكاريكاتير في لبنان. 
وحـــفـــلـــت مـــنـــصـــات الـــتـــواصـــل االجــتــمــاعــي 
بالكثير من الرسومات الساخرة والساخطة 
ــاع الــقــمــامــة الــحــقــيــقــيــة والــقــمــامــة  ــ مـــن أوضـ

السياسية.

طلعت 
ريحتكم 
بالكاريكاتير

مضحكات عربية

كاريكاتير مترجم

فياغرا الزعيم

شريط
أوغاز غوريل  )تركيا(

مكافحة 
الشغب

االقتصاد الصيني  )ستيف ساك/كيغل كارتونز(

تجنيد األطفال في اليمن جريمة حرب  
)رشاد السامعي/عن الفيسبوك(

المهاجرون يطحنون بين تروس أوروبا وأفريقيا  
)الشروق الجزائرية(

إرادة األسرى الفلسطينيين انتصرت على القيد اإلسرائيلي  
)الوطن السعودية(

إيران مالذ المالكي من المحاسبة العراقية  )العرب اللندنية(

منظمة التحرير مقعدة - محمد سباعنة  )عن الفيسبوك(

أبيض وأسوأ

فرز سياسي كفرز النفايات  )موقع الجمهورية اللبناني(وحش القمامة يلتهم لبنان  )أرماند حمصي/النهار(

أبو العبد يعلن سقوط الدولة  )إيلي صليبا/موقع الدبور( مياه لقمع المظاهرات ال لتنظيف النفايات  )سعد حاجو/القدس العربي(
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املـــاضـــي ومــانــشــســتــر ســيــتــي، وصــيــف بطل 
الدوري اإلنجليزي، وإشبيلية اإلسباني بطل 
الدوري األوروبي )يوروبا ليغ( في املوسمني 
ــا مـــونـــشـــنـــغـــادبـــاخ  ــ ــيـ ــ ــــوروسـ املــــاضــــيــــني، وبـ
األملاني، األقوى نظرا لتقارب مستوى الفرق 
األربعة، وقد أطلقت عليها على الفور تسمية 

مجموعة »املوت«.
ــان جــــرمــــان بــطــل  ــ ــة بــــاريــــس ســ ــفـ وتــــرجــــح كـ
فــرنــســا فــي األعــــوام الــثــاثــة األخـــيـــرة، وريـــال 
ــانــــي صــــاحــــب 10 ألــــقــــاب فــي  ــبــ مــــدريــــد اإلســ
املــســابــقــة األوروبـــيـــة، عــلــى حــســاب شاختار 
الــســويــدي في  دانييتسك األوكـــرانـــي ومــاملــو 

العربي الجديد

املـــجـــمـــوعـــات  دور  ــة  ــرعــ قــ أنـــصـــفـــت 
لــكــرة  أوروبــــــــا  مــســابــقــة دوري  مــــن 
الــقــدم الــتــي ســحــبــت يـــوم الخميس 
فـــي مــونــاكــو جــمــيــع الـــفـــرق الــتــي ستخوض 
اعتمد  الــذي  الجديد  النظام  رغــم  املنافسات 
برشلونة  مهمة  ستكون  فيما  املــوســم،  هــذا 
الناحية  من  األسهل  اللقب  حامل  اإلسباني 

النظرية.
ــي تــضــم  ــتــ وتـــعـــتـــبـــر املـــجـــمـــوعـــة الــــرابــــعــــة الــ
يــوفــنــتــوس اإليــطــالــي وصــيــف بــطــل املــوســم 

العربي الجديد

حــصــل األرجـــنـــتـــيـــنـــي، لــيــونــيــل مــيــســي، على 
جـــــائـــــزة أفــــضــــل العــــــب فـــــي أوروبــــــــــــا، والـــتـــي 
يقدمها االتــحــاد األوروبـــي لكرة الــقــدم، وذلــك 
املهاجم  الفريق،  في  زميله  تفوق على  بعدما 
األوروغــوايــانــي، لويس ســواريــز، ونجم ريال 
مدريد البرتغالي، كريستيانو رونالدو، وذلك 
خال فعاليات اإلعان عن نتائج قرعة دوري 

أبطال أوروبا للموسم 2016-2015.
العب  أول  األرجنتيني  النجم  يصبح  وبــذلــك 
يحصل على الجائزة مرتني، بعد فــوزه بأول 
نــســخــة لــهــا فـــي عــــام 2011. واكــتــســح الــنــجــم 
ــذه املــــــرة بــعــدمــا  ــ األرجـــنـــتـــيـــنـــي الـــتـــصـــويـــت هـ
حصل على 49 صوتا من أصل 54 مقابل ثاثة 

أصوات لسواريز وصوتني فقط لرونالدو.
وكــــان لــبــرشــلــونــة نــصــيــب األســــد فـــي الــنــســخ 
ــــث فـــــــــاز بـــهـــا  ــيـ ــ ــمـــــس مـــــــن الـــــــجـــــــائـــــــزة، حـ ــ ــــخـ الـ
فوز العب  إلى  باإلضافة  األرجنتيني مرتني، 
إنييستا،  أنــدريــس  الكتالوني،  الفريق  وســط 
بها مــرة عــام 2012، بينما فــاز بها الفرنسي، 
األملاني،  ميونخ  بايرن  جناح  ريبيري  فرانك 

عام 2013، وكريستيانو رونالدو عام 2014.
وقـــدم ميسي مــوســمــا رائــعــا مــع فــريــقــه نجح 
خـــالـــه فـــي الـــفـــوز بــثــاثــيــة الــــــدوري والـــكـــأس 
ــــك  وذلـ أوروبــــــــــــا،  ــال  ــ ــطـ ــ أبـ ودوري  املـــحـــلـــيـــني، 
باإلضافة إلى تتويجه مؤخرا بكأس السوبر 

قرعة أبطال أوروبا
 »مجموعة موت« ومواجهات 

متوازنة بباقي المجموعات

»تصفية الحسابات« هو 
العنوان األكثر أهمية 

وبروزا لما أسفرت عنه 
قرعة دوري أبطال أوروبا 

لكرة القدم فالفرص 
ستكون متاحة لعدد من 

الالعبين لتصفية بعض 
حساباتهم العالقة مع 

أنديتهم أو مدربيهم 
السابقين بعد النتائج 

التي أسفرت عنها قرعة 
دوري المجموعات

ميسي أفضل العب في أوروبا وشتيغن  أفضل تصّد

برشلونة يبدأ 
الدفاع عن لقبه في 

مجموعة سهلة 

يوفنتوس سيعاني من 
أجل التأهل للدور الثاني 
بوجود مانشستر سيتي

تفاؤله  عن  اإليطالي  روما  فريق  مدرب  غارسيا  رودي  الفرنسي  أعرب 
في  فريقه  أوقعت  التي  ــا  أوروبـ أبطال  دوري  قرعة  تجاه  الحذر 
المجموعة الخامسة مع حامل اللقب برشلونة، والذي اعتبر أنه األوفر 
حظًا لرفع كأس البطولة للمرة الثانية على التوالي. كذلك اعتبر غارسيا أن 
كل الخيارات »مفتوحة«، مؤكدًا سعادته برؤية ليونيل ميسي ورفاقه 
على ملعب )أولمبيكو(، خالل تصريحات أدلى بها إلذاعة )راديو روما(.

غارسيا: سعيد بمواجهة ميسي
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كاسبرتشاك يعلن تشكيلة تونس
الــقــدم،  لــكــرة  تــونــس  مـــدرب منتخب  البولندي هــنــري كاسبرتشاك،  أعــلــن 
بالجولة  مونروفيا  في  ليبيريا  ملواجهة  استعدادًا  العبًا   23 من  تشكيلة 
الــثــانــيــة مـــن املــجــمــوعــة األولـــــى بــتــصــفــيــات كـــأس أمـــم افــريــقــيــا 2017 في 

الخامس من سبتمبر/أيلول املقبل.
وسيطر العبو النجم الساحلي املتألقون في الفترة األخيرة على التشكيلة 

التي كشف عنها املدرب العائد لتدريب نسور قرطاج بعد 17 عامًا.

فريق يستغني عن العبين الدعائهم اإلصابة 
ــد أنــديــة الــقــســم الــثــانــي فــي الـــــدوري املــالــيــزي لــكــرة الــقــدم  ــرر رئــيــس أحـ قـ
االستغناء عن عدد من العبي الفريق بعد اتهامهم بادعاء اإلصابة. وقال 
سري محمد حسن، رئيس نادي نيجيري سيمبليان، إن ستة العبني فقط 
الــســادس في  املــركــز  الفريق  تــم االحتفاظ بهم بعد احــتــال  مــن التشكيلة 
الدوري الذي يضم 12 فريقًا. كما تم االستغناء عن املدرب كي ديفان بعد 

الفشل في التأهل إلى كأس ماليزيا.
وقال محمد حسن، عقب اجتماع إدارة النادي ملناقشة طرق تطوير الفريق، 
لكنهم سيحصلون  أقــل  بــرواتــب  القبول  عليهم  الجدد يجب  الاعبني  إن 

على حوافز أكثر عند الفوز.

توري خارج قائمة ساحل العاج
أعـــــلـــــن مـــيـــشـــيـــل دوســــيــــيــــه، 
مدرب منتخب ساحل العاج 
ــكـــرة الــــقــــدم بـــطـــل أفــريــقــيــا،  لـ
غياب القائد يايا تــوري عن 
الـــقـــائـــمـــة الـــتـــي ســتــســتــأنــف 
األمم  تصفيات بطولة كأس 
األفــريــقــيــة فــي الــشــهــر املقبل 
ملــنــحــه فـــرصـــة لــلــتــفــكــيــر فــي 

مستقبل مسيرته الدولية.
فـــي مقابلة  ــال دوســيــيــه،  وقــ

مــع موقع اتــحــاد ساحل الــعــاج على االنــتــرنــت، »تـــوري حاليًا فــي مرحلة 
التفكير في مسألة استكمال مشواره الدولي«. وأضاف »قابلته في لندن 
أن  املنتخب وأتمنى  رائــع وقــائــد  إنــه العــب  اعتمد عليه.  بأنني  وأخبرته 

يواصل مغامرته مع األفيال«.

الكازيت يغيب عن مواجهة كاين 
القدم في موسم  الفرنسي لكرة  الـــدوري  يغيب ألكسندر الكــازيــت، هــداف 
2014-2015، عــن مـــبـــاراة فــريــقــه لــيــون أمـــام كــايــن ضــمــن املــرحــلــة الــرابــعــة 

بحسب ما ذكر مدربه اوبير فورنييه.
ويعاني الاعب، الذي قابله الجمهور بصافرات االستهجان لدى خروجه 

من مباراة رين األخيرة )1-2(، من آالم في ظهره.
إزالة  بالتالي. نحاول  »لم يتمرن هذا األسبوع وسيغيب  وقــال فورنييه: 

آالم ظهره التي تعيقه منذ عدة أسابيع«.

