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الشبكات المالية تصب في خدمة العائلة الحاكمة في سورية  )باتريك باز/فرانس برس(

القاهرة ـ العربي الجديد

الــصــحــة املــصــريــة  ــادر فـــي وزارة  كــشــفــت مـــصـ
الــجــديــد« أن »جــهــة ســيــاديــة« تتولى  ــعــربــي  »ال ـــ ل
التحقيق في احتمال تفشي وباء قاتل في البالد 
بعد سلسلة الوفيات الغامضة التي سجلت داخل 
املختلفة  املــحــافــظــات  فــي  املستشفيات  مــن  عــدد 
خـــالل األيــــام الــثــالثــة املــاضــيــة. وأكــــدت املــصــادر 
الحقيقية  ــداد  األعــ هــنــاك تكتمًا شــديــدًا حــول  أن 

للوفيات الغامضة، التي شهدتها املستشفيات.
وأوضحت املصادر أّن »هناك ثالثة مستشفيات 

فــي الــقــاهــرة وحــدهــا شــهــدت أكــثــر مــن ٥٥ حالة 
 ،)

ً
وفاة، في مناطق حلوان )جنوبًا(، شبرا )شماال

ــارت  ــ ــتـــون ومـــديـــنـــة نــصــر )شــــرقــــًا(«. وأشـ ــزيـ والـ
ــــى أن مـــن بــيــنــهــا مــســتــشــفــى واحــــدا  املـــصـــادر إل
شهد ٣٨ حالة وفاة يوم الجمعة املاضي، ومعظم 
املــتــوفــن فــي أعــمــار صــغــيــرة، كــانــوا قــد وصــلــوا 
املستشفيات مصابن بارتفاع في درجة الحرارة 
وصل إلى ٤٢ و٤٣ في بعض الحاالت، وجميعهم 
للمصادر،  ووفقًا  متشابهة.  بأعراض  مصابون 
دفــعــت هــذه الــتــطــورات »جــهــة ســيــاديــة فــي الــدولــة 
إلـــى تــولــي مــلــف الــتــحــقــيــق فــي األمــــر، وال سيما 

في ظل تخوف من تفشي فيروس غامض«، في 
الجديد«  »العربي  لـ أخــرى  مــصــادر  حــن كشفت 
أّن »هــنــاك تشككًا فــي أن تــكــون هــذه اإلصــابــات 
السحائي«.  االلتهاب  أو  الشوكية  الحمى  نتيجة 
وكــان وزيــر الصحة املــصــري، عــادل الــعــدوي، قد 
ــادر عــن الــــــوزارة، أّن  أعــلــن فــي بــيــان رســمــي صــ
هــنــاك ٢١ حــالــة وفـــاة، إال أنــه أرجـــع تلك الــحــاالت 

الرتفاع درجات الحرارة التي تشهدها محافظات 
كافة حــاالت  أّن  تأكيده  مــن  الــرغــم  مصر. وعلى 
الوفاة من كبار السن، إال أنه أعلن تشكيل لجنة 
علمية للتحقيق في أسباب الوفيات، التي قال إنها 
ناتجة من ضربات شمس. لكن املصادر الخاصة 
الجديد«  »العربي  لـ الصحة نفت  من داخــل وزارة 
 إلى أن »أعداد 

ً
صحة تصريحات العدوي، مشيرة

ولفتت  أعلنه«.  الــذي  العدد  بكثير  تفوق  الوفيات 
املصادر إلى أّن »الوزير أصدر تعليمات لألطباء 
أسبابها،  أو  الحقيقية  األعــداد  الحديث عن  بعدم 

حتى ال يتعرضوا لعقوبات مشددة«.

مصر: وفيات غامضة وتحقيق باحتمال تفّشي وباء 
خاص

نور الشريف حدوتة مصرية
نور الشريف، أو محمد جابر، يرحل عن 69 عامًا، مستسلمًا للمرض. عاشق ترك 

لنا عشرات األفالم والمسلسالت، ليبقى حالة فنية خاصة. ]22ـ23[
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الخيار العسكري يتقدم على السياسي

العربي الجديد

الــســوري تفيد  جميع األجـــواء املتعلقة بامللف 
ــاد لــيــتــصــّدر   خـــيـــار الــحــســم الــعــســكــري عــ

ّ
ــأن ــ بـ

ــام مــــن الـــتـــرويـــج الحـــتـــمـــاالت  ــ املـــشـــهـــد بـــعـــد أيــ
الــتــوصــل إلــى حــلــول سياسية، فــي ظــل أجــواء 
تلت االتفاق النووي اإليراني ولقاءات الدوحة. 

ــفـــاع حــظــوظ الــحــســم الــعــســكــري  مـــؤشـــرات ارتـ
عـــبـــرت عــنــهــا، أمــــس الـــثـــاثـــاء، مــجــمــوعــة من 
املــحــطــات أبـــرزهـــا: إطـــاق املــعــارضــة الــســوريــة 
املسلحة استعدادات الحسم في درعا ليصبح 
الجنوب، باستثناء دمشق،  النظام في  وجود 
رمــزيــا. ثــّم الــســجــال العلني فــي موسكو الــذي 
أوضح أن الخافات الروسيةـ ـ السعودية حيال 

ــزال عــلــى حــالــهــا لــنــواحــي  املــلــف الـــســـوري ال تــ
تمسك موسكو بحليفها، نظام الرئيس بشار 
األســد، في مقابل إصــرار الــريــاض على أن »ال 
مــكــان فــي مستقبل ســوريــة لــأســد ونــظــامــه« 
»إمــــا بعملية سياسية  يــرحــل  أن  يــجــب  الــــذي 
أو عسكريا«، على حد تعبير وزير الخارجية 
املؤشرات،  ثالث  أما  الجبير.  السعودية، عادل 

ــاء وزيـــــــر الـــخـــارجـــيـــة  ــ ــغـ ــ ــــع إلـ فـــظـــل غـــامـــضـــا مـ
ــــواد ظـــريـــف، زيـــارتـــه إلــى  اإليــــرانــــي، مــحــمــد جـ
تــركــيــا، ربــمــا لعلمه أن أنــقــرة لــن تــتــفــاعــل مع 
»املــــبــــادرة اإليـــرانـــيـــة املــعــدلــة« الــتــي تقترحها 
طهران، والتي ال تحظى بدعم تيارات املعارضة 

السورية، السياسية أو املسلحة.
]التفاصيل ص. 6ـ7[
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واشنطن ـ جو معكرون

الــرئــاســي، دونالد  امللياردير واملــرشــح  وقــع 
تــــرامــــب، فــــي املـــحـــظـــور. إهـــانـــاتـــه املـــتـــكـــررة 
لــلــمــهــاجــريــن غــيــر الــشــرعــيــن مـــن املــكــســيــك 
ــخــب الــحــزب الــجــمــهــوري مــــّرت جميعها 

ُ
ون

ــرة، كــانــت  ــ عــلــى خــيــر. لــكــن ضــحــيــتــه هـــذه املـ
ــلـــة«،  ـ

ّ
ــة الـــقـــاعـــدة املـــحـــافـــظـــة »املـــفـــض ــيـ إعـــامـ

ميغن كيلي، التي شاركت في إدارة املناظرة 
ــرة، ودفـــعـــت بـــتـــرامـــب إلــى  ــيــ الــرئــاســيــة األخــ

الدخول في »حرب على النساء«.
في الوقت الذي كان يتوقع فيه ترامب ضربات 
من منافسيه، خال املناظرة، كانت الضربة 
ــيـــوز« الــتــلــفــزيــونــيــة،  مـــن مــحــطــة »فـــوكـــس نـ
إلى  أمــام نسبة وصلت  وتحديدًا من كيلي. 
األعــلــى ألّي حدث  24 مليون مشاهد، وهــي 
غير ريــاضــي فــي الــتــاريــخ األمــيــركــي، سألت 
اللواتي  النساء  وصفت  »لقد  تــرامــب:  كيلي 
والساذجات  والكاب  بالخنازير  ال تحبهن 

صالح النعامي

ــيـــة خـــطـــة غــيــر  ــلـ ــيـ ــرائـ أعــــــــّدت الـــحـــكـــومـــة اإلسـ
مــســبــوقــة لــتــعــزيــز الــتــواصــل مــع الــيــهــود في 
العالم، بهدف منع تحّول اليهود عن دينهم، 
ولتقليص مستوى االنتقادات التي توجهها 
ال  اإلسرائيلية،  للسياسات  يهودية  أوســاط 
سيما املتعلقة بالصراع العربي اإلسرائيلي. 
ــر الـــتـــي تـــقـــوم بها  ــبـ ــّد هــــذه الــخــطــة األكـ ــعـ وتـ
يهود  مع  للتواصل  اإلسرائيلية  الحكومات 
إذ تبلغ تكلفة تنفيذها مليار شيقل  العالم، 
 ثلث هذا املبلغ 

ّ
)250 مليون دوالر(، علمًا أن

العامة، في حن  املــوازنــة  سيتم تغطيته من 
يقّدمها  سيتم تغطية ما تبقى، من تبرعات 

أثرياء ورجال أعمال يهود في أرجاء العالم.
ونظرًا ألن وسيلة التحّول عن اليهودية هي 
وفق  اليهودي،  أن  باعتبار  املختلط،  الـــزواج 
 
ّ
الــشــريــعــة الــيــهــوديــة، يــولــد ألم يــهــوديــة، فــإن
خــطــة الــحــكــومــة ســتــحــارب الـــــزواج املختلط 
بــوســائــل مـــتـــعـــددة. وتــتــضــمــن الــخــطــة الــتــي 
الــيــهــودي، تنظيم  الــشــتــات  وضــعــتــهــا وزارة 

فقاطعها:  املثيرة لاشمئزاز«،  والحيوانات 
»فقط روزي أودونيل«. في إشارة الى املقّدمة 
الكوميدية األميركية، التي ال يتوانى ترامب 
في إهانتها. تابعت كيلي توصيفها تاريخ 
ترامب مع النساء، لتسأله في النهاية، »هل 

هذا مزاج رجل علينا أن ننتخبه رئيسًا«؟
ومـــنـــذ تــلــك الــلــحــظــة، لـــم يـــتـــردد تـــرامـــب في 
تــوجــيــه انــتــقــادات الذعـــة لكيلي عــبــر موقع 
»تويتر« وفي اإلعام، طالبًا منها االعتذار. 
ــا،  ــرة عـــن أدائـــهـ ــّرح تـــرامـــب أكـــثـــر مـــن مــ ــ وصــ
ــاء تــســيــل مــن  ــدمــ ــرى الــ ــ ــــال املــــنــــاظــــرة: »تــ خـ
عــيــنــيــهــا، والــــدمــــاء تـــخـــرج مـــن كـــل مـــكـــان«. 
فه هذا التصريح إلغاء دعوته إلى تجّمع 

ّ
كل

للناشطن املحافظن في مدينة أتانتا. 
يــرى ترامب أن محطة »فــوكــس« استهدفته 
فــي أكــثــر مــن مــنــاســبــة. فــي بــدايــة املــنــاظــرة، 
طــلــب املـــحـــاور مـــن املــرشــحــن رفــــع أيــديــهــم 
في حال كان لديهم نّية خوض االنتخابات 
بشكل مستقل بعيدًا عن الحزب الجمهوري، 
القاعة.  أثــار بلبلة في  يــده، ما  فرفع ترامب 
اعــتــبــر تـــرامـــب أن »فـــوكـــس« تــعــرف مسبقًا 
ــمـــســـك بـــــورقـــــة الـــضـــغـــط هـــــذه،  ــتـ مـــوقـــفـــه املـ
وتعّمدت وضعه في هذه الخانة. كما رّكزت 
أســئــلــة أخــــرى عــلــى بــعــض شـــركـــات تــرامــب 
الــتــي أعــلــنــت إفــاســهــا وتـــّم ربــطــهــا بقدرته 

على إدارة امليزانية الفيدرالية.
مباشرة  تــرامــب  عــلــى  كيلي  رّدت  بـــدورهـــا، 
تتمكن  لــم  »إذا  لــه:  استجوابها  عــن  مدافعة 
الرئيس  مــع  تــجــاوزي، كيف ستتعامل  مــن 
ــارت إلــى  ــ الـــروســـي فــاديــمــيــر بـــوتـــن«؟ وأشـ
ـــهـــا »طـــرحـــت ســـــؤااًل صــعــبــًا لــكــن عـــــاداًل«. 

ّ
أن

أيام  لكن بعد ثاثة  لن تعتذر.  ها 
ّ
أن مؤكدة 

مــن هـــذا الــتــراشــق اإلعـــامـــي، أصـــدر رئيس 

زيـــارات للشباب الــيــهــودي فــي جميع أرجــاء 
الــعــالــم، وتــمــويــل بــرامــج لــلــقــاءات الــتــعــارف، 
مــن أجــل تعزيز فــرص الـــزواج فــي مــا بينهم، 
إلى جانب إعداد برامج لتعزيز إقبال النشء 

اليهودي على التعليم اليهودي.
وتـــشـــمـــل الـــخـــطـــة إجــــــــراء نــــقــــاش واســـــــع مــع 
ــهــــودي فــــي جــمــيــع  ــيــ ــبــــاب الــ املـــعـــنـــيـــن والــــشــ
أرجـــــاء الــعــالــم، وشــــرح ســيــاســات الــحــكــومــة 
ــــل مــحــاولــة  اإلســـرائـــيـــلـــيـــة املــخــتــلــفــة، مــــن أجـ
تــحــقــيــق أكــبــر قـــدر مــمــكــن مـــن الــتــضــامــن مع 
إســرائــيــل، وفــي الــوقــت ذاتــه تقليص مظاهر 
االنتقاد التي توّجهها الكثير من القطاعات 
الـــيـــهـــوديـــة فـــي الـــعـــالـــم لــحــكــومــة نــتــنــيــاهــو. 
يذكر أن عددًا كبيرًا من قادة وأعضاء حركة 
فــي   )BDS( إلســــرائــــيــــل  الــــدولــــيــــة  املـــقـــاطـــعـــة 

الواليات املتحدة هم من اليهود.
ــيـــهـــودي والــتــعــلــيــم،  وقـــــال وزيـــــر الـــشـــتـــات الـ
ــالـــي بـــــنـــــات، إن ظـــــاهـــــرة الــــتــــحــــّول عــن  ــتـ ــفـ نـ
اليهودية تتعاظم »بشكل مقلق« في أوروبا 
خصوصًا. ونقلت إذاعة الجيش اإلسرائيلي، 
الخميس املاضي، عن بنات زعمه أن »تعاظم 
مظاهر الــاســامــيــة ضــد الــيــهــود فــي أوروبـــا 
هي التي تدفعهم إلى التحول عن اليهودية«. 
ــر الـــزراعـــة واالســتــيــطــان، أوري  وكــشــف وزيــ
أرئيل النقاب عن أن الهدف الرئيسي للخطة، 
هو إقناع أكبر عدد من يهود العالم بالهجرة 

إلى إسرائيل.
األربعاء  ريــشــون«،  »ميكور  صحيفة  ونقلت 
ه يتوجب توظيف 

ّ
املاضي، عن أرئيل قوله، إن

ــاز املـــكـــتـــشـــف فــــي إســــرائــــيــــل مــن  ــغــ ــد الــ ــوائــ عــ
إقناع  إلــى  تهدف  التي  البرامج  تمويل  أجــل 
يــهــود العالم بــالــقــدوم إلــى إســرائــيــل. وتقوم 
يهودية  بمؤسسات  االستعانة  على  الخطة 

شبكة »فوكس«، روغر أيلز، بيانًا، قال فيه، 
ــه تــحــّدث هــاتــفــيــًا مــع تــرامــب وأعــــرب عن  ــ

ّ
إن

ستتابع  الشبكة  أن  لــه  ــد  ــ وأّك بكيلي،  ثقته 
وختم  وتــــــوازن«.  بــإنــصــاف  حملته  تغطية 
الــبــيــان »لــقــد أجــريــنــا مــحــادثــات حـــادة لكن 
ودّيــة وتمت تنقية األجـــواء«. لّبت التسوية 
حـــــاجـــــة الـــــطـــــرفـــــن. يــــحــــتــــاج تــــــرامــــــب إلــــى 
املحافظة،  الــقــاعــدة  مــع  ليتواصل  »فــوكــس« 
الهائلة  و«فوكس« تحتاج إلى قدرة ترامب 
املشاهدة،  مــن  عالية  نسبة  استقطاب  على 
املشاهدة  نسبة  وصلت  بعدما  وخصوصًا 

إلى 24 مليون مشاهد في املناظرة األولى.
قّدم  ترامب، روجير ستون  أبــرز مستشاري 
اســتــقــالــتــه، اعــتــراضــًا عــلــى اســتــمــرار تــرامــب 
فـــي الــتــاســن مـــع كــيــلــي بــعــد املـــنـــاظـــرة. لكن 
ه تّم طرده من منصبه. 

ّ
حملة ترامب ذكرت أن

ستون، الذي أكد استمراره دعم ترامب، صّرح 
امللياردير  أسلوب  أن  بيست«  »دايلي  ملوقع 
»لــن يتغير، هو يرتجل وال يمكن إدارتـــه أو 
فــي فمه، وهو  أحــد يضع كلمات  تدريبه. ال 

يضع تغريداته الخاصة على تويتر«.
ــــوريـــــن، وحــــدهــــا  ــهـ ــ ــمـ ــ ــــجـ مــــــن مـــنـــافـــســـيـــه الـ
املــرشــحــة، كــارلــي فــيــوريــنــا، انــتــقــدت تــرامــب 
عــلــى مـــواقـــفـــه:»لـــيـــس هـــنـــاك عــــذر ملــهــاجــمــة 
اإلعامين بشكل شخصي«. رّد ترامب، آمل 
فيورينا في استطاعات  أرقــام  أن تتحسن 
ــرأي، لــكــن »لــيــس لــديــهــا أي فـــرصـــة«. أمــا  ــ الــ
غــالــبــيــة املـــرشـــحـــن الـــجـــمـــهـــوريـــن، أعــلــنــوا 
تأييدهم لكيلي من دون التهجم على ترامب 

بشكل مباشر.
ــرة األولــــــــى  ــ ــاظــ ــ ــنــ ــ لــــــم ُيــــــعــــــرف بــــعــــد أثــــــــر املــ
الفعلي عــلــى مــســار الــســبــاق الــرئــاســي عند 
الجمهورين، لكن املؤشرات األولى تدل على 

متطرفة في التواصل مع الجاليات اليهودية 
فـــي الــعــالــم. ونـــظـــرًا ألن الــخــطــة يــشــرف على 
ــر بـــنـــات، الــــذي يــــرأس حــزب  تــنــفــيــذهــا الـــوزيـ
ــيـــهـــودي« الـــديـــنـــي املـــتـــطـــرف، فقد  »الـــبـــيـــت الـ
وقــــع االخـــتـــيـــار عــلــى مــنــظــمــة »حـــركـــة تــــوراة 
اليمن  غــاة  عليها  يسيطر  التي  صهيون«، 

الديني، للتواصل مع الشباب اليهودي.
ــفـــت صــحــيــفــة »مـــيـــكـــور ريـــــشـــــون« فــي  وكـــشـ
عددها الصادر في 13 يوليو/تموز املاضي، 
النقاب عن أن »حركة تــوراة صهيون« قامت 
ــن نــشــطــائــهــا لــيــكــونــوا  بــتــأهــيــل 40 شـــابـــًا مـ
العالم.  يهود  أوســاط  في  إسرائيل  مبعوثي 

ونّوهت الصحيفة إلى أنه سيكون من 
ديـــنـــيـــة  دروس  ــم  ــديــ ــقــ تــ ــوثــــن  ــعــ ــبــ املــ ــام  ــ ــهـ ــ مـ
ــيــــهــــود. وقـــد  ــي الـــكـــنـــائـــس الـــتـــي يـــؤمـــهـــا الــ فــ
ــادة املــعــارضــة  ــ ــت الــحــكــومــة دعـــمـــًا مـــن قـ

ّ
تــلــق

الرئيس  اعتبرها  إذ  لخطتها،  اإلسرائيلية 
السابق لحركة »ميريتس« اليسارية، يوسي 
اليهودية  تــواصــل  لضمان  ضــروريــة  بيلن، 

واليهود في أرجاء العالم.
وفي مقال نشرته صحيفة »يسرائيل هيوم« 
في عددها الصادر، أمس الثاثاء، قال بيلن 
ل »بشرى مهمة ليهود 

ّ
إن خطة الحكومة تمث

 ،
ً
قائا الحكومة  بيلن موقف  وأّيـــد  الــعــالــم«. 

الــتــحــّول عــن اليهودية هــو ظــاهــرة بالغة   
ّ
إن

أجــرت  اآلن.  حــتــى  انــعــكــاســات سلبية  ال   
ّ
أن

مــحــطــة  املــــنــــاظــــرة،  بـــعـــد  األّول  االســـتـــطـــاع 
ــيـــوز« بــالــتــعــاون مـــع شــركــة  »أن بـــي ســـي نـ
»ســـورفـــاي مــانــكــي«، الــــذي كــشــف اســتــمــرار 
تـــقـــدم تـــرامـــب 23 فـــي املـــائـــة مــقــابــل 13 في 
املائة لصالح السيناتور املحافظ عن والية 
آخر  استطاع  كــروز. ويشير  تيد  تكساس، 
»إيبسوس«  متشرك بن »رويــتــرز« وشركة 
إلـــى احــتــفــاظ تــرامــب بــتــقــّدمــه 24 فــي املــائــة 
مــقــابــل تــراجــع منافسه جــيــب بـــوش مــن 17 

إلى 12 في املائة بعد املناظرة.
كما ذكر تحليل لصحيفة »واشنطن بوست« 
أن قــــاعــــدة تــــرامــــب هــــي مــــن الــجــمــهــوريــن 
املــعــتــدلــن أكــثــر مــّمــا هــي مــن حــركــة »حفلة 
شاي« استنادًا إلى استطاعات الرأي، وهي 
قاعدة تميل إلى أن تكون من الشباب بن 18 
و39 عامًا مع معدل مدخول أكثر من 50,000 

سنويًا.
ال تــــوحــــي حـــمـــلـــة تــــرامــــب بـــالـــتـــراجـــع بــعــد 
ــه  ــلــــن مــكــتــبــه أنـ ــد أعــ ــقـ ــرة األولــــــــــى. فـ ــاظــ ــنــ املــ
تشمل  رئيسية،  واليـــات  على  جولة  سيبدأ 
وميتشيغان  ونــيــفــادا  ونيوهامبشير  أيـــوا 
لتوظيف ناشطن محلين في هذه الواليات 
وبعد  األرض.  على  حملته  وإدارة  لتمثيل 
ـــهـــا ستنشر 

ّ
طــــول تــأخــيــر، أكــــدت حــمــلــتــه أن

أوراقـــــــًا تــعــكــس مـــواقـــفـــه الــســيــاســيــة حــيــال 
الـــهـــجـــرة والــــرعــــايــــة الــصــحــيــة واالقـــتـــصـــاد 
وغــيــرهــا مــن الــقــضــايــا. يــبــدو أن املــلــيــارديــر 
الــجــمــهــوري يــتــحــدى قـــانـــون الــطــبــيــعــة في 
ــن يــغــادر الــســاحــة  الــســيــاســة األمــيــركــيــة، ولـ
بـــالـــســـرعـــة الـــتـــي كـــــان يــتــوقــعــهــا بــعــضــهــم، 
ــــى حـــصـــانـــة شــعــبــيــة تــــريــــده أن  مــســتــنــدًا إلـ

يستمر.

الوسائل  بكل  العمل  ما يستدعي  الخطورة، 
ملواجهتها، منّوهًا إلى أن إسرائيل تعّرف عن 
اليهودي«،  الشعب  »دولـــة  أنها  على  نفسها 
مـــا يـــفـــرض عــلــيــهــا الــعــمــل جـــاهـــدة فـــي هــذا 
املوضوع. وشّدد بيلن على أنه يتوجب دعم 
ها تهدف إلى جعل يهود 

ّ
خطة الحكومة ألن

العالم عائلة واحدة مركزها في إسرائيل.
ــادة  ــ ــادات حـ ــ ــقـ ــ ــتـ ــ وقــــــد تـــعـــرضـــت الـــخـــطـــة النـ
ــل اإلعــــام  ــائـ مـــن قــبــل بــعــض األوســــــاط ووسـ
اإلســـرائـــيـــلـــيـــة. وأكــــــدت صــحــيــفــة »هـــارتـــس« 

أنــه ال  يــوم اإلثنن املاضي،  افتتاحيتها،  في 
يحق لحكومة إسرائيل توجيه يهود العالم 
أن  معتبرة  الخاصة،  في شؤونهم  والتدخل 
هذه الخطة تعكس »تعاليًا ضارًا« على يهود 
 الحكومة 

ّ
العالم. وشــددت الصحيفة على أن

املنتقدة  ــــوات  األصـ بــإســكــات  مــخــّولــة  ليست 
ــل الـــجـــالـــيـــات الـــيـــهـــوديـــة.  ــ لــســيــاســاتــهــا داخــ
وشــــــددت عــلــى أن أهــــم مـــقـــّوم مـــن مــقــومــات 
العاقة السليمة بن إسرائيل ويهود العالم 

هو اإلقرار بشرعية وجود مواقف مختلفة.

الغاز، من جهة ثانية، تظل مرهونة بتعزيز 
ــاون مــــع إســــرائــــيــــل، انـــطـــاقـــًا مــــن أن  ــعــ ــتــ الــ
سياج  وكسر  إسرائيل  مع  السام  معاهدة 
ــدران عـــدم الــتــطــبــيــع لــضــمــان اســتــمــرار  ــ وجــ
ــرار  ــقـ ــتـ ــاء الـــــصـــــورة اإليـــجـــابـــيـــة عــــن اسـ ــنــ بــ
وهــذا  اقتصاديًا.  وبالتالي  سياسيًا  مصر 
يسمح لــهــا بــالــتــالــي، وفــقــًا لــلــكــاتــب، بجلب 

االستثمارات األجنبية.
ــل غـــيـــاب الــشــرعــيــة  ــي ظــ ورأى جـــــال أنـــــه فــ
الـــســـيـــاســـيـــة األولـــــــيـــــــة، وســــعــــي الــســيــســي 
لـــتـــعـــزيـــز شـــرعـــيـــتـــه الـــســـيـــاســـيـــة مــــن خـــال 
ســـيـــاســـتـــه االقــــتــــصــــاديــــة، فــــــإن ذلــــــك يــفــتــح 
ثـــغـــرة فـــي جـــــدار املــقــاطــعــة لــصــالــح تــعــزيــز 
واعتبر  إسرائيل.  مع  االقتصادي  التطبيع 
مــع إسرائيل تشكل في  الــســام  أن معاهدة 
نــظــر الــســيــســي نــفــســه »كــنــزًا اســتــراتــيــجــيــًا« 
التي ضمنت  فهي  مختلفة؛  ألســبــاب  ملصر 
لها  األميركية، كما وفــرت  املساعدات  ملصر 
بطاقة دخول ملختلف املنتديات واملنظمات 
لتحسن  السيسي  إطــار سعي  فــي  العاملية 
تراجع  أي  أن  إلــى  الدولية. وخلص  مكانته 
فــــي الـــعـــاقـــات اإلســـرائـــيـــلـــيـــة املـــصـــريـــة، أو 
تدهور في العاقات بن الطرفن من شأنه 
ــقـــرار الــســيــاســي املــصــري  ــتـ أن يـــزعـــزع االسـ
 من صورة مصر في العالم؛ وبالتالي 

ّ
ويهز

ــة  ــاديــ ــتــــصــ ــط الــــســــيــــســــي االقــ ــطــ ـــرب خــ ــــضــ يـ
الــضــروريــة لــه لترسيخ نــظــام االنــقــاب في 

مصر ونسج الشرعية لوجوده.
أما املحور الثالث في التقرير، والذي وضعه 
ــنــــاول مــســألــة  ــد، فـــقـــد تــ ــولــ ــبـــاحـــث زلـــــك جــ الـ
الدولية،  الــقــوات  فــي سيناء وحماية  األمــن 
وذهــــب إلـــى الــقــول إن مــصــر ومــنــذ مبايعة 
ــــدس« لــتــنــظــيــم  ــقـ ــ ــار بـــيـــت املـ ــ ــــصـ تــنــظــيــم »أنـ
»الدولة اإلسامية« )داعش( باتت في أمس 
الحاجة، في ظل الهجمات التي نظمها فرع 
»والية سيناء«، إلى تعزيز التعاون األمني 
إسرائيل،  مــع  واالســتــخــبــاراتــي  والعسكري 
ومــــع الـــــدول الــغــربــيــة ملــحــاصــرة »داعـــــش«، 
ــنـــع امــــتــــدادهــــا فــــي ســـيـــنـــاء، مــــع وجــــوب  ومـ
إلــى ترتيبات مع إسرائيل لحفظ  الــوصــول 

األمن في سيناء وعلى الحدود.

القدس المحتلة ـ نضال محمد وتد

خــصــص الــتــقــريــر الـــــدوري ملــركــز 
»أبـــحـــاث األمــــن الــقــومــي« الــتــابــع 
الجديد  عــدده  أبيب،  تل  لجامعة 
بشكل خاص لألوضاع في مصر، ولتقييم 
بعد  السيسي  عبدالفتاح  الــرئــيــس  تجربة 
عام من تسلمه للحكم. وأفرد التقرير ثاث 
ابها، لم 

ّ
 كت

ّ
دراســات في هذا اإلطــار، غير أن

يغادروا املحور الرئيسي لانقاب املصري 
من حيث أهميته االستراتيجية إلسرائيل.

 إســرائــيــل والــعــاقــات 
ّ
وتــــرى الـــدراســـات أن

ــم االســتــراتــيــجــي لــضــمــان  ــداعـ مــعــهــا هـــي الـ
االســتــقــرار فــي مــصــر، بــاعــتــبــار ذلـــك شرطًا 
ــرار تـــــدفـــــق املــــعــــونــــات  ــ ــمــ ــ ــتــ ــ أســـــاســـــيـــــًا الســ
االقـــتـــصـــاديـــة والــعــســكــريــة األمـــيـــركـــيـــة، من 
املطلوب  السنوي  الخليجي  والــدعــم  جهة، 
لدوران عجلة االقتصاد املصري، كما تزعم 
الــدراســات، من جهة ثانية. ورأت أن تعزيز 
الــتــعــاون األمــنــي والسياسي واالقــتــصــادي 
مــع إســرائــيــل، يــؤمــن االســتــقــرار األمــنــي في 
القوات  مكانة  ز 

ّ
ويــعــز جــزيــرة سيناء،  شبه 

تطبيق  ملراقبة  سيناء  في  العاملة  الدولية 
اتفاق السام املصري اإلسرائيلي.

الدراسة  الباحث أوفير فينتر، في  ويسعى 
ــة نــظــام  ــيـ ــرعـ األولـــــــى إلـــــى ســـبـــر أغـــــــوار »شـ
االنــقــاب«. ويكّرر اّدعـــاءات النظام املصري 
ــاء، تـــجـــاوبـــًا مع  ــ ــأن االنــــقــــاب جـ الـــحـــالـــي، بــ
الــــتــــظــــاهــــرات ضــــد نــــظــــام الـــرئـــيـــس مــحــمــد 
مـــرســـي، مــدعــيــًا فـــي هـــذا الــســيــاق أن نــظــام 
السيسي يسعى ألن يؤسس لنفسه شرعية 
جماهيرية من ثورة يناير عبر االّدعاء بأنه 
هــو مــن يــحــافــظ عــلــى هـــذه الــثــورة وقيمها 
ــإن االنــــقــــاب هــو  ــ ــا، وبـــالـــتـــالـــي فـ ــهـ ــادئـ ــبـ ومـ

تصحيح ملسار الثورة.
لكن الكاتب يرى أن السيسي، حرف معاني 
ومــدلــوالت مــبــادئ الــثــورة املــصــريــة، تمامًا 
كما فعل سلفه محمد مرسي، الذي حاول أن 
املسلمن(  )اإلخـــوان  يفرض سطوة حركته 

السيسي قوّي بإسرائيل
»أبحاث األمن القومي« يقيّم عام االنقالب

ترّوج دراسات أخيرة لمركز »أبحاث األمن القومي« اإلسرائيلي، إلى أّن قوة وشرعية نظام عبدالفتاح 
السيسي بمصر، ُتستمّد من عالقاته مع إسرائيل، وأنّه في ظل تعاون وثيق وتطبيع مع االحتالل، 

يجلب اهتمام المجتمع الدولي

معاهدة السالم مع 
إسرائيل تشكل في نظر 

السيسي »كنزًا استراتيجيًا«

تّم تأهيل 40 شابًا ليكونوا 
مبعوثي إسرائيل في 

أوساط يهود العالم

تجري العمليات 
العسكرية األهم في 

محيط محافظة 
ذمار وداخلها
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تقرير

شعبية دونالد ترامب ترتفع... رغم حربه على النساء ل اليهود عن دينهم بربع مليار دوالر تل أبيب تحارب تحوُّ

القومي«  األمن  »أبحاث  مركز  نشرها  التي  الثالث  الدراسات  إحدى  قالت 
اإلسرائيلي، إن نظام عبدالفتاح السيسي لّوح باتفاقية السالم مع إسرائيل 
ومحوريتها، كبطاقة وجواز سفر لجلب االستثمارات األجنبية إلى مصر، 
كأمر  إسرائيل  مع  االتفاق  وتصوير  األميركية،  المساعدات  وضمان 
النقاش المصري الداخلي يحمل في طياته فرصًا للتعاون  إيجابي في 

المصري اإلسرائيلي وبناء األهداف والمصالح المشتركة.

جواز سفر

عــلــى أجـــهـــزة الـــدولـــة الــســلــطــويــة، عــلــى حــّد 
ــعـــى إلــــــى تــكــريــس  ـــــــــه سـ

ّ
ــب، وأن ــاتــ ــكــ زعــــــم الــ

مــكــانــة عــلــمــاء الـــديـــن بــاعــتــبــارهــم أصــحــاب 
الدستور،  تفسير  فــي  الوحيدة  الصاحية 

ورسم خطوط حمراء لحرية التعبير.
ــــدوره، لــم يــتــورع عن  وتــابــع أن الــســيــســي بـ
استخدام أي من الطرق والخطوات املتشددة 
التي  إلــى املحاكم  بــه. وبــاإلضــافــة  الخاصة 
أقــامــهــا لــرجــال »اإلخـــــوان املــســلــمــن«، التي 
ــدام على  ــاإلعــ بــلــغــت ذروتــــهــــا فـــي الــحــكــم بــ
مرسي، فرض نظام السيسي قيودًا مشّددة 
عــلــى حــريــة التجمهر واالجــتــمــاع ومـــارس 
واعتقل  املتظاهرين  ضــد  حديدية  سياسة 

من  بعضهم  والــنــشــطــاء،  املتظاهرين  آالف 
الليبرالن ومن حركة 6 إبريل. 

ورأى الــكــاتــب فـــي انـــقـــاب الــســيــســي »ثــــورة 
ديـــمـــقـــراطـــيـــة«، إال أنـــــه قـــــام بــتــقــيــيــد نــفــســه 
ــزج بــنــظــامــه فــي شـــرك شــائــك ومــعــقــد من  والــ
خال عمله على إقصاء »اإلخــوان املسلمن« 
ونـــزع الــشــرعــيــة عنهم كــلــيــًا، مــحــاواًل تقديم 
نفسه بأنه املمثل الحقيقي  لثورة 25 يناير 
ومبادئها عبر إخضاع هذه املبادئ لضوابط 
االحتياجات األمنية والنهوض االقتصادي.

السيسي  تبنى  نفسها،  الــدراســة  وبحسب 
حتى  ليبرالية  ديمقراطية  ولهجة  خطابًا 
عــنــدمــا تــنــاقــض ذلـــك مــع خــطــواتــه الفعلية 
إعانه  مــع  السيسي  أن  وأضــافــت  ميدانيًا. 
أنه لن يكون مرشحًا وحيدًا، منع مرشحن 
ــة مـــنـــافـــســـتـــه فــي  ــيــ مــــن الــــتــــيــــارات اإلســــامــ
االنــتــخــابــات، نــاهــيــك عــن أن حــصــولــه على 
ــائـــة كـــانـــت أيـــضـــًا نــابــعــة  نــتــيــجــة 97 فـــي املـ
مـــن حــقــيــقــة مــقــاطــعــة الـــتـــيـــارات اإلســامــيــة 

لانتخابات وعدم املشاركة بها.
وبـــعـــد مـــحـــاولـــة الــتــأصــيــل لــشــرعــيــة نــظــام 
ــقــــل الــــكــــاتــــب إلـــــــى املــــحــــور  ــتــ ــيــــســــي، انــ الــــســ
األســـاســـي عــمــلــيــًا مـــن وراء الــــدراســــة وهــو 
أن نـــظـــام الــســيــســي أبـــــرز أهــمــيــة مــعــاهــدة 
ثم  لها  التهليل  إســرائــيــل، عبر  مــع  الــســام 
التخفيف إلى حد كبير من أهمية ومركزية 
لصالح  اإلســرائــيــلــي،  الفلسطيني  الــصــراع 
وإبــعــاد  الداخلية  مصر  بقضايا  االهــتــمــام 
املوضوع الفلسطيني عن األجندة املصرية 

االنقضاض  ثم  األولــى،  املرحلة  العامة، في 
عــلــى حــركــة »حـــمـــاس« ونــســبــهــا للجماعة 
ــة ثـــانـــيـــة،  ــهـ ــــن جـ »اإلخـــــــــــوان املــــســــلــــمــــن«، مـ
وبـــالـــتـــالـــي الـــقـــبـــول بــاملــنــطــق اإلســـرائـــيـــلـــي 
االقــتــصــادي  والــتــطــبــيــع  الــتــعــاون  لتعميق 

والسياسي والثقافي.
وفــــي هــــذا الـــســـيـــاق، أشـــــار الـــكـــاتـــب إلــــى أن 
تحولت  الجهادية  والتنظيمات  »حــمــاس« 
إلى العدو املشترك، بن إسرائيل ومصر، ما 
خلق نوعًا من التعاون بما في ذلــك تبادل 
للمعلومات االستخبارية ومكافحة تهريب 
الــســاح. ورأى أن هــذا املوقف يتماشى مع 
الــتــطــلــعــات اإلســرائــيــلــيــة لــلــمــحــافــظــة على 
ــنـــوب ومـــنـــع تـــعـــزيـــز قـــوة  ــجـ ــي الـ ــــدوء فــ ــهـ ــ الـ

ومكانة حركة »حماس«.
ــال  ــــث يــــتــــســــحــــاق جــ ــــاحـ ــبـ ــ بـــــــــــــدوره، رّكـــــــــز الـ
ــاطـــر والـــتـــحـــديـــات  ــخـ ــه عـــلـــى املـ ــ ــتـ ــ فــــي دراسـ
االقــتــصــاديــة الــتــي تــواجــه نــظــام السيسي. 
لــلــنــهــوض  الـــســـيـــســـي   خـــطـــط 

ّ
أن ــر  ــبــ ــتــ واعــ

بـــاالقـــتـــصـــاد املــــصــــري، خـــصـــوصـــًا فــــي ظــل 
البطالة العالية، من جهة، وتراجع العائدات 
املــصــريــة مــن قــطــاع الــنــفــط وتـــدهـــور قطاع 
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يستمر التكتم حول نتائج مفاوضات مسقط 
التي أجراها املبعوث األممي، إسماعيل ولد 
ــمــــد، مــــع مـــســـؤولـــن مــــن جــمــاعــة  الـــشـــيـــخ أحــ
ــزب املـــؤتـــمـــر الــشــعــبــي الــعــام  ــ الــحــوثــيــن وحـ
وحلفائهم، في سلطنة ُعمان، على الرغم من 
انــتــقــال املــبــعــوث األمــمــي، أمــس الــثــاثــاء إلى 
الـــريـــاض، حــيــث الــتــقــى بــمــســؤولــن يمنين 
وخــلــيــجــيــن. كــذلــك لــم تــغــب األزمــــة اليمنية 
الخارجية  التي أجراها وزيــر  عن املشاورات 
السعودي عادل الجبير، مع نظيره الروسي 
ســيــرغــي الفــــــروف، فـــي مــوســكــو أمــــس، على 
وقـــع الــتــطــورات املــيــدانــيــة املــتــســارعــة والــتــي 
تجعل من معركة ماحقة املليشيات تقترب 
من العاصمة صنعاء. وباتت قوات الشرعية 
تــبــعــد عــــن الـــعـــاصـــمـــة الــيــمــنــيــة قــــرابــــة مــائــة 
قوة  عــن تجهيز  أنــبــاء  فقط وســط  كليومتر 
للمشاركة في  بــاآلالف  تقدر  كبيرة  عسكرية 

املواجهة الفاصلة.
ســيــاســيــًا، جــــدد الــرئــيــس الــيــمــنــي عــبــد ربــه 
ــاء، خــــال  ــ ــاثــ ــ ــثــ ــ ــ ــور هـــــــــــادي، أمــــــــس ال ــنــــصــ مــ
تــأكــيــده على أهمية  املــبــعــوث األمــمــي،  لقائه 
املليشيات  الــدولــيــة مــن قبل  الــقــرارات  تنفيذ 
أنــــه »ال  مــعــتــبــرًا  ــقــــرار 2216،  الــ وخـــصـــوصـــًا 
مــنــاص مـــن دحـــر الـــقـــوى االنــقــابــيــة وعـــودة 
ــوار  ــ ــحـ ــ ــــات الـ ــــرجـ ــــخـ ــة وتــــطــــبــــيــــق مـ ــيــ ــرعــ ــشــ الــ
اليمنية  الوطني«. ونقل موقع وكالة األنباء 
ــوالــــون  ــــره مــ ــديـ ــ الـــرســـمـــيـــة »ســـــبـــــأ«، الـــــــذي يـ
 
ّ
للشرعية، عــن هـــادي قــولــه، خــال الــلــقــاء، إن
إلــى  تـــــؤدي  »أي حـــلـــول ســيــاســيــة يــجــب أن 
الدولية«،  الشرعية  لقرارات  الكامل  التطبيق 
في إشارة إلى املقترحات التي يعمل املبعوث 
األممي على إنجاز اتفاق حولها. كما ناقش 
ولـــد الــشــيــخ أحــمــد مــع األمــــن الــعــام ملجلس 
الــتــعــاون الــخــلــيــجــي، عــبــدالــلــطــيــف الــزيــانــي، 
تــــطــــورات األوضـــــــاع عــلــى الـــســـاحـــة الــيــمــنــيــة 
وُسبل دفع العملية السياسية السلمية على 
أساس املبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية 
ــر بــيــان  ــ ــوار، حــســبــمــا ذكــ ــ ــحــ ــ ــات الــ ــرجــ ــخــ ومــ

لألمانة العامة ملجلس التعاون. 
ووصــل ولــد الشيخ أحمد إلــى الــريــاض آتيًا 
مــن مــســقــط، والــتــي أجــــرى فــيــهــا لـــقـــاءات مع 
املخلوع  الرئيس  الحوثين وحــزب  وفــد عــن 
ــتـــرض أن  ــفـ ــلـــه صــــالــــح، فـــيـــمـــا يـ ــدالـ ــبـ ــلـــي عـ عـ
يعرض نتائج جولته في املنطقة وخصوصًا 
والرياض على  في مسقط  األخيرة  اللقاءات 
اليوم  الــدولــي  األمــن  جلسة خاصة بمجلس 

األربعاء. 
األهــم  العسكرية  العمليات  تــجــري  ميدانيًا، 
ــلــــهــــا، وال  ــار وداخــ ــ فــــي مــحــيــط مــحــافــظــة ذمــ
اقــتــراب »املــقــاومــة« مــن السيطرة  سيما بعد 
على كامل محافظتي البيضاء وإب، بوابتي 
ذمار الشرقية والجنوبية. فبعد تحرير أبن، 
تــوجــهــت قــــوات الــشــرعــيــة، لــدعــم »مــقــاومــة« 
الـــبـــيـــضـــاء حـــيـــث بـــــــدأت تـــقـــتـــرب مــــن إكـــمـــال 
ــعــد 

ُ
الــســيــطــرة عــلــى كــامــل املــحــافــظــة، الــتــي ت

البوابة الشرقية ملحافظة ذمار، املعقل الثاني 
املــذهــبــي والــعــســكــري ملــلــيــشــيــات الــحــوثــيــن 
عتمة،  مديرية  وسقطت  املخلوع.  والرئيس 
إحدى مديريات ذمار بيد »املقاومة«، وهو ما 
يشير إلى أن املعركة انتقلت إلى داخل ذمار، 

الــقــريــبــة مـــن صــنــعــاء وبــوابــتــهــا الــجــنــوبــيــة، 
بــالــتــالــي تــكــون قـــوات الــشــرعــيــة قــد أصبحت 
كيلومتر  مائة  يــقــارب  مــا  تبعد  على مسافة 

من صنعاء فقط.
كما أن محافظة إب تشهد تطورات متسارعة 
بعدما تمكنت »املقاومة« فيها من السيطرة 
على عشر مديريات، وال سيما على مديرية 
يريم، املحاذية لذمار من الناحية الجنوبية. 
وحسب مصادر في »املقاومة«، فقد سيطرت 
األخيرة على مديريات »العدين األربع ومنها 
»مذيخرة« الفرع )مركز املدينة(، وقطعت كل 
خطوط إمداد الحوثين على طريق الحديدة 
العدين وطريق مذيخرة   - إب  إب، وطريق   -
– تعز«. وأكد سكان في املحافظة في اتصال 
العديد  الجديد« وجــود  »العربي  مع  هاتفي 
من الجثث للقتلى من الحوثين في العدين 

والخط املمتد منها إلى مدينة إب.
ــام انــتــفــاضــة  ــ وتـــشـــهـــد مــحــافــظــة إب مـــنـــذ أيــ
مـــســـلـــحـــة تـــمـــكـــن »املــــــقــــــاومــــــون« إثـــــرهـــــا مــن 
الــســيــطــرة عــلــى الـــعـــديـــد مـــن املـــديـــريـــات في 
ــــن مـــديـــنـــة إب، مـــركـــز  ــــوا مـ ــربـ ــ ــتـ ــ الـــــريـــــف، واقـ
وتحتل  نفسه.  االســم  يحمل  الــذي  املحافظة 
ــة  ــارطــ ــًا مـــهـــمـــًا بــــالــــنــــظــــر إلـــــــى خــ ــعــ ــوقــ إب مــ
املواجهات في املدن اليمنية، إذ تعد الطريق 
إلى محافظتي الضالع وتعز اللتن تشهدان 
»املــقــاومــة« من جهة  مواجهات مباشرة بن 
والــحــوثــيــن واملـــوالـــن للرئيس املــخــلــوع من 

جهة ثانية. 
فــي غــضــون ذلـــك، تفيد األنــبــاء فــي محافظة 
أبــن،  تحرير  بعد  الشرعية،  قــوات  أن  شبوة 
اتجهت نحو محافظة شبوة شرق عدن، كأول 
مــحــافــظــة جــنــوبــيــة نــفــطــيــة. وتــؤكــد املــصــادر 
»الــعــربــي الــجــديــد« أن »قـــوات الشرعية من  لـــ
جيش ومقاومة، وبغطاء جوي من التحالف 
عاصمة  عتق  مدينة  صــوب  تتقدم  الــعــربــي، 

محافظة شبوة، بعد استعادة مناطق العرم 
الشرعية  قـــوات  والــســوداء والــعــلــم«. وعملت 
على تأمن منطقة بلحاف النفطية، وال سيما 

ميناء بلحاف ومقر شركة الغاز املسال، أكبر 
مشروع استثماري في اليمن.

وكــانــت املــلــيــشــيــات فــي شــبــوة قــد انسحبت 
مــن بعض مناطق املــحــافــظــة، وتــمــركــزت في 
مـــديـــنـــة عـــتـــق عـــاصـــمـــة شـــبـــوة بـــعـــد تــحــريــر 
دفاعاتها  لتحصن  منها  في محاولة  عــدن، 
والتحالف  الشرعية  قــوات  في عتق. وعملت 
املاضية على محاصرة  القليلة  األيــام  خــال 
شبوة من كل االتــجــاهــات، وقطعت كل طرق 

اإلمدادات ملليشيات الحوثين واملخلوع.
وتشارك طائرات التحالف العربي بكثافة في 
دعم »املقاومة« من خال غطاء جوي وغارات 
عنيفة في شبوة والبيضاء وذمار وإب، فيما 
شاركت مروحيات األباتشي في معارك أبن 

وشبوة.
وتــتــزامــن هــذه الــتــطــورات مــع مساعي قــوات 
الــتــحــالــف الــعــربــي لــتــأمــن األوضــــاع األمنية 
فــي املــنــاطــق املــحــررة وســط اســتــمــرار تفكيك 
األلـــغـــام الــتــي زرعــتــهــا مــلــيــشــيــات الحوثين 
واملــخــلــوع فــي عـــدن ولــحــج وأبـــن والــضــالــع، 
الــذي عاد  اليمني  الحكومي  الوفد  قــام  فيما 
إلــى عــدن يــوم اإلثنن املــاضــي، بــزيــارة املعا 
لاطاع  وكريتر،  الرئاسة  وقصر  والتواهي 

على حجم الدمار الذي تعرضت له عدن.
فــي مــــوازاة ذلـــك، يستمر وصـــول املــســاعــدات 
 
ً
اإلنسانية والطبية وإخراج الجرحى، فضا

عـــن اســتــقــبــال عـــدد مـــن الــاجــئــن الــعــائــديــن 
أو الــعــالــقــن فــي عـــدد مــن دول الــعــالــم. وفــي 
الــســيــاق، وصــلــت طــائــرة مــصــريــة إلـــى مطار 
ــدن، تــحــمــل مـــائـــة وخــمــســن يــمــنــيــًا كــانــوا  ــ عـ
النقل  القاهرة، فيما تشير وزارة  عالقن في 
اليمنية إلى أنه سيتم اإلعان رسميًا، خال 
األيام القليلة املقبلة، عن استقبال مطار عدن 
لــلــطــائــرات الــتــجــاريــة، بــعــد وصـــول وتركيب 
مــعــدات املــطــار وإنـــجـــاز مــا تــبــقــى مــن بعض 
الــتــرمــيــمــات الـــضـــروريـــة فـــي أرضــيــتــه. كــذلــك 
بدأت تصل املساعدات اإلنسانية إلى بعض 
املناطق املحيطة بعدن ومنها لحج. كذلك بدأ 
الوقود يصل إلى محافظات لحج وأجزاء من 

الضالع وأبن.

في  )الصورة(،  مورار  بيتر  األحمر،  للصليب  الدولية  اللجنة  رئيس  حّذر 
إنسانية  أزمة  وطأة  »تحت  يتداعى  اليمن  أن  من  لليمن،  زيارته  ختام 
الحرب  من  أشهر  بعد  متفاقمة 
ــى أن  ــل ــيـــة«، مـــشـــددًا ع ــلـ األهـ
بأقل  يوصف  ال  اإلنساني  »الوضع 
ــي«. مــن جهتها،  ــارث ك ــه  أن مــن 
أعلنت منظمة الصحة العالمية، 
الثالثاء، نقًال عن إحصاءات  أمس 
للرعاية  يمنية  مــؤســســات  مــن 
شخصًا   4345 نحو  أن  الصحية، 
آخرون   22110 أصيب  كما  ُقتلوا، 

منذ 19 مارس/آذار.

4345 قتيًال منذ مارس

رأى الباحث زلك جولد أن مصر وإسرائيل 
الدولي  المجتمع  قلق  تــشــاطــران 
توجيه  »داعــــش«  ــرار  قـ بــخــصــوص 
بمهاجمة  سيناء«  لـ»والية  تعليمات 
سيناء،  في  الدوليين  المراقبين  قوة 
التي تراقب تطبيق معاهدة السالم. 
كهذا  لهجوم  تكون  قد  أنه  واعتبر 
على القوات الدولية تداعيات شديدة 
المصرية  العالقات  على  الخطورة 
على  مصر  قــدرة  وعلى  اإلسرائيلية، 
مكافحة اإلرهاب، خصوصًا أن »والية 
في  الدولية  الــقــوات  يعتبر  سيناء« 

سيناء خط الدفاع األول عن إسرائيل.

»داعش« يجمع 

رغم االنتقادات 
التي تلّقاها المرشح 
الجمهوري، دونالد 
ترامب، بعد إهاناته 

لإلعالمية ميغين كيلي، 
خالل المناظرة األولى، 

إلّا أنّه ال يزال يتقدم على 
منافسيه

وضعت الحكومة 
اإلسرائيلية خطة مكلفة، 

لتعزيز التواصل مع 
اليهود المنتشرين في 

العالم، بعد تخّوفها من 
تعاظم ظاهرة تحّول 

اليهود عن دينهم
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وائل قنديل

من واقع قراءتي للبيان الصادر عن 
مشيخة األزهر أمس، يمكن القول 

إنه لن يمضي وقت طويل حتى 
يخرج علينا من يطالب بأن يكون 
شيخ األزهر شخصية عسكرية، 

أو مدنية ذات خلفية عسكرية. 
ويمكن أيضًا اعتبار الفرق بني شيخ 
األزهر أحمد الطيب وبني نائبه املقال 

بأمر االنقالب، والذي ينكل به في 
جامعة القاهرة اآلن، الدكتور حسن 
الشافعي، هو نفسه الفرق بني ابن 
خلدون، وبني العز بن عبد السالم.
ابن خلدون، على علمه، اختار أن 

ينحني أمام قائد الغزو املغولي 
تيمور لنك، ويبيع قيمته العلمية 

وأمته وعمامته، لقاء كسب رضا 
الطاغية، فيما اختار اإلمام العز بن 
عبد السالم )عز الدين وبائع امللوك 

وسلطان العلماء(. البيان الصادر عن 
املشيخة أمس يأتي قبل ثالثة أيام من 

ذكرى املذبحة التي ارتكبتها قوات 
االنقالب في رابعة العدوية وبقية 
ميادين االعتصام، ليبرئ القتلة 

ويدين املقتولني، ويمالئ املجرمني 
ويدوس على جثث الضحايا، إذ 

يقول بعبارات تبدو خارجة للتو من 
الشؤون املعنوية مباشرة »إن الواقع 

أن حكام مصر الحاليني لم يقتلوا 
أحدًا، وإنما القتلة هم الذين غرروا 

باملتظاهرين واملعتصمني من أتباعهم 
وأفتوهم وحللوا لهم الخروج املسلح 
على الجيش والشرطة والشعب من 

أجل حكم الناس رغم أنوفهم. ودفعوا 
بأبناء الفقراء والبسطاء إلى التهلكة 

واملوت بينما كثير من كبرائهم 
يتمتعون برغد العيش في ظل 

حماية حكومات حاقدة على مصر 
وشعبها«. يمضي البيان لينفي 
فصل أساتذة الجامعات واألئمة 

 »لم يحدث نهائيًا أن 
ً
والخطباء، قائال

فصل أحد من أساتذة الجامعات أو 
ُهمَّ 

َّ
املدرسني أو األئمة أو الخطباء، الل

 َمن استغل منهم محراب العلم 
َّ

إال
ومنابر الدعوة للترويج ألفكار ضالة 

ل خطرًا محدقًا باملجتمع، أو 
ِّ
شك

ُ
ت

ترك عمله وانضم إلى أعداء الوطن«.
الحظ معي الركاكة والجهل باللغة، 

والتفلت التام من الضمير واالحترام، 
حني يستخدم كاتب البيان عبارة 

»لم يحدث نهائيًا« ثم في نهاية 
الجملة الطويلة يقول »اللهم إال« بما 

يوحي بأن من كتب، أو أملى الكتابة، 
ال يزيد في حجمه عن العبوات 
الضئيلة من مشايخ االنقالب 

الصغار، ميزو ومظهر وخالفه. 
لقد فعلها شيخ األزهر في مثل 
هذه الوقت قبل عامني، حني أطل 

بوجهه، عقب تلويحه باالعتكاف بعد 
مجزرة الحرس الجمهوري، طارحًا 
ما أطلقوا عليه مبادرة، قبل تنفيذ 

جريمة رابعة بثالثة أيام، وقد علقت 
عليها وقتها بالقول »إن اإلعالن 
عن تحرك سياسي جديد لشيخ 

األزهر يأتي متزامنًا مع اإلعالن عن 
الخطط والتحركات األمنية القتحام 

اعتصامي رابعة العدوية ونهضة 
مصر وفضهما بالقوة من خالل 
ما يسمى خطة »حدوة الحصان 

والكماشة« والخوف كل الخوف من 
أن تكون ما تسمى »مبادرة األزهر« 

كماشة سياسية أخرى يراد من 
طرحها أن يرفضها املتمسكون 

بالشرعية، فيظهرون أمام الجميع 
كمعطلني للحلول السلمية، ومن ثم 

ال يجب أن يعترض أحد على اللجوء 
للقوة فى التعامل مع االعتصامات. 

ويدهشك أنه في اللحظة التي لم يكن 
فيها األزهر قد بدأ اتصاالته لترويج 

مبادرته بعد، وقبل أن يعرف أحد لهذه 
املبادرة رأسًا من قدم، بدأت جوقة 
االنقالب تؤدي لحنًا واحدًا لنص 

واحد يقول ال توجد حجة تحول دون 
فض االعتصامات بالقوة بعد رفض 

اإلخوان ملبادرة شيخ األزهر«. بالفعل 
كانت ما عرفت بمبادرة شيخ األزهر 

هي الجسر الذي عبرت عليه قوات 
ارتكاب الجريمة، والغطاء الشرعي، 
الذي حاول قادة االنقالب االختباء 

تحته، وكنا نظن أن عامني مضيا على 
هذا العار كافيان الستيقاظ ضمير 

املشيخة، خصوصًا مع كل اإلهانات 
والبذاءات التي وجهتها سلطة 

االنقالب ملقام األزهر. غير أن واقع 
الحال يثبت أنه ليس مسموحًا ألحد 
بالتطهر واالغتسال، في ظل سلطة 
تعرف كيف تذل وتبطش بمن يقفز 

خارج أسوار حظيرتها.

سيادة اللواء شيخ 
األزهر الشريف

مرور 
الكرام



تعكس مسارعة رئيس البرلمان العراقي، سليم الجبوري، إلى تأمين مصادقة البرلمان، أمس، 
على اإلصالحات الحكومية، رغبة الجبوري في اإلبقاء على العبادي مسؤوًال عن تطبيقها

عثمان المختار

ــارك فـــي مــخــتــلــف الــجــبــهــات الــعــراقــيــة،  ــعــ بــــدت املــ
جــامــدة فــي الــفــتــرة األخـــيـــرة، عــلــى عــكــس العملية 
التي تشتّد سخونة؛ إذ لم يستطع أي  السياسية 
مــن الــطــرفــن، ســــواء تنظيم »الـــدولـــة اإلســامــيــة« 
)داعــش(، أو الجيش العراقي واملليشيات الداعمة 
له، تحقيق تقّدم، فيما هدأ صوت الرصاص على 
األنــبــار ونينوى  فــي  الــجــبــهــات، خصوصًا  بعض 
الــديــن، لكن عمليات التحالف  وأجـــزاء مــن صــاح 
الــدولــي استمرت على وتــيــرة واحـــدة مــن القصف 
ــارات الــتــحــالــف قــد أصــابــت  الـــجـــوي. وإذا كــانــت غــ
ــــش«، فــإنــهــا فــي الــوقــت  مــواقــع عـــدة لتنظيم »داعــ
الضحايا  مــن  العديد  طريقها  فــي  حصدت  نفسه 
املــدنــيــن، خــصــوصــًا فــي مــديــنــة الــرطــبــة املــحــاذيــة 

للحدود األردنية، والتي قضى فيها 53 مدنيًا.
ويخشى مراقبون من أن يكون هذا الهدوء ناجمًا 
عــن يــأس فــي صــفــوف الــقــوات الــعــراقــيــة النظامية 
الــتــابــعــن ملليشيا »الــحــشــد  املــحــلــيــن  واملــقــاتــلــن 
الشعبي«، السميا في ظل ارتفاع خسائرها بنسبة 
30 فــي املــائــة خـــال شــهــر يــولــيــو/ تــمــوز املــاضــي، 
مقارنة بالشهر الذي سبقه، وقد ينعكس ذلك في 
ارتياح »داعش«، وتعزيز مواقعه في املدن وكسب 
املزيد من املقاتلن، معتبرين استمرار زخم املعارك 

والهجمات ضّده هو السبيل الوحيد الستنزافه.
ــــرور شــهــر كـــامـــل عــلــى بــــدء مـــا ُيــعــرف  وفــــي ظـــل مـ
باسم عمليات »لبيك يا عراق« الستعادة محافظة 
الباد  ثلث مساحة  مــن  أكثر  التي تشكل  األنــبــار، 
وتحد كل من السعودية واألردن وسورية، ال يظهر 
تقدم ملحوظ يتناسب مع حجم القوات املهاجمة 
أو الحملة اإلعامية التي خصصت لها والوعود 
الـــتـــي أطــلــقــتــهــا الــحــكــومــة بــخــصــوص اســتــعــادة 

األنبار سريعًا.
العراقي  الجيش  السابعة في  وقــال عقيد بالفرقة 
العسكرية  األنبار  عمليات  قيادة  ضمن  والعاملة 
»الــعــربــي  املــكــلــفــة بــــــإدارة الـــحـــرب مـــع »داعـــــــش«، لـــ
مشاكل  من  تعاني  العراقية  »الــقــوات  إن  الجديد« 
كــثــيــرة وكـــبـــيـــرة تــعــيــق الـــتـــقـــدم أو تــحــقــيــق نصر 
مريح في املعارك مع )داعــش( على الرغم من دعم 
الــتــحــالــف الـــدولـــي الـــجـــوي املــفــتــوح لــنــا أو الــدعــم 

بيروت ـ نادر فوز

لـــم يــجــد زعـــيـــم تــكــتــل الــتــغــيــيــر واإلصـــــاح 
فــي لــبــنــان، الــنــائــب مــيــشــال عــــون، الصيغة 
ــرّد الـــضـــربـــة الــســيــاســيــة الــتــي  ــ ــ املـــنـــاســـبـــة ل
تلقاها بالتمديد لقائد الجيش بعد. يلّوح 
التكتل بالعصيان املدني أو باالستقالة من 
 الضياع السياسي هو 

ّ
الحكومة، في حن أن

املسيطر.
ــيـــس الـــتـــكـــتـــل، عــــــون، جـــوابـــًا  ــد تــلــقــى رئـ ــ وقـ
واضــحــًا مــن حليفه حــزب الله يطمئنه فيه 
إلى موقف الحزب الداعم ألي خطوة ينوي 
عون القيام بها، ردًا على قرار التمديد لقائد 
اللبناني، جــان قهوجي. صــدر عن  الجيش 
ــرار تــأجــيــل  ــ ــاع، ســمــيــر مــقــبــل، قـ ــدفــ ــر الــ ــ وزيـ
تسريح قهوجي برضى أو بصمت من حزب 
الــلــه الـــذي يــحــاول، الــيــوم، اســتــدراك نتائج 
الــقــرار والتخفيف مــن خــســارة حليفه  هـــذا 
املسيحي األول. يشير مسؤولون في التيار 
الـــوطـــنـــي الـــحـــّر )اإلطـــــــار الــتــنــظــيــمــي الـــذي 
ــارات املــبــاشــرة  ــ  »اإلشــ

ّ
يــرأســه عـــون( إلـــى أن

ــجـــاه  ــــي اتـ ــــت فـ ــّبـ ــ ــلــــت وصـ ــــزب وصــ ــــحـ ــــن الـ مـ
تأكيد الخيارات التي يراها عون مناسبة«. 
 »الحزب أعلن عن 

ّ
يضيف أحد املسؤولن أن

استعداده الكامل التضامن مع عون وصواًل 
إلى حّد التجاوب مع استقالة وزراء التكتل 
من الحكومة واستكمالها باستقالة وزيري 
كــتــلــة الـــوفـــاء لــلــمــقــاومــة )الــكــتــلــة الــنــيــابــيــة 
املطلعن على  لكن  الــلــه(.  والــوزاريــة لحزب 
 األخــيــر لــم يصل 

ّ
أجــــواء عـــون يـــؤكـــدون، أن

بــعــد إلـــى مناقشة إمــكــانــيــة االنــســحــاب من 
الخيار  هــذا  على  املحافظة  »مــع  الحكومة، 
ــال فـــشـــل كــــل املـــــبـــــادرات الــســيــاســيــة  ــ فــــي حـ

القائمة«.
فـــي ســيــاق الــتــحــركــات الــتــي يــنــوي الــتــيــار 
الوطني الحّر القيام بها بالتزامن مع جلسة 

مجلس الوزراء، املقررة غدًا الخميس، تشير 
»الــعــربــي الــجــديــد« إلى  لـــ أوســـاط العونين 
إلى األرض«،  للنزول  »جهوزية شبه كاملة 
التيار على  مع تأكيد أكثر من مسؤول في 
 »عون لم يتوصل بعد إلى تصّور نهائي 

ّ
أن

ما  يعيش  الــتــيــار   
ّ
فـــإن وبالتالي  للتحرك«. 

التيار  الــحــديــث داخـــل  الــضــيــاع. يتم  يشبه 
عن احتمال استقالة الوزراء، ليخرج عضو 
التكتل، النائب فادي األعور، ويؤكد استمرار 
 
ّ
أن إلــى  مشيرًا  الحكومة«.  في  التيار  وزراء 
»احتجاجنا قد يصل إلى حدود العصيان 
املدني ليشمل كل األراضــي اللبنانية«. كما 
جاء كام زميله النائب، زياد أســود، ليزيد 
األمور غموضًا، إذ لفت إلى أنه »أمام الواقع 
همًا 

ّ
مت مفتوحة«  االحتماالت  نعيشه  الــذي 

أولهم  األطــراف األخــرى بالكذب والوقاحة، 
رئيس الحكومة، تمام سام، ووزير الدفاع 
للتحرك،  جــاهــزون  العونيون  مقبل.  سمير 
لكن أيــن ومتى وكــيــف؟ كــل هــذه األسئلة ال 
تعرف قيادة التيار اإلجابة عنها، فتحيلها 
إلى االجتماعات املفتوحة في مقّر عون في 

الرابية )شرق بيروت(.
ينتظر تكتل عون املبادرة التي يعمل عليها 
كــل مــن رئــيــس مجلس الـــنـــواب، نبيه بــري، 

ووزيــــر الــداخــلــيــة، نــهــاد املــشــنــوق، واملــديــر 
الــعــام لــأمــن الــعــام، الــلــواء عــبــاس إبــراهــيــم. 
ــذا الـــثـــاثـــي فـــكـــرتـــن أســاســّيــتــن  ــ يــحــمــل هـ
قـــانـــون  تـــعـــديـــل  عـــــــون: أواًل عـــبـــر  إلرضــــــــاء 
 التقاعد للضباط 

ّ
الدفاع الوطني ورفع سن

العامن )يحملون رتب عميد، لواء وعماد(، 
وثــانــيــًا تــرقــيــة مــجــمــوعــة مـــن الــضــبــاط ما 
يـــمـــّدد خــروجــهــم إلــــى الــتــقــاعــد إلــــى عــامــن 

على حــّد أدنــى. كل هــذا يحصل للمحافظة 
على حظوظ عون، في تعين صهره العميد 
شـــامـــل روكـــــز، قـــائـــدًا لــلــجــيــش بــعــد انــتــهــاء 

الوالية املمّددة لقهوجي.
بجدّية  متفائلة  غير  العونية  األجـــواء  لكن 
هذين الطرحن، فينقل أحد زوار الرابية عن 
للتوّصل  جــدًا  متدنية  الحظوظ   

ّ
»إن عـــون: 

إلى توافق على أحد الطرحن، خصوصًا من 

تيار املستقبل«. ويطيح هذا الواقع بمخرج 
إصــدار مجلس الــوزراء لترقية الضباط، ما 
يترك أمام عون مخرج تعديل قانون الدفاع. 
 تــعــديــل 

ّ
وفــــي مـــا يــخــص هــــذا الــــطــــرح، فـــــإن

الــقــانــون يــجــب أن يــتــم فــي مــجــلــس الــنــواب 
الــــذي قــاطــع تــكــتــل عـــون جــلــســاتــه ويــفــرض 
الثاني  نوفمبر/تشرين  ، منذ 

ً
عليه تعطيا

التمديد  قــــرار  املــجــلــس  إصــــدار  يـــوم   ،2014
لنفسه حتى عام 2017. 

يــتــمــســك عـــــون بـــأولـــيـــة انـــتـــخـــاب املــجــلــس 
لرئيس جديد للجمهورية قبل العودة إلى 
التشريع، وبالتالي بات الرجل أمام أمر من 
الخيار وخسارة  هــذا  في  االستمرار  اثنن: 
ورقــــة روكــــز صــهــره فـــي قـــيـــادة الــجــيــش أو 
الــتــراجــع عـــن قــــرار املــقــاطــعــة والـــنـــزول إلــى 
موقع  مــن  تكتله  »ليخرج  النيابي  املجلس 
ــات ألســـــبـــــاب شــخــصــيــة  ــ ــسـ ــ ــــؤسـ ــــل املـ

ّ
مــــعــــط

وحسابات ضّيقة«، وهي التهمة التي ترافق 
عون الذي يقاطع، في الوقت نفسه، جلسات 
انــتــخــاب رئــيــس الــجــهــوريــة، كــونــه لـــم ينل 
التوافق السياسي النتخابه في هذا املوقع.

 الــخــروج 
ّ
تــشــيــر كــل هـــذه املــعــطــيــات إلـــى أن

مــن هــذه األزمـــة سهل على الــتــيــار. ارتفعت 
حساسية عون السياسية إلى حّد الشعور 
بــاالنــزعــاج مــن نشر صـــورة، جمعت رئيس 
الـــجـــمـــهـــوريـــة الـــســـابـــق، مـــيـــشـــال ســلــيــمــان، 
وقــهــوجــي وعـــــددًا مـــن الـــــــوزراء الــوســطــيــن 
واملستقبلين.  سليمان(  على  )املحسوبن 
فحّول العونيون هذه الصورة، التي اتخذت 
مؤامرة  إلــى  عادية،  اجتماعية  مناسبة  في 
»نــكــايــة«  كــأنــهــا  معها  وتــعــامــلــوا  سياسية 
سياسية واحتفالية بالتمديد لقهوجي، أي 

خسارة عون وصهره العميد شامل روكز. 
ــذه الـــحـــســـاســـيـــة، الــــيــــوم، عــلــى  ــ تــنــســحــب هـ
الــخــيــارات املــطــروحــة عــلــى طــاولــة الــرابــيــة. 
العصيان  أو  الــشــارع،  فــي  التصعيد  خــيــار 
ل 

ّ
املــدنــي، سيضع صــاحــبــه فــي مــوقــع معط

ــة، بــعــد  ــيـ ــومـ ــيـ حـــيـــاة الــــنــــاس وحـــركـــتـــهـــم الـ
تعطيل انتخاب الرئيس وجلسات التشريع 

وجلسات مجلس الوزراء.
ــام عــون  لــكــن فـــي جــمــيــع األحــــــوال، يــبــقــى أمــ
تــحــدٍّ آخـــر يــأخــذه فــي الــحــســبــات فــي رحلة 
التصعيد وشكله، وهو تحّدي  قــرار  اتخاذ 
التماسك الداخلي لتياره، إذ لم يعد سرًا أن 
التيار بات يتجاذبه أكثر من شخص على 
أبــــواب االنــتــخــابــات الــداخــلــيــة لــحــزب عــون 
املقررة في 20 ستبمبر/أيلول املقبل. تماسك 
الضعف  بدليل  بالكامل،  مضمونًا  يعد  لــم 
الــذي ظهر عليه جمهور عــون فــي محاولة 
تحركه الشهر املاضي أمام مقري الحكومة 
التيار من حشد  والبرملان، حيث لم يتمكن 

إال بضعة مئات بأقصى التقديرات.

بغداد ـ أكثم سيف الدين

حـــســـم الـــبـــرملـــان الــــعــــراقــــي، أمـــس 
الــــــثــــــاثــــــاء، مــــوقــــفــــه مــــــن حـــزمـــة 
اإلصــــــــاحــــــــات الـــــتـــــي أصـــــدرهـــــا 
رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، بعد 
بــاإلجــمــاع عليها، مقابل  الــنــواب  تــصــويــت 
تـــحـــديـــد مــهــلــة شـــهـــر لـــلـــعـــبـــادي لــتــنــفــيــذهــا 
وضّم ورقة إصاحات مكملة قدمها رئيس 
الـــبـــرملـــان ســلــيــم الـــجـــبـــوري إلــيــهــا. وتــســمــح 
موافقة البرملان على اإلصاحات للجبوري 
ــن تــحــمــل  ــ ــان عـ ــرملــ ــبــ ــالــ ــنــــأي بـــنـــفـــســـه وبــ ــالــ بــ
مسؤولية أي تأخير في تنفيذ اإلصاحات 
أو عن الخافات التي قد تنشأ بن املحكمة 
ــة والـــحـــكـــومـــة حـــــول دســـتـــوريـــة  ــ ــادّيـ ــ ــــحـ االتـ

القرارات.
 من ساعة، عرض رئيس البرملان، 

ّ
وخال أقل

أمــس الــثــاثــاء، ورقــتــي اإلصـــاح الحكومية 
والبرملانية على التصويت، ليصوت أعضاء 
باإلجماع  الجلسة  حــضــروا  الــذيــن  البرملان 
عليهما من دون التطرق ألّي تفاصيل، فيما 
سجل غياب نائب رئيس الجمهورية املقال، 
ــاء كــتــلــتــه.  ــدد مـــن أعـــضـ ــ ــوري املـــالـــكـــي، وعـ ــ نـ
وعــقــب الــتــصــويــت، أصــــدر الــعــبــادي، بيانًا 
وإن  اإلصــاح  »مواصلة طريق  بـ فيه  تعهد 

كلفني ذلك حياتي«، على حد قوله.
ووفــــقــــا ملــــصــــادر خــــاصــــة داخـــــــل الـــبـــرملـــان، 
تـــواصـــلـــت مــعــهــا »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، فــإن 
الــجــبــوري عــقــد اجــتــمــاعــًا مــع رؤســــاء الكتل 
قبيل الدخول إلى قاعة البرملان، وهددهم بأن 
 البث سيكون 

ّ
التصويت سيكون علنيًا وأن

مــبــاشــرًا أمـــام الــعــراقــيــن وســيــتــم استبعاد 
الــتــصــويــت اإللــكــتــرونــي وتــغــيــيــره إلـــى رفــع 
أي  يشاهدوا  أن  للعراقين  يتاح  لكي  اليد، 

حزب أو كتلة يعارض اإلصاحات.
وبحسب مصدر برملاني، فإن رؤساء الكتل 
الــشــيــعــيــة كــانــت لــديــهــم تــوجــيــهــات مسبقة 
مـــن املــرجــعــيــة الــديــنــيــة فـــي الــنــجــف بقبول 
إثــارة  الــقــرارات والتصويت عليها من دون 
أي شروط أخرى، فيما حصل النواب العرب 
الــســنــة عــلــى مكسب تــمــريــر قــانــون الــحــرس 
الوطني ودعم العشائر في مواجهة تنظيم 
»داعــــش«، بينما نــال األكـــراد وعـــودًا لحسم 
من  بشأن تصديره  والخاف  النفط  قضية 

اإلقليم بمعزل عن بغداد.

مضامين ورقتي اإلصالح 
تضمنت الصيغة النهائية لوثيقة اإلصاح 
التي حصلت »العربي الجديد«  الحكومية، 
عــلــى نــســخــة مــنــهــا، خــمــســة مـــحـــاور: األول 

إصالحات 
العراق
إجماع البرلمان يعيد 

المسؤولية إلى العبادي
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لبنان: عون يبحث عن الطريق إلى التصعيد

الـــغـــنـــي  ــبــــد  عــ الــــســــيــــاســــي،  ــلــــل  املــــحــ ورأى 
الــبــرملــان اســتــطــاع أن   »رئــيــس 

ّ
أن النعيمي، 

يقلب الــطــاولــة عــلــى رئــيــس الـــــوزراء حيدر 
العبادي«. 

 
ّ
ــد«، إن ــديـ »الـــعـــربـــي الـــجـ ــال الــنــعــيــمــي لــــ وقـــ

»ورقـــة اإلصـــاح املــقــّدمــة مــن قــبــل الــعــبــادي 
كــانــت مـــجـــّرد لــعــبــة ســيــاســّيــة المــتــصــاص 

وإخــاء مسؤولية  العراقي،  الشارع  غضب 
العبادي عن كل امللفات وإلقائها في ساحة 
الـــبـــرملـــان«، مــســتــدركــًا بــالــقــول »لــكــن الــيــوم 
وبـــعـــد الــتــصــويــت عــلــيــهــا، مــقــتــرنــة بــورقــة 
أن  الجبوري  استطاع  البرملاني،  اإلصـــاح 
ملزمة  حقيقية  إصـــاح  ورقـــة  منها  يجعل 

التطبيق وال يمكن التملص منها«.

تحديات العبادي
الـــعـــبـــادي   »ورقـــــــــة 

ّ
أن الـــنـــعـــيـــمـــي  وأوضـــــــــح 

تـــضـــّمـــنـــت مـــخـــالـــفـــات دســــتــــورّيــــة ال يــمــكــن 
 مـــن خــــال تــعــديــل الــدســتــور، 

ّ
تــمــريــرهــا إال

 
ّ
 الـــعـــبـــادي يــعــلــم ذلـــــك«، مــشــيــرًا إلــــى أن

ّ
وأن

الــيــوم استطاع أن يحصل على  »الــجــبــوري 
ص 

ّ
دعـــم كــامــل مــن الــكــتــل الــبــرملــانــيــة، وتخل

من مسؤولّية إقرار اإلصاحات وألقاها في 
البرملان  ليخرج  االتــحــاديــة  املحكمة  ساحة 
ــــن املــحــكــمــة  ــون الــــخــــافــــات بـ ــ ــكـ ــ مـــنـــهـــا، وتـ
االتحادّية والحكومة، والتي ألزمت بتطبيق 
اإلصاحات خال شهر واحد فقط«. وأشار 
 »إلــزام العبادي مهلة شهر 

ّ
النعيمي إلى أن

واحــد لتطبيق ورقــتــه، سيفتح عليه أبــواب 

أمس  لبنان،  إلى  ظريف،  جواد  محمد  اإليرانيّة،  الخارجية  وزير  وصل 
الثالثاء، بعدما عّدل برنامج جولته التي كان من المفترض أن تبدأ أمس 
في تركيا، قبل أن يلغيها، بحجة زحمة في جدول األعمال. وكان الفتًا 
عن  ممثل  غياب  ظّل  في  نواب،  بيروت  مطار  في  ظريف  يستقبل  أن 
)الحكومية(.  لإلعالم  الوطنية  الوكالة  بحسب  اللبنانيّة،  الخارجيّة  وزارة 
والالفت أيضًا كان إلغاء زيارته إلى ضريح المسؤول العسكري في حزب 

اهلل، الراحل عماد مغنية.

ألغاز في زيارة ظريف

تقرير بعيوننا

خافات سياسية مع أغلب الكتل، قد تنتهي 
ــبــــادي فــــي الـــحـــســـبـــان،  ــعــ بـــمـــا لــــم يـــضـــعـــه الــ
ــل تــلــك  ــ ــن كـ ــ ــكــــون الــــبــــرملــــان بـــمـــنـــأى عـ ــيــ وســ

الخافات وينتظر ما ستؤول إليه األمور«.
القوى  فــي تحالف  القيادي  قــال  مــن جهته، 
»الـــعـــربـــي  ــيـــدي، لــــ ــبـ ــعـ ــّيــــة، مــحــمــد الـ الــــعــــراقــ
تمرير  يستطيع  لن  »العبادي   

ّ
إن الجديد«، 

ورقة اإلصاح التي ألقيت على كاهله، وأن 
كافية  لــه غير  الــبــرملــان  الــتــي منحها  املهلة 
للتغلب على الصراعات السياسية«. وأشار 
ص 

ّ
التمل »العبادي حــاول   

ّ
أن إلــى  العبيدي 

مـــن مــســؤولــيــة كـــل فـــقـــرات ورقـــــة اإلصــــاح 
)الدينية في  املرجعية  وإلقاءها في ساحة 
 الـــورقـــة هي 

ّ
الــنــجــف( مـــن خـــال حــديــثــه أن

 
ّ
مــطــابــقــة ملــا دعـــت لــه املــرجــعــيــة«، مبينًا أن

»املــرجــعــّيــة تــنــّصــلــت مــن الــعــبــادي، وأّكــــدت 
 ورقــــــة اإلصـــــــاح جــــــاءت طــبــقــًا ملــطــالــب 

ّ
أن

ــا، لــتــضــع  ــهـ ــة لـــهـــا بـ املـــتـــظـــاهـــريـــن وال عـــاقـ
العبادي في مأزق جديد«.

فــــي غـــضـــون ذلــــــك، أعـــلـــن مــجــلــس الــقــضــاء 
 »أبــــواب الــقــضــاء واالدعــــاء العام 

ّ
األعــلــى أن

ي الشكاوى بما فيها املتعلقة 
ّ
مفتوحة لتلق

بالفساد«. وأوضح املتحدث باسم املجلس، 
صحافي،  بيان  في  البيرقدار،  الستار  عبد 
أنه سيتم »التعامل مع هذه الشكاوى مهما 
ــان مــنــصــب املــتــهــم فــيــهــا وعـــنـــوانـــه، وفــق  كــ

القانون واألدلة والقرائن املتوفرة«.

وُيـــضـــاف إلـــى ذلـــك إنــهــاء مــلــف التعيينات 
واألمنية  العسكرية  املناصب  في  بالوكالة 
وتــقــديــم املــرشــحــن لــرئــاســة أركـــان الجيش 
ومعاونيه، ودعوة رئيس البرملان الى إقالة 
كل من وزراء الكهرباء واملــوارد املائية ومن 

يثبت تقصيره في إدارة وزارته.
ــداد  ــ وتـــضـــّمـــنـــت الـــوثـــيـــقـــة أيـــضـــًا تــقــلــيــل أعـ
حــمــايــة املـــســـؤولـــن، بـــــدون اســـتـــثـــنـــاء، إلــى 
الـــنـــصـــف خـــــال 15 يـــومـــًا فـــقـــط، وتــشــريــع 
ــّص عـــلـــيـــهـــا الــــدســــتــــور  ــ ــ ــــن الــــتــــي نـ ــــوانـ ــقـ ــ الـ
ــوانــــن األحـــــزاب  كــاملــصــالــحــة الــوطــنــيــة وقــ
واملــحــكــمــة االتـــحـــاديـــة والـــحـــرس الــوطــنــي. 
ويـــضـــاف إلـــى ذلـــك دعــــوة مــجــلــس الــقــضــاء 
األعــلــى الـــى تــقــديــم ورقــــة إصــــاح قــضــائــي، 
ــاء بـــالـــضـــغـــوط  ــقــــضــ ــر الــ ــأثــ تـــضـــمـــن عــــــدم تــ
الــوزراء  باستجواب  واملباشرة  السياسية، 
استكملت  املستقلة ممن  الهيئات  ورؤســاء 
إجراءات استجوابهم، ومحاسبة وماحقة 

الــعــام، وإحالة  املــال  الفاسدين ومــن سرقوا 
التسليح  عقود  وخصوصًا  الفساد  ملفات 

إلى القضاء.

أهداف الجبوري
الــــجــــبــــوري، مــــن خـــــال ســرعــة   

ّ
ويــــبــــدو أن

الــبــرملــان، استطاع  فــي  اإلصــاحــات  تمرير 
التخلص من أي تبعات لتأخير التصويت 
ــة اإلصـــــاحـــــات« الـــتـــي أقـــّرهـــا  عـــلـــى »حــــزمــ
تمريرها  مسؤولّية  إلقاء  وحــاول  العبادي 
في ملعب البرملان لينأى بنفسه عن تحمل 
تطبيقها.  تــأخــيــر  مــن  تنتج  مــســؤولــيــة  أّي 
الــــبــــرملــــان  رئــــيــــس   

ّ
أن ــــون  ــبـ ــ ــراقـ ــ مـ ــر  ــبــ ــتــ واعــ

تصّرف بحنكة إزاء محاولة العبادي إلقاء 
املــســؤولــيــة عــلــيــه. واســتــطــاع الــجــبــوري أن 
ــة ضــيــقــة جـــّدًا من  يــضــع الــعــبــادي فــي زاويــ
خال منحه مهلة شهر واحد لتنفيذ ورقة 

اإلصاح التي تقّدم بها كاملة.

العراقي،  والسياسي  الدين  رجل  دعا 
الحكومة  رئيس  الــديــن،  جمال  ــاد  إي
القادة  صور  إزالة  إلى  العبادي،  حيدر 
الحالي  المرشد  وتحديدًا  اإليرانيين 
اهلل  روح  والــســابــق  خامنئي  عــلــي 
الخميني، من شوارع بغداد، كإحدى 
معلًال  البالد،  في  الالزمة  اإلصالحات 
ذلك بأن إيران هي سبب الوضع الراهن 
الدين  جمال  وانتقد  ــراق.  ــع ال فــي 
المرجعية  دور  على  العبادي  تركيز 
قرارات  اتخاذ  في  النجف  في  الدينية 
اإلصالحات، معتبرًا أّن العبادي تجاهل 

الشعب واحتجاجه.