وهران الجزائرية تنظم ألعاب البحر المتوسط
ألعاب  دورة  مــن   2021 نسخة  لتنظيم  الجزائرية  وهـــران  مدينة  اختيرت 
املــنــعــقــدة فــي مــديــنــة بيسكارا  الــعــمــومــيــة  املــتــوســط. واخـــتـــارت الجمعية 
عمار  الــجــزائــري  برئاسة   ،2009 عــام  األلــعــاب  استضافت  التي  اإليطالية 
الـــعـــبـــادي مــديــنــة وهـــــــران، ثـــانـــي مــــدن الـــجـــزائـــر، عــلــى حـــســـاب صــفــاقــس 
الــتــونــســيــة. وتـــقـــام ألـــعـــاب املــتــوســط كـــل 4 ســـنـــوات، وتــســتــضــيــف مدينة 

تاراغونا اإلسبانية نسخة 2017.

الجزائري مهدي مصطفى إلى باستيا 
أعــلــن نــــادي بــاســتــيــا الــفــرنــســي لــكــرة الــقــدم أن الـــدولـــي الــجــزائــري مهدي 
املــقــبــلــة. وأكــد  القليلة  الــســاعــات  فــي  لــوريــان  إلــيــه مــن  مصطفى سينتقل 
النادي على موقعه في شبكة االنترنت أن »باستيا ولوريان توصا إلى 
اتفاق بخصوص انتقال مهدي مصطفى، وأن األخير في باستيا للكشف 

الطبي الروتيني والتوقيع على عقد ملدة عامني مع إمكانية التمديد«.
وكان مهدي مصطفى خاض 24 مباراة مع لوريان وسجل له هدفًا.

االتحاد في صدارة الدوري السعودي
اعتلى االتحاد صدارة دوري املحترفني السعودي لكرة القدم مؤقتًا بفوزه 
الخليج 4-0 ضمن  األهلي مضيفه  الرائد 2-0 بينما سحق  على مضيفه 

الجولة الثانية للمسابقة.
رفع الفوز رصيد األهلي إلى أربع نقاط بعد حصوله على نقطة وحيدة في 
الجولة األولى بتعادله السلبي مع ضيفه التعاون بينما بقي الخليج من 

دون نقاط لخسارته في الجولة األولى أمام الفتح.

بلوزداد يتصدر دوري الجزائر
فاز شباب بلوزداد على مضيفه نصر حسني داي 3-0 في افتتاح الجولة 

الثالثة من دوري املحترفني الجزائري لكرة القدم.
ورفــع شباب بلوزداد رصيده إلى سبع نقاط في صــدارة املسابقة مؤقتًا 

بينما توقف رصيد نصر حسني داي عند ثاث نقاط في املركز العاشر.

أخبار مختصرة

تحقيق

فريق  على  الصعب  ومــن  األولــــى.  املجموعة 
العاصمة الفرنسية هضم وقوعه مع الفريق 
الــذي يخشاه كل املنافسني  امللكي اإلسباني 
املسابقة  في  املجيد  لتاريخه  نظرا  اآلخــريــن 
ــريــــات سيئة  ذكــ لـــه  أن  رغــــم  األم  ــة  ــ ــيـ ــ األوروبـ
في  الفرنسي  الفريق  أمـــام  مــرتــني  بخسارته 
كــأس االتــحــاد األوروبــــي )1993( وفــي كأس 

الكؤوس األوروبية عام 1994 قبل أن تلغى.
لـــكـــن وجـــــــود الـــثـــاثـــي الـــرهـــيـــب املــــكــــون مــن 
والفرنسي  رونــالــدو  كرستيانو  البرتغالي 
كريم بنزيمة والويلزي غاريث بايل ال بد أن 

يخيف أي منافس مهما عا شأنه.
ووقفت القرعة إلى جانب مانشستر يونايتد 
اإلنجليزي حني أوقعته في املجموعة الثانية 
مــع ايــنــدهــوفــن الــهــولــنــدي وســســكــا موسكو 
لفارق  نظرا  األملاني،  وفولفسبورغ  الروسي 
الــــخــــبــــرة الـــــــذي يـــصـــب فــــي مــصــلــحــة فــريــق 

»الشياطني الحمر«.
الى  التأهل  املنافسة على بطاقتي  وستكون 
الــــدور ثــمــن الــنــهــائــي فــي املــجــمــوعــة الثالثة 
ثــاثــيــة بـــني بــنــفــيــكــا الــبــرتــغــالــي واتــلــتــيــكــو 
مدريد اإلسباني وغلطة سراي التركي، فيما 
يعتبر استانة الكازخي الضيف الجديد على 
املــســابــقــة أضــعــف حلقة فــي املــجــمــوعــة، وقــد 

يكون سلمًا تتسلق عليه الفرق األخرى.
وأنــصــفــت الــقــرعــة بــرشــلــونــة الـــذي سيواجه 
بـــايـــر لــيــفــركــوزن األملـــانـــي ورومـــــا اإليــطــالــي 
وباتي بوريسوف البياروسي، فيما يتعني 
املسابقة  بطل  األملــانــي  ميونيخ  بــايــرن  على 
ــذل جــهــود  ــال اإلنــجــلــيــزي بــ ــنــ ــرات وارســ ــ 5 مـ
مــضــاعــفــة فــي املــجــمــوعــة الــســادســة لتخطي 
اوملــــبــــيــــاكــــوس  حــــســــاب  عــــلــــى  األول  الــــــــــدور 

اليوناني ودينامو زغرب الكرواتي.
ولن تفلت إحدى بطاقتي املجموعة السابعة 
ــــه  ــــدربـ مـــــن يـــــــدي تـــشـــلـــســـي اإلنــــجــــلــــيــــزي ومـ

يتنافس  فيما  مورينيو،  جوزيه  البرتغالي 
الفريق الذي قاده إلى اللقب عام 2004 بورتو 
عــلــى الــبــطــاقــة الــثــانــيــة مـــع ديـــنـــامـــو كييف 

األوكراني وماكابي تل أبيب.
وإذا كان باريس سان جرمان وقع في األولى 
مع بعض الخطر، فقد رحمت القرعة مواطنه 

لــيــون حــني أوقــعــتــه فــي الــثــامــنــة األخــيــرة مع 
زنيبت سان بطرسبورغ الروسي وفالنسيا 

اإلسباني والغانتواز السويسري.
ولـــو طــبــق الــنــظــام الــقــديــم لــكــان ريـــال مــدريــد 
عــلــى رأس إحـــدى املــجــمــوعــات اســتــنــادا إلــى 
أفــضــل حتى  الــتــي تجعله  تصنيفه ونــقــاطــه 
ــقـــب، لـــكـــن الــنــظــام  ــلـ مــــن بـــرشـــلـــونـــة حـــامـــل الـ
الجديد وضع بطل املوسم املاضي والدوري 
فـــي إســبــانــيــا وإنــكــلــتــرا وأملـــانـــيـــا وإيــطــالــيــا 
والبرتغال وفرنسا وروسيا في قبعة واحدة 
أبقي  فيما  الــثــمــانــي،  للمجموعات  كــرؤســاء 
على اعتماد تصنيف االتحاد األوروبــي في 

توزيع الفرق على القبعات الثاث األخرى.
اللقب فقد  أن برشلونة هو حامل  وباعتبار 
تم اختيار بطل هولندا كون بطولتها تحتل 

املركز الثامن في التصنيف األوروبي.
لجميع  منصفة  القرعة  كانت  الــعــمــوم،  وفــي 
الــفــرق الــكــبــيــرة فجنبت وقــــوع ريــــال مــدريــد 
ــدة  ــ ومــانــشــســتــر ســيــتــي فــــي مــجــمــوعــة واحـ
)أو  أو يوفنتوس  صعبة مع بايرن ميونيخ 

تشلسي( أو باريس سان جرمان.
ويشهد دور املــجــمــوعــات تــواجــد 5 فــرق من 
بلد واحــد للمرة األولــى في تاريخ املسابقة، 
ــــي  ــــدوري األوروبـ وذلــــك بــســبــب مــنــح بــطــل الــ
املسابقة  فــي  املشاركة  بطاقة  ليغ«  »يــوروبــا 
الـــقـــاريـــة األم، وكـــانـــت إســبــانــيــا املــســتــفــيــدة 
الثاني  القاري  باللقب  إشبيلية  تتويج  بعد 
وتـــأهـــل فــالــنــســيــا مـــن الــــــدور الـــفـــاصـــل على 

حساب موناكو الفرنسي.

ردود أفعال متباينة
وقال رئيس نادي برشلونة غوسيب ماريا 
بارتوميو إنه »ال توجد مجموعة سهلة« في 
دوري أبطال أوروبا التي سحبت قرعتها في 

موناكو.
وفـــي حـــني أكـــد أن مــجــمــوعــة فــريــقــة »جــيــدة 
وشــيــقــة لــجــمــاهــيــر الــبــرســا«، اعــتــبــر أنـــه »ال 
ــه »ســيــتــعــني  ــ تـــوجـــد مــجــمــوعــة ســـهـــلـــة« وأنــ
ــال، حيث  لــلــتــقــدم فـــي دوري األبــــطــ الــعــمــل« 
يــطــمــح بــرشــلــونــة إلــــى أن يـــكـــون أول فــريــق 

يتوج بلقبها مرتني على التوالي.
وقال العب ريال مدريد اإلسباني، البرتغالي 
األولــى  املجموعة  إن  رونــالــدو،  كريستيانو 
بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم التي أوقعته 

قرعة اليوم فيها تضم »فرقا قوية«.
)تويتر(  الاعب على حسابه بشبكة  وكتب 
التأهل،  وسنحاول  قوية  »فــرق  االجتماعية 

دوري األبطال لقب نسعى للفوز به«.
وقال مدرب باريس سان جيرمان الفرنسي، 
سيلعب  فريقه  أن  معرفة  عقب  بــان  لـــوران 
فــي املــجــمــوعــة األولـــــى، إن الــحــظ أوقــعــه مع 

»مــنــافــس ثقيل لــلــغــايــة«، فــي إشـــارة للنادي 
امللكي.

وقـــــال بــــان فـــي تــصــريــحــات نــشــرهــا مــوقــع 
ــادي الــفــرنــســي عــلــى الـــرغـــم مـــن هــــذا إن  ــنــ الــ

األمور كان من املمكن أن تكون أكثر تعقيدا.
وأشــار املــدرب من ناحية أخــرى إلــى الطابع 
الــــذي ستشمله مــواجــهــة بــاريــس  الــعــاطــفــي 
ســـان جــيــرمــان مــع مــاملــو الــســويــدي، الــنــادي 
السابق لنجم فريقه زالتان إبراهيموفيتش.