دعوة إلزالة 
الصور اإليرانية

عون ضائع 
بين االستقالة 
أو العصيان 
المدني  
)حسين بيضون(

رئيس البرلمان العراقي ال يريد تحمل مسؤولية التأخير في تنفيذ اإلصالحات  )فرانس برس(

تــســع  ــم  ويــــضــ اإلداري،  اإلصـــــــــاح  مــــحــــور 
نـــقـــاط، أهــمــهــا تــقــلــيــص أعــــــداد الــحــمــايــات 
لــلــمــســؤولــن، إلــغــاء مــنــاصــب نــــواب رئيس 
الــوزراء  رئيس مجلس  ونــواب  الجمهورية 
املستشارين  فــورًا، واالستغناء عن عشرات 
ووكـــــاء الـــــــوزارات واملـــديـــريـــن الــعــامــن في 
الدولة. كما تضمنت الورقة محور اإلصاح 
االقتصادي، محور  اإلصــاح  املالي، محور 

الخدمات، وأخيرًا محور مكافحة الفساد.
الــتــي قّدمها الجبوري،  أمــا ورقـــة اإلصـــاح 
والــتــي حظيت بــتــصــويــت أعــضــاء الــبــرملــان 
إنجاز  أهمها  فقرة،   16 فنّصت على  أيضًا، 
عــمــلــّيــة تــرشــيــق الــــــوزارات والــهــيــئــات التي 
ــا الـــعـــبـــادي خـــــال مــهــلــة ال تــتــجــاوز  أقــــرهــ
ــاء مــلــف الــتــعــيــيــنــات  ــهــ 30 يـــومـــًا فـــقـــط، وإنــ
للتعين في  املــرشــحــن  بــالــوكــالــة وتــقــديــم 
املناصب العليا من رؤساء الهيئات ووكاء 
ــــوزارات واملــســتــشــاريــن خــال املـــدة ذاتــهــا.  الـ

لم تحقق معارك األنبار، 
أي تقّدم ملحوظ ضد 
تنظيم »داعش«، وسط 

مالحظة خفوت صوت 
الرصاص على الجبهات

لم يحسم ميشال عون 
قراره حول شكل التصعيد 

الذي يلّوح به وال زمانه، 
ردًا على خسارته في 

ملّف التعيينات في 
المؤسسة العسكرية 

اللبنانية. حسابات عون 
معقدة، الداخلية منها 

وتلك المتصلة بحلفائه

  شرق
      غرب
»أحرار الشام« تدعم 

»المنطقة الخالية«
أعلنت حركة أحرار الشام، املنضوية 
ــفـــوف املـــعـــارضـــة الـــســـوريـــة،  فــــي صـ
ــاء، دعـــمـــهـــا مــســاعــي  ــ ــــاثـ ــثـ ــ أمــــــس الـ
ــة مــنــطــقــة  ــامــ ــرة وواشــــنــــطــــن إلقــ ــقــ أنــ
خـــالـــيـــة مــــن تــنــظــيــم »داعــــــــش« عــلــى 
الـــحـــدود الــســوريــة الــتــركــيــة. وقــالــت 
الــتــي تنشط في  الحركة اإلســامــيــة 
ــة، فـــي بــيــان أصــدرتــه  شــمــال ســـوريـ
أمـــس، إنــهــا »تــؤيــد مــشــروع املنطقة 
ــة بـــدعـــم  ــ ــــوريـ ــال سـ ــمــ ــــي شــ ــة فـ ــ ــنـ ــ اآلمـ
وسياسي  مــيــدانــي  وتنسيق  تــركــي 
أن   

ً
متوقعة الثورية«،  الفصائل  بن 

يكون له »آثار إيجابية من الناحية 
اإلنسانية والعسكرية والسياسية«.
)فرانس برس( 

ليبيا: جهود أممية 
التفاق جديد في سبتمبر 
بــــدأت جــولــة جـــديـــدة مـــن مــحــادثــات 
الـــــســـــام بـــــن األطــــــــــــراف الـــلـــيـــبـــيـــن، 
ــم املــتــحــدة فـــي جنيف،  فـــي مــقــر األمــ
ــراف املــبــعــوث  ــإشــ أمـــــس الــــثــــاثــــاء، بــ
ــو  ــنــ ــارديــ ــرنــ ــا بــ ــيـ ــبـ ــيـ ــي إلـــــــى لـ ــ ــمــ ــ األمــ
لــيــون، بعد إعــان »املــؤتــمــر الوطني 
)املــنــتــهــيــة واليـــتـــه( موافقته  الـــعـــام« 
عـــلـــى املــــشــــاركــــة فــــي جـــولـــة جـــديـــدة 
مـــن الــــحــــوار. وأوضـــــح رئــيــس حــزب 
الـــجـــبـــهـــة الــــوطــــنــــيــــة، مـــحـــمـــد عــلــي 
الــــضــــراط، أن »هــــدف األمــــم املــتــحــدة 
ــبــــعــــوث لـــنـــا صـــبـــاح  ــه املــ ــدمــ الـــــــذي قــ
)أمـــس( الــثــاثــاء هــو أن يكون لدينا 
اتفاق  سبتمبر/أيلول  من  األول  في 

تمت املصادقة عليه«.
)فرانس برس(

أسرى نفحة وريمون 
يعلنون العصيان

أعـــلـــن األســــــرى الــفــلــســطــيــنــيــون في 
ســــجــــنــــي نــــفــــحــــة وريــــــــمــــــــون، أمــــس 
ــتـــمـــرد في  الـــثـــاثـــاء، الــعــصــيــان والـ
وجـــــــه ســــجــــانــــي االحـــــــتـــــــال، وذلـــــك 
ضمن معركتهم املستمرة لتحصيل 
حــقــوقــهــم املــســلــوبــة مـــن قــبــل إدارة 
مــصــلــحــة الـــســـجـــون اإلســـرائـــيـــلـــيـــة، 
وفــــق بــيــان لــهــيــئــة شــــؤون األســــرى 

واملحررين الفلسطينية. 
)العربي الجديد(
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منذ نحو  إيـــران  مــن  املستمر  واللوجستي  الــبــري 
عام ونصف العام«. ويضيف العقيد العراقي الذي 
فضل عدم نشر اسمه أن »أبرز مشاكل تقّدم القوات 
قــلــة خبرة  الــعــراقــيــة وتحقيقها النــتــصــارات هــي 
الــجــنــود بــالــحــرب وانــخــفــاض مــهــاراتــهــم الــفــرديــة 
عن   

ً
فــضــا )داعــــش(،  مقاتلي  عكس  على  بالقتال 

تــداخــل الصاحيات والــواجــبــات بــن الجيش من 
جــهــة، ومــلــيــشــيــات »الــحــشــد الــشــعــبــي«، مـــن جهة 
ثــانــيــة، إضــافــة إلـــى قــلــة األســلــحــة املــتــاحــة لــديــنــا، 
الهجمات  القادرة على صد  الصواريخ  خصوصًا 
ـــات والـــشـــاحـــنـــات الــثــقــيــلــة  ـــدرعـ ـــاملـ االنـــتـــحـــاريـــة بـ

وأجهزة إبطال األلغام أو اكتشافها«.
ــّن الــضــابــط الـــعـــراقـــي أن »مـــشـــاركـــة الــحــشــد  ــ وبـ
أثـــرت بشكل واضـــح عــلــى الــعــمــلــيــات، إذ يمتنع 
أي مساعدة  تقديم  املحليون عن  األنــبــار  سكان 
للقوات سواء عسكرية أو معلوماتية باستثناء 
مقاتلي العشائر والصحوات الذين يقاتلون مع 
الــجــيــش مــنــذ أكــثــر مــن عـــام وال يـــزالـــون. إضــافــة 
إلى أن إحدى أهم املشاكل التي تعترض تحقيق 
القوات املشتركة بتضاريس  أي تقدم هي جهل 
وطبيعة األنبار ووجود أكثر من 120 حقل ألغام 
 عن 

ً
منتشرة في مساحة جغرافية كبيرة، فضا

اآلالف من العبوات الناسفة املتفرقة املخصصة 
العسكرية  الــعــربــات  أو  األشــخــاص  الســتــهــداف 
واألنــــفــــاق الـــتـــي اســتــنــســخ )داعـــــــش( تــجــربــتــهــا 
مــن الــســوريــن فــي قتالهم قـــوات الــنــظــام، والتي 
تسببت بتفوق عسكري للتنظيم في مواطن عدة 
ــار املــصــدر نفسه إلى  مــن جبهات الــقــتــال«. وأشـ
السيطرة  اســتــعــادة  مــن  املشتركة  الــقــوات  تمّكن 
عــلــى نــحــو 30 كــيــلــومــتــرا فــقــط خــــال شــهــر من 
الــعــمــلــيــات، وهـــي جــامــعــة األنــبــار ومنطقة البو 
ذيـــاب والــطــاش وجــزيــرة الــخــالــديــة وأجــــزاء من 
املــنــاطــق فــي غرب  منطقة الصوفية. وتــقــع هــذه 
وشــمــال وشــرقــي الــرمــادي، عاصمة األنــبــار، في 
حن ما تزال املدن واملناطق األخرى على حالها، 
ومحيطها  الفلوجة  في  القوات  تراجعت  بينما 
كــانــت تمسك بها  الــتــي  املــعــامــل  لتخسر منطقة 

قبيل بدء العمليات العسكرية.
مـــن جــهــتــه، يـــرى عــضــو الــبــرملــان الــعــراقــي محمد 
عقب  ستتحسن  العسكرية  العمليات  أن  الــجــاف 
اإلصــــاحــــات الــحــكــومــيــة الــكــبــيــرة وكـــذلـــك تفعيل 
العسكرين بموجة  الــقــادة  الــبــرملــان وشــمــول  دور 
»الــعــربــي  ــــاح الـــجـــديـــدة. ويــضــيــف الـــجـــاف لـــ اإلصـ
الــجــديــد« أن »اإلصــــاح ســيــطــاول أيــضــًا املؤسسة 
الــعــســكــريــة، وســتــرتــفــع مــعــنــويــات الــجــنــود عندما 

يرون أن هناك إصاحا حقيقيا في مدنهم«.
قريبًا  العراق  أسلحة غربية ستصل  ويكشف عن 
جــدًا، وستدخل فــي املعركة فــور وصولها، مــا من 

شأنه إحراز تقدم كبير.



عــلــى الــتــوالــي، اســتــهــدافــهــم ملــديــنــة الــزبــدانــي، 
»قــصــٍف  حــيــث تــعــرضــت املــديــنــة ظــهــر أمـــس لـــ
مع  ترافق  متفجرًا،   

ً
برميال من عشرين  بأكثر 

باملدفعية  املحيطة  الــحــواجــز  مــن  استهدافها 
الــثــقــيــلــة«، بــحــســب مـــا أكــــد نـــاشـــطـــون هــنــاك. 
ــام الــقــلــيــلــة املـــاضـــيـــة، قـــد شــهــدت  ــ ــانـــت األيــ وكـ
محاوالت تقدم جديدة لقوات حزب الله نحو 
وسط املدينة، غير أن املقاتلني املحليني صّدوا 
ــقــــوات املــهــاجــمــة  ــدوا الــ ــبــ هــــذه الـــهـــجـــمـــات، وكــ
ــل إعــــالم  ــائــ خـــســـائـــر بـــشـــريـــة، أقــــــرت بـــهـــا وســ

لبنانية وسورية.
ــاد الــنــاشــط اإلعــالمــي  وفـــي غــوطــة دمـــشـــق، أفــ
»مقتل  »العربي الجديد« بـ يوسف البستاني لـ
ــة ســـتـــة آخــــريــــن عـــلـــى األقــــل  ــ ــابـ ــ شـــخـــص وإصـ
النظام  قــوات  نتيجة قصف  اختناق  بــحــاالت 
ظهر الثالثاء، بلدة عربني بغاز الكلور«. وفي 
إطــار جرائم نظام بشار األســد، أكــد »املجلس 

على  القصف  اســتــمــرار  داريـــا«  ملدينة  املحلي 
املدينة »بالبراميل املتفجرة وصواريخ أرض 
أرض )الــفــيــل( والــقــذائــف املــدفــعــيــة«، مــن قبل 

قوات النظام. 
ــيـــل الــــتــــي ألـــقـــاهـــا  ــرامـ ــبـ ــدد الـ ــ ــ وأضــــــــاف أن »عـ
 
ً
الــطــيــران املــروحــي وصــل إلــى عشرين برميال
ــنـــني وحــتــى  مــتــفــجــرًا مــنــذ مــنــتــصــف لــيــل اإلثـ
صباح الثالثاء«، مشيرًا إلى أن »حجم القصف 
ــام الــتــســعــة املــاضــيــة 113  ــ ــدار األيـ بــلــغ عــلــى مــ
أرض-أرض  صــواريــخ  و107  متفجرًا   

ً
بــرمــيــال

)فيل( إضافة إلى مئات األسطوانات املتفجرة 
أن 27 شخصًا  املــدفــعــيــة«، مضيفًا  والــقــذائــف 

قتلوا نتيجة هذه الهجمات.
وتــشــهــد املـــديـــنـــة الـــتـــي تــبــعــد أقــــل مـــن عــشــرة 
كيلو مــتــرات إلـــى الــجــنــوب الــغــربــي مــن مركز 
املواجهات  مستوى  على  تصعيدًا  العاصمة، 
الــعــســكــريــة مــنــذ أيــــام، إذ أعــلــن »لــــواء شــهــداء 

أحمد حمزة

قــصــفــت قـــــوات املـــعـــارضـــة الــســوريــة 
أمـــــــس، املــــربــــع األمــــنــــي لـــلـــنـــظـــام فــي 
مـــحـــافـــظـــة درعـــــــا، وســـــط مــعــلــومــات 
الجبهة بهدف  عن تصعيد املعركة على هذه 
ــوات الــنــظــام  ــ ــود قـ ــ تــطــهــيــر املــحــافــظــة مـــن وجـ
السوري. يأتي ذلك وسط استمرار النظام في 
ارتــكــاب جــرائــمــه عبر اســتــخــدام الــغــاز املحرم 
دوليًا، بحيث قصفت قواته مدينة عربني في 
ريف دمشق بغاز »كلور« السام، ما أدى ملقتل 
شــخــص وإصـــابـــة آخـــريـــن بـــحـــاالت اخــتــنــاق، 
ــل الـــقـــصـــف الــــجــــوي واملـــدفـــعـــي  وســـــط تــــواصــ

العنيف على مدينتي داريا والزبداني.
ــة  ــاملـ وقــــــــال الــــنــــاشــــط اإلعــــــالمــــــي أحــــمــــد املـــسـ
»العربي الجديد« إن قوات املعارضة »قصفت  لـ
أمس الثالثاء، املربع األمني للنظام داخل مركز 
الــصــواريــخ«، فيما  بــراجــمــات  محافظة درعـــا 
والــيــادودة  وغــرز  »النعيمة  مناطق  تعرضت 
ــاد ومـــنـــاطـــق أخــــــرى بـــالـــريـــف لــقــصــف  ــيــ وصــ
جوي«. وأشار إلى أن »استهداف الثوار ملقرات 
عاصفة  معركة  عمليات  ضمن  يــأتــي  الــنــظــام 
الــجــنــوب«، التي كانت قــد بــدأت فــي الخامس 
ــن يــــونــــيــــو/حــــزيــــران املـــاضـــي،  ــريـــن مــ ــعـــشـ والـ
لكنها تعثرت حتى اآلن بتحقيق هدفها في« 
تــحــريــر مــديــنــة درعـــــا« بــحــســب الــبــيــان الـــذي 
 الجديد هــو هــذه املــرة هو 

ّ
صــدر حينها. لكن

 النية 
ّ
ما تؤكده مصادر »العربي الجديد« أن

املــرات السابقة  ُعقدت للحسم جنوبًا بخالف 
التي شهدت تعثرًا للجبهة واستعادة النظام 

قوته في كبرى مدن الجنوب بعد دمشق.
بــمــوازاة ذلـــك، واصـــل كــل مــن النظام الــســوري 
وحزب الله اللبناني، لليوم التاسع والثالثني 

نحو »تطهير« درعا
المعارضة تضرب المربع 

األمني للنظام

أوًال بأول
في ظل قصف قوات المعارضة السورية، أمس، للمربع األمني لقوات النظام في 
محافظة درعا، أشارت المعلومات إلى هدف تطهير المحافظة من بقايا النظام، 

فيما بيّنت استخدام النظام الكلور في داريا والزبداني

67
سياسة

موسكو ـ العربي الجديد

يمكن اعتبار املؤتمر الصحافي الذي جمع، أمس الثالثاء في موسكو، كال من 
الفــروف،  الــروســي سيرغي  ونظيره  الجبير  عــادل  السعودي  الخارجية  وزيــر 
إلى  التوصل  احتماالت  تتحدث عن  التي  الفرضيات  مختصرًا مفيدًا لضعف 
حل سياسي قريب للملف السوري، غداة االتفاق النووي اإليراني واألجواء التي 
»مبادرات«  واكبت لقاءات الدوحة األسبوع املاضي، وما تالها من إعالنات لفظية لـ
وأفكار إيرانية وروسية، ومن زيارات مكوكية سياسية لدبلوماسيني معنيني 

باملسألة السورية، إيرانيًا وأميركيًا وخليجيًا وتركيًا.
ــ روســي، إذ كان  وبدا املؤتمر الصحافي ساحة اشتباك دبلوماسي سعودي 
واضحًا حجم االختالف في وجهات النظر، وهو اختالف بدا أن وتيرته ال تزال 
مرتفعة، عكس ما أشيع على هامش الكالم عن لقاء ولي ولي العهد السعودي 

محمد بن سلمان والرمز األمني للنظام السوري، اللواء علي اململوك.
االشتباك في املؤتمر الصحافي وصل مستواه إلى حّد تكرار الجبير ما سبق 
له أن قاله في إيطاليا قبل يومني، لناحية التلويح املباشر بإسقاط رئيس النظام 
بشار األسد عسكريًا إن لم يرحل وفق عملية سياسية. وإلطالق هذا املوقف 
تــزال  وال  كانت  الروسية  العاصمة  لكون  نظرًا  استثنائية  أهمية  موسكو  مــن 
الحامي األول للنظام السوري من بني الدول الكبرى. ومثلما كان متوقعًا، كان 
الخالف الرئيسي بني الجبير والفــروف حــول مصير األســد. وأكــد الجبير أن 
أنــه »فــي ما يتعلق  إلــى  النظام في دمشق«، مشيرًا  لن تتعاون مع  »السعودية 
مستبعد  فهو  الــســوريــة  الحكومة  جانب  الــى  السعودية  فيه  تــشــارك  بتحالف 
وليس جزءًا من خططنا«، وذلك ردًا على سؤال حول ما سبق للرئيس الروسي 
إنشاء  املاضي حول فكرة  يونيو/ حزيران  نهاية  قاله في  أن  بوتني  فالديمير 
السوري  والنظام  والسعودية  والــعــراق  تركيا  خصوصًا  يضم  واســع  تحالف 
ملكافحة »داعـــش« بشكل أفــضــل. كــالم كــرره الفـــروف فــي املؤتمر الصحافي 

.»
ً
مقترحًا آلية »لتنسيق تحركات الذين يحاربون اإلرهابيني أصال

أكثر من ذلك، جزم الجبير بأن »األسد انتهى وعليه الرحيل إما بعملية سياسية 
أو بحل عسكري وليس هناك مكان له في مستقبل ســوريــة«، مشيرًا إلــى أن 
السوري  الرئيس  الجبير  السورية. وحّمل  املعارضة  توحيد  تعمل على  بــالده 
املشكلة  بالتالي فهو يشكل جــزءًا من  »داعــش« في سورية،  مسؤولية ظهور 

وليس من الحل لهذه االزمة السورية« على حد تعبيره.
كـــالم مــنــاقــض تــمــامــًا ورد عــلــى لــســان الفــــروف فــي مــا بـــدا أنـــه ســجــال علني 
ر الفــروف من أن إزاحــة األسد 

ّ
بينه وبــني نظيره السعودي. وفــي السياق، حــذ

عسكريًا »ستؤدي إلى وصول داعش إلى السلطة« في دمشق. وواصل رئيس 
الدبلوماسية الروسية حملة دفاعه عن األسد الفتًا إلى أنه، أي األسد، »خالفًا 
لتنظيم الدولة اإلسالمية، ال يهدد أي بلد مجاور«، داعيًا »الجميع إلى املقارنة بني 

حجم هذه التهديدات«، في رسالة ضمنية لنظيره السعودي.
أن »مصير  السعودية، مؤكدًا  بــأن »االختالفات مستمرة« مع  واعترف الفــروف 
الرئيس األسد جزء من هذه الخالفات«. والالفت أن كال من الجبير والفروف كررا 
العبارة نفسها تقريبًا حول أن »على الشعب السوري وحده تقرير مصير األسد«. 
والخالف ظهر أيضًا برّد الفــروف حول كالم الجبير املتعلق بتوحيد املعارضة 
السورية، فأجاب الوزير الروسي بأن »توحيد املعارضة السورية ليس جزءًا من 

خططنا«، وذلك عشية استقبال موسكو وفد االئتالف السوري املعارض.
الــعــراق يكمن في  الحل فــي  الجبير على أن  الــســوري، أصــّر  امللف  وبعيدًا عــن 
»توزيع عادل للسلطة بني املذاهب والطوائف«، مشددًا على أن أولوية بالده حاليًا 
تتركز على حل األزمة اإلنسانية في اليمن، في حني توقف الفروف عند أهمية 

العودة إلى »املبادرة العربية للسالم« بخصوص الصراع العربي ــ اإلسرائيلي.

سجال سوري في موسكو

ــــالم«، مــســاء األربـــعـــاء املــاضــي، سيطرته  اإلسـ
على منطقة الجمعيات على أطراف داريا، بعد 

معارك عنيفة مع قوات النظام.
جـــاء ذلـــك ضــمــن عملية »لــهــيــب داريـــــا«، التي 
بــــدأت فـــي الــثــانــي مـــن هــــذا الــشــهــر، وتمكنت 
املعارضة خاللها من اقتحام عدة أبنية ُمطلة 
ــد أهــم  ــزة الــعــســكــري، وهــــو أحــ ــ عــلــى مـــطـــار املـ
ثــكــنــات الــنــظــام األمــنــيــة فــي الــعــاصــمــة، ويقع 
عــنــد املــدخــل الــجــنــوبــي الــغــربــي الـــواصـــل بني 
دمشق.  وســط  نحو  الغربية  الغوطة  مناطق 

النظام  طــيــران  ــف 
ّ
كــث الشمالية،  الجبهة  وفــي 

قصفه وطلعاته الجوية بريفي إدلب وحماه، 
حيث ُمنيت قواته هناك بهزائم متتابعة خالل 
األيام األخيرة، بعد التقدم البارز الذي أحرزته 
قـــوات املــعــارضــة، فــي املــنــاطــق املــعــروفــة باسم 
»شرق العاصي« بسهل الغاب. وأكد ناشطون 
»العربي الجديد« أن طيران النظام  في إدلب لـ
»شــــن غـــــارات جـــويـــة اســتــهــدفــت وســــط مــعــرة 
الــنــعــمــان، وقــريــة زردنـــا بجبل الــزاويــة وبلدة 
الــتــمــانــعــة«، مــضــيــفــني أن املـــروحـــيـــات »ألــقــت 

وكنصفرة«.  كفرعويد  على  متفجرة  بــرامــيــل 
كما طاول »القصف محيط مطار أبو الظهور 

العسكري املحاصر« من قبل قوات املعارضة.
وذكـــراملـــرصـــد الـــســـوري لــحــقــوق اإلنـــســـان، أن 
»الــــطــــيــــران الـــحـــربـــي قـــصـــف مــنــطــقــة مــشــفــى 
مــيــدانــي فــي بــلــدة معرتمصرين بــريــف إدلــب 
استشهاد  إلـــى  أدى  مــا  الــلــيــل،  بــعــد منتصف 
ــتــــني، وســـــقـــــوط مـــــا ال يــــقــــل عــن  ــنــ طـــفـــلـــتـــني اثــ
ــــال إضـــافـــة  ــفـ ــ ــن األطـ 15 جـــريـــحـــًا مــعــظــمــهــم مــ
ــع »انـــــدالع  ــة«، بــالــتــزامــن مـ ــاديــ ــى أضــــــرار مــ إلــ

اشتباكات بني قوات الدفاع الوطني واللجان 
ــراف قــــــــادة مـــجـــمـــوعـــات مــن  ــ ــإشــ ــ الـــشـــعـــبـــيـــة بــ
اللبناني من جهة«، وعــدة فصائل  الله  حــزب 
عسكرية معارضة من جهة ثانية »في محيط 
بلدتي كفريا والفوعة، وسط أنباء عن خسائر 

بشرية في صفوف الطرفني«.
وأضـــــاف املـــرصـــد أن »الـــطـــيـــران الــحــربــي نفذ 
صباح اليوم )أمــس( عدة غــارات على مناطق 
فــي قريتي الــحــواش وخــربــة الــنــاقــوس بسهل 

الغاب في ريف حماه الشمالي الغربي«.

أعلنت قوات التحالف الدولي أن طائراتها شنت يوم األحد وحده 29 غارة 
جوية جديدة، ضد أهداف تابعة لتنظيم »داعش«، في سورية والعراق. 
وأوضحت أنها »نفذت 8 غارات ضد أهداف لداعش في سورية«. وأشارت 
إلى أن  »الطائرات شنت خمس غارات قرب مدينة الحسكة، وبقية الغارات 
على أطراف مدينة حلب، ومدينة الرقة، وتل أبيض، أسفرت عن تدمير 

وحدات تكتيكية، وأهداف هجومية لداعش«.

29 غارة للتحالف

ثائر غندور

كــان العونيون أعـــداء لكل مــا هو 
»وطني« في مرحلة التسعينيات. 
وصموا بشعار العمالة إلسرائيل 
ــلــبــنــانــي لــســنــوات  فـــي اإلعــــــالم ال
تــــبــــدأ عــمــلــيــة  أن  ــبــــل  قــ طــــويــــلــــة، 
كــســر هــــذه الــــصــــورة فـــي نــهــايــة 
وال  املـــاضـــي.  الــقــرن  تسعينيات 
ــة مــــا بــعــد  ــلـ ــكـــن قــــــــراءة مـــرحـ ــمـ ُيـ
ــة فــــي لـــبـــنـــان مــن  ــّيـ ــلـ الــــحــــرب األهـ
العونيني.  دون اإلتــيــان على ذكــر 
شـــبـــاب مــتــحــّمــس، حــمــل قضية 
وطنية وناضل من أجلها سنوات 
دون  من  العونيون،  طــرح  طويلة. 
ربــمــا، إشكاليات في  ُيــدركــوا  أن 
األحـــــــزاب الــلــبــنــانــيــة الـــتـــي كــانــت 
هذه  شبان  من  الكثير  تعاديهم. 
األحــــزاب شــعــروا »بــالــغــيــرة« من 
الـــحـــراك الــعــونــي فـــي الــجــامــعــات. 
خــــــطــــــوات ســــريــــعــــة ومـــفـــاجـــئـــة 
لـــأمـــن. تــحــدي الــســلــطــة الــقــائــمــة 
ورفــض ظلمها. لكن هــذا الحراك 
شابته ثغرتان أساسيتان: غياب 
ــه بــشــخــص  ــاطــ ــبــ ــة وارتــ املـــؤســـسـ
الــــجــــنــــرال مـــيـــشـــال عــــــــون، وقـــد 
ســاهــمــت الــقــبــضــة األمــنــّيــة بحق 
الــعــونــيــني فــي تــعــزيــز هـــذا األمـــر، 
والــثــغــرة الــثــانــيــة غــيــاب املــشــروع 

الذي يلي تحقيق القضية.
ــاد مــيــشــال عــــون فـــي 7  هـــكـــذا، عــ
زعيمًا شعبيًا،   ،2005 مــايــو/أيــار 
ــّول  ــحــ ــيــــس حـــــــزب. وتــ ــيــــس رئــ ــ ول
الــعــونــيــون إلـــى مــجــمــوعــة تسعى 
ألن تحجز موقعًا لها في الساحة 
اللبنانّية. تصور الكوادر العونيون 
ــم«  ــ ــهـ ــ ــرالـ ــ ــنـ ــ »جـ ــم  ــهـ ــلـ ــبـ ــقـ ــتـ يـــسـ أن 
صنعوه.  الذين  وهــم  باألحضان، 
أما هو، فاعتقد وال يزال، أنه صنع 
مــجــد هــــؤالء الـــشـــبـــان. خــــالل 11 
عامًا مــارس عــون السياسة على 
طريقته. لّزم التيار لصهره جبران 
الذي أغرقه بطبقة رجال  باسيل، 
ــمـــال والــصــفــقــات املــشــبــوهــة.  األعـ
استثمر نضالهم الطويل في وجه 
ــــســــوري، لــلــدفــاع عن  االحـــتـــالل ال
النظام البعثي. يخوض هؤالء اليوم 
آخر معاركهم في التيار. ُيحاربهم 
ــكــــل األســـلـــحـــة  ــال عـــــــون بــ ــيــــشــ مــ
املـــــشـــــروعـــــة وغـــــيـــــر املــــشــــروعــــة 
ــران  ــبــ ــــكــــســــرهــــم وتــــنــــصــــيــــب جــ ل
بــاســيــل زعــيــمــًا عــلــيــهــم. مـــن حق 
نــدافــع عنهم  أن  املناضلني  هـــؤالء 
وننصرهم، وهم الذين يخوضون 
معركة صادقة  اليوم  في حزبهم 
وشـــرســـة، كــمــا خــاضــوهــا دفــاعــًا 
عن لبنان. معركتهم الحزبية أكثر 
الكثيرين.  معارك  من  ديمقراطية 
ــي كــســر  ــ ــم ســــبــــاقــــون فــ ــ وهـــــــا هــ
الــزعــيــم وصـــورتـــه وهــيــبــتــه، كما 
كــانــوا سباقني فــي كسر صــورة 
العونيون،  هــؤالء  وهيبته.  املحتل 
ــذا الــبــلــد. عــســى أن  هــم خــمــيــرة هـ
يكسر اآلخــرون أصنام زعمائهم 
العونيني،  باملناضلني  ويلتحقوا 
كــمــا الــتــحــقــوا بــهــم فــي لحظة 14 

آذار 2005.

للحديث 
تتمة

دفاعًا 
عن عونيين

عمان ـ محمد الفضيالت

ــحــِكــُم الــحــكــومــة األردنـــيـــة إغــــالق أدراج مــكــتــبــهــا على 
ُ
ت

ــانـــون االنـــتـــخـــاب الــجــديــد املــنــتــظــر أن يــكــون  مـــشـــروع قـ
امللك األردنــي  إصالحيًا، تطبيقًا لوعود متكررة قطعها 
عــبــد الــلــه الــثــانــي مــنــذ أكــثــر مـــن عــامــني فـــي الــعــديــد من 
املــنــاســبــات. وهـــي وعـــود أعــادتــهــا الــحــكــومــة إلـــى درجــة 
أنــهــا اســتــقــرت يقينًا فــي وجـــدان السياسيني األردنــيــني 

واإلصالحيني الذين خذلتهم وعود سابقة.
ــرة، إذ أعــلــن رئيس  لــكــن تــبــدو الــوعــود مختلفة هـــذه املــ
 
ّ
الــحــكــومــة، عــبــد الــلــه الـــنـــســـور، صـــراحـــة قــبــل أشـــهـــر، أن

»مشروع القانون الجديد سيدفن قانون الصوت الواحد« 
الذي يواجه العديد من االعتراضات. إعالن النسور من 
غير املمكن أن يصدر من دون حصوله على ضوء أخضر 
مــن قبل مــراكــز فــي صنع الــقــرار. وهــو إعــالن ينذر بطي 
صفحة قــانــون الــصــوت الــواحــد الـــذي صــمــد مــنــذ الــعــام 
يحّملونه مسؤولية  الــذيــن  املــعــارضــني  وجـــه  فــي   1993
إحـــبـــاط الــحــيــاة الــســيــاســيــة مـــن خــــالل إفــــــرازه مــجــالــس 
أغلبية نيابية ترتقي  انتاج  نيابية ضعيفة عاجزة عن 

بالحياة السياسية، وتغيب عنها الصبغة الحزبية. 
كما يــؤخــذ على قــانــون الــصــوت الــواحــد أنــه ســاهــم في 
املصالح  على  واملناطقية  العشائرية  املــصــالــح  تعميق 
الوطنية، لكنه القانون الذي بقيت ترى فيه مراكز أخرى 
فــي صــنــع الــقــرار الــســالح األقــــوى لــإبــقــاء عــلــى نفوذها 
داخل املؤسسة التشريعية على اعتباره ضمانة لضبط 
مدخالتها )أعضاء البرملان( والسيطرة على مخرجاتها 
 
ّ
ــــرى تــلــك املـــراكـــز إلــــى اآلن أن )الــتــشــريــع والـــرقـــابـــة(. وتـ

»الـــصـــوت الــــواحــــد« هـــو الـــســـالح األقــــــوى، مــتــخــوفــة من 
عواقب دفنه.

الــقــانــون الجديد على الطاولة،  وأصــبــح وضــع مــشــروع 
عــبــر إحــالــتــه إلـــى مــجــلــس الـــنـــواب )الــغــرفــة التشريعية 
مسألة  ــراره،  إقــ قبل  التشريعية  بمراحله  ليمر  األولــــى( 
 إحالته كانت مشروطة بأن يسبقها 

ّ
وقت، وال سيما أن

إقرار قانونيني إصالحيني. أقّر األول وهو 
قـــانـــون األحـــــــزاب، فــيــمــا الــثــانــي وهــــو قـــانـــون الــبــلــديــات 
والالمركزية في طريقة إلى اإلقــرار بعد أن شرع النواب 

في مناقشته منذ أيام.
تعتقد الحكومة أن أفضل ما فعلته خالل املرحلة املاضية 
كان اإلغالق غير املسبوق على مشروع القانون الجديد، 
مبررة ما أقدمت عليه بقناعتها أن الكشف عن املشروع 
كان سيكلفها مزيدًا من األعــداء واملعارضني لفكرة دفن 
الــواحــد هــي فــي غنى عنهم، مكتفية بمواجهة  الــصــوت 
القرار  املتمترسون في مراكز صنع  معارضني يحركهم 
املــغــلــقــة. وتـــرد الــحــكــومــة عــلــى املــطــالــبــني بـــضـــرورة عقد 
حــــوار وطــنــي حـــول مـــشـــروع الــقــانــون يــــؤدي إلـــى خلق 
تــوافــق عــام حــولــه، بتأكيدها املستمر أنها أخــذت بعني 
االعــتــبــار عند إعـــداد مــشــروع الــقــانــون جميع مخرجات 
الــحــوارات الوطنية. وهــي الــحــوارات التي كانت توصي 
كــل مــرة بــضــرورة دفــن »الــصــوت الــواحــد«، قبل أن تدفن 

هي وتوصياتها ويبقى هو.
ــدرك الـــقـــوى الــســاعــيــة إلـــى الــتــغــيــيــر أن مــعــركــة ليست  تــ
سهلة تنتظرها عندما يظهر القانون إلى العلن. معركة 
في  املخلصون  أولــئــك  مواجهتها  فــي  لــواءهــا  سيحمل 
مــراكــز لصنع الــقــرار لقانون »الــصــوت الــواحــد« كسالح 

للسيطرة ومن باتوا ينظرون إلى مقاعدهم في البرملان 
كـــحـــقـــوق مــكــتــســبــة ســيــخــســرونــهــا قــطــعــًا بــخــســارتــهــم 

»الصوت الواحد«. لـ
املعركة املنتظر أن تدور رحاها في العلن، والتي سيواجه 
ونخب سياسية  البرملان  في  كثر  أعضاء  القانون  فيها 
محافظة وزعماء عشائر ومناطق، تسبقها حاليًا معركة 
تدور في السر، تخوضها الحكومة أو باألحرى املدافعون 
فيها عن مشروع القانون والذين من بينهم رئيسها عبد 
الــقــرار تعارض توجه  النسور، مع مراكز في صنع  الله 

.
ً
الحكومة، التي تعتبره متعجال

ويقترح املعترضون على الحكومة صيغًا بديلة، تحافظ 
في جوهرها على »الصوت الواحد« مع إدخال تعديالت 
تجميلية عليه على غرار ما حصل في قانون االنتخاب 
الذي أقّر في أوج الربيع األردني في العام 2012، مستحدثًا 
الــنــواب للقوائم  بـ 27 مقعدًا في مجلس  »كــوتــا« محددة 

الوطنية، من أصل 150 مقعدًا عدد أعضاء املجلس.
في  للتغيير،  فيها  املتحمسون  أو  الــحــكــومــة  وتتسلح 
الــحــرب الــســريــة الــتــي تــخــاض، بـــرؤى املــلــك وطموحاته 
 
ً
للوصول مستقبال يمهد  عــصــري  قــانــون  تــجــاه  املعلنة 
إلى حكومة برملانية. في املقابل يتسلح املعارضون في 
 »الحفاظ على االستقرار أولى من 

ّ
مركز القرار األمني بأن

مغامرة اإلصالح«.
فــي الــنــهــايــة، فـــإن املــعــركــة الــســريــة الـــدائـــرة اآلن تكتسب 
املنتصر  إن  إذ  املــنــتــظــرة،  العلنية  تلك  مــن  أعــلــى  أهمية 
التي  الثانية  فــي  انــتــصــارًا حتميًا  األولـــى سيضمن  فــي 
سيخوضها مسنودًا بثقل مراكز صنع القرار مجتمعة، 

مقتنعة كانت أم مرغمة.

األردن: حرب مراكز صنع القرار حول قانون االنتخاب

تحليل اخباري

ــي،  ــركــ ــتــ ــ ـــــــــد الــــرئــــيــــس ال
ّ
أك

ــب أردوغـــــــــــــان،  ــيــ رجـــــــب طــ
بـــالده  أّن  الـــثـــالثـــاء،  أمــــس 
ــلــــتــــهــــا  ســــــــتــــــــواصــــــــل حــــمــ
ــد مــقــاتــلــي  الــعــســكــريــة ضـ
ــال الـــكـــردســـتـــانـــي«،  ــمـ ــعـ »الـ
ــابـــي  ــتـــى ال يــبــقــى إرهـ »حـ

واحد«. 
وقـــــــــــــال أردوغــــــــــــــــــــــان، فـــي 
إّن  ــفــــزيــــونــــي،  ــلــ تــ ــــث  ــديـ ــ حـ
الجوية  العسكرية  الحملة 
املــســتــمــرة مــنــذ أســبــوعــني 
ــانـــي  ــتـ ــالـــكـــردسـ ألـــحـــقـــت بـ
»خسائر فادحة«. وأوضح 
أردوغان أّن عملية السالم 
الـــتـــي كـــانـــت قـــد بـــــدأت مع 
الكردستاني  العمال  حزب 

»جمدت« حاليًا.

لحقوق  الــســوريــة  الشبكة  أعلنت 
من  أول  شخصًا،   62 مقتل  اإلنــســان، 
على  النظام  لقوات  بقصف  أمــس، 
 13 بينهم  السورية،  واألحياء  المدن 
 30 أن  وأوضــحــت  نــســاء.  و5  طفًال 
إدلب، و9 أشخاص  شخصا قتلوا في 
الزور، و15 في ريف دمشق،  في دير 
في  واحــد  وشخص  ــا،  درع في  و6 
كل من حلب وحماة. وكانت طائرات 
النظام قصفت المستشفى الميداني 

الوحيد في بلدة بنش )إدلب(.

ــدر مــطــلــع لـــ»الــعــربــي  ــص كــشــف م
يتولى  أن  طرحت  روسيا  أن  الجديد« 
أو  الشرع  فاروق  السوري  الرئيس  نائب 
سورية  في  االنتقالية  المرحلة  غيره 
ــاف أن  ــ ــد. وأض ــ ــن بــشــار األس بــديــًال ع
وقطر  وتركيا  أميركا  أخبرت  روسيا 
متمسكة  غــيــر  أنــهــا  والــســعــوديــة 
يحفظ  بديل  عن  تبحث  وإنما  باألسد 
قواعدها  خصوصًا  مصالحها  لها 

العسكرية في الساحل السوري.

62 قتيًال 
على يد السلطة

الشرع بديًال 
عن األسد؟

يجمع سياسيون وصحافيون سوريون 
معارضون على أن ال جديد في المبادرة اإليرانيّة، 

وأّن ال حل في سورية إلّا بانسحاب المليشيات 
اإليرانية التي تقاتل إلى جانب النظام

يعترف والد نادر سعادة، 
المتهم بالتحاقه 

بـ»داعش«، أّن ابنه تغيّر 
في الفترة األخيرة، وقد 
حّذره مرارًا من االلتحاق 

بأي تنظيم

عبسي سميسم

 السوريني »آخر من يعلم« بما ُيرسم 
ّ
يبدو أن

 أزمــتــهــم. كما 
ّ

لــهــم مــن خــطــط ومـــبـــادرات لــحــل
ــلــهــم ســــواء فــي الــطــرف 

ّ
 الــجــهــات الــتــي تــمــث

ّ
أن

املـــعـــارض أو املـــوالـــي لــلــنــظــام لـــم تــعــد ســوى 
ــا يــمــكــن الـــتـــوّصـــل إلـــيـــه بني  جـــهـــات تــتــلــقــى مـ
الــــدول الــفــاعــلــة فــي القضية الــســوريــة، والــتــي 
تتحاور وتنّسق فيما بينها، تبعًا ملصالحها 
ــة. وكــانــت  املــشــتــركــة ومــصــلــحــتــهــا فـــي ســـوريـ
املــبــادرة اإليرانية »املــعــّدلــة«، آخــر الطروحات 

التي تم تقديمها لحل سياسي في سورية.
ط »العربي الجديد« الضوء على مواقف 

ّ
تسل

ــبــــادرة  بـــعـــض املـــعـــارضـــني الـــســـوريـــني مــــن املــ
الهيئات  آراء  اإليــرانــيــة، مــن خـــالل اســتــطــالع 
الـــســـيـــاســـيـــة والــــســــيــــاســــيــــني والـــصـــحـــافـــيـــني 
والـــنـــاشـــطـــني. يــقــول نــائــب رئــيــس »االئـــتـــالف 

ــــوى إضـــافـــة  ــم يـــجـــر أي تـــعـــديـــل عــلــيــهــا سـ ــ ولـ
موضوع االنتخابات«، مضيفًا أن »على إيران 
أواًل، وسحب  ببيان جنيف واحــد  أن تعترف 
إلى  للمقاتلة  بدعمها  تــقــوم  الــتــي  املليشيات 
جــانــب الــنــظــام الــســوري ثــانــيــًا، حينها يمكن 
الــتــفــاوض مــع إيـــران وتــكــون شريكًا إيجابيًا 
في حل املشكلة«. ويوضح جاموس أن »إيران 
 
ّ
ها ترى أن

ّ
تقوم بطرح املــبــادرات، ما يعني أن

الــنــظــام يــتــهــاوى مــقــابــل انـــتـــصـــارات ساحقة 
يشكل خطرًا  مــا  وهـــذا  الــســوريــة،  للمعارضة 

أكبر على حليفها األسد«.
مـــن جــهــتــه، يــعــتــبــر عــضــو املــكــتــب الــســيــاســي 
ملجلس قيادة الثورة، محمد علوش، أن »إيران 
طرف في املشكلة وال يمكن أن تكون طرفًا في 
الحل، وال يمكن حتى الحوار معها أو القبول 
السوريني  قتل  في  ألنها شريكة  بمبادراتها، 
ــد أو  ــ وتــدمــيــر بــلــدهــم، وأي كــــالم لــبــقــاء األسـ

السوري املعارض«، هشام مــروة إن »إيــران لم 
تعرض أي جديد خالل مبادرتها املعّدلة، وهو 
مــا عــرضــه الــرئــيــس الــســوري بــشــار األســـد في 
خطابه مطلع العام 2013، والــذي كــان يتطلع 
فيه إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية وإجراء 
تــعــديــالت دســتــوريــة، وإبــقــاء كــامــل السلطات 
بيده باإلضافة إلى مراكزه األمنية«. وأوضح 
ــة الـــروســـيـــة  ــيــ ــرانــ مــــــروة أن »الـــتـــحـــركـــات اإليــ
الجديدة، تأتي في إطــار مساعي دعــم النظام 
ــقـــدم املـــعـــارضـــة في  الــــســــوري فــــي مـــواجـــهـــة تـ
الجنوب  عـــّدة، وإعـــادة تفعيل معارك  جبهات 
التحركات  أن »جميع  إلــى  والساحل«. ويلفت 
التي تقودها روسيا وإيران لن تجدي نفعًا من 

دون التفاوض مع املمثلني الفعليني للثورة«.
فـــيـــمـــا يــــــرى عـــضـــو الـــهـــيـــئـــة الـــســـيـــاســـيـــة فــي 
»االئتالف«، األمني العام األسبق، بدر جاموس 
الجديدة  القديمة  هــي  اإليــرانــيــة  »املــبــادرة   

ّ
أن

تقسيم سورية هو مرفوض كليًا«.
ـــه »يــجــب على طهران 

ّ
ويــشــّدد عــلــوش على أن

قــبــل أن تــقــدم مـــبـــادرات وقـــف إرســــال الــســالح 
واملـــلـــيـــشـــيـــات األجـــنـــبـــيـــة الـــتـــي تــدعــمــهــا إلـــى 
ســوريــة، وأن تتوقف عــن دعــم عميلها األســد 
ــذه  ــًا، مـــوضـــحـــًا أن »هــ ــتــــصــــاديــ ســـيـــاســـيـــًا واقــ
الشروط ال يمكن التنازل عنها إذا أرادت إيران 

أن تحاورنا«. 
أّما الكاتب والصحافي أحمد كامل، فال يجد 
أي تعديل فــي الــطــرح اإليــرانــي، »كــمــا أرى أن 
الطرح غير قابل للتطبيق حتى على النظام، 
وأؤكد أن النظام ال يستطيع وقف إطالق النار 
ولو ليوم واحد، ألنه إذا قام بذلك فسينهار«. 
 »املبعوث 

ّ
أن  على كالمه، 

ً
ويعطي كامل دليال

األمــمــي إلـــى ســـوريـــة، ســتــيــفــان دي ميستورا 
حاول وقف إطالق النار في حلب ولم يستطع 
الــنــظــام تــنــفــيــذه، وحــتــى أنــــه عــــّدل كــثــيــرًا من 

شــــروط مــبــادرتــه مــن وقـــف إلطــــالق الــنــار في 
ه 

ّ
لكن فــي حــّيــنْي،  إلــى وقفه  كامل مدينة حلب 

لم ينجح«.
ويلفت كامل إلى أن »إيران ال تستطيع الضغط 
النظام ألن أي ضغط عليه  بشكل كبير على 
مــن قبلها ســيــؤدي إلـــى انــهــيــاره، وبــالــتــالــي 
سيؤدي ذلك إلى خسارة إيران ملصالحها في 
 »أقصى ما يمكن 

ّ
أن الكاتب  ســوريــة«. ويبنّي 

إقناع السوريني فيه حاليًا، هو بيان جنيف 
 »سعي إيران من خالل هذه 

ّ
واحد، معتبرًا أن

ــهــا ال تتعامل مــع السوريني 
ّ
أن املــبــادرة أثبت 

ــمــا تتعامل مــع ســوريــة كمنطقة 
ّ
كــنــّد لــهــا، إن

 »الــنــظــام 
ّ
نـــفـــوذ لـــهـــا«. ويـــــرى الــصــحــافــي أن

السوري يستحيل أن ينتهي بحل سياسي«، 
الــنــظــام بالحسم  نــهــايــة  مــرجــحــًا أن »تـــكـــون 
النظام  لنهاية  مشابهة  وبنهاية  العسكري 

الليبي«.