وأضـــــاف بـــان »نــحــن عــلــى رأس املــجــمــوعــة 
األولى وريال مدريد الذي كان في التصنيف 
لـــذا يمكننا اعــتــبــار أن هذين  الــثــانــي مــعــنــا، 
هما الفريقان املرشحان للتأهل، لكن من دون 
التقليل من شاختار وماملو ألنهما منافسان 

قويان«.
وأكـــد املــديــر الــريــاضــي ألرســنــال اإلنجليزي 
ديفيد مايلز أن فريقه »سعيد للغاية« بقرعة 
دوري أبـــطـــال أوروبـــــــا، لــكــنــه »كــــان يــفــضــل« 

تجنب مواجهة بايرن ميونخ األملاني.
وقال مايلز »القرعة لم تبدأ بالصورة املثالية 
بشكل  لــلــغــايــة  سعيد  لكنني  لــنــا،  بالنسبة 
املــجــمــوعــة فــي الــنــهــايــة«، خـــال تصريحات 
ــيــــة  أدلـــــــــى بــــهــــا لــــقــــنــــاة )بــــــــي تــــــــي( الــــريــــاضــ

البريطانية.
وأضاف »في الحقيقة كنت أفضل عدم اللعب 
أمام بايرن ميونخ، لكن هكذا سارت القرعة. 

حانت لحظة االنتقام منهم«.
ووصــف مــدرب فريق ماملو والعــبــوه القرعة 
ــعـــت بــطــل الـــســـويـــد فـــي املــجــمــوعــة  الـــتـــي أوقـ
األولـــى مــع ريـــال مــدريــد اإلســبــانــي وبــاريــس 
سان جيرمان الفرنسي وشاختار األوكراني 

بأنها »شديدة الصعوبة«.
ــال مــــدرب الــفــريــق اجـــي هـــريـــدي »الــقــرعــة  وقــ
شديدة الصعوبة رياضيًا. كنت أتمنى شيئا 
آخــر«. وأشــار إلــى أن فريقه واجــه في نسخة 
العام املاضي يوفنتوس اإليطالي وأتلتيكو 
مـــدريـــد اإلســبــانــي »الــقــويــني جــمــاعــيــا«، في 
حني يعد ريال مدريد وباريس سان جيرمان 
»من الفرق القوية في املهارات الفردية«، لكنه 

أكد قدرة فريقه على تحديهما على أرضه.
ــبــــو نــــــادي فــالــنــســيــا  وحــــــذر مـــســـؤولـــو والعــ
اإلسباني من اإلفراط في الثقة خال خوض 
أن  بعد  »التشامبيونز«  مجموعات  مرحلة 
الثامنة  الفريق في املجموعة  القرعة  أوقعت 

السهلة إلى حد كبير.
وقــالــت رئيسة الــنــادي الي هــون »ال يمكننا 
يــوجــد منافسون ضعفاء  الــشــكــوى ولــكــن ال 
احترام  املسابقة. علينا  املرحلة من  في هذه 
ــــرق فــي  ــا أفـــضـــل فـ ــهـ مــنــافــســيــنــا الـــثـــاثـــة ألنـ
دورياتهم. ال يمكننا التراخي أمام أي منهم«.
وأضــــــاف ظــهــيــر أيـــســـر فــالــنــســيــا أنــطــونــيــو 
باراجان في تصريحات إلذاعــة النادي »لقد 
وقــعــنــا فـــي مــجــمــوعــة مــعــقــولــة شــيــئــا مـــا«، 

مؤكدا أن زينيت هو املنافس األقوى فيها.
وأكد أنه »سيكون من الخطأ االعتقاد باننا 
أي فريق في  الستة عشر.  أصبحنا في دور 
هـــذه الــبــطــولــة قــد يلحق بــك الــضــرر، ويجب 

الخروج من كل مباراة بالثاث نقاط«.
وأشار العب الفريق شكودران مصطفى إلى 
»لكن ال يوجد  باملجموعة  الفريق  »سعادة« 

في التشامبيونز فرق سهلة«.
ــبــــاراة ونــحــن  وقـــــال »يـــجـــب الـــفـــوز فـــي كـــل مــ
ولكن  البدء،  في  كبيرة  رغبة  ولدينا  سعداء 
يــجــب املـــضـــي قـــدمـــا بــــحــــرص«، مــشــيــرا إلــى 

إمكانية العبور لدور الستة عشر.
التركي  ســـراي  لجلطة  الفني  املــديــر  واعتبر 
التي  القارية  بالبطولة  الثالثة  املجموعة  أن 
تــبــدو »سهلة نسبيًا«  الــقــرعــة  فيها  أوقــعــتــه 

مقارنة باملجموعات األخرى.
وقـــال املــــدرب فــي تــصــريــحــات نــشــرهــا موقع 
الويفا »أمامنا فرق تعتاد على الفوز دائما، 
الـــرابـــعـــة  لــلــســنــة  نـــحـــن فــــي دوري األبــــطــــال 
للمرحلة  سنتأهل  أننا  وأظــن  التوالي،  على 

التالية، لقد بدأ هذا الشعور ينمو داخلي«.
العريقة  القارية  البطولة  وتنطلق منافسات 
الــدور األول  في 15 أيلول/سبتمبر ويختتم 
ــواًل إلــى  ــ فـــي 9 كـــانـــون األول/ديـــســـمـــبـــر وصــ
ــاراة الــنــهــائــيــة الـــتـــي يــحــتــضــنــهــا ملعب  ــبــ املــ
»ســان ســيــرو« فــي ميانو اإليطالية فــي 28 

أيار/مايو.

E E

حسام أسامة

أفضل العــب في   جائزة 
ّ

أن ميسي استحق إال  مــدريــدي..  أنني  »بالرغم من 
أوروبا«، تعليق تكرر على وسائل التواصل االجتماعي والصفحات الرياضية 
بــعــد اإلعــــان عــن حــصــد ميسي جــائــزة األفــضــل فــي الــقــارة الــعــجــوز خــال 

منافسات املوسم املاضي، وهو ما يعتبر صحيحًا إلى حد كبير.
منافسات  في  والجماعية  الفردية  اإلنــجــازات  بني  يجمع  أن  ميسي  استطاع 
أداًء  بــطــوالت محلية وقــاريــة، وقــدم  للتتويج بأهم ثــاث  املــوســم وقــاد فريقه 
استثنائيًا افتقدته جماهير الكرة في املوسم قبل املاضي تحت قيادة املدير 

الفني األرجنتيني خيراردو تاتا مارتينو.
واستحق ميسي الجائزة بعد تصّدره ألغلفة الصحف الرياضية بعد أكثر من 
لقاء تألق فيه بشكل الفت، ويكفي ذكر مباراتي بايرن ميونخ في ذهاب نصف 

نهائي دوري أبطال أوروبا، وإشبيلية في كأس السوبر األوروبي.
وكان »البرغوث« في حاجة إلى عودة لتحقيق البطوالت وحصد الجوائز التي 
يرى أنه يستحقها، خاصة بعد رفضه أكثر من جائزة أخيرًا بسبب خسارة 
أفــضــل العب  وآخــرهــا جــائــزة  املنتظر،  األداء  تقديمه  عــدم  أو  بـــاده  منتخب 
أمام تشيلي  النهائي  أميركا، والتي خسرتها األرجنتني في  في بطولة كوبا 

مستضيفة البطولة.
الذهبية  الكرة  للفوز بجائزة  املرشحني  أبــرز  أحــد  وسيكون ميسي با شك 
ألفضل العب في العالم، خاصة لو واصل أداءه املمّيز خال منافسات املوسم 

الحالي، وهو ما لم يظهر إال مع تقدم مباريات املوسم.
ــازات خــال  ــجــ وســيــســعــى بــرشــلــونــة بــقــيــادة مــيــســي ملــواصــلــة تــحــقــيــق اإلنــ
 بأي شكل، بعد التعزيزات 

ً
منافسات املوسم الجاري، والذي لن يكون سها

التي دعمت صفوف معظم الفرق األوروبية، ووجود أكثر من قوة تهّدد العرش 
الكتالوني على الصعيدين املحلي والقاري. 

استحّقها ميسي

مجرّد رأي

القرعة أتت منصفة لجميع الفرق  رغم النظام الجديد الذي اعتمد هذا الموسم  )فاتح أيريل/االناضول(

ميسي يتسلم جائزة أفضل العب في أوروبا للمرة الثانية  )فاليري هاتشي/فرانس برس(

ــي عــلــى حــســاب إشــبــيــلــيــة، واســتــعــاد  ــ األوروبــ
الــنــجــم األرجــنــتــيــنــي مــســتــواه املــعــهــود خــال 
املوسم املاضي، وهو ما دعمه التفاهم الرائع 
بينه وبني الثنائي سواريز والبرازيلي نيمار 
دا سيلفا، ليصل عدد أهدافهم في املوسم 122 
هدفا بالبطوالت املختلفة. وأحــرز الاعب 58 
هدفا مع الفريق، واحتل صدارة هدافي دوري 
بالتقاسم  أهـــداف   10 ــا برصيد  أوروبــ أبــطــال 
ــالـــدو والـــبـــرازيـــلـــي، نــيــمــار دا سيلفا،  مـــع رونـ
ــدارة الــهــدافــني  ــة إلــــى وصـــولـــه لــــصــ ــافـ بـــاإلضـ

فـــي دوري األبـــطـــال وهـــدفـــني فـــي كـــأس املــلــك، 
وهـــو مــا جعله أحـــد أفــضــل املــهــاجــمــني خــال 

منافسات املوسم املاضي.

جائزة أفضل هدف
لم يكن هذا التكريم الوحيد الذي ناله ميسي، 
ــام  حـــيـــث فـــــاز هـــــدف الـــنـــجـــم األرجـــنـــتـــيـــنـــي أمــ
بــايــرن ميونخ األملــانــي فــي ذهــاب دور نصف 
أبــطــال  الــنــهــائــي للنسخة األخــيــرة مــن دوري 
أوروبا، بجائزة األفضل في املوسم في القارة 

مباراة بدور املجموعات لدوري األبطال. وجاء 
ــزي، العـــب أرســنــال  ــ هـــدف الــويــلــزي آرون رامــ
ــراي الــتــركــي في  ــام جـــاالتـــا ســ اإلنــجــلــيــزي، أمــ
املــركــز الــثــالــث بنسبة 9%، وهــو الــهــدف الــذي 
اعــتــبــره العــــب الـــوســـط نــفــســه »األفــــضــــل« في 

مسيرته الكروية.
وعــلــى صــعــيــد آخـــر فـــاز تــصــد الفـــت لــأملــانــي 
ــر شـــتـــيـــغـــن حـــــــارس مـــرمـــى  ــيـ مـــــــارك أنـــــــــدري تـ
بــرشــلــونــة اإلســبــانــي أمـــام بــايــرن مــيــونــخ في 
النهائي للنسخة املاضية  الــدور نصف  إيــاب 
من دوري أبطال أوروبا، بجائزة أفضل تصّد 
ــال تــصــدي  ــ لــلــمــوســم فـــي الـــقـــارة الـــعـــجـــوز. ونـ
الحارس األملاني أكبر عدد من األصوات خال 
ــاد األوروبــــــي  االســـتـــفـــتـــاء الـــــذي أجــــــراه االتــــحــ
لـــكـــرة الـــقـــدم )يـــويـــفـــا( عــلــى مــوقــعــه الــرســمــي 
على اإلنترنت. وحصل تصدي حــارس عرين 
الباوغرانا على إجمالي 66 ألفا و240 صوتا 
مانويل  مــواطــنــه  حصل  بينما   ،%28 بنسبة 
نوير حــارس بايرن ميونخ، على نسبة %20 
محتا املركز الثاني، وذلك عن تصديه الرائع 
لهجمة أمام روما اإليطالي في الجولة الرابعة 

ملجموعات دوري األبطال.
بــوفــون، حــارس  اإليطالي جانلويجي  وجــاء 
بنسبة  الثالث،  املــركــز  فــي  يوفنتوس،  مرمى 
إزاء  الـــخـــيـــالـــي  فــعــلــه  رد  بـــعـــد  ــا،  أيــــضــ  %20
تسديدة داني ألفيش في مباراة نهائي دوري 

األبطال أمام برشلونة اإلسباني.

ميسي: اإلنجاز لجميع 
زمالء الفريق وأتمنى أن 
نواصل تحقيق البطوالت

نال تصدي الحارس 
األلماني شتيغن أكبر عدد 

من األصوات

ــا مــع »صـــاروخ  ــ الــتــاريــخــيــني لــبــطــوالت أوروبـ
ماديرا« بـ80 هدفا. وأعرب ميسي عن سعادته 
»أتوجه  قائا  الــجــائــزة  بهذه  بالفوز  البالغة 
الــفــريــق، وأتمنى أن  فــي  بالشكر لكل زمــائــي 

نواصل تحقيق البطوالت في الفترة املقبلة«.
وتـــم اخــتــيــار الــنــجــم األرجــنــتــيــنــي عـــن طــريــق 
تصويت 54 صحافيا في الــدول املشاركة في 
االتحاد األوروبــي لكرة القدم، خال فعاليات 
تكريما  شهدت  والتي  »التشامبيونز«،  قرعة 

العجوز. وحصد هدف البرغوث األرجنتيني 
أكبر عدد من األصــوات خال االستفتاء الذي 
أجــراه االتــحــاد األوروبـــي لكرة القدم )يويفا( 
على موقعه الرسمي على اإلنترنت، بإجمالي 

199.190 صوتًا، ما يمثل نسبة %39.
البرتغالي  األزلــي  املقابل، حصل منافسه  في 
كريستيانو رونالدو، العب فريق ريال مدريد، 
وذلــك  الثاني،  املــركــز  على نسبة 24% محتا 
في  اإلنجليزي  ليفربول  مرمى  فــي  هدفه  عــن 

ــــوزه بــخــمــس بـــطـــوالت من  لــبــرشــلــونــة بــعــد فـ
دوري أبطال أوروبا.

المنافسان اآلخران
أمــا رونــالــدو املــتــوج بالجائزة املــوســم، فقدم 
الـــفـــردي، بينما  مــوســمــا جــيــدا عــلــى الصعيد 
فشل فــي تحقيق أي بطولة مــع ريــال مدريد، 
أبطال  مــن نصف نهائي دوري  بعد خــروجــه 
أوروبـــا واحــتــالــه وصــافــة الـــدوري اإلسباني 

وخروجه من ربع نهائي كأس امللك.
وتفوق »صاروخ ماديرا« في الجانب الفردي 
مـــحـــرزا 48 هــدفــا فـــي الــلــيــغــا، لــيــضــمــن الــفــوز 
بــالــحــذاء الــذهــبــي عــن املــوســم املــاضــي، بينما 
احتل صدارة هدافي دوري األبطال مع ميسي 
ونيمار، ووصــل رصيد أهــدافــه إلــى 61، وهو 
ــل فـــي مـــوســـم واحـــــد بــالــنــســبــة  ــدل األفـــضـ ــعـ املـ
لاعب، وهو ما لم يكن كافيًا من أجل حصده 

اللقب للمرة الثانية.

لويس سواريز
أما سواريز فقدم موسما رائعا مع برشلونة 
بالرغم من إيقافه طوال الدور األول، بقرار من 
االتــحــاد الــــدوري لــكــرة الــقــدم، بــعــد »الــعــضــة« 
الــشــهــيــرة فـــي مــــبــــاراة أوروغــــــــواي وإيــطــالــيــا 
ــــأس الـــعـــالـــم املـــاضـــيـــة. ونــجــح  بــمــنــافــســات كـ
ــا فــي  ــدفــ ــــي إحـــــــــراز 25 هــ ــتــــألــــق فـ املــــهــــاجــــم املــ
الـــدوري و4  املختلفة بواقع 16 في  البطوالت 
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سجل األميركي كريستيان تيلور ثاني أطول 
مترًا   18.21 وبلغت  التاريخ  في  ثالثية  وثبة 
عالية  منافسة  فــي  الذهبية  امليدالية  لينتزع 

املستوى ببطولة العالم أللعاب القوى.
ــلـــور ومـــنـــافـــســـه الـــكـــوبـــي بـــيـــدرو  وســــافــــر تـــيـ
بيشاردو إلى بكني بعد أن حققا في ما بينهما 
أفضل عشرة أرقــام في 2015، وكــان املتسابق 

الكوبي متفوقًا بتسجيله 18.08 مترًا.
وقـــــدم تــيــلــور وثــبــتــه الـــرائـــعـــة فـــي مــحــاولــتــه 
الـــســـادســـة واألخــــيــــرة لــيــتــأخــر بـــفـــارق بسيط 
وسجله  مترًا   18.29 البالغ  العاملي  الرقم  عن 
البريطاني جوناثان ادواردز في بطولة العالم 
ــام 1995. وجــــاءت أفــضــل وثــبــة لــبــيــشــاردو  عـ
البالغ  رقمه  لكن  األخيرة  في محاولته  أيضًا 
امليدالية الفضية بدا  الــذي منحه  17.73 مترًا 
متواضعا أمام ما شاهدته الجماهير باستاد 
ــلـــور. ونــــــال الــبــرتــغــالــي  ــيـ ــائـــر مــــن تـ عــــش الـــطـ
نــلــســون إيـــفـــورا - الــبــطــل األوملـــبـــي مــنــذ سبع 
ســنــوات - املــيــدالــيــة الــبــرونــزيــة فــي محاولته 
األخيرة أيضًا التي بلغت 17.52 مترا ليتفوق 
على األميركي عمر كـــرادوك الــذي كــان يحتل 
املـــركـــز الــثــالــث بــوثــبــة بــلــغــت 17.37 مــتــرًا في 
املحاولة قبل األخيرة. وقال تيلور )25 عاما( 
الذي فاز ببطولة العالم 2011 »كانت منافسة 

رائـــعـــة«. وأضــــاف »عــنــدمــا تــكــون قــريــبــًا بهذا 
الــشــكــل مـــن الـــرقـــم الــعــاملــي يــجــعــلــك هـــذا أكــثــر 
رغبة في املرة القادمة«. وتابع »كل ذلك مجرد 
استعداد لدورة األلعاب األوملبية في ريو دي 
جــانــيــرو«. كــذلــك أحــــرزت األمــيــركــيــة اليسون 
فــيــلــكــس مــيــدالــيــتــهــا الــذهــبــيــة الــتــاســعــة في 
بطولة العالم أللعاب القوى واألولى في سباق 
400 متر بـــأداء قــوي فــي اســتــاد عــش الطائر. 
وكانت انطالقة بطلة سباق 200 متر األوملبية 
األســـــــرع بــــني املـــتـــأهـــالت الـــثـــمـــانـــي لــلــنــهــائــي 
وتقدمت بفارق كبير بعد مرور 150 مترًا. وفي 
الجزء األخير كانت متقدمة بأربعة أمتار على 
أقرب منافسة لها وهي شوناي ميلر من جزر 
الباهاما، والتي لم تستطع تقليص الفارق في 
 29( فيلكس  وزمــن  النهائي.  املستقيم  املــســار 
عاما( الفائز الذي بلغ 49.26 ثانية هو األسرع 

في العالم هذا العام بينما نالت ميلر الفضية 
بعدما سجلت 49.67 ثانية. وذهبت امليدالية 
البرونزية إلى الجامايكية شيريكا جاكسون 
داي  كريستني  مواطناتها  على  تفوقت  التي 
)املركز الرابع( وستيفاني مكفيرسون )املركز 
ــز  ــركـ الـــخـــامـــس( ونـــوفـــلـــني ولـــيـــامـــز-مـــيـــلـــز )املـ
كريستني  البريطانية  وتــراجــعــت  الـــســـادس(. 
أوروغــو، بطلة 2007 و2013، والحاصلة على 
الــذهــبــيــة األوملــبــيــة بــاســتــاد عــش الــطــائــر قبل 
سبع ســنــوات، فــي الــجــزء األخــيــر مــن السباق 
ثــانــيــة.  فــــي 50.63  ــثـــامـــن  الـ ــز  املــــركــ ــلـــت  ــتـ واحـ
فقط  الثالثة  هــي  الذهبية  فيلكس  ومــيــدالــيــة 
أيـــام مــن انطالق  األمــيــركــي بعد ستة  للفريق 
بــطــولــة الــعــالــم فـــي بـــكـــني. ومــــن جــهــة أخــــرى، 
سجلت الــبــو لــنــديــة انــيــتــا فــودارتــشــيــك ثاني 
ــاريـــخ لــتــســيــطــر على  ــتـ أطـــــول مــســافــة عــبــر الـ
نهائي اإلطاحة باملطرقة للسيدات في بطولة 
العالم أللعاب القوى وتحرز اللقب لثاني مرة. 
البالغ عمرها 30 عاما  البولندية  واملتسابقة 
الــتــي تطيح باملطرقة  الــوحــيــدة  الــســيــدة  هــي 
ملسافة تزيد على 80 مترًا، وفعلت ذلك مرتني 
مـــتـــرًا في  بــالــذهــبــيــة مــســجــلــة 80.95  لــتــفــوز 