معارضون سوريون: 
المبادرة اإليرانية مرفوضة

لها من قبل أصحاب العمل، الذين لم يرقهم 
التزامه بالصالة، بل أثار خوفهم.

يـــوم اإلثــنــني املــاضــي، كــانــت أولـــى جلسات 
مــحــاكــمــة الـــشـــاب املــتــهــم مـــع ثــالثــة آخــريــن، 
عــامــًا(.  عـــالء )23  األكــبــر  مــن بينهم شقيقه 
وقــبــلــهــا بـــأيـــام، كـــان يقبع نـــادر فــي زنــزانــة 
تــابــعــة لــالســتــخــبــارات األردنـــيـــة، إذ اعتقل 
بــعــد فـــتـــرة مـــن وصـــولـــه إلــــى األردن فـــي 7 
مايو/أيار املــاضــي، كما يــروي والــده خالد 
 
ّ
بأن الوالد  يقّر  الجديد«.  »العربي  لـ سعادة 
العام  ابنه مطلع  على حياة  طــرأ  مــا  تغّيرًا 
ــادر أصــبــح  ــ ــاري، »أخـــبـــرنـــي عــــالء أن نـ ــجــ الــ
اقترابه  لكن  قريبًا من أشخاص متدّينني«. 
من هؤالء لم يمنع الشاب من مواصلة عمله 
في املقهى الليلي حتى مطلع أبريل/نيسان 
املــــاضــــي، وتــــركــــه تـــحـــت ضـــغـــوط أصـــحـــاب 
العمل، لينتقل إلى العمل في محل للوجبات 

السريعة، كما يروي الوالد.
بالخوف  األردن  فــي  املقيمان  والــــداه  شعر 
على مستقبل ابنهما. يقول خالد: »انتابني 
بـــالـــجـــمـــاعـــات  نــــــــادر  يـــلـــتـــحـــق  ــــوف أن  ــخـ ــ الـ
اإلرهــــابــــيــــة عـــبـــر تـــركـــيـــا. بــعــثــت لــــه رســـالـــة 
رتـــه مـــن االلــتــحــاق بــأيــة 

ّ
عــلــى هــاتــفــه، وحـــذ

مـــجـــمـــوعـــات، وطـــلـــبـــت مـــنـــه أن يــــأتــــي إلـــى 
عن  ويـــدافـــع  لــطــلــبــي«.  فــاســتــجــاب  األردن، 
: »لـــو كـــان يــنــوي االنــضــمــام إلــى 

ً
ابــنــه قــائــال

األردن،  إلى  ملا حضر  اإلرهابية  الجماعات 
إلــى تركيا وااللــتــحــاق  الــتــوجــه  كــان يمكنه 

يواجه نــادر سعادة )20 عامًا(، الــذي يمثل 
حاليًا أمام محكمة فدرالية أميركية في والية 
عامًا،   20 ملــدة  السجن  عقوبة  نــيــوجــرســي، 
الــتــهــم املسندة  إدانــتــه بتهمة مــن  تــّمــت  إذا 
إرهــابــي  بتنظيم  االلــتــحــاق  بمحاولة  إلــيــه، 
»داعـــــش«، ومــحــاولــة تــقــديــم دعـــم مـــادي لــه. 
األردنــيــة  الجنسيتني  يــحــمــل  الــــذي  الــشــاب 
واألميركية، كان يعمل قبل أشهر قليلة في 
أحد املقاهي الليلية في نيوجرسي، قبل أن 
تعّرض  التي  املضايقات  بفعل  عمله  يترك 

جريمة  ليست  هــنــاك،  مــن  الجماعات  بتلك 
ابني ملتزم بالصالة منذ  كــان يصلي.  أنــه 

سنوات«.
ــمـــالن الــجــنــســيــة  ــحـ والـــــــــدا نـــــــــادر، الـــــلـــــذان يـ
الجنسية  على  بالحصول  حلما  األردنـــيـــة، 
ــن  ــذيـ ــلـ ــا الـ ــمـ ــهـ ــيـ ــنـ األمــــيــــركــــيــــة مـــــن خـــــــالل ابـ
أنجباهما في أميركا خالل إقامتهما هناك 
ــقـــوم الــســلــطــات  ــًا، قـــبـــل أن تـ قــــرابــــة 19 عــــامــ
األمــيــركــيــة بــطــرد والـــدتـــه عـــام 2007 بــقــرار 
قـــضـــائـــي الســـتـــخـــدامـــهـــا بـــطـــاقـــة )الـــكـــريـــدت 
كــــارد( بشكل مــخــالــف، لــإنــفــاق عــلــى عــالج 
ــرت أحــالم 

ّ
مــرض مــزمــن كــانــت تعانيه. تــبــخ

األم وعــادت إلــى وطنها األردن برفقة نــادر، 
ولحقها زوجها عام 2009، لكن نادر لم يقم 
في األردن سوى خمس سنوات وعاد بعدها 

إلى أميركا، حتى تاريخ عودته األخيرة.
ــادر »مــــن دون لــحــيــة« تــلــبــيــة لطلب  ــ ــاد نـ عــ
والده، إلى األردن، في 7 مايو/أيار املاضي. 
ــار، وغــــــادر معه  ــد فـــي املــــطــ اســتــقــبــلــه الــــوالــ
بعد تحقيق مــن قبل جــهــاز االســتــخــبــارات 
فــي املــطــار، الــذي طلب منه خــالل التحقيق 
مراجعة دائــرة االستخبارات في 11 مايو/
8 أغسطس/ إثرها حتى  أيــار. واعتقل في 
السلطات  إلــى  الــجــاري، مــوعــد تسليمه  آب 
األميركية بشكل سري. يقول والــده: »أثناء 
وجوده لدى االستخبارات، زرته مرتني، وفي 
أنه ليس متهمًا،  كل مرة كانوا يخبرونني 
وعندما ذهبت إلــى زيــارتــه، األحــد املاضي، 

أخبروني أنه غير موجود واكتشفت بعدها 
أنه تّم تسليمه إلى القضاء األميركي«.

خــالل األيــام األربعة األخــيــرة، التي قضاها 
ل في ناٍد رياضي  نادر حرًا في األردن، ُسجِّ
ودفــع رســوم ثالثة أشهر سلفًا، كما يثبت 
ــد،  ــوالــ ــع الــ ــــود مــ ــــوجـ ــال الــتــســجــيــل املـ إيــــصــ
لاللتحاق  االســتــقــرار، ويستعد  يريد  »كــان 
بــإحــدى الــجــامــعــات األردنـــيـــة«، وفــق والـــده. 
ــام الــوالــد الــيــوم، ســـوى انــتــظــار ما  لــيــس أمـ
تبرئته   

ً
آمـــال األمــيــركــيــة،  املحكمة  ســتــقــّرره 

وشقيقه عــالء. لكن الوالد عاتب على بلده، 
فلماذا  متهمًا،  كـــان  »لـــو   :

ً
مــتــســائــال األردن، 

ــاذا لم  ــ ــل ملـ ــ لـــم يــحــاكــمــوه هـــنـــا، أو عــلــى األقـ
ــه بــــوداعــــه قـــبـــل أن  يــســمــحــوا لــــي ولــــوالــــدتــ

يقرروا تسليمه؟«.
 نــادر ســعــادة تــواصــل بــدايــات عام 

ّ
ُيــذكــر أن

2012، مــع أحـــد املــتــهــمــني الــثــالثــة اآلخــريــن 
فــي نــيــويــورك، مــعــربــًا عــن كــرهــه لــلــواليــات 
ــدة، ورغـــبـــتـــه فــــي تــشــكــيــل مــجــمــوعــة  املـــتـــحـ
ــكـــره، بــحــســب ما  صــغــيــرة مــمــن يـــؤيـــدون فـ
ذكــرتــه وكــالــة »فـــرانـــس بــــرس« عــن االدعــــاء 
األميركي. وجاء في وثائق املحكمة، إنه في 
حلول أبريل/نيسان 2015 تحّول نادر إلى 
ــــش«، وشــاهــد  مــؤيــد مــتــطــرف لتنظيم »داعـ
عن  وبحث  للتنظيم،  املصّورة  التسجيالت 
رحــالت إلــى تركيا. كما اعتقل شقيقه عالء 

في 29 يوليو/تموز، بالتهمة ذاتها.
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السياحة »الشائكة«
مصر ترحب بالسياح اإليرانيين رغم الرفض في عهد مرسي

9

القاهرة ـ خالد المصري

أكد مسؤول بارز في وزارة السياحة 
املصرية، أن بالده تستعد الستقبال 
وفود سياحية إيرانية خالل األشهر 
الثالثة األخيرة من العام الجاري 2015، فيما 
كــانــت هـــذه الــخــطــوة قــد القـــت هــجــومــا حــادًا 
ــارات ديــنــيــة مــحــســوبــة عــلــى الــتــيــار  ــيــ مـــن تــ
اتــجــهــت وزارة  عــنــدمــا  السلفي وســيــاســيــن، 
الــســيــاحــة فــي عــهــد الــرئــيــس مــحــمــد مــرســي، 
قبل عامن، للسماح لإليرانين بزيارة مصر. 
»العربي  لـ وقال املسؤول في تصريح خاص 
ألــف سائح  إن مصر تستهدف 50  الجديد«، 
إيــرانــي بنهاية الــعــام، على أن تصل األعــداد 
إلــــى 200 ألــــف ســائــح بــنــهــايــة الـــعـــام املــقــبــل. 
وبـــحـــســـب املـــــســـــؤول، الــــــذي طـــلـــب عـــــدم ذكـــر 
شركات  غرفة  إلــى  تعليمات  »أرسلنا  اسمه، 
للغرف  املــصــري  لــالتــحــاد  التابعة  السياحة 
الــســيــاحــيــة، بــاملــوافــقــة عــلــى تــنــظــيــم رحـــالت 
لــعــراقــيــن وإيــرانــيــن، عــلــى أن يتم  سياحية 
الوافد لصالح  الفرد  85 دوالرًا عن  تحصيل 

وزارة املالية«.
وأضــاف أنه سيتم تفعيل االتفاقات التي تم 
إبرامها في بداية عام 2013، عقب زيارة وزير 
السياحة السابق، هشام زعزوع، إلى طهران 
ــه فـــي حــال  خــــالل تــلــك الـــفـــتـــرة. ولـــفـــت إلــــى أنــ
نجاح مصر في جذب 200 ألف سائح خالل 
الــعــام املــقــبــل، فـــإن اإليــــــرادات املــتــوقــعــة تزيد 

أنــهــا سترفع  عــن 250 مليون دوالر، خــاصــة 
معدالت اإلشغاالت في مناطق جنوب البالد 
ــتـــي تـــعـــانـــي انـــحـــســـارًا كـــبـــيـــرًا فــــي الــتــدفــق  الـ
السياحي على مدار السنوات األربع املاضية، 
مشيرًا إلى أن إنفاق السائح اإليراني مرتفع، 
بالنظر إلى الدول التي يزورها، ومنها تركيا 

واإلمارات وماليزيا.
العمل  للتوقف عن  واضطر نحو 270 فندقا 
فــــي املـــنـــاطـــق الــســيــاحــيــة الـــجـــنـــوبـــيـــة. وبــلــغ 
األول  النصف  السياحي ملصر خــالل  الــدخــل 
من العام الجاري 3.3 مليارات دوالر، بزيادة 
الفترة من العام  100 مليون دوالر عن نفس 
املاضي. ورأى املسؤول في وزارة السياحة، أن 
السياحة اإليرانية مثل غيرها من السياحات 
األخرى الوافدة ملصر، مضيفا »نتفاوض مع 
)حكومية(  للطيران  ملصر  القابضة  الشركة 
على تسيير رحــالت إلــى طــهــران مــن األقصر 

وأسوان جنوب مصر«.
وأكـــــد أن الـــدخـــل الــســيــاحــي املـــحـــقـــق، خــالل 
الــــجــــاري، ال يـــزال  ــعـــام  الـ الــنــصــف األول مـــن 
ضعيفا للغاية، رغم زيادته عن نفس الفترة 
من العام املــاضــي، موضحا أنــه في ظل هذه 
ــرات لــن تــزيــد اإليــــــرادات املــتــوقــعــة عن  املـــؤشـ
مــقــابــل 7.3  الــعــام،  مــلــيــارات دوالر بنهاية   7

مليارات دوالر خالل 2014.
الــســيــاحــة لــجــذب  ــهـــت خـــطـــوات وزارة  وواجـ
إطاحة  قبل   ،2013 مطلع  اإليرانين  السياح 
الجيش بالرئيس محمد مرسي في 3 يوليو/

تموز مــن ذلــك الــعــام، اعــتــراضــات وانــتــقــادات 
حــــــــــادة مــــــن جـــــمـــــاعـــــات ديــــنــــيــــة مـــحـــســـوبـــة 
عــلــى الـــتـــيـــار الــســلــفــي وبـــعـــض الــســيــاســيــن 
واإلعــالمــيــن، معتبرين أن إيــران تسعى إلى 
اســتــغــالل الــتــقــارب مـــع مــصــر لــنــشــر املــذهــب 
ــم ســلــفــيــون مـــنـــزل الــقــائــم  ــاجــ الـــشـــيـــعـــي. وهــ
بــأعــمــال الــســفــارة اإليــرانــيــة فــي مــصــر بــدايــة 
2013، احــتــجــاجــا عــلــى الــســمــاح لــإليــرانــيــن 
بـــزيـــارة الـــبـــالد، مـــا دفـــع الــســلــطــات املــصــريــة 

آنذاك إلى إعادة النظر في هذا امللف.
اتــفــاقــيــة  ــة 2013،  ــدايــ بــ ــي  فــ ــلــــدان  الــــبــ ووقــــــع 
للتعاون السياحي نصت على تسيير رحالت 
ســيــاحــيــة بـــن الــدولــتــن عـــن طــريــق شــركــات 
الــقــطــاع الــخــاص أو مــكــاتــب خــدمــات السفر 
الدبلوماسية  الــعــالقــات  وكــانــت  والــســيــاحــة. 
ــران قـــد قــطــعــت قــبــل نــحــو 35  ــ بـــن مــصــر وإيــ
ــــراض طــــهــــران عـــلـــى تــوقــيــع  ــتـ ــ عــــامــــا، إثـــــر اعـ
مصر ملــعــاهــدة الــســالم مــع إســرائــيــل. وشهد 
مـــــــارس/آذار 2013، أول رحــلــة طــيــران  شــهــر 
اإلسالمية  الثورة  منذ  وطهران  القاهرة  بن 
ــال رئــيــس االتــحــاد  اإليـــرانـــيـــة عـــام 1979. وقــ
الزيات،  إلهامى  السياحية،  للغرف  املصري 
أن يتم إدخــال  فــي تصريح خــاص »ال يجب 

البعد السياسي في زيارة اإليرانين ملصر«.
ــــف مـــســـؤول فـــي غـــرفـــة الـــفـــنـــادق، ملف  ووصـ
ــك«، والـــــذي  ــائــ ــشــ »الــ ـــ ــة بــ ــيــ ــرانــ الـــســـيـــاحـــة اإليــ
السياحة  هــذه  بــأن  الــنــاس  توعية  يستدعي 

مثل غيرها من الجنسيات األخرى.

اقتصاد
بعد جــولــة مباحثات  ودائــنــوهــا  الــيــونــان  توصلت 
مـــاراثـــونـــيـــة، إلــــى اتـــفـــاق يــســمــح ألثــيــنــا بــالــحــصــول 
النقد  على تمويل من االتحاد األوروبــي وصندوق 
الدولي بقيمة 85 مليار يورو )94 مليار دوالر( على 
3 سنوات، في إطار إنقاذ مالي للبلد املثقل بالديون، 
ــا الــعــجــوز إنـــعـــاش رئــتــه  ــ الــــذي تـــحـــاول قــــارة أوروبــ
امــتــداد األزمــة  االقــتــصــاديــة، والحيلولة أيــضــا دون 

إلى دولها.
إن  أمــس،  اليونانية،  املالية  فــي وزارة  مــســؤول  قــال 
املصارف اليونانية ستحصل على 10 مليارات يورو 
من حزمة اإلنقاذ الجديدة، لتمويل إعــادة الرسملة 

»فورًا« في موعد أقصاه نهاية العام الجاري.

وتعزز حزمة اإلنقاذ التي تعد الثالثة لليونان، اآلمال 
بإمكانية صرف املساعدات في الوقت املناسب، من 
أجل سداد دين كبير على أثينا يستحق خالل أيام.

وأكــــد مــســؤولــون يــونــانــيــون أنــهــم يــتــوقــعــون إقـــرار 
ليدققه  الخميس،  أو غدًا  اليوم  البرملان  االتفاق في 

وزراء مالية منطقة اليورو يوم الجمعة.
وسيمهد االتفاق الطريق أمام صرف مساعدات في 
موعد أقصاه 20 أغسطس/آب الجاري، عندما يحل 
موعد سداد دين بقيمة 3.2 مليارات يورو للمصرف 

املركزي األوروبي.
 مؤملا من مباحثات 

ً
وينهي التوصل لالتفاق فصال

 هـــذا الــعــام 
ً
مــســاعــدة الــيــونــان، الــتــي قــاومــت طــويــال

الشروط التقشفية التي طلبها دائنوها قبل أن تلن 
أمام خطر الخروج من منطقة اليورو.

لــكــن مــشــاعــر االرتـــيـــاب إزاء إعــطــاء أثــيــنــا املــزيــد من 
املال مازالت عميقة في أملانيا عضو منطقة اليورو، 
وصاحبة أكبر إسهام في حزمتي إنقاذ اليونان منذ 

عام 2010.
وأشارت انيكا برايندهارت، الناطقة باسم املفوضية 
األوروبــيــة، أمــس، إلــى أن هــذا االتــفــاق »تقني«، ولم 

يتم التوصل الى اتفاق سياسي بعد.
ــر مـــســـؤول حــكــومــي فـــي الـــيـــونـــان، أن الــطــرفــن  وذكــ
وافقا خالل املباحثات على األهداف املالية النهائية، 
التي يجب أن تحكم جهود اإلنقاذ املالي الهادف إلى 

تحقيق فائض مبدئي في املوازنة اعتبارًا من العام 
. 2016

اتفقا  الطرفن  إن  املالية،  وزارة  في  مصادر  وقالت 
على تحرير األسعار في سوق الغاز الطبيعي. كما 
ــروة ســيــادي  جـــرى بــحــث كــيــفــيــة إنـــشـــاء صـــنـــدوق ثــ
لجمع 50 مليار يورو من عمليات الخصخصة في 
اليونان، على أن تستخدم ثالثة أرباع املبلغ إلعادة 

رسملة البنوك وخفض الدين.
يوليو/تموز  منتصف  الــيــونــانــي،  الــبــرملــان  ووافـــق 
املاضي، على حزمة إصالحات مصرفية وقضائية 

مطلوبة من الدائنن لتمرير اتفاق اإلنقاذ.
)فرانس برس، رويترز(

اتفاق حزمة اإلنقاذ الثالثة لسداد ديون اليونان

سباق البقاء 
الصيني

بأكثر  المتراجعة  اليوان، أمس، لدعم صادراتها  إلى خفض قيمة عملتها  الصين  اضطرت 
ما  وهو  العالمي،  االقتصاد  ريادة  على  السباق  حلبة  في  بقائها  رمز  تعد  والتي   ،%8 من 

يتوقع أن يثير انتقاد الواليات المتحدة مجددًا. )فرانس برس(

مصطفى عبد السالم

ــح هــــــذا الـــســـيـــنـــاريـــو فـــإن  ــ ــو صـ ــ لـ
ليبيا،  اليمن ستسير على خطى 
ويـــكـــون لــديــهــا بــنــكــان مــركــزيــان، 
أحدهما في صنعاء حيث سيطرة 
الحوثين، واآلخــر في عدن حيث 

املقر املؤقت للحكومة الشرعية.
ــن فــي  ــمــ ــيــ ــل الــ ــدخــ ــتــ ــا ســ ــ ــــدهـ ــعـ ــ وبـ
تقل خطورتها  ال  عنيفة  خالفات 
عــــن خــــطــــورة املـــشـــهـــد الــســيــاســي 
واألمــــنــــي الـــقـــائـــم، خـــاصـــة ونــحــن 
ــات تــتــعــلــق  ــ ــالفــ ــ ــن خــ ــ ــحــــدث عــ ــتــ نــ
بــمــؤســســات مــالــيــة رقـــابـــيـــة ذات 
ــا عــالقــة  ــهــ طــبــيــعــة حــــســــاســــة، ولــ
مــــبــــاشــــرة بـــــمـــــدخـــــرات املـــجـــتـــمـــع 

واحتياطياته الخارجية.
املتوقعة،  الخالفات  بــن هــذه  مــن 
املــــركــــزيــــن ســيــديــر  الـــبـــنـــكـــن  أّي 
احــتــيــاطــيــات الـــبـــالد مـــن الــذهــب 
والـــنـــقـــد األجـــنـــبـــي فــــي الــــخــــارج، 
مــلــف  إدارة  ــتـــولـــى  ــيـ سـ ــا  ــمــ ــهــ وأيــ
السياسة النقدية وسوق الصرف 
ــا ســيــضــبــط  ــ ــمـ ــ ــهـ ــ األجـــــنـــــبـــــي، وأيـ
ــة بــــــن الـــــــريـــــــال الـــيـــمـــنـــي  ــ ــــالقـ ــعـ ــ الـ
والعمالت األجنبية وفي مقدمتها 
الــبــنــكــن ســيــراقــب  الـــــــدوالر، وأي 
أداء القطاع املصرفي واملؤسسات 
املــــــالــــــيــــــة وشـــــــــركـــــــــات الـــــصـــــرافـــــة 
وتــــحــــويــــل األمــــــــــــوال والـــتـــمـــويـــل 
القوانن  يطبق  وأيهما  العقاري، 
غسل  عمليات  بمكافحة  املتعلقة 

األموال وتمويل اإلرهاب.
ــات جــــــــاءت عــقــب  ــوفــ ــخــ ــتــ ــذه الــ هـــــ
إفــــــالت مـــحـــافـــظ الـــبـــنـــك املـــركـــزي 
اليمني محمد بن همام من قبضة 
الــحــوثــيــن ومـــغـــادرتـــه صــنــعــاء، 
مساء األحد، إلى مسقط رأسه في 
حــضــرمــوت، شـــرق الــيــمــن، وذلـــك 
الحوثي  جماعة  فــرضــت  أن  بعد 
الــجــبــريــة عــلــيــه ومنعته  ــة  اإلقـــامـ
من التنقل والسفر لشهور، خوفا 
من هروبه وإعالن انضمامه، إما 
تمارس  التي  الشرعية  للحكومة 
أن  أو  الــــــريــــــاض،  ــن  ــ مـ ــا  نـــشـــاطـــهـ
املحررة  يمارس نشاطه من عدن 
ــي تـــشـــهـــد  ــ ــ ــتـ ــ ــ ــن قـــبـــضـــتـــهـــم والـ ــ ــ مـ
مكثفا  وماليا  اقتصاديا  نشاطا 
لصالح مشروعات إعادة اإلعمار 

وغيرها.
ــة تـــكـــرر الــيــمــن  ــالـ ــحـ وفـــــي هـــــذه الـ
لديها  بــات  التي  ليبيا  سيناريو 
فـــي  األول  مـــــــركـــــــزيـــــــان،  ــان  ــ ــكـ ــ ــنـ ــ بـ
ــبـــرق،  ــي فــــي طـ ــانــ ــثــ طــــرابــــلــــس والــ
للسيطرة  يسعيان  البنكن  وكــال 
ــذا على  عــلــى إيــــــرادات الــنــفــط، وكــ
الــذي يفوق 100  احتياطي البالد 

مليار دوالر.
أن تبتعد  املــركــزيــة يجب  الــبــنــوك 
عــن املــشــاحــنــات الــســيــاســيــة، وأال 
تورط نفسها في خالفات املشهد 
الــســيــاســي، ألن هــــذه املــؤســســات 
تدير موارد املجتمع واحتياطاته 

الخارجية.

%41.5
أظهرت بيانات للجهاز املركزي 
لإلحصاء الفلسطيني، أمس، 

أن نسبة البطالة بلغت ٪24.8 
خالل الربع الثاني من العام 

الجاري، مشيرة إلى أن النسبة 
بلغت 15.4٪ في الضفة الغربية، 

و41.5٪ في قطاع غزة.

12.5
قال مسؤول في شركة غازبروم 

الروسية، إن تكلفة مشروع 
غاز ترك ستريم إلى أوروبا، 
ستصل إلى 11.4 مليار يورو 
)12.5 مليار دوالر(. ويتكون 

املشروع من أربعة خطوط أنابيب 
بطاقة سنوية إجمالية 

63 مليار متر مكعب.

انفراج أزمة الوقود 
في طرابلس 

أكدت شركة البريقة لتسويق 
النفط في ليبيا، أن جميع 

خزانات مستودعاتها مليئة 
بجميع املحرقات، مشيرة 

إلى انفراج أزمة الوقود التي 
شهدتها مدينة طرابلس 

وأن عملية تزويد املحطات 
بالوقود مستمرة وتتم بشكل 

منتظم.
وكانت محطات التزود 

بالوقود في العاصمة الليبية، 
شهدت خالل األيام املاضية، 
ازدحاما ملحوظا من قبل 

أصحاب السيارات واملواطنن 
الذين شكلوا طوابير طويلة 

للتزود بالوقود.

السعودية تطرح 
سندات سيادية

قالت ثالثة مصادر مطلعة 
لرويترز، إن اململكة العربية 
السعودية طرحت سندات 

سيادية، أمس، بقيمة تصل 
إلى 20 مليار ريـال )5.33 

مليار دوالر(، في إطار جهود 
تغطية عجز امليزانية الناتج 

عن هبوط أسعار النفط عامليا، 
والذي يقدره صندوق النقد 

الدولي بنحو 150 مليار دوالر 
هذا العام.

أرقام سهم

كواليس

اليمن على 
خطى ليبيا؟
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احتجاجات في أبريل 2013 على السماح بالسياحة اإليرانية )فرانس برس(سائحة إيرانية في مصر )فرانس برس(

محاربة إرهاب أم »احتكار الدين«؟

تونس وجدل عزل األئمة

نادي أبو صوي... 
ضّد االستيطان وحيدًا

المغرب: »قناص تارغيست« يلتحق بالمعارضة

الوزارة تحارب الخطابات 
المعتدلة وتقّدم هدايا 

للتطرف والمتطرفين

مستعد للتحالف 
مع الشيطان من أجل 

مصلحة المغرب

تونس ـ بسمة بركات

تـــوّجـــهـــت الـــحـــكـــومـــة الــتــونــســيــة 
نحو املساجد، في إطــار خطتها 
ملــــحــــاربــــة اإلرهـــــــــــــاب، لــضــبــطــهــا 
ــلـــى خـــطـــابـــاتـــهـــا وأئـــمـــتـــهـــا،  والـــســـيـــطـــرة عـ
ــة بــحــجــة  ــ ــمـ ــ ــزل أئـ ــ ــعـ ــ فــــــأصــــــدرت قــــــــــــرارات بـ
ــاك مــن  ــنـ  هـ

ّ
مــخــالــفــتــهــم لـــلـــقـــانـــون، غـــيـــر أن

وتتناقض  مسيسة  الـــقـــرارات  هــذه   
ّ
أن رأى 

ــــدف مــكــافــحــة اإلرهـــــــــاب، ألن األئـــمـــة  مــــع هـ
»معتداًل«.  دينيا  يملكون خطابا  املعزولن 
ــر الـــشـــؤون الــديــنــيــة  ــقــــرارات وزيــ ــدر الــ ــ وأصـ
مقّدمة  فــي  وجـــاء  بطيخ.  عثمان  التونسي 
الدين  السابق نور  الوزير  املعزولن  هؤالء 
بعد عن إمامة جامع الفتح 

ُ
الخادمي، الذي أ

ــافـــة إلــــى عــــزل الــشــيــخ  بــالــعــاصــمــة، بـــاإلضـ
الــديــن تليش، مــن اإلمــامــة والشيخ  شــهــاب 
البشير بالحسن، واملتحدث الرسمي باسم 

حزب »التحرير« رضا بالحاج.
وأثـــار قــرار وزيــر الــشــؤون الدينية استياء 
حــركــة »الــنــهــضــة«، إذ قـــال الــقــيــادي سمير 
 هذا القرار غير 

ّ
»العربي الجديد«، إن ديلو لـ

مبّرر، وإنه يعكس حالة من التخبط، وإنه 
قد اتخذ ملجّرد الرغبة في اإلقالة دون وجود 
أي أسباب مقنعة«. ووصف التبريرات التي 
»واهية«.  بالـ الدينية  الشؤون  وزيــر  قدمها 
ووصف ديلو القرار بأنه »يعكس عدم فهم 
للطريقة الصحيحة ملفهوم الخطاب الديني 
املعتدل والذي يساهم في محاربة اإلرهاب 
والتطّرف«. وقــال إن »األمــر ال يتعلق بنور 
الــــديــــن الـــخـــادمـــي فـــقـــط بــــل بـــعـــديـــد األئـــمـــة 
املقالن، وقد برهنت وزارة الشؤون الدينية 
من خــالل هــذه اإلقــاالت أنــه ال رؤيــة لها في 
 الــخــادمــي كـــان وزيـــرًا 

ّ
اإلصــــــالح«. وبـــن أن

بخطاباته  عــرف  وقــد  فقيها،  وعاملا  سابقا 
إقــالــتــه وطريقة  املــعــتــدلــة، ولــأســف كشفت 

بــاســم حـــزب »الــتــحــريــر«، أحـــد املــقــالــن من 
الجديد«  »العربي  لـ بالحاج،  رضــا  اإلمــامــة 
 الـــدولـــة تــســعــى مــن خـــالل هـــذه اإلقــــاالت 

ّ
أن

إلى »احتكار الدين«. وقال بالحاج »نلمس 
رغبة واضحة في السيطرة والهيمنة على 
الدين وليس على الخطاب الديني لتصبح 
الوحيد  النمط  الدينية هي  الشؤون  وزارة 
املوجود والراعية الوحيدة للدين«. وأوضح 
ــا إيـــجـــابـــيـــا،  ــريـ ــاهـ أن هـــــذا الــــقــــرار يـــبـــدو ظـ
ــة« ألن  ــيــ ــارثــ ــاتـــه ســـتـــكـــون »كــ ــيـ ولـــكـــن تـــداعـ
الــدولــة أصبحت هي املــحــّدد ملصير الناس 

وللخطابات الدينية، على حّد تعبيره.
فــي الــســيــاق، رأى األمــــن الــعــام لـــ«املــنــظــمــة 
التونسية للشغل«، محمد لسعد عبيد، في 
 الــتــبــريــرات 

ّ
»الــعــربــي الــجــديــد« أن حــديــث لـــ

والتي  الدينية  الــشــؤون  وزيــر  قدمها  التي 
لـــقـــنـــاة  ــمــــح  الـــــخـــــادمـــــي ســ تـــشـــيـــر إلـــــــى أن 
ــرة« بــنــقــل خــطــبــة الــعــيــد دون إذن  ــزيـ ــجـ »الـ
غــيــر مــقــنــعــة، وتــكــشــف عــن تــعــامــل الــــوزارة 
مـــع األئـــمـــة بــســيــاســة املـــكـــيـــالـــن. وذكـــــر أن 
القناة الوطنية اعتادت نقل خطب الجمعة 
والخطب الدينية. واعتبر أن قــرارات وزارة 
الـــشـــؤون الــديــنــيــة تــكــّرس »ملــمــارســات غير 
ــه،  ــفـ ــّد وصـ ــ ــلـــى حــ ــفــــضــــوحــــة«، عـ عــــادلــــة ومــ
إلــى »تصفية بعض األئــمــة«.  وأنــهــا تهدف 
شهاب  الشيخ  إقــالــة   

ّ
أن العبيدي  وأضـــاف 

الدين تليش والذي يشغل مهمة كاتب عام 
نقابة األئمة واإلطارات الدينية، جاءت على 
ودفاعه  األخيرة  النقابية  تحركاته  خلفية 

املستمر عن األئمة.
ورأى املكلف بمهمة في ديوان وزير الشؤون 
 إعفاء 

ّ
أن الدينية عبد الحميد بن رمضان، 

وأن  القانون  تطبيق  إطــار  في  يأتي  األئمة 
 إمـــــام مــخــالــف لــلــقــانــون يــجــب أن تتم 

ّ
كــــل

»الــعــربــي  ــه. وأوضــــــح بـــن رمـــضـــان لـــ ــتـ ــالـ إقـ
الجديد« أن هذا اإلجــراء ال يستهدف إماما 
لكي  الــقــانــون  تطبيق  يــجــب  وإنــمــا  بعينه، 

يكون ممارسة ال مجرد شعار.
ــال بـــن رمــضــان  ــادمـــي، قــ ــة الـــخـ ــالـ ــول إقـ ــ وحـ
ــرارًا بمنع  ــ قــ اتـــخـــذت  أن  الـــــــوزارة ســبــق   

ّ
إن

الــتــصــويــر الــتــلــفــزيــونــي لــلــخــطــب، وإنــــه تم 
القرار،  العامل باملسجد بهذا  الطاقم  إعالم 
ولــكــن الــــــوزارة فــوجــئــت بـــوجـــود فــريــق من 
قناة »الجزيرة« لنقل خطبة العيد في حن 
 الترخيص ينص على أن التصوير يكون 

ّ
أن

فــقــط فـــي جــامــع الــزيــتــونــة. وأّكـــــد أن وزيـــر 
الــــشــــؤون الــديــنــيــة الـــســـابـــق أخـــبـــرهـــم بــأنــه 
الـــوزارة وبأنه يتحمل  إذن من  حصل على 

مسؤوليته في ذلك.

التعامل معه عن قلة احترام من وزير حالي 
لوزير سابق«.

ــار إلـــى أنـــه كـــان مـــن املــفــتــرض أن يتم  ــ وأشـ
تـــكـــريـــم الــــخــــادمــــي ال أن يــــهــــان، عـــلـــى حـــّد 
األئمة  أن تتم محاسبة  إلــى  تعبيره. ودعــا 
انتمائهم  على  ال  خطبهم  محتويات  على 
الــحــزبــي. واعــتــبــر أن الـــــوزارة، وبــمــثــل هــذه 
الخطابات  محاربة  »هــي بصدد  الــقــرارات، 
ــا لــلــتــطــرف وإلــــى  املـــعـــتـــدلـــة وتـــقـــديـــم هــــدايــ

املتطرفن«.
وفــي اإلطـــار نــفــســه، أّكـــد املــتــحــدث الرسمي 
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قّرر الناشط السياسي املغربي، منير أكزناي، 
»قـــنـــاص تـــارغـــيـــســـت«، لــشــهــرتــه  املـــعـــروف بــــ
ون رشى 

ّ
أمــن ودرك يتلق فــي تصوير رجــال 

عــلــى الــطــريــق الـــعـــام، مــا أثـــار حينها ضجة 
وطــنــيــة ودولـــيـــة، الــتــرشــح فـــي االنــتــخــابــات 
املقبلة، بــاســم حــزب »األصــالــة واملــعــاصــرة« 
ــرار«.  ــ ــجـ ــ ــار »الـ ــعـ ـــخـــذ شـ

ّ
ــذي يـــت ــ ــــارض، الــ ــعـ ــ املـ

الــشــاب، امللقب أيضا  الناشط  وبــذلــك، يخلع 
»روبن هود« املغربي، قبعة حزب »العدالة  بـ
والــتــنــمــيــة«، الـــذي يــقــود الــحــكــومــة الحالية، 
ـــح بــاســم الـــحـــزب تحت 

ّ
بــعــدمــا ســبــق وتـــرش

شعار »املصباح«، في االنتخابات املناطقية 
تارغيست،  مدينة  فــي  السابقة  والبرملانية 
وهــي منطقة مهّمشة تقع في أقصى شمال 

اململكة.
»العربي الجديد« سبب هذا  يشرح أكزناي لـ
إذ »جـــاء بعد  مــبــادئــه،  فــي  املفاجئ  التغيير 
أشــهــر مــن التفكير واملـــشـــاورات مــع ذاتـــي«، 
مؤكدًا أن االنتماء إلى حزب »الــجــرار« ليس 
جــريــمــة أو تــهــمــة يــعــاقــب عــلــيــهــا الـــقـــانـــون، 
ــى يـــســـارهـــا  ــ ــكـــل األحـــــــــزاب مــــن يــمــيــنــهــا إلــ فـ
في  أفكار جيدة وسيئة  لديها  وإسالمييها 
الوقت عينه«. ويقول »القناص«، الذي شغل 
ــه ألشــرطــة 

ّ
املـــغـــرب قــبــل ســـنـــوات، بــســبــب بــث

تفضح تلقي رجال درك للرشوة على الطريق 
العام، من دون أن تفلح األجهزة األمنية في 
رصــده مــدة طويلة، إلــى أن كشف عن وجهه 
ألول مــــرة إلــــى اإلعــــــالم فـــي فــبــرايــر/شــبــاط 
 »األخالق ونظافة اليد ليست حكرًا 

ّ
2013، إن

على حزب دون سواه«.
 »األحزاب ال تصنع األخالق 

ّ
ويعتبر أكزناي أن

واملبادئ والرجال«، مضيفا »أنا أدرى بحال 
املحلية،  وظروفها  وخصوصياتها  املنطقة 

فقد كنت وال أزال أؤمن بخلق البديل الثالث 
لـــلـــتـــيـــارات واألحــــــــزاب املــهــيــمــنــة فـــي مــديــنــة 
 »البديل 

ّ
 إن

ً
تارغيست«. لكنه يستدرك، قائال

غــيــر مــوجــود حــالــيــا، ويــحــتــاج إلـــى ســنــوات 
كي يترعرع وينمو وينضج، ويفرض نفسه 
كبديل حقيقي، الشيء الذي يجب أن يتبعه 
ــار ســـنـــوات  ــظـ ــتـ ــاعـــف، وانـ ــبـــر ومـــضـ جـــهـــد أكـ
بانتظار  للجهود  أخــرى، وتجميد وتعطيل 
مـــا تعيشه  ــأتـــي، ألن  يـ يـــأتـــي أو ال  قـــد  حــلــم 
يــفــرض خــيــاريــن ال  الــيــوم  مدينة تارغيست 

ثالث لهما«.
ويشرح الناشط الخيارين، »فإّما أن تنخرط 
فــي صــفــوف الــحــزب املــســّيــر، وإمـــا أن تكون 
فــي صــفــوف الــحــزب املــعــارض، ولــيــس هناك 
خــيــار ثــالــث. وحــتــى فــي الــريــف املــغــربــي، ال 
ــزاب األصـــالـــة واملــعــاصــرة،  ــ يــوجــد ســـوى أحـ

واالســتــقــالل، واالتــحــاد االشــتــراكــي، وأيضا 
الـــعـــدالـــة والــتــنــمــيــة«. ويـــبـــّن »الـــقـــنـــاص« أن 
»الحكمة تقتضي دعم الطرف البديل املتوفر 
حــالــيــا فـــي املـــديـــنـــة واملــنــطــقــة بــكــل عــيــوبــه، 
ــه.  ــعـــدامـ بــســبــب غـــيـــاب الـــبـــديـــل املــنــتــظــر وانـ
فالناس يرفضون تحّمل مسؤولياتهم تجاه 
بالتنظير،  ويكتفون  ومناطقهم،  مدينتهم 

وال أحد يأخذ زمام املبادرة«.

 »الــجــمــيــع ينتقد 
ّ
أن إلـــى  الــنــاشــط  ويــشــيــر 

الـــخـــيـــارات املـــتـــاحـــة، لــكــن مـــن دون اقـــتـــراح 
بـــدائـــل عــمــلــيــة ومــلــمــوســة، فــقــط ســجــاالت 
عــقــيــمــة، والــتــشــدق بــخــيــار املــقــاطــعــة الـــذي 
السياسية  الساحة  البعض  احتكر  بسببه 
 
ّ
فــإن فــي املدينة وعــاثــوا فيها فــســادًا، لذلك 

املقاطعة لن تغّير من واقع املنطقة شيئا«. 
ويــشــدد أكــزنــاي على أن االنــتــمــاء إلــى هذا 
لــن يغّير مــن مبادئه شيئا،  أو ذاك  الــحــزب 
ــه. فــهــو  ــتـ ــاعـ ــنـ ــلـــى قـ ــه لــــن يــنــقــلــب عـ ــ ــا أنــ ــمـ كـ
مع  للتحالف  الــراهــن  الــوقــت  فــي  »مستعد 
الــشــيــطــان، ولــيــس مــع األصــالــة واملــعــاصــرة 
فقط، وذلك من أجل مصلحة املدينة، ووقف 

زحف اللوبي املفسد في املنطقة«.
ويرفض أكزناي أن يمارس شخص يقطن 
في الرباط أو أي مدينة أخرى، ويجهل واقع 
والظروف  املنطقة  وخصوصية  تارغيست 
قاصر  »طفل  ه 

ّ
كأن عليه  الوصاية  املحلية، 

ال يــفــقــه شــيــئــا«، مــضــيــفــا: »يــتــحــّدثــون عن 
تحالفهم  ويعلنون  لهم،  يحلو  كما  الجرار 
مــعــه فـــي مـــدن عـــدة تــحــت ذريـــعـــة الــظــروف 
ومرقه  حــرام  الــذئــب  بمقولة   

ً
عمال املحلية، 

حالل«.
أكزناي تأثير معنوي على شريحة  وملنير 
ــمــــددت ظــاهــرتــه  مــــن شـــبـــاب املــــغــــرب، إذ تــ
بــلــدة ومــديــنــة مــغــربــيــة حالة  لــكــل  ليصبح 
ــيــــســــت« يـــرصـــد  »قــــنــــاص تــــارغــ شـــبـــيـــهـــة بـــــ
ــــاوى عــلــى شــبــكــات الــتــواصــل  عــمــلــيــات رشـ
ملنير  الشبيهة  الحاالت  وأبــرز  االجتماعي. 
إفني وأكادير«  أكزناي هم »قناص سيدي 
ــان  ــــوب املــــــغــــــرب، و»قــــــنــــــاص بــــوملــ ــنـ ــ فـــــي جـ
وفاس« ممن استخدموا كاميراتهم وموقع 
»يـــوتـــيـــوب« حــصــرًا ومــعــظــمــهــم ال يــزالــون 
أو  مضايقة  أي  مــن  هــربــا  الهوية  مكتومي 

محاكمة ممكنة.

عاشور،  بن  فاضل  محمد  الدينية،  لإلطارات  الوطنية  النقابة  رئيس  رأى 
الذين وقفوا وراء  أولئك  »المسيّسين«، خصوصًا  األئمة  أنه يجب عزل 
عرقلة مسار اإلصالح في وزارة الشؤون الدينية. وقال بن عاشور لـ»العربي 
الجديد« إنّه يؤيد قرار عزل نور الدين الخادمي ومعاونيه بالوزارة ألنهم 
لقطع  والجيّد  بالطيب  القرار  هذا  مثل  واصفًا  اإلصالح،  ضّد  وقفوا 

»التسيب« في المساجد.