محاولتها الرابعة.
)رويترز(

أعلنت عائلة العداء الجنوب أفريقي، أوسكار 
بــيــســتــوريــوس أنـــه ســيــعــرف مــوعــد مــغــادرتــه 
السجن في 18 سبتمبر/أيلول املقبل، ليقضي 
تحت اإلقامة الجبرية ما تبقى له من عقوبة 
الــســجــن خــمــس ســنــوات الــتــي أديـــن بــهــا على 
خــلــفــيــة قـــتـــل صـــديـــقـــتـــه الـــعـــاطـــفـــيـــة، عـــارضـــة 
األزيـــــــــاء ريـــفـــا ســتــيــنــكــامــب. وعـــلـــمـــت عــائــلــة 
الــســجــون  الـــعـــداء أن املــســؤولــني فــي مصلحة 
ما  إذا  لتحديد  أســابــيــع  لثالثة  سيجتمعون 
السجن لحسن  مــغــادرة  الــعــداء يستحق  كــان 
السلوك، وفي هذه الحالة سيتم وضع تاريخ 
جديد لخروجه. وكانت مصلحة السجون في 
جنوب أفريقيا قد أعلنت في يونيو/حزيران 
املـــاضـــي، أن بــيــســتــوريــوس ســيــغــادر السجن 
فــي 21 أغــســطــس/آب الـــجـــاري، لــكــن تــم إلــغــاء 
هذا القرار في اللحظات األخيرة من قبل وزير 
العدل مايكل ماسوثا، على أساس أن التاريخ 

تم تحديده قبل أن يسمح القانون بذلك.
ــي، فــــإن  ــ ــقـ ــ ــريـ ــ ــانــــون الــــجــــنــــوب أفـ ــقــ ــلــ ووفـــــقـــــا لــ
أن يكمل فترة  أن يختار  بيستوريوس يمكن 
وذلــك  بمنزله،  الجبرية  اإلقــامــة  قيد  عقوبته 
بعد قــضــاء عــشــرة أشــهــر خلف القضبان، أي 
ما يعادل سدس عقوبته. ووفقا لوزير العدل 
التاريخ املبدئي تحدد باملوعد الذي يتم  فإن 
السجن،  فــي  أشــهــر  عــشــرة  بيستوريوس  فيه 
لكن ذلك كان قبل أشهر من منح العداء الحق 
السراح املشروط. وأثــارت  التمتع بإطالق  في 
بــيــســتــوريــوس للسجن  ــادرة  ــغــ مــ احــتــمــالــيــة 
انــتــقــادات عــديــدة مــن منظمات نسوية، أبــدت 

ارتياحها لتأجيل خروجه. 
أكتوبر/ في  عاما(   28( بيستوريوس  وأديــن 

تشرين األول املاضي بالسجن خمسة أعوام، 
بعد إطالقه الرصاص على صديقته العاطفية 
فجر  بريتوريا،  في  بمنزله  ستينكامب  ريفا 

14 فبراير/شباط 2013.

عــــاد الـــكـــولـــومـــبـــي، اســتــيــبــان تــشــافــيــز، إلــى 
لــلــدراجــات، متقدما  ــدارة ســبــاق إسبانيا  صـ
توم دومولني، بعد  الهولندي،  على    منافسه 
أن حــقــق الــفــوز فــي املــرحــلــة الــســادســة، وهــو 
ــبـــاق، لــيــثــبــت أنــه  الـــفـــوز الـــثـــانـــي لـــه فـــي الـــسـ

منافس ال يستهان به بالفعل.
وفـــقـــد  الــكــولــومــبــي تــشــافــيــز، ســـائـــق فــريــق 
ــعــــاء  ــوم األربــ ــ ــاء يـ ــسـ أوريــــكــــا املــــركــــز األول مـ

لصالح دومولني، متسابق فريق جيانت.
ــنــــدي، دانــيــيــل  وتـــفـــوق تــشــافــيــز عــلــى اإليــــرلــ
مـــارتـــن، مــتــســابــق كـــانـــونـــدالـــي، ودومـــولـــني، 
ــــن وصـــــــال إلـــــــى خـــــط الــــنــــهــــايــــة بــعــد  ــذيـ ــ ــلـ ــ والـ

املتسابق الكولومبي بخمس ثوان.

تسونغا،  ويلفريد  جــو  الفرنسي،  خــرج 
املــصــنــف الـــثـــالـــث، مـــن بــطــولــة ونــســتــون 
ســـالـــم املــفــتــوحــة لــلــتــنــس لـــلـــرجـــال. ففي 
والية  في  املقامة  للبطولة  الثالث  الــدور 
نـــورث كــارواليــنــا فــاز األمــيــركــي، ستيف 
عــلــى تسونغا  املــصــنــف 13،  جــونــســون، 
بــمــجــمــوعــتــني مــقــابــل مــجــمــوعــة واحــــدة 
بنتيجة 6-3 و4-6 و7-6. وخسر الروسي، 
تــــيــــمــــوراز جـــبـــاشـــفـــيـــلـــي، املـــصـــنـــف 15، 
الجزيري،  مالك  التونسي،  الــالعــب  أمــام 
بابلو  اإلســبــانــي،  تغلب  فيما  و4-6   5-7
ــلــــى اإليـــــطـــــالـــــي، ســيــمــونــي  ــــو، عــ ــنـ ــ ــاريـ ــ كـ
بوليلي، 6-4 و4-6 و6-1. وتأهل الكرواتي، 
ــا تـــشـــوريـــتـــش، املـــصـــنـــف الـــثـــامـــن،  بــــورنــ

للدور الرابع بعد فوزه على األرجنتيني، 
وتغلب  و1-6.   2-6 شــوارتــزمــان،  ديــيــغــو 
املصنف  بيلوتشي،  تــومــاس  البرازيلي، 
فيسيل،  ييري  التشيكي،  على  السادس، 
املصنف 11، بنتيجة 6-1 و6-7 و6-4 كما 
فـــاز الــفــرنــســي، بــيــيــر أوج إيــربــيــر، على 
البريطاني، الياش بديني، 6-3 و6-صفر. 
الثاني،  املصنف  أنــدرســون،  كيفن  وفـــاز 
ــنـــوب أفـــريـــقـــيـــا، عـــلـــى الـــبـــولـــنـــدي،  مــــن جـ
بنتيجة   ،16 املصنف  يانوفيتش،  يــرزي 
لــو ين  الــتــايــوانــي،  كــمــا تغلب  7-6 و4-6 
هسون، على تشونغ هيون، العب كوريا 

الجنوبية 7-6 و1-6 و5-7. 
)رويترز(

نبيل التليلي

نجح املنتخب التونسي في تحقيق 
املــالــي، وضمن  املنتخب  الفوز على 
الذهبي،  املربع  إلى  التأهل  بالتالي 
وتحمل مسؤولية تمثيل كرة السلة العربية 
في البطولة األفريقية لألمم التي يستضيفها 

على أرضه.
للمنتخب  الفني  املدير  التالتلي  عــادل  دخــل 
ــــس أمـــــــــام مـــالـــي  ــونـ ــ ــتــــونــــســــي مــــواجــــهــــة تـ الــ
بخماسي مــن أفــضــل مــا يــوجــد فــي رصــيــده 
البشري وبدا التركيز واضحا على الالعبني 
مــبــاراة  الفريق سيناريو  مــع  يتكرر  ال  حتى 
ثــمــن الــنــهــائــي أمـــام املنتخب املــغــربــي وأخــذ 
األسبقية فارق 6 نقاط 8-2 اعتمادًا على دفاع 
املنطقة وقطع الكرات في أســرع وقت ممكن، 

وأنهى الجزء األول بفارق 14 نقطة 18- 4.
هـــذا الـــفـــارق املــريــح مــكــن املــديــر الــفــنــي عــادل 
التالتلي من إجراء التغييرات وإراحة نجومه 
بن رمــضــان، صالح املــاجــري، وعــبــادة، ولكن 
ــا عــلــى اليقظة والــصــالبــة  مــع املــحــافــظــة دومـ
ــع الـــــكـــــرات أمـــــــام العـــبـــي  ــطــ ــة وقــ ــلـ تـــحـــت الـــسـ
املنتخب املالي حتى ال يجد راحته في تبادل 
الكرات، واحتفظ املنتخب التونسي بفارق 14 
من  املالي  املنتخب  تمكن  لكن   ،14-28 نقطة، 
تقليص الفارق أمام انخفاض حجم التركيز 
والتسرع الذي بدا على أداء الالعبني وأنهى 

الشوط األول 24-33.
التونسي  املنتخب  حافظ  الثالثة  الفترة  في 
عــلــى نــفــس األســبــقــيــة، ولـــم يــتــرك للمنتخب 
ــارق الــــــذي كـــان  ــ ــفـ ــ ــي فـــرصـــة تــقــلــيــص الـ ــالــ املــ
ينهي  أن  قــبــل  نــقــطــة،  بـــني 10 و14  يـــتـــراوح 
بأسبقية  الثالثة  الفترة  التونسي  املنتخب 
ناجحة  ثالثية  بعد   ،35-46 كاملة  نقطة   11

من الالعب رول في الثواني األخيرة.
أما الفترة الرابعة، فقد بذل خاللها املنتخب 
الفارق  فــي تقليص  كــل طاقاته طمعًا  املــالــي 
والعودة في املباراة، وكان املنتخب التونسي 
يبحث عن الرميات الثالثية لتوسيع الفارق، 
خاصة عن طريق الثنائي املبروك وحديدان، 
الفوز  في  مبتغاه  التونسي  املنتخب  وحقق 
إلى  بدايتها  مــن  عليها  سيطر  مــبــاراة  على 
والتأهل   ،60-67 بالفوز  واختتمها  نهايتها 
إلى املربع الذهبي ملالقاة املنتخب األنغولي.

املصري في تجاوز منافسه  املنتخب  وفشل 
األنــــغــــولــــي الــــــذي الح إصـــــــــراره كـــبـــيـــرًا عــلــى 
ــدر مــمــكــن مــن  ــ ــى أكـــبـــر قـ ــ تـــوســـيـــع الــــفــــارق إلـ
في  للفراعنة  الفرصة  يترك  ال  حتى  النقاط، 
ــاراة، وفــــرض مــنــتــخــب أنــغــوال  ــبـ ــاملـ الـــعـــودة بـ
فــتــرتــيــه  ــــي  فـ ــــوط األول  ــــشـ الـ ــى  ــلـ عـ ــرة  ــطـ ــيـ سـ
األولـــى والــثــانــيــة، على الــرغــم مــن أن البداية 

املنتخب  يــأخــذ  أن  قبل   9-10 متقاربة  كــانــت 
األنغولي األسبقية، ووصل الفارق إلى حدود 
20 نقطة، قبل نهاية الفترة الثانية 43 مقابل 
23 ولكن استفاقة نسبية للمنتخب املصري 
جعلت الشوط ينتهي بنتيجة 43-29، خاصة 
بعد أن تمكن الثنائي رامي إبراهيم وإيهاب 

أمني من تقليص الفارق.
في الفترة الثالثة، سيطر املنتخب األنغولي 
طوال وعرضا على مجرى املباراة، باالعتماد 
عــلــى خــبــرة الــالعــب أرمـــنـــدو كــوســتــا منسق 
األلعاب، وعرف نجاحا كبيرا في الثالثيات، 
والـــتـــقـــاط الـــكـــرات تــحــت الــســلــة حــيــث الحــت 
املنتخب  أداء  فــي  بــاألســاس  دفــاعــيــة  مشكلة 

املصري .
وأمام تعدد ارتكاب أخطاء املنتخب املصري، 
عاد الفارق إلى 20 نقطة، 75 -55، في الجزء 
الــــرابــــع، عــلــى الـــرغـــم مـــن مــــحــــاوالت الــالعــب 
ــهــــاب أمـــــني الــــــذي شـــكـــل مــفــاجــأة  املــتــمــيــز إيــ
املنتخب  أمـــام  نقطة   18 بتسجيله  البطولة 
للمنتخب  املسجلني  أفضل  وكــان  األنغولي، 
لــكــن تــواضــع أداء بــعــض الالعبني  املـــصـــري، 
ــم يــوفــر  صــعــب مــهــمــة املــنــتــخــب املـــصـــري ولــ

حلواًل عديدة للمدير الفني أحمد املرعي.
وخالل الفترة الرابعة حاول املنتخب املصري 
متأخرة  استفاقة  كانت  لكن  الفارق  تقليص 
على  وباالعتماد  األنغولي  املنتخب  وتمكن 
وتـــســـديـــدات  مــــنــــداز،  ادواردو  ــه  ــبـ العـ ــاء  ــ دهــ
ــــذي ســجــل 19 نــقــطــة، مـــن حسم  مـــواريـــس الـ

املواجهة لصالحه بفارق 20 نقطة 63-83.
ومـــن جــهــة أخــــرى، دخـــل املنتخب الــجــزائــري 
ــه بـــــقـــــوة وفــــــــــرض عــــلــــى املـــنـــتـــخـــب  ــ ــاراتــ ــ ــبــ ــ مــ
جعل  مما  مصلحته  يخدم  نسقًا  السنغالي 
فـــارق الــنــقــاط ال يــتــجــاوز خمس نــقــاط، وهو 
ــى،  ــ ــذي انــتــهــت عــلــيــه الـــفـــتـــرة األولـ ــ الــــفــــارق الـ
ــشــــوط األول،  ــن الــ ــرة الـــثـــانـــيـــة مــ ــتـ ــفـ ولـــكـــن الـ
إلـــى تقليص  الــخــضــر  عـــاد خــاللــهــا منتخب 
الــعــودة بعد  الــفــارق إلــى نقطتني 19-17، ثــم 
ذلك إلى نقطة واحــدة 25-24 وفــرط املنتخب 
الجزائري في أخذ األسبقية لصالحه، وأمام 
هـــذا الــتــســّرع، تــوصــل الــالعــب نـــدوي إلعـــادة 
إلــى 6 نقاط بثالثية ناجحة ثم ألول  الفارق 
الــفــارق لثمانية نــقــاط مما أجبر  مــرة وصــل 
الـــجـــزائـــري، صــالح  للمنتخب  الــفــنــي  املـــديـــر 
فياللي الدين على أخذ وقت مستقطع إلعادة 
الــتــركــيــز وطــالــب أبــنــاءه بــاالنــتــبــاه والــهــدوء 
وعدم التسرع، ومع بداية الفترة الثالثة بدا 
الجزائري قد تأثر على  أن املنتخب  واضحا 
املــســتــوى الــبــدنــي، بــعــد األداء الــكــبــيــر الـــذي 
قــدمــه أمـــام منتخب الــكــامــيــرون، وهـــو عامل 
وأنهى  كأفضل  السنغالي  املنتخب  استغله 

املباراة لصالحه بفارق 17 نقطة 58-75.

وأصــــــــدرت الـــقـــاضـــيـــة، ثـــوكـــوزيـــلـــي مــاســيــبــا، 
حكمها بإدانة بيستوريوس بتهم القتل غير 
العمد، مقرة بذلك روايــة العداء الــذي أكــد أنه 
ــام بـــإطـــالق الـــنـــار عــلــى صــديــقــتــه عـــن طــريــق  قـ
الخطأ، حيث كــان يعتقد بــوجــود لــص خلف 

الباب املغلق لحمام منزله. 
الحكم مطالبة بمحاكمته  النيابة  واستأنفت 
بيستوريوس  أن  اعــتــبــار  على  الــقــتــل،  بتهمة 

ويتصدر تشافيز الترتيب العام بفارق عشر 
ثــوان عــن دومــولــني، كما يتفوق على مارتن 
وعلى  ثانية،   33 بــفــارق  الترتيب  فــي  الثالث 
نيكوالس روتشي، متسابق سكاي وصاحب 

املركز الرابع، بفارق 36 ثانية.
أنني  وقــال تشافيز للصحافيني: »ال أصــدق 
فـــــزت. مــرحــلــة الـــيـــوم كـــانـــت طــويــلــة وشــاقــة 

وجاءت وسط أجواء حارة.«
»أنـــا سعيد  الــكــولــومــبــي:  املتسابق  وأضـــاف 
حقا وأريد أن أشكر الفريق بأكمله والطاقم. 

جميعهم كانوا رائعني.«
وأنــهــى الــبــريــطــانــي، كــريــس فـــروم، مــن فريق 
الثانية  للمرة  والفائز بسباق فرنسا  سكاي 

عندما أطلق الرصاص أربع مرات كان يعرف 
ــه ســيــقــتــل الـــشـــخـــص املــــوجــــود خـــلـــف بـــاب  ــ أنـ

الحمام سواء أكان لصًا أم ستينكامب.
نوفمبر/تشرين  فــي  الــعــداء  محاكمة  وستتم 
ــام مــحــكــمــة االســـتـــئـــنـــاف بــمــديــنــة  ــ الـــثـــانـــي أمــ
ــانـــون فـــي جــنــوب  ــقـ بــلــومــفــونــتــني. ويـــنـــص الـ
أفــريــقــيــا عــلــى الــســجــن ملـــدة 15 عــامــًا كعقوبة 
لــلــقــتــل. وتــعــرض بــيــســتــوريــوس لــبــتــر قدميه 
 بـــســـبـــب مــشــكــلــة صــحــيــة 

ً
عـــنـــدمـــا كـــــان طــــفــــال

جينية، ويركض على دعامتني من الكربون.
جــديــر بــالــذكــر أن شــهــرة بــيــســتــوريــوس )27 
فــي 2012 بعد مشاركته  ــاق  اآلفـ بلغت  عــامــا( 
فـــي أوملــبــيــاد لـــنـــدن، لــيــصــبــح بــذلــك أول عـــداء 
بأطراف اصطناعية يشارك في دورة لأللعاب 

األوليمبية.
)رويترز(

الــيــوم في  فــي يوليو تــمــوز املــاضــي، مرحلة 
املـــركـــز الــســابــع واحـــتـــل املـــركـــز الـــســـادس في 

الترتيب العام بفارق 55 ثانية.
ثنائية  لتحقيق  فـــروم  الــبــريــطــانــي  ويــســعــى 
نادرة في عام واحد تتمثل في الفوز بسباقي 
فــرنــســا وإســـبـــانـــيـــا وهــــو إنـــجـــاز لـــم يحققه 
سوى الثنائي الفرنسي جاك أنكتيل )1963( 
الــجــنــوب  ــتــــدح  وامــ  .)1978( هــيــنــو  ــار  ــرنــ وبــ
أفريقي، داريل إيمبي، أداء زميله في الفريق 
رائعة  بحالة  يمر  تشافيز  أن  »أعتقد  قــائــال: 
ــكـــون فــــي هـــذه  ــــني تـ فــــي الــــوقــــت الـــحـــالـــي وحـ

الحالة يبدو أنك لن ترتكب أخطاء.«
)رويترز(

بكين
تيلور ينتزع الميدالية الذهبية في بطولة العالم

بيستوريوس يغادر السجن قريبًا تشافيز إلى صدارة سباق إسبانيا

تسونغا يودع ونستون مبكرًا
بيستوريوس يقضي تحت 

اإلقامة الجبرية ما تبقى 
له من عقوبة السجن
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سيكسويل ما يزال يدرس الترشح لرئاسة الفيفا 
قال طوكيو سيكسويل، رجل األعمال الجنوب أفريقي والسجني السياسي 
السابق، إنه ال يزال يدرس احتمال الترشح ملنصب رئيس االتحاد الدولي 
لكرة القدم )الفيفا(. وأعلن سيكسويل، والذي يرأس لجنة تسوية النزاع 
بني االتحادين اإلسرائيلي والفلسطيني، عبر متحدث رسمي بداية الشهر 
الــحــالــي أنـــه يـــدرس الــتــرشــح لــخــالفــة ســيــب بــالتــر فــي املــنــصــب. وقـــال في 
مؤتمر عبر دائرة تلفزيونية مغلقة ملناقشة النزاع اإلسرائيلي الفلسطيني 
»سأتخذ قراري في الوقت املناسب لكن بالتأكيد نحن نتجه لوضع يحتاج 

فيه الفيفا لرئيس جديد وسأترك املسألة عند هذا الحد«.

سان جيرمان يتعاقد مع الفرنسي كورزاوا 
أعلن نادي باريس سان جيرمان بطل 
لكرة  الفرنسي  األولـــى  الــدرجــة  دوري 
الــقــدم أنـــه تــعــاقــد مــع الــظــهــيــر األيــســر 
كـــورزاوا ملدة  الدولي اليفني  الفرنسي 
خمس ســنــوات. ووقـــع الــالعــب البالغ 
ــًا والــــــــذي خـــاض  ــامــ ــمـــر 22 عــ ــعـ مــــن الـ
مباراتني دوليتني على عقد مع نادي 
العاصمة الفرنسية قادمًا من موناكو 

بعد اجتيازه الفحص الطبي. وقــال كــورزاوا ملوقع النادي على االنترنت 
»أنا سعيد للغاية باالنضمام لناد لديه مشروع طموح مثل باريس سان 

جيرمان«.