مواقف مؤيدة

تظاهرة منددة بقرار اإلقاالت في تونس )ياسين قائدي/األناضول(

يحاصر االحتالل منزل أبو صوي )فرانس برس(

بيت لحم ـ العربي الجديد

ــون، رح يــكــون  ــ ــا كــنــت مـــوجـــود هـ »إذا مـ
االستيطان، ويتوسع على حساب أرضي 
ــلـــمـــات يـــقـــولـــهـــا فــلــســطــيــنــي  ــتــــي«. كـ ــيــ وبــ
اختار أن يكون فقيرًا صامدًا في أرضــه، 
ــده، ويــعــتــاش منها  ــ الــتــي ورثــهــا عــن والـ
بــكــرامــة كــصــرخــة فــي وجـــه مستوطنات 
االحتالل. في املكان، غرف إسمنتية يبدو 
عــلــيــهــا الــكــثــيــر مـــن الــفــقــر، يــعــيــش فيها 
الفلسطيني نــادي أبــو صــوي )48 عاما( 
وستة من أفراد عائلته. وفي املكان أيضا 
على بعد ثالثة أمتار فقط، سياج شائك 
ومنازل مستوطنن، يبدو عليها الكثير 
مـــن الــرفــاهــيــة. يـــــزدان املـــنـــزل بــكــثــيــر من 
أبو  عائلة  تعيشها  التي  املعاناة،  صــور 
باهظا لصمودها  ثمنا  صــوي وتدفعها 
فــي بيتها وأرضــهــا، مــن دون أن ترضخ 

لالحتالل ومستوطنيه.
ويقول أبو صوي، في حديث لـ »العربي 
الــــجــــديــــد«، إن »وجـــــــــوده وســـــط تــجــّمــع 
مــســتــوطــنــات غـــوش عــتــصــيــون، جنوبي 
مدينة بيت لحم، إلى الجنوب من الضفة 
ل 

ّ
الغربية املحتلة، هو واجب وطني«. وعل

التي  للبيت واألرض  بــأنــه »حــمــايــة  ذلــك 
عاش فيها والداه قبل أن يفارقا الحياة«. 
وُيــصــّر خـــالل الــحــديــث عــلــى الــبــقــاء على 

الرغم من صعوبة الظروف املعيشية.
ــــالل، الــــتــــي بــســطــت  ــتــ ــ ــلـــطـــات االحــ ــا سـ ــ أمــ
بـــأوامـــرهـــا الــعــســكــريــة ســيــطــرتــهــا على 
غالبية أراضي عائلة أبو صوي، والبالغة 
ــا، فــقــد حــاصــرت  ــمــ مــســاحــتــهــا 280 دونــ
 وجــــود 

ّ
ــل ــ ــائــــك، فــــي ظـ ــنــــزل بـــســـيـــاج شــ املــ

العليا،  الجهة  فــي  للمستوطنن  مــنــازل 
السفلى،  الجهة  مــن  استيطاني  وشـــارع 
ما يجعل املوت حتميا إذا كان املستوطن 

حاقدًا، بحسب أبو صوي.
وال ُيـــمـــكـــن وصـــــف املـــشـــهـــد فــــي املــــنــــزل، 
فــاألثــاث مــهــتــرئ، كــمــا أن الــغــبــار قــد نــال 
املنزل  من بضعة مقاعد. وتظهر جــدران 
ـــحـــدثـــنـــا عــن 

ُ
لــلــوهــلــة األولــــــــى، وكـــأنـــهـــا ت

قــصــص صـــمـــوٍد دفــعــتــهــا الــعــائــلــة ثمنا 
لـــلـــبـــقـــاء، ولـــلـــحـــفـــاظ عـــلـــى هـــويـــة األرض 
ــارع جـــدرانـــه  الــفــلــســطــيــنــيــة، فــيــمــا تــــصــ
لــلــصــمــود فــي وجـــه مــيــاه األمـــطـــار، التي 

تــتــســّرب مــنــهــا فـــي كـــل شـــتـــاء، أمــــا بقية 
مــا فــي املــنــزل فقطع أثـــاث بــالــيــة تعكس 

الكثير من األلم.
ــع ثــمــن  ــدفــ ــر أبــــــو صــــــوي الـــــــذي يــ ــيـ ــشـ ويـ
ــات االحـــتـــالل  ــلـــطـ ــــوده، إلـــــى أن »سـ ــمـ ــ صـ
ــاء والــــكــــهــــربــــاء«، مــكــتــفــيــا  ــ تــمــنــع عـــنـــه املــ
تــزّوده ببعض  بخاليا شمسية صغيرة 
الــكــهــربــاء، بينما يضطر إلــى شـــراء املــاء 
وتفريغه في الخزانات ليستطيع البقاء، 
مواجها استفزازات املستوطنن اليومية 
ويكشف  مــتــواصــل.  بشكل  ولعائلته،  لــه 
أن »املستوطنن أحرقوا املنزل في العام 
1993، وتــعــّرض فــي الكثير مــن األحــيــان 
ــراءات  ــ ــ ــهــــم«، رافــــضــــا كـــافـــة إغـ اتــ ــتــــداء العــ
التي  الكبيرة  املــاديــة  االحــتــالل  سلطات 
قدمتها له مقابل تركه ألرضــه والرحيل 

عنها.
»السجن«، فيما تعيش  ويصف حياته بـ
عائلته كافة تفاصيل الحصار، في غياب 
ــدام األمــاكــن  ــعـ أي أصـــدقـــاء ألطــفــالــه، وانـ
التي يستطيعون اللهو فيها في محيط 
ــنــــزل، فــيــمــا يــبــقــى الــقــلــق الــــدائــــم على  املــ
وردود  املستوطنن  تطرف  من  حياتهم 

أفعالهم عند اندالع أحداث في املنطقة.

في  المتخصص  المركز  كشف 
أمس  »كيوبرس«،  القدس  شؤون 
سلطات  ســعــي  عـــن  الـــثـــالثـــاء، 
االحتالل اإلسرائيلي في القدس إلى 
كنيس  بناء  أجل  من  مناقصة  نشر 
بلدة  قلب  فــي  ضخم  يــهــودي 
ارتفاعه  يبلغ  القديمة  القدس 
نحو 23 مترًا، وسيطلق على هذا 
»جوهرة  اسم  اليهودي  الكنيس 

إسرائيل«.

مزيد من التهويد

ليكتشفوا  ســنــوات  سبع  المغاربة  انتظر 
هوية »قناص تارغيست«. ففي فبراير/شباط 
اسمه  عن  الكشف  أكزناي  منير  اختار   ،2013
»القنص  ــع  دواف عن  ليتحدث  الحقيقي 
الظل  في  البقاء  مبررات  وعن  بالكاميرا«، 
التي تعرض لها  المضايقات  لسنوات، وعن 
بالفساد  المتعلقة  الممارسات  فضح  بسبب 
على  الرشوة  حاالت  تصوير  عبر  واالرتشاء، 

الطرقات العامة.

7 سنوات تخّفٍ

كشف النائب في 
المجلس التشريعي 
الفلسطيني، فيصل 
أبو شهال، لـ»العربي 
الجديد«، عن وجود 
اتصاالت ومشاورات 
تقوم بها الحركة 
ومنظمة التحرير 
الفلسطينية مع 

الدول المانحة 
للـ»أونروا«، من 

أجل دعم موازنة 
المؤسسة الدولية، 
ولضمان استمرارها 

في تقديم الخدمات 
لماليين الالجئين 

الفلسطينيين.

اتصاالت 
ألزمة األونروا
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البحريني،  العمل  قــال وزيــر 
ــلـــي  ــد عـ ــ ــمـ ــ ــــحـ ــل بــــــــن مـ ــ ــيـ ــ ــمـ ــ جـ
حــمــيــدان، أمـــس الــثــاثــاء، إن 
انخفض  اململكة  فــي  الــبــطــالــة  مــعــدل 
إلى %3.1، بنهاية النصف األول من 
العام الجاري، بعد أن كان %3.5 في 

مارس/آذار املاضي.

ــاء  ــربـ ــهـ ــكـ أعــــلــــنــــت وزارتـــــــــــا الـ
ــر، أن  ــ ــــصـ ــي مـ ــ ــرول فــ ــ ــتــ ــ ــبــ ــ ــ وال
االرتــفــاع الكبير فــي درجــات 
الــتــي تشهدها  الـــحـــرارة، والــرطــوبــة 
أديـــا بشكل ملحوظ  مـــؤخـــرًا،  الــبــاد 
الطلب  فــي  زيـــادة غير مسبوقة  إلــى 
ــادة  ــ ــ عـــلـــى اســـتـــهـــاك الـــكـــهـــربـــاء وزيـ
الكهرباء  أحمال  األحمال. وتجاوزت 
أمس رقمًا قياسيًا بلغ نحو 29 ألف 
ميغاوات، باملقارنة بمتوسط 24 ألف 

ميغاوات في العام املاضي.

تــراجــعــت األســهــم األوروبـــيـــة 
أسهم  وكانت  الثاثاء،  أمــس 
شـــركـــات صــنــاعــة الـــســـيـــارات 
وسلع الرفاهية ضمن أكبر الخاسرين 
بعد أن خفضت الصني قيمة عملتها 
الـــيـــوان. وتــراجــع مــؤشــر يــوروفــرســت 
300 ألسهم كبرى الشركات األوروبية 
يــــورو  املــــؤشــــر  تــــراجــــع  بــيــنــمــا   0.2%
ــاديــــة  ــيــ ــقــ الــ لــــأســــهــــم   50 ســــتــــوكــــس 

بمنطقة اليورو 0.3%.

واصل املؤشر العام لبورصة 
قــطــر ارتــفــاعــه أمـــس للجلسة 
بنسبة  التوالي  على  الثانية 
نــقــاط   108 لــرصــيــده  مــضــيــفــًا   ،0.9%
لــيــغــلــق عــنــد مــســتــوى 11788 نــقــطــة، 
وهو أعلى مستوى له خال األسبوع 
الحالي، وسط قيم تداوالت بلغت 200 

مليون ريال )76.7 مليون دوالر(.

ــا  ــرهــ ــــت دراســــــــــــــــة نــــشــ ــفـ ــ ــشـ ــ كـ
مـــعـــهـــد لـــيـــبـــنـــيـــز لـــأبـــحـــاث 
االقتصادية، أن أملانيا، التي 
اليونان،  بشأن  متشددًا  خطًا  تبنت 
حــقــقــت مـــكـــاســـب مــــن األزمـــــــة املــالــيــة 
الــيــونــانــيــة بــلــغــت 100 مــلــيــار يـــورو 

)109 مليارات دوالر(.
وقالت الــدراســة، إن هــذا املبلغ يمثل 
األمـــــــــوال الـــتـــي وفـــرتـــهـــا أملـــانـــيـــا مــن 
التي  األمــوال  الفوائد على  انخفاض 
اقــتــرضــتــهــا الــحــكــومــة وســــط »فــــرار 

املستثمرين إلى مناطق آمنة«.
هـــــذه  أن  الـــــــــــدراســـــــــــة،  وأوضـــــــــحـــــــــت 
ــة،  األزمــ تـــجـــاوزت تكلفة  الــتــوفــيــرات 
اليونان عجزها عن  أعلنت  لو  حتى 

سداد دينها بأكمله.

الرياض ـ خالد الشايع

الــســعــوديــني بشكل  انــدفــع كثير مــن 
مــحــمــوم نــحــو تــجــارة الــعــمــات عبر 
منصات التداول العاملية، مخدوعني 
باإلعانات التي تروج لهذا النوع من التجارة 
ــّرض آالف  ــ وتـــغـــفـــل مـــخـــاطـــره الـــعـــالـــيـــة، مــــا عــ
مليارات  العشرة  تتجاوز  لخسائر  املواطنني 
دوالر في السنوات الثاث األخيرة فقط، وفق 

تقديرات مصادر مصرفية في السعودية.
وتــصــطــلــح األســــــــواق الـــعـــاملـــيـــة عـــلـــى تــســمــيــة 
هــــذا الـــنـــوع مـــن الـــتـــجـــارة بـــاســـم »فــــوركــــس«، 
ـــَركـــا ما 

َ
ويــعــنــي تــغــيــيــر الـــعـــمـــات، غــيــر أن ش

إسرائيلية  وأحــيــانــًا  غــربــيــة  شــركــات  تنصبه 
استنزاف  املــالــي، بهدف  الوسيط  بــدور  تقوم 
ــوال املــضــاربــني الـــعـــرب فـــي هـــذه الــتــجــارة،  ــ أمـ
حــيــث تـــقـــدم تــلــك الـــشـــركـــات تــســهــيــات أكــبــر 
التي  العاملية  املصارف  تقدمها  التي  تلك  من 
توفر منصات للتداول، لكن في املقابل تكون 
الـــخـــســـائـــر واملــــخــــاطــــر أعـــلـــى بـــكـــثـــيـــر. وكــلــمــا 
كلما  أكثر،  السعودي  املــتــداول  خسائر  كانت 
كـــان ربـــح شـــركـــات الــوســاطــة الــوهــمــيــة أكــثــر، 
تفتح  تكاد  التي ال  الشركات  هــذه  إذ ال توفر 
إعاناتها،  إال وتجد  إلكترونيًا عربيًا  موقعًا 
منصات تداول حقيقية، لكنها توهم املتداول 
بتنفيذ الصفقات التي يطلبها وتستفيد هي 
ــراد  مـــن خــســائــره، إذ تــقــل فـــرص تــحــقــيــق األفــ
أرباحًا من هذه التجارة لدرجة قد تصل إلى 
االنعدام. وال توجد أرقام دقيقة لحجم تجارة 
الـــســـعـــوديـــني فـــي الـــفـــوركـــس عـــالـــي املــخــاطــر، 
إلكترونية  مــواقــع  عبر  تتم  منها   %80 لــكــون 
لشركات غير معروفة. وال تقتصر التجارة في 
باملنطقة  وحدهم  السعوديني  على  الفوركس 
ــارة طــريــقــهــا  ــتـــجـ الـــعـــربـــيـــة، إذ عـــرفـــت هــــذه الـ
ــعــــاون الــخــلــيــجــي  ــتــ إلـــــى كــــل دول مـــجـــلـــس الــ
ومــصــر والــــعــــراق ولــيــبــيــا وتـــونـــس واملـــغـــرب، 
مــنــذ تــســعــيــنــات الـــقـــرن املــــاضــــي، لــكــن يبقى 

السعوديون هم األكثر إقبااًل.

مخاطر عالية
يــشــدد املــحــلــلــون املــالــيــون عــلــى أن الــتــأرجــح 
الــكــبــيــر فــي ســـوق الــعــمــات أشـــد خــطــورة من 
من  الخطورة عند  األسهم، وتتضاعف  سوق 
الوسيلة  يمتلك  وال  اللعبة  أصـــول  يــعــرف  ال 
والتي  املباشر  للتداول  املناسبة  اإللكترونية 

السعودية
الفوركس يسلب منها 

10 مليارات دوالر؟

تقدم شركات الوساطة 
إغراءات كبيرة للمضاربين 
ما يتسبب في خسائرهم 

التسويق الضخم 
لهذه التجارة يتجاهل 

المخاطرة العالية التي 
تنضوي عليها

1011
اقتصاد

يـــكـــون  وأن  والــــــوضــــــوح  ــة  ــرعــ ــســ الــ ــلـــزم  ــتـ تـــسـ
ــارب قــــــادرًا عــلــى الــتــفــاعــل مـــع األخـــبـــار  املــــضــ
ــرة فـــي أســـعـــار الـــعـــمـــات وأن  ــؤثــ الــعــاجــلــة املــ
تكون لديه بوابات سريعة للوصول إلى هذه 
األخــبــار مــن مصادرها األولـــى، مــع فهم كبير 
لــحــركــة االقــتــصــاد الــعــاملــي وحــركــة االقــتــصــاد 

داخل دول املجموعات االقتصادية العماقة.
وتــتــمــحــور مــخــاطــر الــفــوركــس فــي أمـــور عــدة، 
أهمها أن املتداول ال يعرف الجهة التي يتعامل 
مــعــهــا. وفـــي هــــذا، يــؤكــد الــخــبــيــر املــالــي فضل 
البوعنني أن من يتعامل مع مواقع مجهولة قد 
يضع نفسه في موقف صعب عندما يكتشف 
. ويقول 

ً
أنه يتعامل مع شركات إجرامية مثا

لـــ »الــعــربــي الــجــديــد«: »املــضــاربــة فــي العمات 

مــــوجــــودة فـــي كـــل الــــــدول ومـــتـــاحـــة لــلــجــمــيــع، 
ولكن مخاطر الفوركس التي تكون عن طريق 
التعامل بالعمات عبر االنترنت، أن املتعامل 
معها ال يــعــرف هــو يتعامل مــع مـــن، هــل هي 
شركة حقيقية أو منظمة وهمية، أو عصابات 
أن مشكلة  البوعنني على  إجــرامــيــة«. ويــشــدد 
الـــفـــوركـــس أن الـــبـــنـــوك والــــوســــطــــاء يــقــدمــون 
لــلــمــضــاربــني، وتــصــل ألكثر  تسهيات كــبــيــرة 
من 700% من رأسماله، فعندما يفتح املضارب 
الوسيط  له  ُيقدم  ألــف دوالر،  بـ 100  الحساب 
بـــ 700  املــالــي تسهيات تمّكنه مــن املــضــاربــة 
ألــف دوالر، ولكن  شــرط أن الوديعة إذا نزلت 
عن 10% من املبلغ يقوم البنك ببيع العمات 
دون الرجوع للمضارب وبخسارة مهما كانت 
ضمن  البنك  يكون  »هنا  ويضيف:  الخسائر. 
قــرضــه، ولــكــن املــضــارب خــســر كــل رأس مــالــه، 
فالبنك أو الشركة املمولة ال يهمها أن يخسر 
املضارب أو يربح، فهي رابحة في كا الحالتني 

من خال البيع ومن خال فوائد القرض«.

تسويق ضخم
ينصح رئيس مركز سهم املالي منير بوبشيت 
السعوديني بعدم الدخول في أسواق العمات 
تتسبب  كبيرة  مخاطر  مــن  عليه  تنطوي  ملــا 
بفقدان كامل رأس املال في جلسة واحدة لعدم 
 مـــا يــحــدث لــلــجــهــات املــالــيــة 

ً
الــخــبــرة، مــحــمــا

الــتــوعــوي كما يجب.  تــقــوم بواجبها  الــتــي ال 
»الــعــربــي الــجــديــد«: »هــنــاك تسويق  ويــقــول لـــ
ذلك  ويقابل  االستثمار،  النوع من  لهذا  كبير 
الخبرة،  املستثمرين منعدمي  جهل كبير من 
والــنــتــيــجــة تــكــون اإلفـــــاس«. وبينما تــتــداول 
شــركــات الــتــرويــج أرقــامــًا حـــول انــضــمــام 600 
ــفــــوركــــس الـــعـــاملـــيـــة،  ألـــــف ســــعــــودي لــــســــوق الــ
يــؤكــد الخبير املــالــي عــوض الــفــدعــق، أن هذه 
األرقــــام مضللة وال صــحــة لــهــا، وهــدفــهــا جر 
املــســتــثــمــريــن لــهــذه الـــســـوق، مـــشـــددًا عــلــى أنــه 
فــي سوق  للمتعاملني  دقيقة  أرقـــام  تــوجــد  ال 
»العربي  لـ ويقول  املخاطر.  املرتفعة  العمات 
الجديد«، إنه ال ينصح بدخول سوق العمات 
األســاس  في  ألنها تستخدم  املختصني  لغير 
ــار الـــصـــرف من  ــعـ ــد مــخــاطــر أسـ لــلــتــحــوط ضـ
قــبــل الـــتـــجـــار واملـــســـتـــورديـــن لـــاســـتـــفـــادة من 
التقلبات التي تجري على العمات الرئيسية 
مــقــابــل الــــــدوالر األمـــيـــركـــي. ويــتــابــع الــفــدعــق: 
ــذه األســـــــواق الـــخـــاصـــة لــكــبــار املــتــعــامــلــني  ــ »هـ

فها  ألن  للمضاربة  تستخدم  ال  واملــحــتــرفــني 
مخاطر عالية جدًا«.

خسائر متواصلة
من املضاربني عديمي الخبرة، يزيد السليمان، 
الذي خسر أكثر من مرة مبالغ كبيرة في هذه 
خفاياها،  معرفة  فــي  ينجح  أن  دون  الــســوق، 
ــــى أكــثــر مـــن 80  ــرة األولـ فــبــعــد أن خــســر فـــي املــ
ــرة الــثــانــيــة وخــســر 70  ألـــف دوالر عـــاد فـــي املــ

ألف دوالر وفي الثالثة 120 ألف دوالر، قبل أن 
يقتنع تمامًا أنه ال يمكن أن ينجح فيها. يقول 
البداية  »فــي  الــجــديــد«:  »الــعــربــي  لـــ  السليمان 
جــذبــتــنــي الــدعــايــات الــتــي وعــدتــنــي بتحقيق 
أرباح كبيرة، فتركت تجارتي في سوق األغنام 
ودخلت عالم الفوركس، فخسرت أكثر منى 80 
أن جمعت  وبعد  لتجارتي  فعدت  دوالر،  ألــف 
الــعــودة للفوركس  قـــررت  ألــف دوالر  مبلع 70 
عــلــى أمــــل تــعــويــض خــســارتــي األولــــــى، وبــعــد 

جلسات من الربح اعتقدت أنني صرت خبيرًا 
فيها، ألخسر كل ما جمعته في جلسة واحدة«. 
ويضيف: »مع كل هذا لم أتعلم الــدرس، وكان 
هـــاجـــس تــعــويــض خــســارتــي مــســيــطــرًا عــلــّي، 
فجمعت نحو 100 ألف دوالر وعدت للفوركس، 
وتكرر األمر معي وكأنه لعبة، ربحت نحو 12 
ألف دوالر في شهر، ثم عدت وخسرت كل شيء 
فـــي يـــومـــني، بــعــدهــا قــــررت عـــدم الـــعـــودة، كــان 

درسًا تعلمته بـ 250 ألف دوالر«.

رام اهلل ـ محمد الرجوب

الغربية  الضفة  شمال  نابلس  مدينة  تعيش 
أجواء توتر شديدة، بعد يومني من املظاهرات 
ــــات الــفــلــســطــيــنــيــني  ــئـ ــ ــــي شـــــــــارك فـــيـــهـــا مـ ــتـ ــ الـ
ــن املــديــنــة،  ــاه عـ ــيـ احــتــجــاجــًا عــلــى انـــقـــطـــاع املـ
بـــالـــتـــوازي مـــع اتـــخـــاذ املــجــلــس الــبــلــدي قـــرارًا 
بتركيب عــدادات مياه مسبقة الدفع. ويطالب 
املــتــظــاهــرون بــرحــيــل رئــيــس الــبــلــديــة، غسان 
أن تركيب عــدادات مسبقة  الشكعة، معتبرين 
الدفع بالتزامن مع انقطاع املياه ينطوي على 
ــالـــي املــديــنــة  اســـتـــفـــزاز وإجـــحـــاف بــحــقــوق أهـ

البالغ عددهم 200 ألف نسمة.

تونس ـ فرح سليم

»نحن عاطلون عن العمل مع تأجيل التنفيذ 
ستنهي  الـــفـــنـــدق  إدارة  كـــانـــت  إذا  نــعــلــم  وال 
عـــقـــودنـــا، بـــدايـــة ســبــتــمــبــر/أيــلــول املـــقـــبـــل، أم 
وال  ضبابي،  فاملشهد  العمل،  سنواصل  أننا 
علق  الصحيحة«، هكذا  املعلومة  يمتلك  أحــد 
مــراد العشي العامل في أحد فنادق محافظة 

املنستير شرق العاصمة تونس.
ــو نـــمـــوذج آلالف الــعــامــلــني  ــراد وهــ ــ يــخــشــى مـ
انتهاء  بــمــجــرد  يفقد شغله  أن  الــفــنــادق،  فــي 
ــيـــاحـــي، حـــيـــث تـــتـــوقـــع الـــفـــنـــادق  ــم الـــسـ املــــوســ
تراجع الوافدين عليها بشكل كبير بانقضاء 
الجزائريني  السياح  ومغادرة  الجاري  الشهر 
والـــعـــائـــات الــتــونــســيــة الـــتـــي عـــوضـــت نقص 
الــســيــاح األجـــانـــب، هـــذا الـــعـــام، فـــي الـــوحـــدات 
تونس  فــي  السياحة  قــطــاع  ويــوفــر  الفندقية. 
قرابة 450 ألف فرصة عمل، ويعمل جزء كبير 
منهم في ظروف هشة بصيغة التعاقد أو في 
إطار العمل املوسمي، وهو ما يجعل إمكانية 
إدارات  قـــررت  فــي حـــال  الــتــخــلــي عنهم سهلة 

الفنادق تسريحهم للتقليص من املصاريف. 

على  اإلسرائيلي  االحــتــال  ويحول سيطرة 
الغربية  الضفة  في  الجوفية  املياه  مصادر 
ــداد الــتــجــمــعــات  ــ املــحــتــلــة، دون ديـــمـــومـــة إمــ
الفلسطينية باملياه بشكل منتظم، في وقت 
يستهجن فيه الفلسطينيون إجبارهم على 
سلطة  تضمن  ال  سلعة  مسبقًا  الــثــمــن  دفـــع 
والــبــلــديــات  )حــكــومــيــة(  الفلسطينية  املــيــاه 

توفيرها بشكل دائم.
وتــتــضــارب املــعــلــومــات حـــول تــراجــع بلدية 
نــابــلــس عــن قــــرار تــركــيــب الـــعـــدادات مسبقة 
ــرة،  ــ ــيــ ــ ــرات األخــ ــ ــاهــ ــ ــظــ ــ ــــي ضـــــــوء املــ ــع فــ ــ ــدفــ ــ الــ
واحــتــمــالــيــة تــفــاقــم املــوقــف مــع تــقــديــم ثاثة 
مـــن أعـــضـــاء املــجــلــس الـــبـــلـــدي اســتــقــاالتــهــم 

ــال رئــيــس جــامــعــة الــنــزل )اتــحــاد ينضوي  وقـ
تحت لــوائــه أكــثــر فــنــادق تــونــس( رضـــوان بن 
السياحة صعب  إن الوضع في قطاع  صالح، 
الــحــجــوزات ال يــزال  للغالية، وإن نسق عــودة 
بطيئا، وهــو مــا قــد يــودي إلــى إغــاق العديد 

من الوحدات الفندقية بداية فصل الخريف. 
وأضــــــاف رضـــــــوان، فـــي تــصــريــح لــــ »الــعــربــي 
الجديد«، أن أصحاب النزل يكابدون من أجل 
تحقيق املعادلة الصعبة، للمحافظة على أكبر 
عدد ممكن من العمال بما ال يضر بتوازناتهم 
الــفــنــادق مطالبة  كـــل  املــالــيــة، خــصــوصــًا وأن 
وتأمني  للمصارف  القروض  أقساط  بتسديد 
واإلعاشة  الجيدة  الخدمات  من  األدنــى  الحد 
ــفـــاظ عــــلــــى ســـمـــعـــة الـــســـيـــاحـــة  ــلـــحـ ــا لـ ــهــ ــلــ داخــ
الــتــونــســيــة.  واعــتــبــر رئــيــس جامعة الــفــنــادق، 
أن الــســيــاحــة املــحــلــيــة وتـــوافـــد قـــرابـــة املــلــيــون 
والــنــصــف مــن الــســيــاح الــجــزائــريــني قلص من 
السياحة  تلقتها  التي  املوجعة  الضربة  حــدة 
ــلـــيـــة مـــنـــتـــجـــع ســـوســـة  ــعــــد عـــمـ الـــتـــونـــســـيـــة بــ
السياحي التي شهدت مقتل 38 سائحًا جلهم 

من البريطانيني. 
أن تتواصل تداعيات هذه  وتوقع بن صالح، 
العملية إلى موسمني آخرين على األقل، على 
الـــرغـــم مـــن الـــجـــهـــود الـــتـــي يــبــذلــهــا املــهــنــيــون 
الــســوق  الــثــقــة فـــي  الــســيــاحــة إلعـــــادة  ووزارة 
واملنتجعات  الفنادق  تتوفق  ولــم  التونسية. 

الشكعة،  األزمــــة. وأوضـــح  على خلفية هــذه 
البلدية على  في مؤتمر صحافي، أن ديــون 
إلــى 15 مليون دوالر.  مشتركي املياه تصل 
الــدفــع  عــــدادات مسبقة  »تــركــيــب  أن  معتبرًا 
ــرار صـــدر  ــ ــقـ ــ ــن صـــاحـــيـــة الـــبـــلـــديـــة وأن الـ مــ

السائح  استقطاب  في  العام،  هــذا  السياحية، 
األوروبــي حيث طغى الغياب الافت للسياح 
ــانــــب عــلــى املــشــهــد الـــعـــام فـــي جـــل املـــدن  األجــ
الصيد،  الحبيب  الساحلية. وحاولت حكومة 
منذ عملية متحف بــادرو في 18 مــارس/اذار 
املاضي، السيطرة على التداعيات االجتماعية 
التي يمكن أن يخلفها غلق الفنادق وتسريح 
ــرار جــمــلــة مـــن اإلجــــــراءات  ــإقـ الـــعـــمـــال، وذلــــك بـ
املــتــعــلــقــة بــالــقــطــاع الــســيــاحــي، مــنــهــا جــدولــة 
ديــــون أصــحــاب الــفــنــادق والــبــالــغــة نــحــو 3.6 
إلــى  دوالر(،  مــلــيــار   1.890( ديـــنـــار  مـــلـــيـــارات 
القيمة  ضــريــبــة  نسبة  فــي  التخفيض  جــانــب 
املضافة على األداء من 12% إلى 6% ملؤسسات 
من  بجزء  الحكومة  وتكفل  السياحي  القطاع 

التغطية االجتماعية للعمال.
السياحة،  فــي جامعة  الــعــام  الكاتب  ويخشى 
ــــب، أن يــحــتــكــر أصـــحـــاب الــفــنــادق  حــبــيــب رجـ
لفائدة  الحكومة  التي خصصتها  اإلجـــراءات 
ــاع الـــســـيـــاحـــي ألنـــفـــســـهـــم عـــلـــى حــســاب  ــطـ ــقـ الـ
العمالة، معربًا عن قلقه من أن تشهد األشهر 
الــقــلــيــلــة املــقــبــلــة مـــوجـــة مـــن تــســريــح الــعــمــال 
وغــلــق الــفــنــادق. ولــفــت رجــــب، فــي تــصــريــح لـ 
الوضع االجتماعي  أن  إلى  الجديد«  »العربي 
واالقــــتــــصــــادي صـــعـــب وال يــتــحــمــل وافـــديـــن 
إضافيني على سوق العمل، موكدًا أن املهنيني 
ــاد حـــلـــول لــلــمــحــافــظــة عــلــى  ــإيـــجـ مـــطـــالـــبـــني بـ
مواطن الشغل، ال سيما وأن الحكومة أعطت 
الــســيــاحــة امــتــيــازات لــم يتمتع بــهــا أي قطاع 
آخر. واتخذت العديد من الوحدات السياحية، 
منذ شهر يونيو/ حزيران املاضي، قرار الغلق 
العديد من  بسبب تراجع الحجوزات وإعــان 
وكــــاء الــســفــر الــعــاملــيــني، عــلــى غــــرار تــومــاس 
كــوك، وقــف رحاتهم نحو تونس إلــى جانب 

دعوة بلدان أوروبية رعاياها إلى املغادرة. 

الفلسطينية«.  املــيــاه  سلطة  مــع  بــالــتــشــاور 
ودعا الشكعة، املواطنني إلى تدبير أحوالهم 
بشراء  منازلهم  عــن  املــيــاه  انقطاع  ملواجهة 
ــا انــقــطــعــت املــيــاه عن  مــيــاه الــصــهــاريــج: »أنــ

بيتي 6 أيام، ولكن دبرت حالي«.
ــدام عـــدد مـــن املــتــظــاهــريــن على  ــ واســتــنــكــر إقـ
»أعــمــال تخريب« تمثلت فــي حــرق اإلطـــارات 

وقلب حاويات القمامة في الشوارع.
في  املستهلك  حماية  جمعية  رئيس  ويــقــول 
نابلس، إياد عنبتاوي، إن املياه حق إنساني 
كونه  والــدولــيــة،  املحلية  التشريعات  كفلته 
ــبـــاطـــًا وثــيــقــًا بــالــحــيــاة الــكــريــمــة  يــرتــبــط ارتـ
ــلـــك الـــجـــهـــات  ــل تـــمـ ــ ــ : »هـ

ً
ــا ــائــ ــتــــســ ــر، مــ ــبـــشـ ــلـ لـ

التحتية  البنية  باملياه  املـــزّودة  الفلسطينية 
الــقــادرة على توفير املياه على مــدار الساعة 
للمستهلكني حتى يقوم املواطن بدفع ثمنها 

مسبقًا؟«
وأكـــــد فـــي حــديــثــه لــــ »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« أن 
الـــدول العربية املــجــاورة لــم تلجأ إلــى خيار 
عـــــــــدادات مـــيـــاه مــســبــقــة الــــدفــــع عـــلـــى الـــرغـــم 
ــا يــفــنــد  ــ ــاه، مـ ــ ــيــ ــ ــح املــ ــ ــن شـ ــ ــا مـ ــهـ ــاتـ ــانـ ــعـ ــن مـ ــ مـ
االدعـــاء، أن هــذا األســلــوب من شأنه أن يدفع 
استهاك  ترشيد  إلى  الفلسطيني  املستهلك 
املــيــاه لضمان فــتــرات انــقــطــاع أقــل فــي ضوء 

محدودية املصادر.
قانونية  ــراءات  إجـ إن هناك  وقــال عنبتاوي، 
بإمكان الجهات املعنية اللجوء إليها ملحاربة 
الجباية بما  الــدفــع« لتحسني  ظــاهــرة »عـــدم 
الفاقد  يساهم في صيانة الشبكات، وتقليل 
مــن املــيــاه وزيــــادة فــتــرات تــوفــرهــا فــي فصل 
الـــصـــيـــف. وتــتــهــم جـــهـــات حــقــوقــيــة الــســلــطــة 
الفلسطينية بالرضوخ إلى شروط املانحني 
ــدادات  ــ ــعـ ــ ــيــــني بـــالـــلـــجـــوء إلـــــى خـــيـــار الـ الــــدولــ
الــدفــع فــي خــدمــات املــيــاه والكهرباء،  مسبقة 
الظروف االقتصادية واالجتماعية  وتجاهل 

للفلسطينيني تحت االحتال.

تونس: عمال الفنادق عاطلون العدادات مسبقة الدفع ُتغضب الفلسطينيين
بدءًا من سبتمبر

أخبار

أسواق

اإللكترونية، عشرات  التداول  العمالت عبر منصات  جذبت تجارة 
النوع  هذا  حول  تحوم  التي  المخاطر  لكن  السعوديين،  آالف 
في  دوالر  مليارات   10 تجاوزت  باهظة  خسائر  إلى  هؤالء  كل  تجر  المتاجرة  من 

السنوات الثالث األخيرة فقط، خاصة مع انتشار شركات الوساطة الوهمية

تحقيق

600
بينما تتداول شركات 

الترويج أرقامًا حول انضمام 
600 ألف سعودي لسوق 

الفوركس العاملية، يؤكد الخبير 
املالي عوض الفدعق، أن هذه 
األرقام مضللة وال صحة لها، 

وهدفها جر املستثمرين 
لهذه السوق.

العراق يدرس إدخال 
شاحنات أردنية عالقة 

على الحدود

نفط أوبك ألعلى 
مستوياته في 3 سنوات

عمال موريتانيا يرفضون 
التسريح من منجم ذهب

العربي الجديد

ــــدول املــصــدرة  ارتـــفـــع إنـــتـــاج مــنــظــمــة الـ
لــلــنــفــط »أوبـــــك« خـــال الــشــهــر املــاضــي 
ألعلى مستوى منذ أكثر من 3 سنوات، 
الخام  مع صعود اإلنتاج اإليراني من 

ألكبر معدالته منذ عام 2012.
وأعلنت »أوبك« عبر تقريرها الشهري 
الــــــدول  ــاء، أن  ــ ــــاثـ ــثـ ــ الـ الـــــصـــــادر أمــــــس 
ــاء فـــي املــنــظــمــة رفــعــت اإلنــتــاج  األعـــضـ
يــومــًيــا  بـــرمـــيـــل  ــــف  ألـ  100.7 بـــحـــوالـــى 
خال  يــومــًيــا  برميل  مليون   31.5 إلــى 
يـــولـــيـــو/تـــمـــوز املــــاضــــي، فــيــمــا رفــعــت 
إيــران إنتاجها من النفط خال الشهر 
بــرمــيــل يومًيا  ألـــف  املــاضــي بنحو 32 
إلـــى 2.86 مــلــيــون بــرمــيــل، وهـــو أعــلــى 
عام  مــن  يونيو/حزيران  منذ  مستوى 
2012. ورغم زيادة اإلنتاج اإليراني، قال 
مسؤول كبير في قطاع النفط أمس، إن 
إنـــتـــاج بــــاده مـــن الـــخـــام لـــن يــرتــفــع إال 
املفروضة  الدولية  العقوبات  رفع  بعد 
عليها. ونقل املوقع اإللكتروني لوزارة 
النفط )شــانــا( عــن ركــن الــديــن جــوادي 
العضو املنتدب بشركة النفط الوطنية 
في  زيــادة  أي  »تتوقف  قوله:  اإليرانية 

العقوبات  اإليــرانــي على  النفط  إنــتــاج 
إال بعد  اإلنـــتـــاج  مــســتــوى  ولـــن يتغير 
ــع الـــعـــقـــوبـــات«. وكـــــان وزيـــــر الــنــفــط  رفــ
بيجن زنغنة، قد صرح في وقت سابق 
أن بــاده تهدف لــزيــادة االنــتــاج بواقع 
500 ألــــف بــرمــيــل يـــومـــًيـــا فـــي غــضــون 
شهرين من تخفيف العقوبات الغربية 
ــا لــلــنــصــف-  ــهــ ــتــــي قــلــصــت صــــادراتــ -الــ
ــًيــــا فــي  ــيـــل يــــومــ ــيـــون بـــرمـ ــلـ وبـــــواقـــــع مـ
ا،  غضون ستة إلى سبعة أشهر. وعربّيً
أكـــــــدت الــــســــعــــوديــــة خـــفـــض إنـــتـــاجـــهـــا 
إلــى 10.36  ألــف برميل   202.7 بــمــقــدار 
مــايــني بــرمــيــل يــومــًيــا خـــال يــولــيــو/

تموز املاضي، وهو أكبر معدل للهبوط 
أوبك  منذ أغسطس/آب 2014. ورفعت 
تــقــديــرهــا لــنــمــو الــطــلــب الـــعـــاملـــي على 
ــاري بـــواقـــع 90  الــنــفــط فـــي الـــعـــام الــــجــ
ألف برميل يومًيا، ولكن نتيجة زيادة 
اإلمــدادات من منتجني من خارج أوبك 
ــاملـــي عــلــى  ــعـ ــات الـــطـــلـــب الـ ــعـ ــوقـ تـــظـــل تـ
 29.23 عـــنـــد  تــغــيــيــر  دون  أوبــــــك  خـــــام 
مــلــيــون بــرمــيــل يــومــًيــا. فــي حــني قــدرت 
أن االستهاك العاملي من الخام سوف 
يرتفع بنحو 1.3 مليون برميل يومًيا 

إلى 94 مليون برميل في عام 2016.

عمان ـ زيد الدبيسية

ــراقـــي فـــي الــعــاصــمــة  ــعـ قــــال الــســفــيــر الـ
ــان، جـــــــواد عــــبــــاس، فــي  ــ ــّمـ ــ األردنـــــيـــــة عـ
أمس،  الجديد«  »العربي  لـ تصريحات 
إن بــــاده تــبــحــث حــالــيــا إمــكــانــيــة فتح 
الــحــدود جــزئــيــا، إلدخـــال 160 شاحنة 
ــبـــادل  ــتـ ــقـــة فــــي مــنــطــقــة الـ ــالـ ــة عـ ــ ـــيـ أردنــ
ــنـــذ إغــــاق  ــلـــديـــن مـ ــبـ ــاري بــــني الـ ــتــــجــ الــ
من توصيل  تمكينها  بهدف  الــحــدود، 

حموالتها إلى السوق العراقية.
وأضاف، أنه ال يوجد توجه لدى باده 
حــالــيــا إلعـــــادة فــتــح حـــدودهـــا املغلقة 
يوليو/تموز  منذ منتصف  األردن  مع 
ــاع األمــنــيــة في  املــاضــي، بسبب األوضــ
منطقة األنبار العراقية التي يمر منها 
الطريق البري الذي يربط بني البلدين.

ــل املـــــــــصـــــــــدرون األردنــــــــيــــــــون  ــجــ ــعــ ــتــ ويــ
اســتــئــنــاف نــقــل تــجــارتــهــم عــبــر الــطــرق 
ــع الــــــعــــــراق، بـــعـــدمـــا فـــقـــدوا  ــ ــة مـ ــريــ ــبــ الــ
ــة. لــكــن  ــ ــــوريـ ــارة سـ ــ ــــجـ ــع الـ مـــنـــافـــذهـــم مــ
البرية ستبقى  الحدود  أن  أكد  عباس، 
مغلقة إلى حني االنتهاء من العمليات 
ــا الـــجـــيـــش  ــنـــهـ ــــي يـــشـ ــتـ ــ الــــعــــســــكــــريــــة الـ

الدولة اإلسامية  العراقي ضد تنظيم 
»داعش« في منطقة األنبار.

وأوضح، أنه »بمجرد إدخال الشاحنات 
غلق 

ُ
العالقة، حال تم اتخاذ القرار، ست

الطريق مجددا في  العراقية  السلطات 
وجه حركة التجارة واألفراد«.

الــعــراق  إلـــى  للتصدير  األردن  وتــحــول 
الــتــي سمحت  الكويتية  األراضــــي  عبر 
»ترانزيت«  األردنية  الشاحنات  بمرور 
إلى السوق العراقية من دون معيقات، 
ومـــــــن ذلـــــــك عـــــــدم اشــــــتــــــراط تــفــريــغــهــا 
فــــي شـــاحـــنـــات كـــويـــتـــيـــة. وانــخــفــضــت 
الصادرات األردنية للعراق بنسبة تقدر 
بــحــوالــى 25% خـــال الــخــمــســة شــهــور 
األولى من العام الحالي، بسبب اإلغاق 
املـــتـــكـــرر لـــلـــحـــدود بـــني الـــبـــلـــديـــن، فيما 
ــادرات األردنــــيــــة لــلــعــراق  واجـــهـــت الــــصــ
ــنـــيـــة، بــســبــب مــــرورهــــا مــن  مـــخـــاطـــر أمـ
مناطق يسيطر عليها داعـــش، مــا دعا 
السلطات األردنية إلى اتخاذ قرار بمنع 
شــاحــنــاتــه مـــن الـــذهـــاب لــلــعــراق، حيث 
كانت عمليات التصدير تتم من خال 
تفريغ الحموالت في شاحنات عراقية 

لنقل البضائع إلى داخل العراق.