بلنسية يدعم دفاعه بالبرازيلي سانتوس
القدم  الدرجة األولــى اإلسباني لكرة  لــدوري  املنتمي  نــادي بلنسية  أعلن 
البرازيلي أديـــرالن سانتوس مــن براجا  املــدافــع  عــن توصله التــفــاق لضم 
البرتغالي ملدة خمسة أعوام. وقال سانتوس ملوقع بلنسية على االنترنت 
»أنـــا سعيد وفــخــور بالتوقيع لــهــذا الــنــادي األوروبــــي الــكــبــيــر«. وأضــاف 
الالعب البالغ من العمر 26 عامًا والذي تبلغ قيمته السوقية 7.5 ماليني 
يورو )8.4 ماليني دوالر( بحسب موقع ترانسفيرماركت »اللعب في دوري 

األبطال والدوري اإلسباني أهداف مهمة بالنسبة لي«.

تعطل موقع مالمو بعد اإلعالن 
عن عودة ابراهيموفيتش

ــادي مـــاملـــو الــــســــويــــدي بــســبــب الــضــغــط  ــنــ ــع االلـــكـــتـــرونـــي لــ ــوقــ تــعــطــل املــ
الجماهيري الشديد عليه بعد سحب قرعة دور املجموعات لبطولة دوري 
أبطال أوروبا لكرة القدم والتي أسفرت عن عودة زالتان ابراهيموفيتش 
مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي إلى مسقط رأسه ملواجهة الفريق 
الذي بدأ فيه مسيرته. وقال بيتر اهالندر املسؤول اإلعالمي بنادي ماملو 
فــي مــحــادثــة هــاتــفــيــة مــع رويـــتـــرز »كـــان هــنــاك ضــغــط شــديــد عــلــى املــوقــع 
املــواجــهــة« معبرًا عــن سعادته بااللتقاء مع  فــور اإلعـــالن عــن  االلكتروني 

فريق ابراهيموفيتش.

النصر يفوز في كأس المحترفين باإلمارات 
سجل البرازيلي نيلمار هدفًا في الوقت القاتل ليقود فريقه النصر لفوز 
صعب 1-0 على مضيفه بني ياس في مستهل حملة الدفاع عن لقبه في 

بطولة كأس املحترفني اإلماراتية لكرة القدم.
إلــى فــوز مثير 2-3  وقلب فريق الشباب تــأخــره أمــام ضيفه دبــا الفجيرة 

بفضل ثنائية من العبه هنريكي لوفانور القادم من مولدوفا.

أخبار مختصرة

تقرير

النتيجة أعادت الثقة للجماهير، وذلك بعد األدء املتواضع الذي ظهر به الفريق 
فــي األســبــوع األول لـــلـــدوري. الــضــغــوط كــانــت كــبــيــرة، خــاصــة بــعــد االهــتــمــام 
بتراجع األداء والثقة املبالغ بها، وتوجب علينا أن نقدم صورة مغايرة ونظهر 

للجماهير الوجه الذي أظهرناه طوال املوسم املاضي.
كريستيان جروس )املدير الفني للنادي األهلي السعودي(

¶  ¶  ¶
شـــرف لــنــا، كــنــادي بــاريــس ســـان جــيــرمــان، مــواجــهــة ريـــال مــدريــد فــي دور 
املجموعات وأتوقع مباراتني مثيرتني بني بطل فرنسا والبطل القياسي لدوري 
األبطال.  لدينا فريق أفضل من نظيره في املوسم املاضي، وطموحاتنا كبيرة 

في تجاوز عقبة الدور قبل النهائي والتقدم للمربع الذهبي.
ناصر الخليفي )رئيس نادي باريس سان جيرمان الفرنسي(

¶  ¶  ¶
طبيعي أن يمر الفريق بحالة عدم اتزان يكون فيها بعيدا عن حالته الطبيعية 
الهالل لها دور في هــذا. هناك فرق كبيرة  أمــام  فنيا، وربما تكون الخسارة 
في العالم خسرت كأس السوبر في بداية املوسم، مثلما حدث مع برشلونة 

اإلسباني الذي هزم على يد أتلتيك بلباو بنتيجة لم يكن يتوقعها الكثيرون.
حسني عبدالغني )قائد النصر السعودي(

 
¶  ¶  ¶

اآلن سوف أستعد للعام املقبل من أجل األلعاب األوملبية وسأعود أكثر قوة. أنا 
األكبر سنا في هذا املضمار )33 عاما( وما زلت أعدو بشكل جيد للغاية .. 

ينتابني شعور جيد عندما أنافس هذا الفتى«  )يقصد بولت(.
جوستني جاتلني )العداء األميركي(

¶  ¶  ¶
أول  بعد  أنــه  أمــر طبيعي  هــذا  لياقتهم.  إلــى كامل  لــم يصلوا  الالعبني  بعض 
مباراتني أو ثالث يكون الالعب غير مكتمل اللياقة، لم نحظ ببداية مثالية. لعبنا 
ثالث مباريات ونريد أن نلعب 60 وخسرنا مباراة لم يكن علينا خسارتها. 
قلت إننا نريد أن نبدأ بقوة ألنه كانت أمامنا قمتان ومواجهة ليفربول على 

ملعبنا.
أرسني فينغر)املدير الفني لنادي أرسنال اإلنجليزي(

¶  ¶  ¶
لقد قدمت وعودا من أجل الحفاظ على نفسي وعائلتي وميالن وميهايلوفيتش 
ورايــوال، وكل من يحبني وساعد في إعطائي فرصة أخرى. اآلن أنا أبدأ من 
الصفر. أنا أعلم أنه من الصعب ارتكاب أخطاء جديدة. يجب أن أقنع الجميع 

بإمكانياتي«.
ماريو بالوتيلي )العب ميالن اإليطالي(

¶  ¶  ¶
كنت أتمنى أن يفوز مدريد على خيخون ألن أمامنا اآلن ثورًا هائجًا. مدريد 
املــبــاراة على  لــم يفز ولــم يسجل فــي مباراته االفتتاحية وهــذا يعني أن هــذه 
أرضه ستكون استثنائية بالنسبة له. يجب أن نجعل امللعب مزدحما أمامه، 
في وجود العبني يتحلون بالسرعة، مثل غاريث بيل وكريستيانو ال يمكنك 

السماح بوجود مساحات.
بيبي ميل )مدرب ريال بيتيس اإلسباني(
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القريا
حاضنة الثورة السوريّة الكبرى

حنين عتيق

ــــوب مـــحـــافـــظـــة  ــنـ ــ ــا جـ ــ ــريـ ــ ــقـ ــ ــع الـ ــقــ تــ
تــبــعــد عــنــهــا فقط  الــــســــويــــداء، إذ 
ــرًا. يـــاقـــيـــك  ــتـــ ــومـــ ــلـــ ــــن كـــــيـــ ـــريـ ــــشــ عـ
ــار  ــجـ ــل، إذ تـــحـــتـــفـــي أشـ ــيـ ــمـ ــجـ مـــدخـــلـــهـــا الـ
النخيل بزائرها مثلما يبتهج العنب على 

باب كل بيت فيها.  
يعود اسم القريا إلى كلمة »الِقرى«، وتعني 
إطعام الضيف القادم من أي مكان وإكرامه 
مها طــالــت إقــامــتــه، وهـــذه سمة عــامــة لدى 

أهل جبل العرب. 
البلدة بتاريخ قديم يظهر من  تمتاز هــذه 
 عــلــى أنــهــا مــســكــونــة منذ 

ّ
خــــال آثــــار تــــدل

العصر الحجري. إضافة إلى آثار رومانية 
لـــم تــــزل مـــوجـــودة حــتــى اآلن، مــثــل الــَعــَمــد 

الروماني. 
وما زاد من شهرة هذه البلدة هو تسطير 
انطلقت  إذ  الحديث،  التاريخ  على  اسمها 
الكبرى عام  السورية  الــثــورة  منها شـــرارة 

صرح سلطان األطرش في القريا )العربي الجديد(

1925، بقيادة أحد زعمائها، سلطان باشا 
ــــددًا كــبــيــرًا مـــن شــهــداء  األطــــــرش، لــتــقــّدم عـ

الثورة ولتكون منارة للحرية. 
كانت  والبسيطة  البعيدة  البلدة  هــذه  فــي 
كانت  الــثــوار، حيث  اجتماعات  أهــم  تعقد 
ــدار ثــورة كاملة ضد االحــتــال الفرنسي. 

ُ
ت

وقــد اعــتــادت هــذه البلدة وجــود الضيوف 
 

ّ
الدائم واألعداد الكبيرة من الزائرين. ولعل
أهم ما تتباهى به هذه البلدة هو مضافة 
ســلــطــان األطــــرش، الــتــي لــم تـــزل حــتــى اآلن 
تزل  ولم  األصلية،  بكل موجوداتها  قائمة 
قــبــلــة لــلــزائــريــن والــســيــاح الــذيــن يأتونها 
وليقرأوا  فيها،  جــرى  ما  حقيقة  ليعيشوا 
قة في زاوية 

ّ
وصّية سلطان التي لم تزل معل

نــادى فيها »إلــى الساح،  املضافة، والــتــي 
ــذ بـــالـــقـــّوة ال ُيــســتــرّد  ــ خـ

ُ
إلــــى الـــســـاح، مـــا أ

بــغــيــرهــا«، والــتــي قـــال فيها أيــضــا جملته 
الشهيرة »الدين لله والوطن للجميع«. ثم 
ــرة، كــمــا كـــان يشربها  لــيــشــربــوا الــقــهــوة املــ

الفرسان قبل الذهاب إلى املعركة.

الذي  الكبرى  الثورة السورية   صرح 
ّ

ولعل
ـــف الــكــثــيــر 

ّ
ــل ُبـــنـــي فــيــهــا حـــديـــثـــا، والــــــذي كـ

لــيــظــهــر بـــهـــذا الـــشـــكـــل الــجــمــيــل والــضــخــم 
واملمّيز معماريا وجمالّيا، هو ما يمّيزها 
اآلن عن أي مكان آخر في سورية، وهو ما 

يجعل تاريخها حاضرًا في كل لحظة. 
يـــتـــألـــف الــــصــــرح مــــن بـــنـــاء ضـــخـــم مــغــطــى 
بحجر البازلت األســود. تعلوه عدة أعمدة 
عالية جــدًا تمّكنك من رؤيته من أي مكان 
ــة كــبــيــرة  ــاحــ ــيـــط بــــه ســ ــدة. وتـــحـ ــلــ ــبــ فــــي الــ

مرصوفة بالحجارة السوداء. 
داخـــل الــصــرح هــنــاك متحف غــنــي للثورة 
رفــات  إلــى  باإلضافة  وتاريخها.  السورية 
التي ترقد فيه وتحرس  سلطان األطــرش، 

التاريخ من النوم.
تفتخر هذه البلدة أيضا بأن أول علم عربي 
ق على مقر أول حكومة في دمشق بعد 

ّ
عل

ق 
ّ
تحريرها من العثمانيني حيك فيها وعل

بيد أحد أبنائها.
ــا فـــهـــو ابــــــن مـــاضـــيـــهـــا، إذ  ــرهــ ــاضــ أمــــــا حــ

تـــــزدان بــنــســبــة كــبــيــرة جــــدًا مـــن املتعلمني 
واألســاتــذة  الجامعية  الشهادات  وحاملي 
ــاب 

ّ
الــجــامــعــيــني، إضــافــة إلـــى عـــدد مــن الــكــت

ــو الــنــســبــة  ــــت فــيــهــا هــ ــــافـ والـــفـــنـــانـــني. والـ
مات تبعا لعدد 

ّ
املرتفعة جدًا للنساء املتعل

السكان، والتي ربما تكون من أعلى النسب 
في الوطن العربي. 

ــذا جــعــل مـــن الـــقـــريـــا مــنــبــرًا حقيقيا  كـــل هــ
لكثير من الفعاليات الثقافية، وخاصة تلك 
التي كانت تتم بشكل غير رسمي وتحاول 
الهروب من سلطة النظام، إذ بقيت ولفترة 
ــاب 

ّ
ــد الــكــت طــويــلــة تــســتــقــبــل أســبــوعــيــا أحــ

فــي إحـــدى مــضــافــاتــهــا، مــع عـــدد كبير من 
مثقفيها، ليدور حوار رائع بألفة نادرًا ما 

تتكرر.  
ز حجم 

ّ
ــد يـــعـــز ــ ــذا مـــا جــعــل نـــظـــام األسـ ــ وهـ

الـــوجـــود األمـــنـــي فــيــهــا ويــعــتــقــل عــــددًا من 
شبابها منذ التسعينات. 

أمـــا فــي ثـــورة الــشــعــب الــســوري ضــد نظام 
األســـــد، فــقــد كــانــت الــقــريــا مـــن أول أمــاكــن 
مــحــافــظــة الـــســـويـــداء الـــتـــي شـــهـــدت حــراكــا 
تظاهرات  عــدة  فيها  لتقوم  مدنيا،  سلميا 
وليماَرس  وحــمــاه،  لدرعا وحمص  تنادي 
عليها القمع واالعتقال، ولتزف العديد من 

شبانها شهداء تحت التعذيب. 
وال زالــت القريا الــيــوم، رغــم كل ما يجتاح 
سورية من رايات ســوداء، ترّدد للسوريني 
جميعا مقولة سلطان األطرش »الدين لله 

والوطن للجميع«. 

يعود اسم القريا إلى 
كلمة »الِقرى«، وتعني 
إطعام الضيف القادم 
من أي مكان وإكرامه 

مها طالت إقامته، 
وهذه سمة عامة لدى 

أهل جبل العرب

■ ■ ■
تمتاز هذه البلدة 

بتاريخ قديم يظهر من 
 على 

ّ
خالل آثار تدل

أنها مسكونة منذ 
العصر الحجري

■ ■ ■
 أهم ما تتباهى به 

ّ
لعل

هذه البلدة هو مضافة 
سلطان األطرش، 

التي لم تزل حتى اآلن 
قائمة بكل موجوداتها 

األصلية

باختصار

الثورة  بلد  القريا،  الكبير فيها إنك هنا في  الصرح  إليها دون أن تحّدثك عن نفسها، مذ تدخلها يقول لك  تأتي  أن  ال يمكن 
السورية الكبرى، بلد التاريخ الذي ال يُنسى

هوامش

رشا عمران

ــى مــهــرجــان  ــ ــام 2011، إل ُدعـــيـــت، فـــي مــنــتــصــف عــ
ثقافي في مالطا، مع كتاب وشعراء عرب وأوروبيني 
وأميركيني. كان املهرجان بمثابة التحية إلى ثورات 
الربيع العربي التي كانت في ألقها. مالطا دولة صغيرة 
الجمال، تشبه مدننا الساحلية في  جــدًا، وغاية في 
للغزو،  عــّرضــهــا  الجميل  موقعها  ولــبــنــان،  ســوريــة 
وتعاقبت عليها حضارات قديمة وحديثة، بدءًا من 
 إلى 

ً
الفينيقيني والــرومــان مــرورا باإلسالم، وصــوال

الدول األوروبية االستعمارية. هذا كله جعلها حالة 
وفي  املعمارية،  نظمها  وفــي  لغتها  فــي  استثنائية، 
املهرجان  كــان  املجتمعية.  وثقافته  شعبها  طبيعة 
فرصة لنا الكتشاف هذه الدولة، في الفاعليات أوعبر 
والجزر  البحر  إلــى  لنا،  تنظيمها  تــم  التي  الــرحــالت 
القليلة هناك، إلى القسم الحديث من العاصمة، إلى 
منطقة األثرياء القديمة الفاتنة، وإلى القرى الصغيرة 
جدًا املنتشرة على جوانب العاصمة، غير أن الزيارة 
األهــم، بالنسبة للمنظمني، كانت إلى املنطقة األثرية 

املحمية، وإلى املتحف املقام في املنطقة نفسها. 
ومدهشة:  كبيرة  منطقة  أمــام  سنكون  أننا  توقعنا 
نحن في مالطا، ومالطا في ذاكرتنا العربية حاضرة 
جدًا، غير أن صدمتنا كانت كبيرة، حني وصلنا إلى 

دخلنا،  والترتيب،  األناقة  بالغ  بناء صغير  املتحف: 
بعد شـــراء تــذاكــر الــدخــول، لــنــرى فــي غــرفــه القليلة 
ــرة، وفــــي داخــلــهــا بــقــايــا أوان  ــاخـ خـــزائـــن بــلــوريــة فـ
فخارية قديمة، وتماثيل أثرية صغيرة وحلى قليلة، 
كل  وعلى  والروماني.  الفينيقي  العهدين،  إلى  تعود 
نافذة بطاقة تشرح تاريخ القطعة املعروضة، كعادة 
املتحف، مشينا  بعد  الــعــالــم.  دول  كــل  فــي  املتاحف 
قليال لنرى أنفسنا تحت خيمة عاليٍة، تظلل ما تبقى 
من سور دائري حجري، يعود إلى العصر الروماني. 
 لنا 

ً
قالوا لنا إنه كان مسرحًا رومانيًا. ما كان مذهال

هو طريقة حماية بقايا املسرح من عوامل الطبيعة. 
، أيــضــًا، فــي طــريــق تــرابــيــة مــنــحــدرة، 

ً
مشينا قــلــيــال

الكبير، بضعة  اليوناني  املسرح  تبقى من  ما  لنرى 
أعمدة، وبقايا مدرجات، وبقايا غرف حجرية. سألنا 
مرافقينا: هل هناك مناطق أثرية أخرى؟ هناك القليل 
املتفرق، األهم هو هنا، قالوا. بالنسبة لنا، نحن العرب، 
كنا مذهولني بمدى اعتزاز مرافقينا بهذا األثر الذي 
ليس سوى جزء صغير جدا مما لدينا في بالدنا. 
كنا نراقبهم كيف يمسحون بأيديهم على الحجارة 
القديمة بحنان وفخر استثنائي، كيف يشرحون لنا 
للحفاظ  وطرقهم  لهم،  بالنسبة  الهائل  التاريخ  هــذا 

عليه رمزًا لعراقة بلدهم.
أصــدقــاء مصريني،  ثالثة  ومعي  السورية  أنــا  كنت، 

ر بالدنا التي تم نهبها وتجريفها من ذاكرتها 
ّ
نتذك

الحضارية، وبيعها لتعرض في متاحف العالم، كيف 
يتم  آثــار حضاراتنا، كيف  أهــم  تخلو متاحفنا من 
كنا  ذلــك،  ومــع  لدينا.  الهائلة  األثرية  باملناطق  الفتك 
كــل شــيء.  بــاألمــل: سيتغير  أيــضــا مفعمني  وقتها 
وعراقتها.  الــحــضــاريــة  قيمتها  بــالدنــا  ستستعيد 
الدول الجديدة التي سنبنيها بعد الثورات ستعيد ما 
تناهبه العالم من آثار حضاراتنا، سنعيد إلى بالدنا 
حاملني،  مجرد  كنا  وأصالتها.  وتاريخها  ذاكــرتــهــا 

ثوريني حاملني.
ر رحلتي إلى مالطا هذه األيام، وأنا أرى يوميًا 

ّ
 أتذك

مــا يــحــدث فــي ســوريــة، كــيــف يــتــواطــأ الجميع على 
كيف  القديم.  الحضاري  بالتاريخ  يربطها  مــا  هــدم 
ــواق األثــريــة.  ــ تــدمــر طــائــرات الــنــظــام املــســاجــد واألسـ
كيف تدمر صواريخ الكتائب املسلحة أطراف القالع 
واملــدن القديمة. كيف يهّد )املــحــررون( التماثيل في 
ــدن الــتــي يــدخــلــونــهــا. كــيــف يــفــتــك تــنــظــيــم داعـــش  املــ
تماثيل،  معابد،  للحضارة بصلة، من  يمت  ما  بكل 
ــار وتهريبها.  اآلثــ أثــريــة. كــيــف تنشط ســرقــة  مـــدن 
كيف يــحــدث هــذا كــلــه، والــعــالــم صــامــت أو متواطئ، 
 على دم اإلنــســان الــســوري، ملــاذا 

ً
وقــد تــواطــأ أصـــال

سيتحرك أمام التاريخ السوري؟ ما يثير الرعب أكثر 
فــي حالنا الــســوري أن عــددا ال بــأس بــه ممن كانوا 
األصيلة،  الحديثة  النبيلة،  الــســوريــة  بهذه  يحلمون 
ــتــاريــخ، بــذريــعــة أن الحجر  يــصــمــتــون عــن تــدمــيــر ال
ليس أهم من البشر، متناسني أن هذا الحجر ذاكرة 
ورائحة، وبصمات بشر كانوا يحلمون، مثلنا، ببالد 
الزمن.  يهدمه  ما  ترمم  البشر  من  وبأنسال  رائعة، 
هــذا الحجر هــو مــا يميز عــراقــة الــبــالد، هــذه البالد 
التي يميتها أبناؤها بكل أسباب املوت، بينما يبقى 
هــذا الحجر الــذي ال يعجب أحــدًا شــاهــدا أزلــيــًا على 
مــا حــدث ويــحــدث. هــذا هــو ربــمــا مــا يجعل الجميع 
يريدون تحويله إلى تراب، لكي ال يبقى ما يدل على 

ما كان هنا ذات يوم. 

الحجر شاهدًا

وأخيرًا

كيف يحدث هذا كله، 
والعالم صامت أو متواطئ، 

وقد تواطأ أصًال على دم 
اإلنسان السوري؟
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