نواكشوط ـ خديجة الطيب

رفــضــت نقابة عــمــال مــوريــتــانــيــا، قــرار 
شركة »تازيازت« التي تعمل في مناجم 
ــبـــاد، بــشــأن تــســريــح  الـــذهـــب شــمــال الـ
عـــــدد مــــن الــــعــــمــــال، بـــســـبـــب انـــخـــفـــاض 
أســـعـــار الـــذهـــب عـــاملـــيـــا، بــمــا ال ُيــمــّكــن 
الــشــركــة مــن تغطية تــكــالــيــف اإلنــتــاج. 
ــانـــت شـــركـــة »تـــــازيـــــازت«، املــمــلــوكــة  وكـ
مــن طــرف شــركــة »كــيــنــروس« الكندية، 
قد دعت نقابة العمال إلى الحوار، من 
أجـــل الــتــوصــل إلـــى حــل يــرضــي جميع 
األطــراف، ويفضي إلى خفض العمالة 
فــي مــنــاجــم تـــازيـــازت. وتــقــول الــشــركــة 
الــكــنــديــة، وهــــي مــحــتــكــر الــتــنــقــيــب عن 
الذهب في موريتانيا، إن تكلفة إنتاج 
األونـــصـــة مـــن ذهــــب تــــازيــــازت وصــلــت 
1000 دوالر، وإن هذه القيمة ال تشمل 
بالتشغيل  املرتبطة  التكاليف  جميع 
ــتـــالـــي فـــــإن الــتــكــالــيــف  ــالـ كـــــــــــاإلدارة، وبـ
النهائية تفوق سعر الذهب الحالي في 
السوق الدولية. وحذرت نقابة العمال، 

الشركة من أية محاولة لتسريح أي من 
عــمــالــهــا، ودعـــت الــشــركــة إلـــى مراجعة 
الــذي تعتزم القيام بــه، مؤكدة  قــرارهــا 
»أنها ستبذل كل جهد للحيلولة دون 
والجائر«،  التعسفي  القرار  هذا  تنفيذ 
النقابة،  ودعــت  النقابة.  حسب وصــف 
الــحــكــومــة إلــــى الــتــدخــل مـــن أجــــل منع 
تـــازيـــازت كــيــنــروس مــن تنفيذ قــرارهــا 

في حق املواطنني املوريتانيني.
وعــقــدت الــنــقــابــة عـــدة اجــتــمــاعــات، من 
أجل اتخاذ إجراءات للرد على تجاهل 
العمال، وهدد  تــازيــازت ملطالب  شركة 
بعض منسقي النقابة بتنظيم إضراب 
ــة الـــتـــي تـــســـعـــى، حــســب  ــركـ داخــــــل الـــشـ
ــــى الــتــغــطــيــة عـــلـــى ســيــاســة  قـــولـــهـــم، إلـ

الفصل التعسفي للعمال.
وتــقــول »تـــازيـــازت إن تكاليف اإلنــتــاج 
املــرتــفــعــة، إلـــى جــانــب انــخــفــاض سعر 
الــذهــب الــــذي فــقــد مــا يــقــارب 30% من 
من  مــزيــدا  يـــولـــدان   ،2012 مــنــذ  قيمته 
ويهددان  الشركة،  على  املالي  الضغط 

قدرتها على البقاء في املستقبل.

مخاطر التداول في 
تجارة العمالت إلكترونيًا 
أعلى بكثير مما هي 
عليه أسواق األسهم 
)Getty(

تصاعد أزمات 
مياه الشرب 
في مناطق 
السلطة 
الفلسطينية 
)Getty(

ارتفع الذهب أكثر 
من 1%، أمس، مع 

تقليص الدوالر 
مكاسبه، وهبوط 
األسهم األوروبية، 

في حين يدرس 
المستثمرون تأثير 

تحرك الصين لخفض 
قيمة عملتها ودعم 
االقتصاد. وسمحت 
بكين بهبوط اليوان 
ألقل مستوى في 

نحو ثالثة أعوام، بعد 
سلسلة من البيانات 

االقتصادية الضعيفة، 
وتعافى المعدن 

األصفر ألعلى مستوى 
في ثالثة أسابيع عند 

1119 دوالرا.

الذهب

رئيس بلدية نابلس 
يدعو المواطنين إلى 

تدبير أحوالهم

يخشى مئات آالف 
العاملين في قطاع 

الضيافة في تونس، من 
تعرضهم للتسريح بمجرد 

انتهاء الموسم السياحي 
الجاري، في سبتمبر 

المقبل

يوفر قطاع السياحة 
في تونس قرابة 450 ألف 

فرصة عمل

من أرجاء الوطن

تقريرتقرير
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استثمار األزمات

أزمات التشغيل صداع في رأس الحكومة الموريتانية )فرانس برس(



بزيارة قــام بها مخلوف مع زوجته غــادة  للبنك 
في سويسرا، بتاريخ 5 كانون الثاني 2005، وفقًا 
للوثائق. كما ظهر في الحساب فريد إبراهيم زاك 
مــن تــورنــتــو فــي كــنــدا، وهـــو متقاعد مــن مواليد 
1924 بــيــنــت مــتــابــعــات مــعــد الــتــقــريــر أنــــه تــوفــي 

أخيرًا.
ــــال مــحــمــد  ــــخـ ــاب الـ ــات حــــســ ــومـ ــلـ ــعـ ــا تـــشـــيـــر مـ ــمـ كـ
ــنـــه بــاســم  ــنـــاويـ ــد عـ ــ ــدم أحــ ــ ـــــــه قــ

ّ
ــى أن ــ مـــخـــلـــوف، إلــ

»شخصي وسري« ذاكرًا عنوانني بعض مسؤولي 
فرع بنك »اتش اس بي سي« في لبنان منهم، روي 

أبو عسلي، بحسب الوثائق. 
ولتتبع العالقة بني عائلة مخلوف والبنك نفسه 
املــســربــة  الــبــنــك  ــنــا ننتقل مــن مــلــفــات 

ّ
فــإن  ،HSBC

مــن سلطات  عليها  الــتــي حصلنا  الــوثــائــق  إلـــى 
 إحـــدى 

ّ
ــذه الـــوثـــائـــق أن ــزر الــــعــــذراء. تــكــشــف هــ جــ

الــشــخــصــيــات املـــســـؤولـــة فـــي بــنــك »اتــــش اس بي 
سي«، وهي نادين ركاح، ظهر اسمها كمديرة في 
شركتني من الشركات السرية لعائلة مخلوف في 
جزر العذراء، وهما شركتا )كارا وهوكسيم( وفقًا 
للسجالت املحدثة في عام 2011، واعتمدت ضمن 
الرسمي  اإللكتروني  بريدها  الشركتني  سجالت 
 
ّ
أن عــلــمــًا   )  HSBCpB.Com( الــبــنــك  مــوقــع  عــلــى 
الـــســـيـــدة ركــــــاح، وبــحــســب حــســابــهــا عــلــى مــوقــع 
في  كانت  فإنها  إن«  االجتماعي«لينكد  التواصل 
وقت عملها كإدارية في هاتني الشركتني، تعمل، 
أيضًا، مسؤولة في البنك عن الفريق اإلسرائيلي 

بني أعوام 2000 و 2012. 
تـــم الــتــواصــل مـــع ركــــاح مـــن ُمــعــد الــتــحــقــيــق عبر 
االجتماعي  التواصل  وموقع  اإللكتروني  البريد 
)لــيــنــكــد إن(، لــكــنــهــا لـــم تــجــب عـــن األســئــلــة الــتــي 
ــهـــت إلـــيـــهـــا، عـــلـــى الــــرغــــم مــــن انـــتـــهـــاء املـــوعـــد  وجـ
الــنــهــائــي لــإجــابــة ومــــرور أكــثــر مــن 5 أشــهــر )تــم 
ــال الـــبـــريـــد اإللـــكـــتـــرونـــي، بـــتـــاريـــخ األول من  ــ إرســ
أبريل/نيسان، ورسالة على حسابها في »لينكد 
إن« بتاريخ التاسع عشر من أبريل/نيسان2015( 

ولم تجب حتى اآلن.
الــعــالقــة بــني بنك »اتـــش اس بــي سي«  وتتشابك 
وعائلة مخلوف في وثيقة أخرى من وثائق جزر 
العذراء، التي حصل عليها املحرر من إدارة السجل 
الـــتـــجـــاري فـــي جــــزر الــــعــــذراء الــبــريــطــانــيــة بشكل 
 إحدى شركات مخلوف 

ّ
رسمي، تظهر الوثيقة أن

انترناشيونال،  وتــدعــى سيديل  الــجــزر  هــذه  فــي 
والــتــي ظــهــر فــي إدارتـــهـــا إيــهــاب مــخــلــوف ورجــل 
يدعى محمد عباس، وهو أحد واجهات مخلوف 
في رومانيا وجمهورية التشيك، ويدير مجموعة 

مــشــاريــع، منها مــطــاعــم ووســـائـــل إعـــالم وشــركــة 
طــيــران تسمى »األجــنــحــة«، حــاول رامــي مخلوف 
 االثنني وثقا عنوانهما 

ّ
إطالقها من سورية، لكن

ــــه بنك 
ّ
فـــي الــســجــالت الــرســمــيــة لــلــشــركــة عــلــى أن

»اتش اس بي سي« في سويسرا.

بروكسيات بنما
في وثائق جزر العذراء البريطانية التي حصلت 
عــلــيــهــا »الــعــربــي الــجــديــد« ووثـــِائـــق مـــن السجل 
ــاري فـــي بــنــمــا والـــلـــتـــني تــعــتــبــران مــــالذات  ــتـــجـ الـ
إخفاء  فــي  الــراغــبــون  إليها  يلجأ  آمــنــة،  ضريبية 
أمــوالــهــم، ظــهــر اثــنــان مــن أشــهــر الــواجــهــات التي 
تــغــطــي أمــــوال مــســؤولــني ونــافــذيــن حـــول الــعــالــم، 
 joSe jaime مـــاالنـــديـــز هـــوزيـــه جــيــمــي  وهـــمـــا 
   LiZeT moReNo وليزت مورينو  meLeNdeZ
ــوال اســم  ــ ويــطــلــق عليهما فــي أنــظــمــة إخــفــاء األمـ
أو واجهة شكلية لصاحب  أي وكيل  »بروكسي« 
ــة مـــخـــلـــوف،  ــلـ ــائـ املــــــــال، إذ ســـجـــل االثـــــنـــــان مــــن عـ
كمديرين لشركة »راماك ليمتد« املسجلة في بنما 
ولبنان  تعهدات ضخمة في سورية  تدير  والتي 
حــالــيــًا، وتــحــصــل عــلــى املــنــاقــصــات والـــعـــطـــاءات 
كــشــركــة أجــنــبــيــة، لكنها فــي الـــواقـــع مــمــلــوكــة آلل 
مــخــلــوف وأصـــحـــاب الــحــســابــات املــشــفــرة الــذيــن 
الــتــجــاري في  يخفون أســمــاءهــم. ووفــقــًا للسجل 
ـــذي اطـــلـــع عــلــيــه مــعــد الــتــحــقــيــق، يــديــر  ــ بــنــمــا والـ
البروكسي مــاالنــديــز أكــثــر مــن 700 شــركــة أخــرى 
وتــديــر مورينو  العالم،  أخــرى حــول  لشخصيات 

حوالي 16 شركة آلخرين مسجلني في بنما.
لشخصيات  مستأجرة  واجهات  االثنان  ويعتبر 
سياسية، وأقارب مسؤولني في العالم، يتقاضون 
عموالت محددة، كمقابل لعملهم كبروكسي، من 
شـــركـــات قــانــونــيــة مــتــخــصــصــة حــــول الــعــالــم في 

إخفاء شبكات األموال السرية للفاسدين.

النهم
على الــرغــم مــن إعـــالن رامـــي مخلوف فــي مؤتمر 
صحافي، في يونيو/حزيران 2011 ، نيته تحويل 
أربــــاح مــســاهــمــتــه فــي شــركــة ســيــريــتــل الــتــي تــدر 
أربـــاحـــًا قــــدرت بــنــحــو ربــــع مــلــيــار دوالر ســنــويــًا 
لــلــعــمــل الــخــيــري الــــذي تـــديـــره جــمــعــيــة الــبــســتــان 
»الخيرية«، ظهرت تسريبات ويكيلكيس، الحقًا، 
إلكترونية  إلعــالنــه، والــتــي اعتمدت على رســائــل 
مخترقة من شركة شام كابيتال للوساطة املالية 
من  املقربة  اللبنانية  األخبار  صحيفة  ونشرتها 
الوثاق  بينت  السوري،  للنظام  املوالي  الله  حزب 
الحرب  أجـــواء  كــان يستغل  أن مخلوف  املــســربــة، 
في سورية، لشراء مزيد من األسهم في املصارف 
السورية، على الرغم من إعالنه التحول الى العمل 
الخيري، وإعالنه وأشقائه االستقالة من مجالس 

مــــــصــــــارف  إدارات 
ــثـــل بــنــك  وشـــــركـــــات مـ
ســــــــــوريــــــــــة الـــــــــدولـــــــــي 
اإلســـــــــــالمـــــــــــي وبـــــنـــــك 
ــلـــــوس وشـــــركـــــة  ــ ــبـ ــ ــيـ ــ بـ
الــــعــــقــــيــــلــــة لـــلـــتـــأمـــني 

التكافلي. 
ــهـــر يـــونـــيـــو/ ــــي شـ وفــ
حزيران العام الحالي، 
رفــــــــضــــــــت املــــحــــكــــمــــة 
اإلداريـــــــــة الــفــيــدرالــيــة 
الـــــســـــويـــــســـــريـــــة رفـــــع 
الــــحــــجــــز عــــــن أمــــــــوال 
رامـــــــــــــــــــي مـــــــخـــــــلـــــــوف، 
وبــيــنــت املــحــكــمــة: »أن 

إعالن مخلوف انتقاله إلى العمل الخيري ال يثبت 
أنه نأى بنفسه عن النظام وممارساته. وأضافت 
أن ملــخــلــوف »مــصــلــحــة شــخــصــيــة ومـــبـــاشـــرة في 
إدامة النظام السوري الحالي للحفاظ على مكانته 

وبالتالي على مستوى معيشته«. 

ال رد من آل مخلوف
لم تتمكن »العربي الجديد« من الحصول على أي 
رد مــن عائلة مخلوف على الــرغــم مــن املــحــاوالت 
الكثيرة للتواصل مع العائلة، عبر أرقام هواتفهم 
املرتبطة بحسابتهم في بنك »اتش اس بي سي«، 
وعلى الرغم من ابتعاد العائلة عن اإلعالم حتى ما 
قبل انــدالع االحتجاجات التي نادت »ال مخلوف 
لكن  يعيش«،  بــدو  الــســوري  الشعب  وال شاليش 
العائلة التي تسيطر على شركات معلنة وسرية 
ووسائل إعالم مثل صحيفة الوطن شبه الرسمية 
وإذاعـــــــات مــثــل »نــيــنــار أف أم« وشـــركـــات إنــتــاج 
ــًا مــن يــقــدم أفــرادهــا  تــلــفــزيــونــي، كــانــت تــجــد دومــ

كفاعلي خير.
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العقوبات تطاول عائلة مخلوف منذ عام  بــدأت 
2008، حينما استهدفت وزارة الخزانة األميركية 
رامــي بالعقوبات ضد سيريتل وشركة رامــاك، 
واعتبر القرار أّن مخلوف: »من بني املستفيدين 
من الفساد الذي يحدث في سورية، وأن نفوذه 
واتصاالته مع النظام السوري وقربه منه قد كان 
ــه: 

ّ
وأن الربحية«  السلع  بعض  احتكار  في  سببًا 

واستخدم  السوري،  القضائي  بالنظام  »تالعب 
ــة لــتــرهــيــب  ــوريـ مـــســـؤولـــي االســـتـــخـــبـــارات الـــسـ
التقنيات  هـــذه  ووظـــف  األعـــمـــال.  فــي  منافسيه 
عند محاولة الحصول على تراخيص حصرية 
والحصول  أجنبية في سورية  لتمثيل شركات 

على منح العقود«. 
ــثـــورة الـــســـوريـــة، خــضــعــت عائلة  ــدالع الـ ــ ومـــع انـ
ــور مــنــهــم، لــلــعــقــوبــات، بسبب  ــذكــ ــ مـــخـــلـــوف، ال
تورطهم املباشر في تمويل النظام وعملية قمع 
االحــتــجــاجــات بحسب مــا اســتــنــد إلــيــه االتــحــاد 

األوروبي والعقوبات األميركية:
رامـــــي مـــخـــلـــوف: مـــن مـــوالـــيـــد 1969، وصــفــتــه 
العقوبات األوروبية بأنه مرتبط مع ماهر األسد، 
الثورة في شهر مايو/  العقوبات بداية  وطاولته 
هــو وشركتيه  معاقبته  مــن خــالل  أيـــار 2011، 
ــنـــدوق املـــشـــرق االســتــثــمــاري وشـــركـــة بنا  )صـ
 
ً
لــلــعــقــارات(، واعــتــبــره الـــقـــرار األوروبــــــي مــمــوال
لــلــعــنــف ضـــد املــتــظــاهــريــن. ثـــم أضـــافـــه االتــحــاد 
من  يوليو/تموز  في  لعقوبات جديدة  األوروبـــي 
ذات العام، وأدرج شركته دريكس تكنولوجي في 
العقوبات، تال ذلك قرارات أميركية وسويسرية 

بمعاقبته.
حتى  1971، شغل  مواليد  من  مخلوف:  حافظ 
الـــعـــام الــفــائــت مــنــصــبــًا رفــيــعــًا فـــي أمـــن الـــدولـــة، 
الصيت،  الخطيب سيئ  فــرع  يـــرأس  كــان  حيث 
حــتــى تــركــه فــي ظـــروف غــامــضــة الــعــام الــفــائــت، 
السلطات  أّن  إلــى ســويــســرا، إال  السفر  وحـــاول 
أمواله  تفرج عن  ولــم  لــه،  لم تسمح  السويسرية 
للعقوبات  تـــعـــّرض  الــقــضــائــيــة.  الـــدعـــوى  بــرغــم 
األوروبية في شهر مايو/أيار 2011، لدوره في 

العنف والقمع.
ــاد مــخــلــوف: مــن مــوالــيــد 1973، وقـــد طاولته  إيـ
الدفعة األولى من العقوبات ضد عائلة مخلوف 
ــاول  ــ ــار 2011، وحـ ــ ــ ــايـــو /أيـ ــورة فــــي مـ ــثــ ــ ال بـــعـــد 
لــــدى املــحــكــمــة األوروبـــــيـــــة لكنها  االســـتـــئـــنـــاف 
االتحاد  عــام 2013، ويصفه  فــي  طلبه  رفضت 
األوروبي بأنه »ضابط في مديرية االستخبارات 
العامة ومتورط في أعمال العنف التي جرت ضد 

السكان املدنيني«.
مــن مواليد 1973، وقــد عوقب  إيــهــاب مخلوف: 
الــثــورة في مايو /أيــار 2011،  أوروبــيــًا مع بداية 
وهو نائب رئيس شركة سيريتل، ويتولى اإلدارة 

املباشرة لكثير من شركات شقيقه رامي.
محمد مخلوف: كبير العائلة وخال الرئيس، من 
األوروبية  العقوبات  طاولته  وقــد   ،1932 مواليد 
ــبــه 

ّ
ولــق  ،2011 عــــام  /آب  أغــســطــس  بـــدايـــة  فـــي 

االتحاد األوروبي في قرار العقوبات »أبو رامي«، 
واعــتــبــره الــقــرار وثــيــق الــصــلــة بــالــرئــيــس األســد 

وأعمال أبنائه.
استئناف  األوروبـــيـــة  الــعــامــة  املحكمة  ورفــضــت 
محمد مخلوف والذي طالب فيه برفع العقوبات 
عــنــه فــي قــــرار صـــدر عــن املــحــكــمــة بــدايــة الــعــام 
التي  الحجج  املحكمة  ورفــضــت   ،2015 الحالي 
قــدمــهــا مــخــلــوف بــــأن »الــعــقــوبــات تــخــرق حقه 
الحفاظ على  الخصوصية ألنها تمنعه من  في 
املستوى االجتماعي الذي اعتادت عائلته العيش 

فيه«.
أول  لعائلة مخلوف  اململوكة  الشركات  أهــم  من 
ــاالت خــلــيــويــة ســيــريــتــل مــوبــايــل  شـــركـــة اتــــصــ
تــيــلــيــكــوم، وأكــبــر شــركــة ســوريــة قــابــضــة شــام 
القابضة، وأكبر شركة تعهدات في سورية راماك 
باسم  ضخمة  استثمارات  ومجموعات  ليمتد، 
رامي مخلوف وإيهاب يديرها صندوق املشرق 
االستثماري ورامــاك لألسواق تعمل في مجال 
األسواق الحرة، والسورية اإليطالية املتحدة لنقل 
وتصدير زيت الزيتون، وشركة بيلسان لإلدارة 
ــام لــتــعــهــدات شـــركـــات الـــطـــيـــران وغــلــف  ــعــ واإلطــ
ســـانـــدز- الــبــريــطــانــيــة تــعــمــل فـــي مــجــال الــنــفــط، 
املسؤولية  املــحــدودة  لالستثمار  سنا  وشــركــة 
تعمل في استكشاف ومعالجة وتسويق النفط 
والغاز، بنك سورية الدولي اإلسالمي، مصارف 
بنك بيبلوس، )يمكن االطالع على القائمة الكاملة 

»العربي الجديد«( على املوقع اإللكتروني لـ

الصراع 
مع العقوبات

جنيف ـ إبراهيم صالح

ــــدالع الـــثـــورة فـــي ســـوريـــة عــام  حــتــى انـ
2011، كانت عائلة خال الرئيس بشار 
األســـــد، قـــد ســيــطــرت عــلــنــًا، وبــأســمــاء 
أبناء عائلة الخال محمد مخلوف، على أكبر شركة 
اتـــصـــاالت فــي ســوريــة )ســيــريــتــل(، وأكــبــر شركة 
قابضة )الــشــام الــقــابــضــة(، وأكــبــر شــركــة عــقــارات 
)شــركــة بــنــا لــلــعــقــارات( وأكــبــر شــركــات تــعــهــدات 
ــــاك ليمتيد،  ــاءات فـــي مــجــال الـــعـــقـــارات( رامـ ــطـ )عـ
الدولي  بنوك سورية  )مجموعة  املصارف  وأكبر 
ــة( وشـــركـــات  ــوريــ اإلســــالمــــي ونـــبـــك بــيــيــلــوس ســ
التأمني واألسواق الحرة وشركات تسويق النفط 

والغاز واملنتجات الزراعية الخاصة في سورية.
فــي سورية  املعلنة  الخمسون  الــشــركــات  تكن  لــم 
واملــمــلــوكــة لعائلة مــخــلــوف، )مــرفــقــة فــي الــكــادر(، 
ــرأس الــظــاهــر لــلــعــيــان مــن جــبــل الجليد،  ســـوى الــ
األم  والشركات  املعقدة  العمليات  تختبئ  بينما 
)مناطق  اآلمــنــة  الضريبية  املــــالذات  فــي  املخفية 
تفرض بعض الضرائب أو ال تفرض أي ضرائب 
على اإلطالق أو هي دول تتمتع أنظمتها املصرفية 
بــقــوانــني صــارمــة لتحافظ عــلــى ســريــة حسابات 
من  الــتــهــرب  عــلــى  فتساعدهم  األجــانــب  عمالئها 
دفع الضرائب في بالدهم األصلية(، لتشّكل بذلك 
العالم السفلي غير املعلن إلمبراطورية عائلة آل 
مــخــلــوف املــالــيــة، إذ تتغلغل هـــذه الــشــركــات ذات 
لتدخل  الوهمية  واألســمــاء  املنخفضة  الضرائب 
ــوال  ــ ــمـــرر األمـ ــة، وتـ فـــي شــــراكــــات وصـــفـــقـــات ســـريـ

بعيدًا عن الرقابة املالية العاملية. 
شــخــصــيــات إســرائــيــلــيــة، مــوظــفــو بــنــوك عــاملــيــة، 
شخصيات مستأجرة تعرف بالبروكسي )تسجل 
الــشــركــات بــاســمــهــا دون أن يــكــون لــهــا أي عالقة 
إلــى  )تــشــيــر  بــهــا( وشـــركـــات أوف شـــور  حقيقية 
املناطق  بــلــدان  مــن  بلد معني،  فــي  الشركة  تمركز 
الضريبية واملــــالذات اآلمــنــة، فــي حــني أنــهــا تنفذ 

أعمااًل في بلد آخر يخضع لسيادة دولة أخرى من 
الناحية القانونية(. هذه بعض من الحقائق التي 
ستتعرفون عليها بالوثائق، عن الشبكة الخلفية 
والــســريــة إلدارة أمــــوال عــائــلــة مــخــلــوف املــعــروف 
السوري  للرئيس  إلــى خؤولته  نسبة  »الــخــال«  بـــ

بشار األسد.

إمبراطورية آل مخلوف
الحكومي  املــوظــف  إمــبــراطــوريــة محمد مخلوف، 
الــســابــق فــي مــؤســســة الــتــبــغ واملـــصـــرف الــعــقــاري 
ه:  وأبناء مهنا  غــادة  )زوجته  وعائلته  الحكومي 
الـــــذي أصـــبـــح أغــنــى  الــصــنــاعــة  مــســتــشــار وزارة 
رجــل أعمال في سورية، رامــي مخلوف، وضابط 
األمن حافظ مخلوف، والنقيب في الجيش، إياد 
مــخــلــوف، وإيــهــاب مــخــلــوف ضــابــط فــي الجيش، 
ــا عيسى  ــن حـــافـــظ ربــ ــ ــة االبـ ــ ــارا، وزوجــ ــ ــ كـــنـــدا وسـ
إمبراطورية  ممتلكات  من  جانب  جــاء  مخلوف(، 
ــة، ضــمــن وثـــائـــق الــحــســابــات  ــيـ ــالـ آل مــخــلــوف املـ
املصرفية لبنك HSBC في سويسرا والتي تحوي 
أكــبــر قــائــمــة مــتــهــربــني مــن الــضــرائــب فــي الــعــالــم، 
التي سربها   SwiSSLeakS وتعرف بتسريبات
موظف في البنك للسلطات الضريبية الفرنسية، 
الدولي  لالتحاد  الفرنسية  السلطات  ثم سربتها 
iCij وصــحــيــفــة  االســتــقــصــائــيــني  لــلــصــحــافــيــني 
على  التحقيق  معد  وحــصــل  الفرنسية،  لــومــونــد 
الــوثــائــق الــكــامــلــة لــلــحــســابــات املــصــرفــيــة لعائلة 
مخلوف باتفاق موقع رسميًا مع iCij ولوموند 
عن طريق شبكة أريج )إعالميون من أجل صحافة 

استقصائية عربية(.
الــوثــائــق عــن ســيــولــة مــالــيــة تــم تمريرها  كشفت 
إلــى شــركــاء وشــركــات املـــالذات الضريبية اآلمنة، 
وتقدر  املــذكــورة،  عائلة مخلوف  ضمن حسابات 
كمية األموال التي تضمنتها الوثائق بـ 43 مليون 
التحقيق خــيــوط هــذه  مــعــد  تــابــع  دوالر، ومــنــهــا 
العائلة، منذ  إلــى حسابات  تــعــود  الــتــي  الــوثــائــق 

إلـــى وثــائــق  عـــام 1997 وحــتــى عـــام 2007، ليصل 
التي  حديثة عن الشركات املخفية والشخصيات 
تــديــر أمــــوال الــعــائــلــة، ويــكــشــف عــن عــالقــة مالية 
كل  بالبنك، بني  العميل  تفوق عالقة  غير سوية، 
مـــن عــائــلــة مــخــلــوف وبــنــك »اتــــش اس بـــي ســـي«، 
صحيفة  نشرته  ملــا  تفسيرًا  التحقيق  يكشف  إذ 
 
ً
نقال  ،2012 عــام  أواخـــر  اللندنية،  تايمز  صــنــداي 
»اتش  بنك  أن  عن وثائق حصلت عليها، تكشف 
اس بــي ســي« بــفــروعــه املختلفة، وخــصــوصــًا في 
التعامل مع عائلة مخلوف  سويسرا، استمر في 
ــم مـــن الــعــقــوبــات الــغــربــيــة األوروبــــيــــة  ــرغـ عــلــى الـ
واألميركية، وأن البنك أدار بعض أموال مخلوف 

في شركات األوف شور املخفية.

وكيل سري لشركات عالمية
ــائـــق املـــســـربـــة مــــن حـــســـابـــات الــبــنــك  ــوثـ كــشــفــت الـ
 املوظف الحكومي السابق، محمد 

ّ
السويسري، أن

»اتش  بنك  إلــى  املصرفية،  بياناته  قــدم  مخلوف، 
 للشركات العاملية: 

ً
اس بي سي«، باعتباره وكيال

شركة التبغ األميركية فيليب موريس )مارلبورو 
و L&m( وشركة ميتسوبيشي اليابانية وشركة 
كوكا كوال األميركية، في سورية، وهي معلومة لم 

تكن معروفة من قبل.
ــع الـــشـــركـــات الـــثـــالث  تــــواصــــل مـــعـــد الــتــحــقــيــق مــ
منهم،  لكل  أرســلــت  رســمــيــة،  إلكترونية  بــرســائــل 
مـــــــــــارس/آذار 2015، وفـــي  الـــتـــاســـع مــــن  بـــتـــاريـــخ 
حـــني أجــــاب املــكــتــب اإلعـــالمـــي فـــي شــركــة فيليب 
مــوريــس بشكل رســمــي عــن ســـؤال معد التحقيق 
العلم: »ال معلومات لدينا تشير أن محمد  بنفي 
 لشركتنا« وبنفي التعامل مع 

ً
مخلوف كان وكيال

سورية منذ إندالع االحتجاجات، مع أن األسواق 
الحدود  على  عائلة مخلوف  تملكها  التي  الحرة 
البرية والجوية لسورية تستمر، حتى اليوم، في 
بيع هذه السجائر، تجاهلت ميتسوبيشي وكوكا 

كوال األسئلة حتى تاريخ نشر هذا التحقيق. 
 هذه الشركات العاملية، كان في 

ّ
وعلى الرغم من أن

فــي ســوريــة شركات   2007 عــام  املعلنة  واجهتها 
 هــــذه الــوثــيــقــة الــتــي 

ّ
وشــخــصــيــات أخـــــرى، إاّل أن

اعتمدها بنك »اتش اس بي سي« لكبير العائلة، 
كــوكــيــل لــهــذه الــشــركــات الــعــاملــيــة تــفــك كــثــيــرًا من 
األعــوام 2006 و2007، ففيها فقط، سمحت  ألغاز 
الــحــكــومــة الـــســـوريـــة لــشــركــة كــوكــا كــــوال بــإنــشــاء 
ــة، وســـمـــحـــت، أيـــضـــًا، لــشــركــة  ــوريــ مــصــنــع فـــي ســ
في  منتجاتها  بــعــض  بتصنيع  مــوريــس  فيليب 
ســوريــة، مــثــل ســجــائــر )جــيــتــان( وتــأخــرت شركة 
مــيــســتــوبــيــشــي لــلــســيــارات فـــي افــتــتــاح صــاالتــهــا 
واعتماد وكيل غير معلن، حتى أواخر عام 2006 
 معظم وكاالت 

ّ
وبداية ذلك العام، على الرغم من أن

ــا واعــتــمــدت  ــارات كـــانـــت قـــد حــســمــت أمـــرهـ ــيـ الـــسـ
وكالءها في سورية قبل ذلك التاريخ.

خمس شركات في جزر العذراء البريطانية
ليست كوكا كوال وميتسوبيشي وفيليب موريس 
هي فقط الوكاالت الكبرى غير املعلنة في سورية، 
والتي تظهر وثائق البنك السويسري أنها كانت 
عائدة لعائلة مخلوف، لكن وثائق »اتش اس بي 
سي« تكشف شركات أخرى مخفية في ما يسمى 
شـــركـــات األوف شـــور مــســجــلــة فـــي جـــزر الـــعـــذراء 
استطاع  أيــالنــد(،  فيرجني  )بــريــتــش  البريطانية 
معد التحقيق الحصول على وثائق تسجيل هذه 
الــشــركــات مــن جــزر الــعــذراء بشكل رســمــي، وبعد 
دفع الرسوم للسلطات الحكومية في جزر العذراء 
في  التحقيق  مشروع  مع  بالتعاون  البريطانية، 

.oCCRp الجريمة املنظمة ومكافحة الفساد
ــمـــس شــــركــــات ســريــة  ــائــــق خـ ــوثــ ــذه الــ ــ تـــكـــشـــف هــ
بــأســمــاء عــائــلــة مــخــلــوف )األب محمد  مــمــلــوكــة 
مخلوف، وأوالده: رامي، حافظ، إياد، إيهاب(، كما 
املستأجرة  والشخصيات  الشركاء  تكشف بعض 
هـــذه  إدارة  ــي  ــ فـ ــروكــــســــي  بــ تـــســـمـــى  كــــواجــــهــــات 
الــشــركــات، ومــن هــذه الشخصيات رجــل األعــمــال 
 )FReddy ZiNgeR( اإلسرائيلي فريدي زينغر
وشخصيات أخرى سورية وغير سورية، لتسيير 
هذه الشركات في دول أوروبا وكندا، وإبقاء املالك 

الحقيقي وراء الكواليس.
الغطاء األول الذي كشفته الوثائق الرسمية التي 
حصل عليها معد التحقيق من جزر العذراء، هو 
 هــذه الشركات الخمس تــدار من سيدة تدعى، 

ّ
أن

املحرر أسئلة  لها  روزميري فالكس، والتي وجه 
بشكل رسمي، ملعرفة رّدهــا على إدارتها شركات 
عــائــلــة مــخــلــوف عــلــى الـــرغـــم مـــن مــعــاقــبــتــهــم من 
املتحدة األميركية،  االتحاد األوروبــي والــواليــات 
إذ تظهر الوثائق التي حصل عليها معد التقرير، 
أنها مازالت املدير الشكلي لهذه الشركات إلى ما 
بعد العقوبات التي طاولت رامي عام 2008 وبقية 
لم تجب  السيدة فالكس  األشقاء عــام 2011، لكن 
عن األسئلة بعد مرور أكثر من خمسة أشهر على 
إرسالها )تم أرســال البريد اإللكتروني إليها في 

األول من أبريل/نيسان(.
كــارا كورببريشن وشركة هوكسيم لني  شــركــات: 
إنك  انفستمنت  بولتر  وشــركــة  كــورب  مانجمنت 
وشركة سيديل انترناشيونال كوربورت وشركة 
العائلة  مــســتــنــدات  ليميتد، ظــهــرت ضــمــن  لـــوري 
ثــم حصل معد  الــســويــســري،  البنك  فــي حسابات 
الــعــذراء  مــن جــزر  األصلية  التقرير على وثائقها 
عليها  حصل  التي  الوثائق  تكشف  البريطانية، 
كملكية  الشركات  هــذه  ظهور  الجديد«،  »العربي 
ــه غــــادة مهنا  ــتـ لــــ: الـــوالـــد مــحــمــد مــخــلــوف وزوجـ
نــفــســه فــي  ــدم  ــ قـ الــــــذي  و أوالده رامــــــي مـــخـــلـــوف 
السجالت الرسمية للبنك كرجل أعمال ومستشار 
لوزارة الصناعة السورية، وحافظ مخلوف الذي 
قدم نفسه في وثائق البنك كموظف حكومي، في 
الــذي كــان يشغل فيه منصب رئيس أحد  الــوقــت 
السورية  للمخابرات  التابعة  الــدولــة  أمــن  فـــروع 
)فرع الخطيب(، )قيل إنه ترك املنصب دون إعالن 
رســمــي الــعــام املــاضــي(، وإيـــاد الـــذي سجل نفسه 
في الوثائق كنقيب في الجيش السوري وإيهاب 

محمد مخلوف الذي يعتبر اليد اليمنى لرامي.
تــظــهــر حــســابــات الــبــنــك الــســويــســري والــوثــائــق 
الرسمية لسجالت هذه الشركات في جزر العذراء 
الشركات منها:  شخصيات أخــرى مرتبطة بهذه 
رجل األعمال اإلسرائيلي، فريدي زينغر، املولود 
فــي بــولــونــيــا بــبــولــنــدا )1954( واملــقــيــم مــنــذ ذلــك 
فـــي منطقة  فـــي إســـرائـــيـــل  الـــتـــاريـــخ وحـــتـــى اآلن 
تسمى »رعنانا«، زينغر الذي ظهر في حسابات 
شــركــات: هوكسيم وكــارا كوربوريشن، كما ظهر 
زيــنــغــر كــمــفــوض يــســمــح لــه دخــــول حــســابــات كل 
من: ضابط األمن حافظ مخلوف ورامــي وإيهاب 
 هـــؤالء 

ّ
وإيــــــاد، كــمــا أظـــهـــرت الـــوثـــائـــق، أيـــضـــًا، أن

 BeNeFiCiaL owNeR مــالــكــون  هـــم  األربـــعـــة 
لــلــحــســاب املــصــرفــي املــســجــل بــاســم اإلســرائــيــلــي 
زيــنــغــر، كــمــا ظــهــرت زوجــتــه اإلســرائــيــلــيــة لــوريــا 

زينغر كمالكة للحساب أيضًا.
الـــذي يقيم حــالــيــًا فــي مستوطنة كــريــات  زيــنــغــر 
شمونة، ويدير جمعية دعم التعليم في إسرائيل، 
التي  الطبية  الشركات   

َ
إلى ملكيته بعض إضافة 

ســجــلــت اخـــتـــراعـــات طــبــيــة فـــي إســـرائـــيـــل، يحمل 
منها من معد  التأكد  )تــم  ألفاظًا مختلفة السمه 
كاملواليد  املعلومات  باقي  مقارنة  بعد  التحقيق 
والــعــنــوان والــســيــرة الــذاتــيــة والــصــورة لزينغر(: 
 FRiddie أو   FRedy أو   FReddy ZiNgeR
ملــواجــهــتــه  الــتــحــقــيــق  مـــعـــد  راســــلــــه   ،  SiNgeR

بــالــحــقــائــق عــلــى بــريــده اإللــكــتــرونــي املــعــلــن على 
التي أسسها  التعليمية  الخيرية  الجمعية  موقع 
الــرغــم من  ويــرأســهــا، فلم يجب عــن األسئلة على 
مـــرور خمسة أشــهــر على إرســالــهــا، وعــلــى الرغم 
من تحديد موعد نهائي لتسلم اإلجابة )أرسلت 
الــســادس والــعــشــريــن مــن فبراير/شباط  بــتــاريــخ 
تــــاريــــخ نــشــر  ــة حـــتـــى  ــ ــابـ ــ تـــصـــل اإلجـ 2015، ولـــــم 

التحقيق(.
كان زينغر في الفترة ما بني 1976 و1981 يحمل 
التطوير في  مــديــر  كــابــن، ويشغل منصب  رتــبــة 

الجيش اإلسرائيلي.
ويعتبر زيــنــغــر شــريــكــًا فــي شــركــة ويــســت فــارمــا 
العاملية إلنــتــاج املــعــدات الــدوائــيــة، والــتــي تنتشر 
في مختلف بلدان العالم بأسماء مختلفة، بعدما 

.medimop دمج معها شركته

شخصي وسري
يــظــهــر مـــن مــلــفــات حــســابــات الــعــائــلــة فـــي الــبــنــك 
 الحسابات لم تكن الكتناز األموال، 

ّ
السويسري، أن

أسماء وشخصيات  ولربط  أمــوال  لتمرير  وإنما 
وشركات بهذه الحسابات، وتحويلها إلى بنوك 
وشركات أخرى مخفية، فبعض الحسابات، مثل 
ســارة وربــا وإيــهــاب مخلوف جــرت فيها حركات 
ــق، ومــعــظــم  ــائــ مــالــيــة ملــــدة ال تـــزيـــد عـــن ثــــالث دقــ
عائلة  إلى  إضافة  مالكون،  فيها  الحسابات  هذه 
مــخــلــوف، ال تظهر أســمــاؤهــم، بــل أرقــامــهــم فقط، 
وفـــي حــســاب رامــــي مــخــلــوف تــركــيــبــة مــعــقــدة من 
مرتبط  فهو  واملستفيدين،  بالحساب  املرتبطني 
بـ 18 حسابًا في البنك، وفي حسابه حركة مالية 
مــرتــبــطــون  وشــــركــــاء  دوالر،  مـــلـــيـــون   27 بــقــيــمــة 
بالحساب يحملون أرقامًا مشفرة لبعض األسماء 
املــخــفــيــة مــســتــفــيــديــن مـــن الـــقـــوانـــني الــســويــســريــة 
التي كانت تسمح بــذلــك، وفيه اســم »مــنــى« فقط 
دون اسم العائلة، وفيه شريك في الواجهة باسم 
»أحمد غسان البنشي« والــذي ظهر كمساهم في 
شركة شام القابضة، وهي أكبر شركة في سورية، 
ــي، أيــضــًا، اإلســرائــيــلــي  كــمــا ظــهــر فــي حــســاب رامــ
فــريــدي زينغر، وأســمــاء ثماني شــركــات مرتبطة 
بــعــائــلــة مــخــلــوف )دريــــكــــس، مــاســمــاك ومــوســاك 
إضــافــة إلـــى الــشــركــات الــخــمــس فــي جـــزر الــعــذراء 

والتي ذكرت سابقًا(.
في حساب رب العائلة وزوجته غادة مهنا كثيٌر 
من األلغاز التي تكشفها الوثائق، منها اللقاءات 
التي عقدها محمد مخلوف مع إدارة بنك »اتش 
الجديد، وتم ذلك  اس بي سي« إلدارة استثماره 

عالقة غامضة تربط عائلة خـال  األسد برجل أعمال إسرائيلي

تكشف »العربي الجديد« في تحقيق استقصائي عن الحسابات السرية لعائلة محمد 
مخلوف، خال الرئيس بشار األسد، شبكة سرية من الحسابات والمالذات الضريبية اآلمنة، 

تتبعتها الجريدة، في سويسرا وجزر العذراء وبنما، لتصل إلى تفاصيل العالقة السرية 
بين األسرة ورجل األعمال اإلسرائيلي فريدي زينغر

ُتظهر حسابات 
البنك السويسري 

والوثائق الرسمية 
التي حصلت 

عليها »العربي 
الجديد« عالقة 

رجل األعمال 
اإلسرائيلي فريدي 

زينغر، بضابط 
األمن السوري 

حافظ مخلوف 
ورامي وإيهاب 
وإياد مخلوف، 

كما أظهرت 
الوثائق أيضًا أّن 

هؤالء األربعة هم 
 Beneficial مالكون

Owner للحساب 
المصرفي 

المسجل باسم 
اإلسرائيلي زينغر، 

كما ظهرت 
زوجته اإلسرائيلية 

لوريا زينغر كمالكة 
للحساب أيضًا.

يقيم زينغر حاليًا 
في مستوطنة 

كريات شمونة 
ويدير جمعية 
لدعم التعليم 

في إسرائيل، كان 
زينغر في الفترة 

ما بين 1976و1981 
يحمل رتبة كابتن، 

ويشغل منصب 
مدير التطوير في 
الجيش اإلسرائيلي. 

ويعتبر زينغر شريكًا 
في شركة ويست 

فارما العالمية 
إلنتاج المعدات 
الدوائية، والتي 

تنتشر في مختلف 
بلدان العالم 

بأسماء مختلفة، 
بعدما دمج 

معها شركته 
.Medimop

تفاصيل الحسابات البنكية ألموال العائلة 
في سويسرا وجزر العذراء وبنما

     إمبراطوريّة
آل مخلوف

     السريّة

عالقة خاصة

تسيطر أسرة مخلوف على أكبر المصارف السورية )فرانس برس(

وثيقة 
تكشف أن رجل األعمال 
اإلسرائيلي زينغر أحد 
المتصرفين في 
حساب رامي مخلوف 
)العربي الجديد(

وثيقة 
تثبت اجتماع 

محمد مخلوف مع 
 hsbc مسؤولي بنك

إلدارة استثماراته 
)العربي الجديد(

أسرة مخلوف تمتلك جريدة الوطن السورية شبه الرسمية )فرانس برس(

)Getty( رامي مخلوف يمّول نظام بشار األسد

أسرة مخلوف تهيمن على سوق المنتجات الزراعية الخاصة في سورية )فرانس برس(
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تمتلك توكيالت فيليب 
موريس وكوكاكوال 

وميتشوبيشي

بنك »اتش اس بي سي« 
لبنان أحد العناوين 

السرية لحسابات العائلة



صالح النعامي

ــة  ــيــ ــلــ ــداخــ كــــــــــّرس جـــــهـــــاز املــــــخــــــابــــــرات الــ
أخيرًا،  االنطباع،  )الشاباك(  اإلسرائيلي 
ــك أن  ــرد كـــبـــيـــرة تــــوشــ ــمــ ــة تــ ــركــ وكـــــــأن حــ
تنقلب عــلــى نــظــام الــحــكــم فــي تــل أبــيــب، 
الحركة  هـــذه  تعلن  أن  إال  يتبق  لــم  ــه  وأنـ
فـــي إحـــدى  بــيــانــهــا األول،  »االنـــقـــابـــيـــة« 
قـــنـــوات الــتــلــفــزة الــتــي يــمــكــن أن تسيطر 

عليها. 
املــذكــور  املــخــابــراتــي  لــلــجــهــاز  فبالنسبة 
ــل اإلعـــــام  ــائــ الــــــذي تـــعـــاطـــت جــمــيــع وســ
ــائــــل إعـــــام أجــنــبــيــة  اإلســـرائـــيـــلـــيـــة، ووســ
فإن  كبيرة،  بجدية  تحذيراته  مع  كثيرة 
أقــدمــت عــلــى إحــــراق عائلة  الــتــي  الخلية 
دوابــشــة فــي قــريــة دومـــا الفلسطينية ما 
هــي إال جـــزء مــن تــيــار »خــاصــي« كبير، 
ــامـــة »دولــــــة يــــهــــودا« على  يـــهـــدف إلــــى إقـ
أنقاض »دولــة إسرائيل«، بعد أن يتمكن 
مـــن تــقــويــض »نــظــامــهــا الــديــمــقــراطــي«، 
ــكــــم يـــســـتـــنـــد، فـــقـــط،  وتـــــدشـــــن نــــظــــام حــ
ــراث الــحــاخــامــات. ولكي  إلـــى الـــتـــوراة وتــ
يقلص من فظاعة العمل اإلرهــابــي الذي 
ــة وبــشــاعــتــه،  تــعــرضــت لـــه عــائــلــة دوابـــشـ
عــمــلــيــات  تـــنـــفـــيـــذ  أن  ــاك«  ــ ــابــ ــ ــشــ ــ ــرى»الــ ــ يــ
ــة واســــعــــة ضــــد الــفــلــســطــيــنــيــن  ــيــ ــابــ إرهــ
هـــو أحــــد مــركــبــات االســتــراتــيــجــيــة الــتــي 
ــذا الـــتـــيـــار الـــخـــاصـــي،  ــ يــعــكــف عــلــيــهــا هـ

عبد اللطيف السعدون

العراق  في  »الكهرباء«  انتفاضة  فاجأت 
الحاكمة، بانطاقتها األولــى من  الطبقة 
األحــزاب  مــن حصة  التي تعتبر  البصرة 
بانتقالها  وفاجأتها  الــنــافــذة،  الشيعية 
بــســرعــة إلـــى أكــثــر مــن مــديــنــة ومحافظة 
ــــي ســـاحـــة  ــــرت فــ ــقـ ــ ــتـ ــ ــتــــى اسـ عـــــراقـــــيـــــة، حــ
الـــتـــحـــريـــر فــــي بــــغــــداد، عـــلـــى بـــعـــد بــضــع 
مئات مــن األمــتــار مــن املنطقة الخضراء، 
وفاجأتها أكثر، حن اتسع حشدها، فلم 
يضم الشباب والطلبة واملثقفن فحسب، 
بأنهم  مليشياوي  قائد  وصفهم  والذين 
ــنــــدة مــشــبــوهــة مــرســومــة  )أصــــحــــاب أجــ
مــن الـــخـــارج(، بــل شــمــل الــفــئــات الفقيرة 
يعد  ولــم  صبرها،  نفد  التي  واملسحوقة 
في وسعها املراهنة على ظهور »املهدي« 

الذي سيمأل األرض عداًل!
وكانت املفاجأة األكبر في تجاوز مطلب 
الــكــهــربــاء إلـــى مـــا يــرتــقــي إلـــى الــخــطــوط 
الحمر، وبعضها وصل إلى حد املطالبة 
بحل البرملان، واستقالة الــوزارة، وإعادة 
كتابة الدستور، وحتى إسقاط »العملية 
السياسية« الطائفية برمتها، وقيام حكم 

مدني ديمقراطي.
لــم تكن كــل هــذه املــفــاجــآت فــي الحساب. 
مــنــفــعــلــة  ــال  ــ ــعــ ــ األفــ ردود  كــــانــــت  ــذلـــــك،  لـــ
كوميديا  فيلما  يشبه  وفيما  وقــاصــرة، 
مضحكًا، بدت مشاهد تسابق املسؤولن 
الــرســمــيــن عــلــى مــحــاولــة ركـــــوب مــوجــة 
الــتــظــاهــرات، وإظـــهـــار دعــمــهــم املــطــالــيــب 
ــة 

ّ
الــشــعــبــيــة، وإبـــــــراز أنــفــســهــم رمـــــوز عــف

وطهر ونزاهة، وكأنهم ليسوا هم حيتان 
الفساد، وســّراق املال العام الذين جثموا 
على صدور العراقين، دزينة من السنن 
العجاف اليابسات، كلفت العراق خسارة 

مائة مليار دوالر سنويًا.
وبدا مضحكا ظهور قادة مليشيات على 
أعامًا عراقية،  الشاشات، وهم يحملون 
وكــــأن غــيــرهــم مـــن رفــــع الــــرايــــات الــســود، 
ــاع  ــبــ ــيــــن، وصـــنـــفـــهـــم »أتــ ــراقــ ــعــ ق الــ

ّ
ومـــــــــز

الحسن« و»أتباع يزيد«، وأّجج الحروب 
ورســم  بينهم،  فيما  األهلية  واملــنــازعــات 

سالمة كيلة

مــع تــصــاعــد قـــوة املــجــمــوعــات األصــولــيــة 
ــة، وتــغــطــيــتــهــا عــلــى الـــثـــورة،  فـــي ســــوريــ
ــــي مـــوجـــة  ــن الـــنـــخـــب فـ ــ ــاع مـ ــطــ ــاق قــ ــ ــــسـ انـ
األصولية، حيث بات يتبنى تصوراتها، 
ويدافع عنها على اعتبار أنها »جزء من 
الثورة«. وزاد عيار الحديث عن »طائفية 
النظام«، أو »النظام الطائفي«، والطائفة 
التي يمثلها النظام. كتبت مقاالت عديدة 
ذلك، وال أريد تكرار ما قلت فيها، لكنني 
نقدت »الطائفية املضادة«، أو »املظلومية 
الــســنــيــة« الــتــي بــاتــت تــتــكــرر، واعــتــبــرت 
أن هـــذا املــســار هــو الــــذي أضــــّر بــالــثــورة، 
ويــدفــعــهــا إلـــى أن تــتــحــول عـــن أهــدافــهــا، 
وتقع تحت سيطرة دول إقليمية ودولية، 
ــيـــر الـــــوضـــــع وشـــكـــل  بــــاتــــت تــــحــــدد مـــصـ

»البديل«.
دائــمــًا كــان يتقدم مــن يــرد على مــا أكتب 
من منظور دفاعي. في )العربي الجديد( 
الحاج  محمد  مــن  رد   2015/8/8 تــاريــخ 
ــن »املـــظـــلـــومـــيـــة  ــ صــــالــــح عـــلـــى مـــقـــالـــي عـ
السنية« املنشور يوم 8/6. كنت أتمنى أن 
يناقش ما قلت، ال أن يتسّرع إلى استخدام 
لها، ويلجأ  التي ال معنى  القيمة  أحكام 
إلى االتهام ببساطة، فقط الختاف فهم 
مسائل، على الرغم من أن الرد مبني على 
عــــدم فــهــم ومـــعـــرفـــة، ويـــوصـــل إلــــى أنــنــي 
أدافع عن النظام السوري، ومؤيد للنظام 
الــعــراقــي، هــل هناك أعمى مــن ذلــك؟ فقط 
الـــدفـــاع الــغــريــزي عـــن مـــواقـــف يــقــود إلــى 
ذلك، والدفاع الغريزي قائم على استقالة 

العقل.
مــا حــاولــت قــولــه إن الــصــراع فــي سورية 
ليس صــراع »أغلبية سنية« ضد »نظام 
للمسائل،  طائفي  منظور  فــهــذا  عــلــوي«، 
ينطلق مــن تــحــديــد الـــواقـــع، انــطــاقــًا من 
التقسيمن، الديني والطائفي. وذكرت أن 
كذلك.  ــرى 

ُ
ت أن  املظلومية طبقية، ويجب 

إلــى تحيزات تكسر مفهوم  لــهــذا، أشــرت 
»املظلومية السنية«. وإذا كان ينطلق من 
أنني، كأكثر  العاِلم بماركس، ووجــد  أنه 
الــيــســاريــن، دخــلــت »الــطــبــقــيــة واملـــاديـــة« 
مــن دون علم مــاركــس، بــل عبر »الطاقة« 
السوفييتية، فيبدو أنه ال يعرف خلفيتي 
الفكرية، وأنني منذ بدأت قراءة املاركسية 
في  السوفييتية  الــكــراســات  بــكــل  ألــقــيــت 
ماركس  أفهم  جعلني  ما  املهمات،  سلة 
ــن بـــات  ــل إن مــ ــادي الـــطـــبـــقـــي، بــ ــتــــصــ االقــ
يؤسس على »الوطنية« أو »الديمقراطية 

هيفاء بيطار

ارتكبها  الــتــي  بالجريمة  كــثــيــرون  سمع 
الشاب الذي يتربع فوق القانون، سليمان 
األسد، حن أطلق النار على ضابط يقود 
سيارته، ألنه )حسب سليمان( لم يوسع 
الـــطـــريـــق لـــه . شــهــد كـــثـــيـــرون الــجــريــمــة، 
وعرفوا القاتل والقتيل، ولستُ  في صدد 
الـــفـــاعـــل ســوف  مــنــاقــشــتــهــا، وال إن كــــان 

ُيعاقب. 
ولــكــن، ثــمــة أمـــر أهـــم مــن ذلـــك بكثير، هو 
سورية.  فــي  الحقيقية  املحاسبة  انــعــدام 
عيون  مــن عملي طبيبة  مـــثـــااًل،  وأعــطــي 
ــنـــي فــي  ربـــــع قـــــرن فــــي املــســتــشــفــى الـــوطـ
من  سلسلة  عليها  تعاقب  فقد  الاذقية، 
مدراء الصحة النصابن، باملليارات، ولم 

ُيحاسبوا ولم ُيعاقبوا. 
ســـنـــة،   23 لـــلـــصـــحـــة  ــرًا  ــ ــديـ ــ مـ األول  بـــقـــي 
وكــــان يــقــبــض 5% مـــن حــصــص األطــبــاء 
قــانــون ابتدعه لنفسه  الــعــام،  القطاع  فــي 
بــمــســاعــدة شــلــة كـــانـــت تـــســـاعـــده. وكـــان 
ــة  ــزرعـ مــــتــــواضــــع الـــــحـــــال، ثــــم اشــــتــــرى مـ
ــــي مــهــمــات  بــــاملــــايــــن، وكــــــــان يـــســـافـــر فـ
بالعملة  عليها  يقبض  سياحية،  طبية 
الصعبة. وبعد ربع قرن، حدثت فضيحة 
)تجهيزات وسرقات مستشفى طرطوس( 
ولم يعد ممكنًا تغطية ورقة توت الفساد، 
فبدأت مرحلة املحاسبة الشكلية للمدير، 
وظل عناصر من جهاز التفتيش املركزي 
ليحققوا  الــوطــنــي،  املستشفى  يقصدون 
ــبــــاء واملــــديــــر، وعــلــى  مـــع الــعــامــلــن واألطــ
الــرغــم مــن ثــبــات تهم الــفــســاد والــســرقــات 
على املدير، والثروة الطائلة التي حققها، 
وعلى الرغم من رحات الذهاب واإلياب 
أهــالــي  فـــإن  املـــركـــزي،  التفتيش  لعناصر 
الــاذقــيــة )والــشــعــب الـــســـوري( فــوجــئــوا 
بسفر املدير إلى لندن أربع سنوات، عاد 

بعدها وكأن شيئًا لم يحصل. 
وعاد مدير الصحة الذي استغل منصبه 
قــرن،  ربــع  ومنفعته،  الــخــاصــه  ملصالحه 
إلـــى مــزرعــتــه فـــي الـــاذقـــيـــة، وكــــأن شيئًا 
لـــم يــحــصــل، والــــســــؤال الــــذي تــفــجــر عند 
ُيــســجــن؟ كيف سمحوا  لــم  ملـــاذا  كثيرين: 
له بالهروب إلى لندن وكل التهم تكبله؟ 

وكيف عاد وكأنه لم يرتكب أي جريمة؟ 
اتــبــع مــديــر الــصــحــة الــــذي اســتــلــم بــعــده 
أســلــوبــًا فــي الــســرقــة مختلفًا، ويــبــدو أن 
من أسهل األمور نهب املال العام، فلجان 
املنتفعن  املوظفن  من  مع حفنة  الشراء 
ــتـــي يــجــيــدون  يـــؤلـــفـــون شـــلـــة الـــنـــصـــب الـ
تغطيتها والتاعب بها، وتكررت القصة 
والفساد،  النهب  رائحة  وفاحت  نفسها، 
إلى درجة ال يمكن السكوت عنها، وبدل 

لتحقيق أهدافه.  ومن الواضح أن مقاربة 
»الــــشــــابــــاك« الـــبـــائـــســـة وغـــيـــر املـــصـــداقـــة 
ــى تــبــيــيــض  ــ تــــهــــدف، بــشــكــل أســــاســــي، إلـ
ــر مــــن خـــــال رســـم  ــبــ إرهـــــــاب الــــدولــــة األكــ
صورة درامية عن اإلرهاب األصغر الذي 
الــيــهــوديــة،  تمثله الــجــمــاعــات اإلرهــابــيــة 
النور من دون دعم  التي لم تكن لتبصر 
األمنية  ومؤسساته  الصهيوني  الكيان 

واالقتصادية والقضائية. 
ومــن الــواضــح أن اإلفــــراط والــتــهــويــل من 
الحكم  نــظــام  على  الجماعات  هــذه  خطر 
إلى  أســاســي،  يــهــدف، بشكل  الصهيوني 
تقزيم حجم إرهابها ضد الفلسطينين، 
ــة فــــي إطــــار  ــتـ ــاهـ وعــــرضــــه كـــتـــفـــاصـــيـــل بـ
ــمـــي، حــتــى  ــوهـ ســـيـــنـــاريـــو »االنـــــقـــــاب« الـ

يكون من السهل التعايش معها. 
جميع األشخاص الذين أعلن »الشاباك« 
أنه يشك بأنهم »قادة« وأعضاء التشكيل 
اإلرهابي اليهودي الذي أقدم على إحراق 
ــتـــجـــاوز أعـــمـــارهـــم  ــة، ال تـ ــ ــشـ ــ عـــائـــلـــة دوابـ
24 عــــامــــًا، وجــمــيــعــهــم يــقــطــن فــــي نــقــاط 
اســتــيــطــانــيــة تــخــضــع لــحــمــايــة الــجــيــش 
املباشرة، ومعظمهم من التيار الحريدي 

الذي ال يخدم أبناؤه في الجيش. 
ــــذي يــتــبــاهــى بـــأنـــه يملك  فــهــل الــكــيــان الـ
أجهزة استخبارية من األقوى في العالم 
يــعــجــز عـــن مـــواجـــهـــة الــتــنــظــيــمــات الــتــي 
يقودها بدائيون صغار، أم أن مؤسسات 

بسبب مسوغات قضائية ذات بعد إداري 
ــثـــرت األجــــهــــزة األمــنــيــة  مــــحــــض.  فـــقـــد عـ
الــصــهــيــونــيــة فــي مــنــزل مــوشــيــه أوربــــاخ 
ــابـــاك« أنــه  ــًا( الــــذي يــعــتــقــد »الـــشـ ــامــ )24عــ
ــابـــي الــــذي يعمل  يــتــزعــم الــتــشــكــيــل اإلرهـ
شامل  مخطط  على  الفلسطينين،  ضــد 
إلحـــراق املــســاجــد والــكــنــائــس فــي الضفة 
ــر؛ وتــم  الــغــربــيــة وداخــــــل الـــخـــط األخــــضــ
إطاق سراحه، ألن املحكمة التي أصدرت 
بذلك  االعتقال في حقه غير مخولة  أمــر 

)هارتس، 7-30(. 
فــعــل  ردة  حــــجــــم  نـــتـــخـــيـــل  أن  وعـــلـــيـــنـــا 
إســرائــيــل واملــنــظــمــات الــيــهــوديــة، وحتى 
ــا أحـــد قــادة  الــحــكــومــات الــغــربــيــة، لــو دعـ

الــيــمــن املــتــطــرف فــي أوروبــــا إلـــى إحـــراق 
الكنس اليهودية.  لكن الحاخام بنتسي 
ــتــــايــــن، زعــــيــــم تـــنـــظـــيـــم »الهــــفــــا«  غــــوفــــشــ
اإلرهابي عّدد على رؤوس األشهاد، وفي 
مؤتمر غطته وسائل اإلعــام، املسوغات 
الكنائس،  التي توجب إحــراق  »الفقهية« 
»الوثنية«  مــن  ضربًا  املسيحية  بوصف 

)جيروسالم بوست، 8-5(.
ادعــــــى رئـــيـــس الـــحـــكـــومـــة اإلســـرائـــيـــلـــيـــة، 
حرق  بحادثة  تــأثــره  نتنياهو،  بنيامن 
ــة ووالــــــــده ســعــد،  الـــرضـــيـــع عـــلـــي دوابــــشــ
لكن حكومته تــواصــل دفــع مــئــات اآلالف 
ــتـــي يــديــرهــا  مــــن الـــشـــواكـــل لـــلـــمـــدرســـة الـ
الحاخام إسحاق شابيرا، صاحب كتاب 
»شريعة امللك« الذي يعد أخطر »مصنف 
فقهي« لتسويغ العمليات اإلرهابية ضد 

الفلسطينين. 
ففي كتابه الــذي صدر عام 2009، يخرج 
شابيرا عن طــوره في استنباط »األدلــة« 
ــع مــن  ــال الــــرضــ ــ ــفـ ــ الـــتـــي تــجــيــز قـــتـــل األطـ
فــي حــال تطلبت املصلحة  الــيــهــود،  غير 
ــيـــهـــوديـــة ذلــــــك. وجـــمـــيـــع الـــحـــاخـــامـــات  الـ
املتورطن في إصدار الفتاوى التي تحث 
يتقاضون  دولـــة  موظفو  هــم  القتل  على 
رواتــــــب ســخــيــة مـــن الـــحـــكـــومـــة، أو أنــهــم 
يـــديـــرون مــؤســســات تــعــلــيــمــيــة وديــنــيــة، 
ناهيك  تحصل على دعــم حكومي كبير، 
الخارج.  من  تتلقاها  التي  التبرعات  عن 

وال شك في أن أخطر مصادر الدعم الذي 
تــتــلــقــاه الــتــنــظــيــمــات اإلرهـــابـــيـــة هـــو ذاك 
الحاكمة.  السياسية  النخب  الــذي تقدمه 
فــالــشــغــل الــشــاغــل لـــلـــوزراء الــلــيــكــوديــن: 
زئيف إلكن، ويريف ليفن وميري ريغف، 
هــــو مــهــاجــمــة الــــذيــــن يـــنـــتـــقـــدون الــيــمــن 
املتطرف، عقب إحراق عائلة دوابشة. وقد 
وصـــل األمــــر بــالــنــائــب الــلــيــكــودي، ميكي 
زوهــر، أن ادعــى أن منفذي الجريمة ضد 
دوابشة لم يقصدوا القتل )موقع ولا،4-
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ــة  ــيــ ــاســ ــيــ الــــســ ــة  ــ ــئـ ــ ــيـ ــ ــبـ ــ الـ أن  الــــــــــواضــــــــــح، 
واالجـــتـــمـــاعـــيـــة والـــديـــنـــيـــة فـــي إســرائــيــل 
ــة. مــن  ــ ــيـ ــ ــابـ ــ حـــاضـــنـــة لــلــتــنــظــيــمــات اإلرهـ
أن يضيف  املستهجن  مــن  يــكــن  لــم  هــنــا، 
ــيـــهـــودي شــعــار  كـــثـــيـــرون مـــن الـــشـــبـــاب الـ
»املوت للعرب« إلى أسمائهم على مواقع 
التواصل االجتماعي، وال أن يتحول هذا 
األبـــرز في  التشجيع  إلــى هــتــاف  الشعار 

ماعب كرة القدم اإلسرائيلية.
ــقـــول، ال خــطــر عــلــى اســتــقــرار  قـــصـــارى الـ
ــيـــب، فــتــوجــهــات  ــل أبـ نـــظـــام الــحــكــم فـــي تـ
وأنــمــاط تصويت  اإلســرائــيــلــي،  املجتمع 
الصهاينة في االنتخابات تسمح بإعادة 
إنتاج التوازنات داخل هذا النظام، بشكل 
يــســمــح بــاســتــيــعــاب الـــتـــوجـــهـــات األكــثــر 

تطرفًا.
)كاتب فلسطيني(

حدود الدم. وكان الفتًا أن تدعو املرجعية 
الشيعية رئيس الــوزراء، حيدر العبادي، 
للفساد واملفسدين، محاولة  أن يتصّدى 
بـــذلـــك الــتــنــصــل مــــن مـــســـؤولـــيـــة الــحــقــبــة 
الشعبي،  الغضب  وامتصاص  املاضية، 
خصوصًا بعدما وصــل إلــى عقر دارهــا. 

)احتجاجات النجف وكرباء(. 
ــيـــة وكــــأنــــهــــا ال تـــعـــلـــم أن  ــعـ وبـــــــدت املـــرجـ
حـــيـــتـــان الـــفـــســـاد الـــكـــبـــار وســـــــــّراق املــــال 
العام هم الذين يتخفون تحت عباءتها، 
الجمهور  لخداع  فتاواها  ويستخدمون 
مدنهم  فقراء  ويبيعون  املسحوق،  العام 
عندما  حقوقهم،  سينالون  بأنهم  الوهم 

يظهر »املهدي«.
وفـــي طــرفــة عـــن، انــقــلــب الــشــيــاطــن إلــى 
مائكة، ولم يتخلف أحد من املسؤولن، 
وبــيــنــهــم حــيــتــان الـــفـــســـاد أنــفــســهــم، عن 
ــة، تــرفــع  ــيــ ــة بــــخــــطــــوات إصــــاحــ ــبـ ــالـ ــطـ املـ
ــن املـــــواطـــــن الـــفـــقـــيـــر، وتـــوفـــر  ــ الـــحـــيـــف عـ
الخدمات له، وتضمن محاسبة املفسدين 

ومعاقبتهم.
كل هذه املشاهد التي عاشها العراقيون، 
طــــوال األســـبـــوع الـــفـــائـــت، عــكــســت خــوف 
سلطتها،  فــقــدان  مــن  السياسية  الطبقة 
الشعب  ومحاسبة  امتيازاتها،  وضــيــاع 
ــم، ومــا  ــرائــ لــهــا عــلــى مـــا اقــتــرفــتــه مـــن جــ

غنمته من ثروات، بغير وجه حق. 
لــذلــك، تــراهــا تسعى إلـــى إخــفــاء وجهها 
األسود وأياديها امللطخة بالدم، ساعية 
ــئـــات، لكسب  ــفـ ــاء بــعــض الـ ــتـــرضـ إلــــى اسـ
دعمها، إلى حن مرور املوجة، ورهانها 
على الزمن، وعلى ذاكرة العراقين املتعبة. 
إلى إحساس مباشر  الخوف  تحّول هذا 
النافذين  السياسين  جعل  ما  بالخطر، 
يسارعون إلى نسيان خافاتهم، فالوقت 

ضيق، واملصيبة مشتركة. 
وهــكــذا تــداعــوا إلــى اجتماعات ولــقــاءات 
ــوا عـــلـــى خـــطـــة إنـــقـــاذ  ــ ــقـ ــ ــوافـ ــ ــلــــة، وتـ عــــاجــ
ألنــفــســهــم، ســمــوهــا »حــزمــة إصــاحــات«، 
وما يعيب هذه »الحزمة« الهجينة التي 
وصــفــت بــالــثــوريــة أنــهــا تــنــاولــت مسائل 
ثــانــويــة، مــن قبيل إلــغــاء مــنــاصــب نــواب 
رئــيــســي الــجــمــهــوريــة والــــــــوزراء، وإلــغــاء 

الــلــيــبــرالــيــة« أو »الــثــقــافــويــة« هـــم هـــؤالء 
السوفييت،  عبر  املاركسية  عــرفــوا  الـــذي 
ينساقوا  أن  عليهم  السهولة  من  والذين 
خــلــف الـــتـــيـــارات الـــرائـــجـــة، لــيــبــرالــيــة أو 
سلفية، فا أتلوث بالتيار الرائج وأتلون 

معه.
السنية«،  »املظلومية  يتناول  كان مقالي 
وأرى أن الفهم العلمي يتجاوز التحديد 
ــتـــى حــيــنــمــا يــــوجــــد ال بــد  الـــطـــائـــفـــي، حـ
ــيـــره عـــلـــى أســــــــاس أنــــــه تـــلـــوث  ــفـــسـ مـــــن تـ
أيـــديـــولـــوجـــي لــــدى طــبــقــات، واســتــخــدام 
ــذا، يــجــب أن  ــهـ مــصــلــحــي لــــدى أخـــــرى. ولـ
الــطــائــفــيــة، ألنــهــا ال تشمل  نــحــدد معنى 
أنها  مــا، حيث   

ً
تماثا ُيظهر  انحياز  كــل 

بــالــضــبــط اعــتــنــاق أيــديــولــوجــيــة طــائــفــة، 
ــادة املــــــــــوروث الــــصــــراعــــي عــلــى  ــ ــعـ ــ ــتـ ــ واسـ
ضــوئــهــا. وعــلــى الـــرغـــم مـــن أن املـــقـــال لم 
يكن لتحديد، هل إن النظام طائفي أو ال، 
فقد كتبت مقاالت عديدة عن ذلــك، وكان 
ال  كتبت،  بما  يناقشني  أن  ملحمد  يمكن 
فقد  لها،  قيمة  قيمة ال  أحــكــام  أن يصدر 
رّكــــز عــلــى هــــذه املــســألــة هــنــا. فــاســتــنــادًا 
الــطــائــفــيــة، ال أرى أن  لــتــحــديــدي مــعــنــى 
النظام طائفي، لكنني أشرت، سابقًا، إلى 
مــدى.  أبــعــد  إلـــى  الطائفية  يستخدم  أنـــه 
هــذا ما حللته منذ بــدء الــثــورة، والنظام 
يــســعــى إلــــى ســيــطــرة املــنــظــور الــطــائــفــي 
الــســلــطــة  لـــلـــصـــراع. وإذا كـــانـــت مــفــاصــل 
تــنــتــمــي لــطــائــفــة، وهــــذا صــحــيــح، فــلــذلــك 
وحيدًا،  تفسيرًا  وليس  تفسير،  من  أكثر 
التحليل  إن  بـــل  الــنــظــام طــائــفــي.  أن  هـــو 
السوسيولوجي يمكن أن يعطي تفسيرًا 
ــر، يــتــعــلــق بــطــبــيــعــة عـــاقـــات الــقــرابــة  ــ آخـ
والــبــيــئــة فــي تــحــديــد تــرابــط األفـــــراد. وال 
شــك فــي أن الــبــيــئــات الــريــفــيــة تــمــيــل إلــى 
االعــتــمــاد عــلــى هـــذه الــعــاقــة بـــاألســـاس. 
لهذا، بدل أحكام القيمة يمكن نقاش هذه 

.
ً
»الفرضية« مثا

ــادي«  ــ ــ يــجــعــلــنــي تــحــلــيــلــي »الـــطـــبـــقـــي املـ
وأعالج  أولــويــة،  االقتصادية  البنى  أرى 
األفــــكــــار عـــلـــى أســــــاس ذلــــــك، ال أن أغــــرق 
فــي مــنــظــور مــثــالــي ثــقــافــوي، ينطلق من 
انــقــســام املــجــتــمــع إلــــى طـــوائـــف وأديـــــان. 
الــطــوائــف   

ّ
لــكــنــنــي أدرس كــيــف تــســتــغــل

 النظام العلوين، 
ّ

واألديــان، فكما استغل
استغل »الجهادية السلفية« بكل جدارة، 
وال يــفــعــل ذلــــك نــظــام طــائــفــي، بـــل نــظــام 
يدافع عن مصالح طبقة تحكم. نظام لعب 
فة، وليس 

َّ
املخل املجتمعية  البنى  كل  في 

جعلني  لهذا،  فقط.  العلوية  الطائفة  في 

عــقــاب املـــديـــر املـــرتـــشـــي، فــإنــه تــرقــى إلــى 
منصب دبــلــومــاســي مــهــم! ومـــن املــفــارقــة 
في  كتبت،  الجرائد  أن  املبكية  املضحكة 
اليوم نفسه، )حن ترقى املدير املرتشي( 
ــد املــوظــفــن حــكــم عــلــيــه بــالــســجــن  أن أحــ
ارتشى وطلب  بالحبس عدة أشهر، ألنه 
عشرة آالف ليرة مــن مــواطــن، كــي ُيسهل 

له املعاملة. 
للفاسدين،  سورية  في  حقيقيًا  عقاب  ال 
ــه يــشــيــع عـــنـــد الـــســـوريـــن  ــ ــــى درجــــــة أنـ إلـ
الــقــانــون ال يطاولها  أن هــنــاك فــئــة فـــوق 
ــر املــــــــدن الـــســـوريـــة  ــ ــثـ ــ  مـــهـــمـــا فـــعـــلـــت، وأكـ
فسادًا وإنتهاكًا لحقوق املواطن وإهانته 
فـــــي الــــطــــريــــق هـــــي الـــــاذقـــــيـــــة، عـــاصـــمـــة 

التشبيح. 
ويمكن لكل الذقاني أن يستشهد بمئات 
القصص عن عائات اضطرت للفرار من 
ســـوريـــة، ألن أحـــد أبــنــاء املــســؤولــن أراد 
إقامة عاقة جنسية مع شابة من أسرة 
محترمة، كما لو أن الباد والعباد ملكه.

تـــجـــد فــــي الـــاذقـــيـــة أشــــكــــااًل مــــن جــنــون 
الــســلــطــة وجـــنـــون الــعــظــمــة، تــجــد شــابــًا 
ــيــــارة هـــامـــر بــســرعــة  شـــبـــيـــحـــًا، يـــقـــود ســ
أو يحلو  الــفــتــيــات،  جــنــونــيــة، ويـــاحـــق 
لــه أن يتوقف فــي عــرض الطريق، ينهال 
ضربًا على رجل بعمر والــده، ألن مزاجه 
ــى لـــه بـــذلـــك، أو يــتــســلــى بـــأن يقصد  أوحــ
مقهى رصيف، ويطلب من رواده )وعادة 
الـــطـــاوالت،  تــحــت  ينبطحوا  أن  عــجــائــز( 
ويـــــــبـــــــدأ بـــــــإطـــــــاق الــــــــرصــــــــاص فـــــــي كـــل 
اإلتجاهات، غير مبال إن أصاب رصاصه 

الطائش أحدًا. 
ــبــقــت 

ُ
ــالـــك عــــدالــــة حــقــيــقــيــة ط ــنـ لــــو أن هـ

ــع  ــة، ولــــــو وضـ ــ ــيـ ــ ــــاذقـ ــــي الـ ــقــــود فـ ــذ عــ ــنـ مـ
ولو  املناسب،  املكان  في  املناسب  الرجل 
ــدراء  ــ ــــاس تــوظــيــف املـ ــــاق أسـ كـــانـــت األخــ
والــعــامــلــن، ملـــا وصــلــنــا إلــــى هــــذا الــــدرك 
ــتــــهــــاك حــقــوق  ــن اإلجـــــــــرام وانــ ــزي مــ ــخــ املــ

املواطن.
ــه  ــدرتـ ــفــــوق قـ ــغ الـــــســـــوري حــــــدًا يــ ــلـ ــد بـ ــقـ لـ
عــلــى الــصــبــر، وهـــو يــشــهــد، خـــال عــقــود، 
الناس  املسؤولن، وكــأن  أبناء  انتهاكات 
بهاليل بالنسبة لهم، وال ينطق بكلمة، ألن 
صمغ الخوف ألصق شفتيه ببعضهما، 
ــه لـــم يــجــد عـــدالـــة نــزيــهــة وحقيقية،  وألنــ
فوق  يتربعون  الذين  الــزعــران  بل جرائم 
الـــقـــانـــون يــحــمــلــونــهــا ألشـــخـــاص أبــريــاء 
فقراء وضعاف النفوس ويحتاجون املال. 
تتطلب جريمة سليمان األسد الوحشية 
عقابًا صــارمــًا، ألن ثــورة الكرامة لــم تعد 
القمقم، وخــرج  فــي قمقم، بــل انفجر هــذا 

منه مارد الكرامة والعدالة.
)كاتبة وروائية سورية(

هذا الكيان متواطئة مع هذه التنظيمات، 
وتــوفــر كــل مــكــونــات البيئة الــتــي تسمح 

بتعاظمها. 
في  أن يشكك  يمكن ألحــد  ال  تأكيد،  بكل 
»مــصــداقــيــة« يـــوفـــال ديــســكــن، الــرئــيــس 
الــســابــق لــجــهــاز الــشــابــاك الــــذي يعتبره 
ــيـــًا« لـــــــدوره فــي   قـــومـ

ً
الــصــهــايــنــة »بــــطــــا

بلورته  فــي  األقـــصـــى،  انــتــفــاضــة  تصفية 
ــادة  ــ ــد قـ ــ ــيـــات ضـ ــفـ ــتـــصـ ــة الـ ــيـ ــيـــجـ ــراتـ ــتـ اسـ
املــــقــــاومــــة الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة ونـــاشـــطـــيـــهـــا، 
عندما يقدم شهادة عن البيئة الحاضنة 

للتنظيمات اإلرهابية.  
فــدســكــن يــشــهــد أن جــمــيــع الــحــكــومــات 
اإلســرائــيــلــيــة الــتــي تــعــاقــبــت عــلــى إدارة 
دفــــــة األمـــــــــور فـــــي تـــــل أبــــيــــب لـــــم تـــرغـــب، 
ــــاق، فــي مــواجــهــة التشكيات  عــلــى اإلطـ
اإلرهـــابـــيـــة الـــيـــهـــوديـــة )مـــوقـــع يــديــعــوت 

أحرنوت، 8-7(. 
ويـــســـتـــطـــرد فــــي تــــعــــداد مـــظـــاهـــر الـــدعـــم 
املـــبـــاشـــر وغــــيــــر املـــبـــاشـــر الـــــــذي تــتــلــقــاه 
ــة الـــيـــهـــوديـــة مــن  ــيــ ــابــ الــتــنــظــيــمــات اإلرهــ

»الدولة« ومؤسساتها املختلفة. 
ــــان  ــيـ ــ ــكـ ــ وصــــــــــل تــــــــواطــــــــؤ مــــــؤســــــســــــات الـ
الــصــهــيــونــي مـــع الــتــنــظــيــمــات اإلرهــابــيــة 
إلـــى حــــدود ال يــمــكــن تــصــورهــا. فــفــي أي 
ــادة خــايــا  ــ كـــيـــان ســيــاســي يــتــم ضــبــط قـ
إرهابية، بعد توفر القرائن التي تربطهم 
بـــجـــرائـــم خـــطـــيـــرة، ويـــتـــم اإلفـــــــراج عنهم 

املــخــصــصــات االســتــثــنــائــيــة لــلــرئــاســات 
الثاث، والسعي إلى حل مشكلة الخدمات، 
الفساد، وجاءت  ملكافحة  وتشكيل هيئة 
مــســألــة »إبــعــاد وظــائــف وكـــاء الــــوزارات 
الحزبية  املحاصصة  عــن  واملستشارين 
والطائفية« مقحمة، لتكشف عن تجاهل 
ــي الــصــمــيــم،  مـــقـــصـــود ملــشــكــلــة مـــاثـــلـــة فــ
ــــل املــــشــــكــــات الـــتـــي  ــــن كـ ــــق مـ ــمـ ــ ــر وأعـ ــبــ  أكــ
ــراد وضـــع الــحــلــول لــهــا، وهـــي املتعلقة  ــ ُي
والتي  الــحــكــم،  لنظام  الطائفية  بالبنية 
ــا تـــكـــون  ــ ــــات« أقــــــــرب مـ ــــسـ ــــؤسـ أفـــــــــرزت »مـ
إلـــى مــراكــز قـــوى، تــرهــن املــواطــن ملرجعه 
الــطــائــفــي، ولــهــويــتــه املــذهــبــيــة، وتعطي 
ــر  ــ »املــــرجــــعــــيــــات« الـــديـــنـــيـــة ســـلـــطـــة األمـ
والــنــهــي، وهـــو مــا عــانــى مــنــه الــعــراقــيــون 

طوال العقد األخير. 
ودلـــل اســتــنــاد الــعــبــادي إلــى »توجيهات 
ــه لـــيـــس فــــي نــيــتــه الــقــطــع  ــ املـــرجـــعـــيـــة« أنـ
ليس  كما  الــطــائــفــي،  النهج  مــع  النهائي 
بــإمــكــانــه الــتــحــرر مــن الــقــيــد الـــذي يربطه 
ــتـــشـــدد فــــي عــقــيــدتــه  بـــحـــزب الـــــدعـــــوة، املـ

وسلوكه. 
 جذريًا ألزمات 

ً
وهذا يعني، أيضًا، أن حا

ــعــــراق لـــن يــتــحــقــق فـــي املـــــدى املــنــظــور   الــ
أمـــام املنتفضن مــســارًا  األقـــل، وأن  عــلــى 
ــًا، عــلــيــهــم مـــواصـــلـــتـــه،  ــفــ  وعــــاصــ

ً
طــــويــــا

لـــكـــي يـــتـــمـــّكـــنـــوا مــــن إســــقــــاط »الــعــمــلــيــة 
ــاج عــمــلــيــة  ــة، وإنــــضــ ــلـ ــاثـ الـــســـيـــاســـيـــة« املـ
سياسية وطنية، تضمن العدل والحرية 

والديمقراطية للجميع.
)كاتب عراقي(

تحليلي الطبقي ضد الطبقة الرأسمالية 
»العلوي«  بشقيها  املسيطرة،  املافياوية 
و»الــســنــي«، ألنــهــا واحــــدة، بــغــض النظر 
عن ميزان القوى بن أجزائها، وهي التي 

يقاتل النظام باسمها.
هـــنـــا، ال يــتــعــلــق األمــــــر بــأغــلــبــيــة ســنــيــة 
وأقــــلــــيــــة عــــلــــويــــة، بــــل بــطــبــقــة مــســيــطــرة 
الــحــال. أمــا كل  وشعب مفقر أو متوسط 
النظام  مــوروثــات املاضي، فقد لعب بها 
ــدول اإلقــلــيــمــيــة واإلمـــبـــريـــالـــيـــة، لكي  ــ ــ والـ
ــراع  ــا إلـــــى صــ ــّولـــهـ تـــشـــوه الـــــثـــــورة، وتـــحـ
طائفي و»حرب أهلية« محكومة لهؤالء. 
وسأشير، هنا، إلى ما كتبته مرارًا، وهو 
بانسياقهم  املفقرين،  العلوين  أن وضع 
ــــزدوج،  خــلــف الـــنـــظـــام، هـــو نـــتـــاج عــمــل مـ
ليس من النظام فقط، بل كذلك من أطراف 
املــعــارضــة الــتــي عــمــلــت، مــنــذ الــبــدء، على 
ــثـــورة وتــطــيــيــفــهــا، وعــمــل دول  أســلــمــة الـ
)وحتى  الخليجي  اإلعـــام  بــدأه  إقليمية 
الــــــدولــــــي(، حـــيـــث كـــــان يـــجـــب أال يــســقــط 
الــنــظــام مـــن خــــال الــــثــــورة، بـــل أن تسير 
ما  وهـــذا  الطائفي.  التفكك  نحو  ســوريــة 
دعاني، منذ بدء الثورة، إلى مواجهة هذا 
الــتــيــار األصــولــي املتخلف الـــذي أوصـــل، 
اآلن، إلى أن يرتبط الحل السياسي، الذي 
يــريــده الشعب، بمساومات  هــو ليس مــا 
ــدول اإلقــلــيــمــيــة والـــدولـــيـــة، وأن يــعــاد  ــ الــ
إنــتــاج الــنــظــام بشكل هــزلــي. وفـــي وضــع 
السياسي  الــحــل  أن  يعتبر  الــشــعــب  بـــات 
ــروري، بــعــد كــل مــا شــاهــد من  ــ مــطــلــب ضـ
النظام، ومن وحشية األصولية  وحشية 
و»سلطتها البديلة«. والحراك الذي بات 
قائمًا ضد »اإلمــارات األصولية« يوضح 
أن الــشــعــب يـــرفـــض هـــــؤالء، كــمــا يــرفــض 

النظام، وأنه يريد دولة مدنية.
أخــيــرًا، ال أعتقد أنني أحتاج إلــى أسماء 
صــادق جال العظم وبرهان غليون، من 
أجل »الشعبطة«، بالضبط ألنني ال أحب 
»الــشــعــبــطــة«، لــكــنــنــي تــنــاولــت االســمــن 
ــتـــقـــديـــس« ملــا  ــــذا »الـ بــالــضــبــط نــتــيــجــة هـ
ــقـــولـــون، حــيــث إن فـــي أســـــاس كـــل هــذا  يـ
الــفــهــم لــألغــلــبــيــة واألقـــلـــيـــة عــلــى أســـاس 
السورية  النخب  مــن  جــزء  اعتناق  ديني 
ــــن أجـــل  ــان مـ ــ ــيـ ــ ــــي »بـ ــان فـ ــ ــرهـ ــ ــا كـــتـــبـــه بـ ــ مـ
»البيان  يعتبر  كــان  الــذي  الديمقراطية«، 
الــديــمــقــراطــي« لــتــيــار املــكــتــب الــســيــاســي 
ــادق الــعــظــم فــقــد أخــذ  ــا صــ خــصــوصــًا. أمـ
يــتــحــدث بـــهـــذا الــتــقــســيــم مـــتـــأخـــرًا، وهــو 
الــعــلــمــانــي املــاركــســي )يــبــدو أنــنــي يجب 
أن أضيف السابق(، وينطلق في تحليله 
مـــن األغــلــبــيــة، بــاملــعــنــى الـــديـــنـــي. شــكــرًا، 
يــا عـــزيـــزي، ال احــتــاج »الــشــعــبــطــة«، فقد 

تركتها من زمن طويل آلخرين.
)كاتب فلسطيني(

هل يحدث انقالب في إسرائيل؟

على هامش »االنتفاضة« العراقية

عن النكايات: 
رد على محمد الحاج صالح

»الُمحاسبة« في سورية

البيئة السياسية 
واالجتماعية والدينية 

في إسرائيل حاضنة 
للتنظيمات اإلرهابية

إن حًال جذريًا ألزمات 
العراق لن يتحقق 

في المدى المنظور

الطبقة الرأسمالية 
المافياوية 

المسيطرة، بشقيها 
»العلوي« و»السني«، 

واحدة

آراء

توفيق بوعشرين

الــحــل. كــل يــوم تتغير موازين  ألــغــازه عصّية على  الــشــرق األوســـط قصة محيرة، 
الــقــوى، كــل أســبــوع يظهر العــبــون جــدد، كــل شهر تنهار مــعــادالت وتــقــوم أخــرى، 
املــواطــن، مــن شــدة حيرته، استسلم لنشرات األخــبــار، ورمــى نفسه إلى  حتى إن 
تيار األحـــداث التي ال يعرف إلــى أيــن تــقــوده. ثلث الــعــراق في يد داعــش، وثلث في 
العبادي فــي بغداد  األكـــراد. بعثت حكومة حيدر  يــد  فــي  الباقي  إيـــران، والثلث  يــد 
الحشد الشعبي لقتال داعش في الشمال، فإذا بالحشد الحقيقي هو الذي يخرج 
في الجنوب، يطالب بإسقاط الفساد وإنهاء املحاصصة الطائفية ومحاكمة وزراء 
حكومات الطائفية املتعاقبة. هل تستطيع الحكومة، التي تصرف مليارات الدوالرات، 

وال تستطيع تأمني الكهرباء لشعبها، محاربة داعش وطردها خارج الحدود؟
الــســوريــة،  العربية  الجمهورية  يــراقــب إال 20٪ مــن أراضـــي  لــم يعد بــشــار األســـد 
ولوال دعم إيران وحزب الله النهار نظامه منذ سنتني. اآلن، بدأ يترنح، بفعل تقدم 
املعارضة ميدانيًا، وبفعل تحرك إيران مع روسيا، إلنقاذ ما يمكن إنقاذه في سورية. 
زيارات وليد املعلم إلى موسكو وطهران ومسقط تدل على أن املبادرة اإليرانية لحل 
سياسي في املنطقة بدأت تنضج على نار هادئة. إيران كانت الطرف املتشدد في 
الغرب.  الــنــووي مع  االتــفــاق  اعــتــداال بعد توقيع  األكثر  السورية، وأصبحت  األزمــة 
تغّيرت قواعد اللعب، قبل التوقيع، كانت إيران دولة مارقة تدعم ااٍلرهاب. اليوم، يقول 
وزير خارجية فرنسا في طهران إن على إيران أن تساعدنا على محاربة ااٍلرهاب، 
وفي مقدمته داعش، وهذه تعيش على إيقاع تحوالت كبيرة بعد دخول تركيا على 
الذي كان  أردوغــان  الطائرات األميركية.  أمام  املواجهة، وفتح قاعدة إنجلريك  خط 
أخيرًا،  التشريعية،  االنتخابات  إجــراء  قبل  السوري،  املستنقع  التورط في  يخشى 
أصبح متحمسا لضربة مزدوجة ضد داعش وحزب العمال الكردستاني، والهدف 
القومية املصابة  إلــى انتخابات جــديــدة، وخطب ود األصـــوات  الــذهــاب  املــرجــح هــو 
أغلبية  الحصول على  والتنمية في  العدالة  أن فشل حزب  بعد  بحساسية كردية، 
في البرملان، تسمح له بتغيير شكل نظام الحكم، واالستمرار في خطة بناء تركيا 
الجديدة. تخوض السعودية، التي كانت ال تلعب إال في الساحة الدبلوماسية، اليوم، 
ثالث حروب على واجهات متحركة. األولى في اليمن، حيث تحالف حليفها القديم، 
علي عبد الله صالح، مع عدوها الجديد، الحوثي، والهدف استئصال النفوذ اإليراني 
الثانية ضد داعش داخل الحدود وخارجها.  العمق االستراتيجي آلل سعود.  من 
الثالثة ضد بقايا بشار األسد في سورية. أما الواجهة األكبر أمام الالعب السعودي  

فهي السباق إليجاد بديل للحماية األميركية التي رفع أغلبها عن الخليج.
مع كل هذه التعقيدات والتشابكات، هناك ثالثة مفاتيح تساعد على قراءة خارطة 

املنطقة حتى سنوات قليلة مقبلة:
الالعب األكبر في الشرق األوســط. األطــراف اإلقليمية، وفي  لم تعد أميركا  األول: 
الالعبون  ما مصر، هم  وإلــى حد  وإسرائيل،  وتركيا  والسعودية  إيــران  مقدمتها 
الدولية، غسان سالمة،  العالقات  املنطقة، وهــذا ما سماه أستاذ  تأثيرًا في  األكثر 

عوملة االقتصاد وأقلمة السياسة. 
الثاني: ال الثوابت وال تحالفات وال موازين قوى قاّرة في املنطقة، السيولة الشديدة 
اإلقليمي  السياسي  الزمن  الخليج. من هنا  فصاعدًا، سيصبح  الوضع في  سمة 

متسارعا واملتغيرات متالحقة، والذي ال يتكّيف سيجد نفسه على الهامش.
الثالث: لم تعد الدول وحدها الفاعل الرئيسي في املشهد اإلقليمي. صارت الجماعات 
والسلم.  الــحــرب  فــي  مــؤثــرًا  فاعال  املتطرفة،  والتنظيمات، وخصوصًا  والــحــركــات 
اليوم أبو بكر البغدادي )تنظيم الدولة( وحسن نصر الله )حزب الله(  وأبو محمد 
سياسيون  فاعلون  القدس(  )فيلق  سليماني  وقاسم  النصرة(  )جبهة  الجوالني 
الــدول. أسلحتهم غير  أزمــات املنطقة وحروبها، أكثر من بعض  وعسكريون، في 

تقليدية، ولخططهم تداعيات على وحدة الدول واستقرارها.

صقر أبو فخر

الضحك،  الظهر من شــدة  االستلقاء على  إلــى  للغرابة، ويدعو  أمــرًا مثيرًا  كــان 
بتهمة  اعتقال مسيحيني  عــن  تــتــورع  العربية كانت ال  األمــن  أجــهــزة  أن بعض 
االنتماء إلى جماعة اإلخوان املسلمني. وكانت مثل هذه األنباء مدعاة للسخرية 
اإلخــوان  أن  خصوصًا  الالمعقول،  عالم  مــن  فهي  معًا؛  والــذهــول  واالستنكار 
إلى  املسلمني  بانضمام غير  اسمهم، ال يسمحون  أنفسهم، بحسب  املسلمني 
الفسيخ  أو يحول  الزبيب عنبًا،  العسف والقمع والجهل يجعل  صفوفهم. لكن 
الزمان؛  للغرابة في املاضي صــار عاديًا في هــذا  شــربــات. لكن، ما كــان مثيرًا 
فبعض الشبان املسيحيني باتوا ينضمون إلى داعش، من دون أي غرابة، وها هو 
شارل حداد من حي الزاهرية في طرابلس يسقط في سورية في أثناء املعارك 
 عن شــاب مسيحي 

ً
الـــوّراق، فضال إلــى جانب »الــدولــة اإلسالمية«، ومثله إيلي 

لبناني كان يدرس في فرنسا، وجندته داعش في صفوفها، ولم يعرف مصيره. 
الدم في جميع جنباتها وميادينها، أعلنت  قبل هذه الحقبة العربية التي يفور 
ي حداد، االبنة البكر للرائد سعد حداد )قائد جيش لبنانّي الجنوبي العميل 

ّ
دول

إلسرائيل( أنها اعتنقت اليهودية )حسبي الله(، وأن ابنتها انضمت إلى سالح 
للنعل )على  النعل  الله(، وهي تحذو حذوها كحذو  الجو اإلسرائيلي )ما شاء 

بركة الله(. 
البارزين في الضفة  ابــن أحــد قــادة حماس  وقــرأنــا أن مصعب حسن يوسف، 
 للموساد منذ سنة 1996، وتحول إلى املسيحية في سنة 

ً
الغربية، كان عميال

2005. ولو بقي األمر عند هذا الحد )التحول الديني( لهان الوجد، وكنا اعتبرنا 
تحّول  أن  بيد  اإلطـــالق.  على  باالنتباه  عابرًا وطبيعيًا، وغير جدير  ذلــك شأنًا 
مسيحيني، ولو بضعة أفراد، إلى القتال في صفوف داعش، هو العجيب والغريب 

واملفاجئ، وال ريب في أنه يحتاج حقًا إلى تحليل وتفسير وتعليل. 
النفس، وهــي رغبة منتشرة بقوة في  إيــذاء  يــرون ذلــك رغبة في  لعل كثيرين 
صفوف أبناء املهاجرين الذين عجزوا عن االندماج االجتماعي. وتتمظهر هذه 
الرغبة في التمرد والشكوى وتكسير املمتلكات العامة والسرقة والعنف واللجوء 
إلــى املــخــدرات، وهــي درجــة من الــدرجــات التي تــؤدي إلــى االنتحار. وربما يرى 
آخرون في هذه الحالة طريقة في التماهي مع مجموعات ذات مظلومية، أو أنها 

نوع من الوقوع في غرام األقوياء.
مواسي  ــاروق  وفــ عــرايــدي  نعيم  أمــثــال  بالعبرية،  يكتبون  عــرب  فلسطني  فــي 
لكن هذه  نــاطــور.  وأنــطــوان شماس وسلمان  داود وسلمان مصالحة  وســهــام 
الظاهرة تعد، أحيانًا، نوعًا من التحدي الثقافي، وطريقة في اقتحام الخصم في 

عقر داره، أي في لغته. 
واقــتــحــام الفلسطينيني هـــذا املــيــدان يــشــيــر، فــي أحـــد وجــوهــه، إلـــى املــيــل، لــدى 
املــســاواة. لكن هذا  إلــى  السعي  أو  االنــدمــاج من موقع املظلومية،  إلــى  بعضهم، 
امليل وذلك املسعى يصدران عن تناقض الهوية والذات املنشطرة في دولٍة تعلن 
عن نفسها أنها ليست دولة للمواطنني العرب، مع أن هؤالء يحملون جنسيتها.

عن  تبحث  فتئت  ما  كائنات  أننا  أرى  والتحليل،  التفسير  في  إيغال  دون  من 
 من البحث عن الحقيقة؛ هويات تعيد االلتحام إلى الذوات املشطورة 

ً
هويات، بدال

واملجروحة نرجسيًا، األمر الذي يبرهن أن شعوب هذه البالد العربية ما زالت، 
أفــرادهــا، قبائل مهاجرة ومترحلة تبحث عن االستقرار. وهــي في  أعماق  في 
تــجــوالــهــا بــني األفــكــار والــعــقــائــد واألمـــاكـــن تنتشي، أكــثــر مــا تنتشي، بــالــدمــاء 
وباختراع الروايات عن »التاريخ العظيم« لهذه األمة التي تهّرأت، أخيرًا، وصارت 

مجرد هالم أو سديم.  

عدلي صادق

في تكثيف بالغ الداللة والخطورة، تشهد نابلس ومخيما بالطة وعسكر في شمال 
يرافق  نــار  وإطـــالق  بالسالح،  األســبــاب، وتمظهرات  أحــداثــًا متعددة  شــرق مركزها 
سائر  فــي  الفلسطينية  السلطة  أزمـــة  يلخص  الـــذي  النحو  على  مطلبية،  تــظــاهــرات 
األراضي املحتلة واملحاصرة. وقبل تفسير هذه الظاهرة، في حدود نابلس ومحيطها، 
ننوه إلى أن جزيئات االجتماع السياسي الفلسطيني قد بدأت تتفكك، بمعنى أن ما 
أيديولوجية،  نــزاع فصائل وقــوى  ليس  نابلس ومخيمي بالطة وعسكر  يجري في 

وإنما هو بعض مخرجات »فتح« نفسها دون سواها في حالها هذه!
أية  لم تجِر  النار؛  أو إطــالق  التمظهر بالسالح  السلطة، إخماد ظاهرة  في محاوالت 
محاولة لشمل الجميع باإلجراء الضامن لحفظ النظام العام. لذا، بدل أن تنجح تلك 
املحاوالت في إخماد الظاهرة، فعلت العكس، ألن االستثناء يجر غضب املجموعات 
، بغير معالجة تنظيمية 

ً
ركت األسباب التي أنشأت الظاهرة، أصال

ُ
التي لم تحظ به، ثم ت

الخفاء،  في  تلعب  العدو  أصابع  أن  اثنان على  يختلف  واجتماعية. وال  أو سياسية 
هدفًا،  التباغض  تكريس  وألن  إسرائيلي،  هــدف  الفلسطيني  االجــتــمــاع  بعثرة  ألن 
وألن تحويل الناس إلى فئات وحلقات، أصغر فأصغر، هي لعبة الفنت التي يجيدها 
املحتلون. واملشهد اآلن ينم عن خطورة، في ظرف أصبح الفلسطينيون فيه أحوج ما 

يكونون إلى اللحمة والتنبه ألخطار ُمحدقة من كل جانب.
عندما نتقّصى جذر ظاهرة الفوضى والغضب الشعبي متعدد األسباب، نرى أمامنا، 
، وضع حكومة بال تفويض شعبي. وبالتالي، هي غير موصولة بمجتمع ُمسّيس 

ً
أوال

للتساوق  القدرة  فاقدة  فتح  بها  وتعتبر  تشكيلها،  تعارض حماس صيغة   ،
ً
أصــال

ينشغل  فــتــح،  مستوى  وعــلــى  فصائلي.  أو  منحى سياسي  ذات  غير  وهــي  معها، 
أعضاء اللجنة اللجنة املركزية، غير املنسجمة بطبعها، في تدابيرهم الفردية، أو في 
جلسات أحاديثهم املتعلقة باملؤتمر العام السابع وتوقعاته، وما إذا كانوا يريدونه، أو 
ال يريدون. لكل منهم حسبته، لكنهم فقدوا فاعلية العمل على إيجاد مناخ موات في 
قواعدهم التنظيمية، يساعد على مواجهة التحديات. وفي الوقت الذي يرّوج بعضهم 
أن األوضاع الداخلية واشتراطات العدد، وعقبات تحديد األعضاء، تجعل من الخطأ 
، تجدهم ال يغيرون وال يبدلون، وال يبادرون إلى عمٍل خالق، 

ً
أن يعقد املؤتمر ارتجاال

وبوسائل  مقبلتني.  سنتني  أو  سنة  إلــى  نفسها،  املركزية  استمرار  تبرر  بمناقبية 
القياس الصحيحة، ُيحسب كل ترٍد في عالقات فتح الداخلية رزية من رزايا األطر 
القائمة. وعندما ُيحسب األمر بهذه الطريقة، يجتهد الجميع في تحميل املسؤوليات 

واألسباب، ال سيما عندما تظل األمور على حالها.
الــبــلــدي، في  باملجلس  تتعلق  الــفــتــحــاوي مشكلة  املعسكر  فــي  نــشــأت  نــابــلــس،  فــي 
االنتخابات األخيرة. كان غسان الشكعة ومجموعته واثقني من الفوز، وهم فتحاويون، 
ولم  نافستهم،  أخــرى  مجموعة  لكن  مشهودة.  وفاعلية  سابقة  إنــجــازات  بشفاعة 
فرعية  لحسابات  وارتهانها  التشاور  دائــرة  نتائج ضيق  ذلــك من  كــان  وقــد  تنجح. 
وصغيرة، عند اختيار من يمثلون فتح في املنافسات االنتخابية. لكن الذين نجحوا 
لم يحافظوا على الروحية نفسها التي بسببها انتخبهم الناس، وربما كانت أطراف 
جة، تسرب، من بني الثقوب، 

ُ
أخرى معنية بإعاقتهم أو بتعظيم أخطائهم. وفي هذه الل

معركة  باعتبارها  كثيرون  فسرها  وتحالفات  مظاهر  ولوحظت  مــواويــل،  أصحاب 
بدأت مبكرًا على النفوذ في وضع جديد لم يحن أوانه بعد!

لإلنصاف، ليست حماس حاضرة في هذا الخضم، وإن كانت كامنة فيه. وألنها ال 
تحكم، ال ترى الناس منها إال ما هو كّيس. وعندما نضيف ما يظهر على الطرف 
اآلخر إلى كياسة السكون الحمساوي املفترض في الضفة؛ فإن الرأي العام يتجه إلى 
مشاعر نافرة من الحكم وممن ُيفترض أنهم يقفون وراءه. وفي املحصلة، يتفشى 
في األراضــي املحتلة وضع يسمونه الال تشكل السياسي أو الهيولي، وهــذا مكمن 
خطر آخر، يحيق بمجتمع يتطلع إلى وعي جمعي واجتماع سياسي، يساعدان على 

االستمرار في مقارعة االحتالل.     

مفاتيح أللغاز الشرق األوسط مسيحيون بجرح نرجسي
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غزة ـ يامن سلمان

ينتظرون يــوم األحـــد بــفــارغ الــصــبــر. فهذا 
إليهم ليس على  بالنسبة  الــيــوم مهم جــدًا 
ــاضــــي فـــحـــســـب، بــــل ألنــهــم  ــريــ الـــصـــعـــيـــد الــ
يتجمعون ويــلــعــبــون ويــمــرحــون ويــشــعــرون بــروح 
الفريق الواحد. هؤالء هم العبو فريق نادي الصداقة 

الرياضي للكرة الطائرة لفئة األشخاص املعوقن.
تـــأســـس الـــفـــريـــق قــبــل خــمــســة أعـــــــوام. يــضــم شــبــابــا 
أصــيــبــوا خــالل االعـــتـــداءات اإلســرائــيــلــيــة بــن عامي 

بالخجل ألنــنــي ال أعـــرف شيئا عــن الــكــرة الــطــائــرة، 
علما أنني كنت ألعب كرة القدم في فريق بيت الهيا. 
أنتظر  وصـــرت  اللعبة،  أحببت  الــتــمــاريــن،  بعد  لكن 

اللعب مع األصدقاء بفارغ الصبر«.
ــدًا لــلــتــدريــب لــيــس كــافــيــا.  ــ يـــرى حــمــاد أن يــومــا واحـ
لكن إمكانيات النادي ال تسمح بذلك على الرغم من 

رغبته بزيادة ساعات التدريب.
العريني، وهو األكبر سنا ويبلغ  أما الالعب عطية 
من العمر 51 عاما، ولديه عشرة أحفاد، فقد أصيب 
خالل عدوان عام 2012. كان يجلب املياه في منطقته 
في حي التفاح، إال أن االحتالل اعتبر أنه يعمل مع 
املقاومة، فأطلق صاروخا عليه ما أدى إلى بتر ساقه 
اليمنى. وبعد عالج استمر عام تقريبا، بدأ يفكر بما 
يمكن فعله. طلب منه نادي الصداقة االنضمام إلى 
عند  »استغربت  الجديد«:  »العربي  لـ  يقول  الفريق. 
أنني كبير  الــنــادي، وخصوصا  قبل  استدعائي من 
فـــي الــســن بــعــض الـــشـــيء. لــكــنــنــي خــضــت الــتــجــربــة 
ــا أنــــا أستمتع  وانـــدمـــجـــت بــســرعــة مـــع الـــفـــريـــق. وهــ

باللعب منذ نحو عامن«.
من بن الالعبن أيضا أسامة أبو عسكر )42 عاما(، 
وهو من مخيم جباليا. يعد أقدم مصاب في الفريق، 
فقد أصيب قبل نحو ثمانية أعوام، حن سقط عليه 
صاروخ ما أدى إلى بتر ساقيه االثنتن. بدأ اللعب 
أن  الــوقــت قبل  ليتوقف بعض  قبل خمس ســنــوات، 
يعود للعب مــجــددًا. يــقــول: »دعــيــت مــن قبل النادي 
للعب. أخبروني أنه على الرغم من إصاباتنا، يجب 
أن نـــمـــارس الـــريـــاضـــة ويـــكـــون لــنــا هــــدف مـــن خــالل 
أنـــه يشعر  يــتــابــع  بــالــعــزلــة«.  اللعبة حــتــى ال نشعر 
بالفرح أثناء اللعب ولقاء أصدقائه. يثابر دائما على 
حضور التمارين، ويطمح إلى املشاركة في بطوالت 
خارجية في الدول العربية وحتى األجنبية، »لنرفع، 

نحن الجرحى، اسم فلسطن«. 

2008 و2014. من الالعبن من خسر ساقا أو اثنتن، 
ويعمل بعضهم في وظائف حكومية أو خاصة. 

فــي الــســيــاق، يــقــول املــــدرب املــشــرف عليهم ورئــيــس 
ــلـــوس«  االتــــحــــاد الــفــلــســطــيــنــي لـــلـــكـــرة الـــطـــائـــرة »جـ
»اهتممنا بهؤالء  الــجــديــد«:  »الــعــربــي  لـــ  لبد،  ناصر 
اإلسرائيلي،  القصف  إصابتهم خالل  بعد  الالعبن 
وخـــصـــوصـــا أنـــهـــم شـــعـــروا بــالــعــجــز وعـــــدم الـــقـــدرة 
عــلــى الــقــيــام بــشــيء. فــي الــبــدايــة، عــمــل الــنــادي على 
مساعدتهم من الناحية الطبية وتدريبهم من خالل 

إخضاعهم لتمارين خاصة«.
كــان الــهــدف ترفيهيا فــي الــبــدايــة، بحسب لبد. ومع 
الـــوقـــت، بــــدأوا يــشــاركــون فــي بــطــوالت محلية على 
مستوى الــقــطــاع، وطــلــب منهم املــشــاركــة فــي أخــرى 
املعابر.  إغـــالق  بسبب  يتمكنوا  لــم  لكنهم  خــارجــيــة 
ويلفت إلى أن مدة التأهيل الطبي لهذه الفئة تتراوح 
مــا بــن ستة أشهر وعـــام، كــون غالبيتهم قــد فقدوا 
الحياة  في  االنــدمــاج  عليهم   

ً
وليس سهال أطرافهم، 

مــجــددًا. يضيف لبد: »نــؤّمــن لهم فــي الــنــادي صالة 
ثمانية العبن،  الــفــريــق يضم  كــان  ومــعــدات.  كبيرة 
قــبــل أن يــزيــد عــددهــم إلـــى 16 العــبــا. ونــجــح فــي أن 
يحتل املرتبة األولــى لفئة األشخاص املعوقن على 

مستوى القطاع«.
يضم الفريق العبن من محافظات عدة في القطاع. 
عــلــى سبيل املــثــال، فـــإن الــالعــب عــمــر حــمــاد هــو من 
سكان مــشــروع بيت الهــيــا، وهــو أب لخمسة أطفال 
مسافة  يقطع  األحـــد،  يــوم  حكوميا.  موظفا  ويعمل 
الواقع في وسط  النادي  إلــى  10 كيلومترات ليصل 

قطاع غزة.
الــعــدوان اإلسرائيلي على  كــان حماد قد أصيب في 
غــزة عــام 2008، وفقد ساقه اليسرى فيما استشهد 
شقيقه. بدأ اللعب مع الفريق منذ نحو تسعة أشهر. 
أشعر  البداية، كنت  »في  الجديد«:  »العربي  لـ  يقول 

مجتمع
فرضت شرطة االحتالل اإلسرائيلية، منذ صباح أمس الثالثاء، قيودًا على دخول النساء واألطفال 
اإلسرائيلية نصبوا  الشرطة  أن عناصر  وأفــاد شهود عيان  األقصى.  املسجد  إلــى  الفلسطينين 
حواجز حديدية على مقربة من بوابات املسجد األقصى، ومنعوا األطفال وعددًا كبيرًا من النساء 
مــن الــوصــول إلــيــه. ُيــذكــر أن األطــفــال املــشــاركــن فــي مخيمات صيفية، غالبا مــا ُيصطحبون إلى 
املسجد االقصى في مثل هذا الوقت من العام. وقد بــّررت الشرطة اإلسرائيلية األمــر، أن األطفال 
)األناضول( والنساء يعرقلون ما تسميه »زيارات األجانب وغير املسلمن للمسجد«.  

أعلنت منظمة الهجرة الدولية أمس عن ارتفاع أعداد النازحن في العراق بواقع أكثر من 25 ألف 
نازح في خالل شهر يونيو/حزيران املاضي )تحديدًا ما بن 4 يونيو/ حزيران و2 يوليو/ تموز(، 
فيما أشارت إلى عودة أكثر من 66 ألف نازح إلى مناطقهم »املحررة« في الفترة ذاتها. وأوضحت 
املنظمة أن »نحو ثالثة مالين و113 ألف عراقي نزحوا داخليا منذ بداية يناير/ كانون الثاني 
ع على 103 

ّ
2014 وحتى الثاني من يوليو/ تموز املاضي. بالتالي ثّمة 519 ألف عائلة نازحة تتوز

)األناضول( أقضية وأكثر من ثالثة آالف موقع بارز في العراق«.  

أكثر من 25 ألف عراقي نزحوا في يونيوتقييد دخول النساء واألطفال إلى المسجد األقصى

بيروت ـ انتصار الدنان

ــازح الــــســــوري مــــــروان أحـــمـــد ال  ــنــ  الــ
ُ

حـــــال
يــخــتــلــف عـــن حــــال غـــيـــره مـــن الــســوريــن 
الحرب  إلى لبنان هربا من  الذين نزحوا 
البحث من مكان  أرادوا فقط  في بالدهم. 
آمــن ولقمة عــيــش. هــذا الــشــاب الـــذي كان 
ــده، يــــروي  ــلــ يــعــيــش حـــيـــاة كـــريـــمـــة فــــي بــ
كيف تغيرت أحواله املادية واالجتماعية 

والحياتية جراء نزوحه من بلده.
مروان أحمد من مدينة دمشق، وتحديدًا 
مــنــطــقــة كــفــرســوســة. يــقــول إنــــه جــــاء إلــى 

أوالده وزوجــتــه خشية توسع  مــع  لبنان 
ــان يــخــشــى عــلــيــهــم مــن  ــ ــة الــــحــــرب. كـ ــعـ رقـ
الــتــعــرض ألي ســــوء. بــقــي أهــلــه وأقـــاربـــه 
ــا نـــعـــمـــل فــي  ــنــ ــــق. يـــضـــيـــف: »كــ ــــشـ ــــي دمـ فـ
 كــبــيــرًا 

ً
مــهــنــة الـــخـــيـــاطـــة، ونـــمـــلـــك مـــعـــمـــال

نــخــيــط فــيــه الـــبـــدالت الـــجـــاهـــزة. نــشــتــري 
القماش ونصنع البدالت قبل أن نعطيها 
لتاجر يوزعها بــدوره على املحالت. لكن 
ترك  على  أجبرتني  السياسية  األوضـــاع 
بــــالدي، وقـــد أتعبني الــوضــع املــالــي. في 
ــيــــروت، اســتــأجــرت  مــخــيــم شــاتــيــال فـــي بــ

منزاًل صغيرًا«. 

بــدايــة، عــمــل فــي أحـــد املــصــانــع املــوجــودة 
الــوقــت. ولحسن حظه،  لبنان لبعض  في 
 
ً
تمكن من ادخار بعض املال وافتتح محال

صــغــيــرًا فــي املــخــيــم لــلــخــيــاطــة، وتــحــديــدًا 
ــة. يـــقـــول أحــمــد:  إصـــــالح املـــالبـــس املـــمـــزقـ
ــلــــك مــاكــيــنــة واحـــــــدة الــــيــــوم. لـــكـــن مــا  »أمــ
أحصل عليه شهريا ال يسد احتياجاتنا، 
وخصوصا أنني مضطر لدفع بدل إيجار 
املــحــل والــبــيــت«. يــضــيــف أن األمــــر يكون 
صعبا أحيانا، ونضطر إلى االتكال على 
التي تقدمها بعض الجمعيات  املعونات 

الخيرية. 

ربــمــا يــكــون حــال أحــمــد أفــضــل مــن غيره. 
الــظــروف الصعبة والحر  مع ذلــك، يشكو 
الوطن. يقول:  الشديد والفقر والبعد عن 
»لــيــس أمــامــنــا خـــيـــارات كــثــيــرة لتحسن 
االقتصادي  فالوضع  املعيشي،  املستوى 
في لبنان سيئ جدًا«. يضيف: »ال نعتبر 
أنفسنا من األحياء بل نعيش في انتظار 
املوت. نفتقد الزيارات العائلية في دمشق، 
ووجبات الطعام التي كنا نعدها. اليوم، 
ال نــأكــل غــيــر الـــعـــدس واملـــعـــكـــرونـــة. وفــي 
كثير من األحيان، نكون غير قادرين على 
الطعام، ونتكل تماما  نــوع من  إعــداد أي 

على ما تقدمه الجمعيات الخيرية، علما 
أنها قلصت تقديماتها للنازحن بسبب 
تــــزايــــد عــــددهــــم بـــشـــكـــل الفـــــــت، وتــــدهــــور 
الخدمات  وتقليص  االقتصادي،  الوضع 

من قبل املمولن.
مــا زال أحــمــد يــحــلــم بــالــعــودة إلـــى بــالده 
بــعــد انــتــهــاء الـــحـــرب. ال يــريــد غــيــر عــودة 
االستقرار واألمان إلى دمشق، عله يعيش 
بشكل طبيعي من جديد ويعمل، ويعود 
وأصــــدقــــائــــهــــم،  ــهـــم  ــتـ مـــدرسـ إلــــــى  أوالده 
يحتسون  عائلته،  أفـــراد  وبــاقــي  ويلتقي 

الشاي معا ويتسامرون. 

ماكينة الخياطة ال تكفيه إلعالة أسرته

الطائرة  للكرة  الصداقة  فريق  يحالف  لم 
لألشخاص  بطولة  فــي  للمشاركة  الحظ 
المعوقين في تركيا، في أواخر عام 2014. 
لكن، أخيرًا، تلقى دعوة من اتحاد غرب آسيا 
الحالي  الشهر  تنّظم  للمشاركة في بطولة 
ويطمح  عــّمــان.  ــيــة  األردن العاصمة  فــي 
أمل  على  والمشاركة،  السفر  إلى  الفريق 
ألعضائه  والسماح  المصري  المعبر  فتح 
بالسفر. وفي حال لم يتحقق حلمهم، لن 

يفقدوا األمل أبدًا.

في انتظار 
البطوالت الخارجيّة

ميليا بو جوده

ب في فراشه. الساعة تشير إلى الواحدة 
ّ
يتقل

وسبع وعشرين دقيقة، من بعد منتصف 
يه، ربما يفلح هذه املّرة. 

َ
الليل. يغمض عين

ني«. يشعر 
َ
»ربما أغفو. سوف أبقيهما مغلقت

يه. يخشى 
َ
ع. يفتح عين

ّ
سه وقد بدأ يتقط

َ
بنف

من االختناق، في حال لم يفعل. كأنهما 
سه. يتناول هاتفه الخلوّي. إنها الثانية 

ّ
متنف

والنصف تمامًا من بعد منتصف الليل. 
»ثالث ساعات. ما زال أمامي ثالث ساعات«. 

ص منه. ال 
ّ
يضعه جانبًا، كأنه يريد التخل

بّد من أن يحاول من جديد. »ماذا لو انقطع 
سي في غفوتي؟ ماذا لو لم أستيقظ؟«.

َ
نف

يه 
َ
يستلقي على ظهره. يغمض عين

 
ً
من جديد، ويأخذ نفسًا عميقًا محاوال

االسترخاء. تتسارع في رأسه أحداث يومه 
ج. 

ّ
الطويل. يشعر بجسده وقد بدأ يتشن

هناك، في ذلك الوادي السحيق يجد نفسه 
وحيدًا. اختفى شقيقه. يحاول مناداته، من 
دون جدوى. صوته يختفي بدوره. الجبال 

يه. 
َ
تحاصره. يشعر باختناق. يفتح عين

على حافة السرير، يجلس وقد ألقى قدَميه 
على أرضّية الغرفة الباردة. يتسارع نبضه 

ويرتجف جسمه ويتعّرق.
 أبدًا. 

ّ
إنها الرابعة فجرًا. كأن الصباح لن يحل

يخرج من غرفة النوم. ال شّك في أن زوجته 
به وكوابيسه. 

ّ
ستصحو، إذا استمّر في تقل

يفتح شّباك غرفة الجلوس ويشعل سيجارة. 
بقبضته يضرب الحائط، ويخنق في صدره 

صرخة.
يتمّدد على األريكة، قبل أن يقفز سريعًا 

ويجلس على حافتها. يتسارع نبضه من 
جديد. »حسنًا. لن أستلقي«. يقع نظره على 
ذلك املجّسم القابع على طاولة العمل، بالقرب 

من مكتبته التي كّدس فيها فوق كتبه 
القديمة أخرى جديدة، لم ينجح في قراءة 

ر 
ّ
أي منها أخيرًا. يراقب املجّسم الذي تأخ

. ألكثر من سّت 
ً
في تسليمه، أسبوعًا كامال

ز على تفاصيله.. 
ّ
عشرة ساعة يوميًا، يرك

عبثًا. يحنق.
يشعر بأن ثّمة ما يسحب روحه في داخله، 

إلى األسفل. زميلته في العمل نصحته 
بمراجعة طبيب، عندما رأته قبل أيام شاحبًا 
وقد فقد تركيزه. »طبيب؟ لست بحاجة إلى 
طبيب. إنه مجّرد قلق. ال بّد من أن نحصل 
ت هذه الفترة«. 

ّ
على املشروع. تركيزي مشت

زوجته أيضًا أصّرت على ذلك، وقد رأته جّد 
ر. لكنه قاطع. »األمر ال يستأهل. إنه 

ّ
متوت

مجّرد إرهاق عابر«.
■ ■ ■

ة هامدة 
ّ
قبل يوَمني، ُعِثر على جواد جث

في سيارته. طلقة واحدة اخترقت صدغه. 
 رقمًا إلى قائمة 

َ
كانت كافية لترديه. وأضيف

عشرات الذين وضعوا حدًا لحياتهم في 
ني إلى 

َ
ني أّول

َ
 حرف

َ
الشهر األخير. وأضيف

قائمة طويلة من األحرف األولى، في نشرة 
قوى األمن الداخلي األخيرة. أعيَد إنهاؤه 
لحياته - كما حال اآلخرين - إلى ظروف 

صعبة تشهدها البالد. وانتهى بيان الجهات 
ِشر »الخبر املثير« في أكثر من 

ُ
املختّصة، ون

وسيلة إعالمّية.
ن 

ّ
أحٌد لم ُيشر إلى مجّرد اكتئاب نفسّي تمك

 يهرب. هو لم ُيدرك أن 
ّ

منه، في حني ظل
الهرب لن يطول.

إنسومنيا ]2[
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فضاء مفتوح

آراء

فادي القاضي

ــاة الــقــيــادي فـــي الــجــمــاعــة  ــــادت حـــادثـــة وفــ أعـ
اإلســالمــيــة، عــصــام دربـــالـــة، فــي ســجــن طــرة، 
يــوم األحــد 9 أغسطس/آب  القاهرة،  جنوبي 
الـــجـــاري، األنــظــار إلـــى املــشــهــد األســــود الــذي 
يحيط بملف سجون مصر ومراكز االعتقال 
املصري  الــرئــيــس  أعــلــن  بــيــوم،  فيها. وقبلها 
الطعام  عن  امتناعه  مرسي،  السابق، محمد 
فــي الــســجــن خــوفــا عــلــى حــيــاتــه، مــشــيــرًا إلــى 
داخــل  أحـــداث«  أسماها »خمسة  ملــا  تعرضه 
ــاتـــه، مــمــا  ــيـ الـــســـجـــن، شــكــلــت خـــطـــرًا عـــلـــى حـ
إلــى »جريمة كــبــرى«، بحسب  كــان سُيفضي 

تعبيره.
فــي 13 مــايــو/أيــار مــن الــعــام الــحــالــي، أثــارت 
وفــاة القيادي في جماعة اإلخــوان املسلمن، 
فــريــد إســمــاعــيــل، فــي ســجــن الــعــقــرب، أسئلة 
تختص بظروف حادثة الوفاة ومالبساتها، 
الــقــيــادي اإلخــوانــي قــد تلقى  وفيما إذا كــان 
الالزمة  الطبية  الرعاية  مــن  يلزم  مــا  بالفعل 
الــعــاجــلــة، بــعــد إصــابــتــه بجلطة فــي الــدمــاغ، 
ــــاط أســـرتـــه مـــن رفـــض إدارة  ــا أكـــدتـــه أوسـ ومـ

السجن نقله للمستشفى. 
ــي الـــدكـــتـــور طــــــارق مــحــمــد  ــوفـ ــل ذلــــــك، تـ ــبـ وقـ
الغندور، األستاذ في جامعة عن شمس، في 
12 نوفمبر/تشرين ثاني 2014، بعد معاناة 
عام من مرض الكبد في السجن، وفي ظل ما 

علي أنوزال

الــثــورة في تونس عــام 2011،  اندلعت  منذ 
الــبــالد حـــاالت ركـــود على جميع  لــم تشهد 
الــيــوم. ركــود  املــســتــويــات، كــالــتــي تعيشها 
اقتصادي يهدد بنسبة نمو قد ال تتجاوز 
ــام، كــمــا تـــوقـــع ذلــــك الــبــنــك  ــعــ 0.5٪ هــــذا الــ
وكالة  توقعات  وأكــدتــه  التونسي،  املــركــزي 
والتي  رايتينغ،  فيتش  الــدولــي،  التصنيف 
في  تونس  تبلغه  نمو  معدل  بأسوأ  تتنبأ 
الــســنــوات األخــيــرة. والــســبــب واضـــح، وهــو 
اإلرهاب الذي ضرب بعمق، وفي عز موسم 
الذي يعد شريان  السياحة  الصيف، قطاع 

الحياة في تونس.
وبعيدا عن األزمة االقتصادية، وتداعياتها 
الــــتــــي مـــســـت جـــمـــيـــع جــــوانــــب الـــحـــيـــاة فــي 
الــبــالد حالة جمود أخــرى،  تــونــس، تعيش 
أكثر وقعا وأكبر أثرًا على نفسية املواطن. 
اندالعها،  منذ  التونسية،  الــثــورة  ميز  فما 
ــمـــع الــــــــذي احـــتـــضـــنـــهـــا فــي  ــتـ حـــيـــويـــة املـــجـ
ــا، ودافــــــــع عـــنـــهـــا طــــوال  ــاهــ ــمــ الــــبــــدايــــة، وحــ
الـــســـنـــوات األربــــــع املـــاضـــيـــة، ومــــا يــالحــظــه 
الــزائــر، الــيــوم، هو ذبــول وهــج الــثــورة، بعد 
مشكالت  على  التونسي  املــواطــن  انكفأ  أن 
ــذا الــجــمــود  حــيــاتــه الـــيـــومـــيـــة.  وفــــي ظـــل هــ

نقلته عائلته من إصرار سلطات سجن طرة 
على حرمانه من تلقي العالج املنتظم الالزم، 
والتي قالت إن إدارة السجن وافقت فقط قبل 
ساعة من وفاته على نقله إلى وحدة العالج 

املكثف في جامعة املنوفية. 
، أو بمعنى 

ً
الــحــوادث معزولة وال تبدو هــذه 

الرغم  فــرديــة، على  أدق، هــي ليست حـــوادث 
 
ً
أنها تشكل سياسة التوثق من  من صعوبة 
تقوم على توجيهات من صانعي السياسات 
في السلطة الحاكمة في مصر. وهــي ليست 
الــســجــون ومــراكــز  كـــون إرث إدارة   ،

ً
مــعــزولــة

 
ً
ــال ــافــ ــر حــ ــي مــــصــ ــ ــال فــ ــ ــقــ ــ ــتــ ــ ــيــــف واالعــ ــوقــ ــتــ الــ
ــات الــتــعــذيــب  ــارســ ــمــ بـــبـــصـــمـــات واضــــحــــة ملــ

واإلساءة واملعاملة القاسية والال إنسانية. 
وفــــي وقــــت ســابــق مـــن الـــعـــام املـــاضـــي، قــالــت 
ــتــــس ووتـــــــش، املــعــنــيــة  مــنــظــمــة هـــيـــومـــن رايــ
العالم،  اإلنــســان في  أوضــاع حقوق  بمراقبة 
ــاء  ــنـ ــــي أثـ ــــخـــــاص فـ ــقــــت وفـــــــاة 9 أشـ ــا وثــ ــهــ إنــ
ــي مـــصـــر مــنــذ  ــ ــــي االحــــتــــجــــاز فـ ــم فـ ــ ــــودهــ وجــ
الــحــاالت  بــعــض  إن  وذكــــرت   ،2103 منتصف 
القلب،  فــي  أمـــراض  لديهم  أشــخــاصــا  شملت 
أو من مرضى السرطان، ممن تم منعهم من 

تلقي الرعاية الطبية الالزمة. 
كما أن حصر ما يتم تداوله حاليا باعتباره 
»إهمااًل طبيا«، يصل إلى درجة »التعمد« في 
مصر،  في  السياسين  املعتقلن  مع  التعامل 
ومـــحـــصـــورًا بـــأعـــضـــاء »اإلخــــــــوان املــســلــمــن« 

واالجتماعي،  االقتصادي  املستوين  على 
يكون  أن  يمكن  بما  تهدد  ظهرت مؤشرات 
تــمــهــيــدًا لــثــورة مـــضـــادة، حــمــلــت مالمحها 
قوانن قد تفسح املجال لعودة نهج الدولة 
الــبــولــيــســيــة، وأخــــرى تــســعــى إلـــى تبييض 
إلى  لعودتهم  تمهيدا  القديم،  العهد  رجــال 

الساحة.
الــــذي تم  قـــانـــون اإلرهــــــاب  الـــقـــانـــون األول، 
قياسي،  زمــنــي  ظــرف  فــي  عليه،  التصويت 
تحت تأثير الضربات اإلرهابية التي هزت 
ــيــــرًا، وهــــو مـــا اعــتــبــرتــه منظمة  الـــبـــالد أخــ
الــوراء«،  هيومن رايتس وتش »خطوة إلى 
تتعارض،  الجديد  القانون  مقتضيات  ألن 
التي تقوم  املــبــادئ  فــي بعض بنودها، مــع 

عليها دولة القانون. 
وألول مرة منذ قيام الثورة التونسية، يمرر 
قانون في البرملان بأغلبية ساحقة، وبدون 
ــذا مـــؤشـــر ســيــىء  ــ ــائـــب، وهـ مـــعـــارضـــة أي نـ
بأن  العلم  مــع  الديمقراطية،  إلــى  بالنسبة 
املجلس  على  مطروحا  كــان  نفسه  القانون 
الــنــقــاش حوله  ــار  وأثـ الــســابــق،  التأسيسي 
كبيرة، عطلت  جــداالت سياسية وحقوقية 
األصــوات  كل  اختفت  فأين  املصادقة عليه، 
الــتــي كــانــت تــعــارض بعض بــنــوده، عندما 
الــحــريــات؟  على  فيها تضييقا  تــرى  كــانــت 

السجن، ثم يفحصه كلما اقتضت الضرورة، 
وخصوصا بغية اكتشاف أي مرض جسدي، 
أو عقلي، قد يكون مصابا به، واتخاذ التدابير 
الــضــروريــة لــعــالجــه، وعـــزل الــســجــنــاء الــذيــن 
أو  بــأمــراض معدية  يشك في أنهم مصابون 
سارية. كما تطلب القواعد النموذجية الدنيا 
ملعاملة السجناء، الصادرة عن األمم املتحدة، 
إلى مدراء  تقارير  السجون تقديم  أطباء  من 
السجون، كلما بدا لهم أن الصحة الجسدية، 
أو العقلية، لسجن ما تضررت أو ستتضرر 
من جراء استمرار سجنه، أو من جراء أيٍّ من 

ظروف هذا السجن.
الــتــي توفي  األمــــراض، ومنها  أن بعض  كما 
ــــاله،  ــخــــاص املــــشــــار إلـــيـــهـــم أعـ بــســبــبــهــا األشــ
»مــــزمــــنــــة«، ال تــقــتــل بــــن عــشــيــة وضـــحـــاهـــا، 
ــة قــتــلــه في  وإنــمــا تــفــتــك بــالــســجــن إلـــى درجــ

»املـــصـــالـــحـــة والــــعــــدالــــة االنـــتـــقـــالـــيـــة« الــــذي 
كلت هيئة دستورية، هي »هيئة الحقيقة 

ُ
ش

يتعثر.  زال  مــا  لكنه  ملتابعته،  والــكــرامــة«، 
لــذلــك يــرى مــعــارضــو قــانــون املصالحة أنه 
مـــحـــاولـــة لــتــبــرئــة رمـــــوز الـــنـــظـــام الــســابــق، 
الــذي قامت الــثــورة ضــده، خصوصا رجال 

األعمال.
وبـــاإلضـــافـــة إلــــى هــذيــن الــقــانــونــن، هــنــاك 
يشعر  الجميع  لكن  مــرئــيــة،  غير  مــؤشــرات 
ــار الــتــحــول  بــتــأثــيــرهــا الــســلــبــي عـــلـــى مـــسـ
الـــديـــمـــقـــراطـــي الـــــذي تــعــبــره تـــونـــس. أولـــى 
هذه املؤشرات هو أداء اإلعالم الذي ما زال 
يتحكم فيه رجال األعمال أنفسهم في عهد 
الرئيس الهارب، فقد أفاد استطالع للرأي، 

والطبية. كما  الصحية  الرعاية  انــعــدام  حــال 
أن نظاما ما للرقابة والتفتيش املستقل على 
هذه السجون ليس موجودًا اآلن. وبالتالي، 
غير  وتظلماتهم  السجناء  شكاوى  تتبع  إن 
متاح أســاســا. لكن أحــدًا مــا عليه أن ينهض 
املــنــوطــة حــالــيــا بالنيابة  بــهــذه املــســؤولــيــة، 
الـــعـــامـــة املـــصـــريـــة. وقــــد أكــــد عــضــو املــجــلــس 
الــقــومــي لحقوق اإلنــســان، كــمــال عــبــاس، في 
املاضي،  4 مايو/أيار  تصريحات معلنة في 
أن التسريبات التي خرجت لبعض الصحف 
واإلعـــــــالم عـــن تـــعـــرض املـــســـاجـــن لــلــتــعــذيــب 
واالنتهاكات ومعاملة ال إنسانية في سجن 
أن تمكن وفد  أبــو زعبل كانت حقيقية، بعد 
من املجلس املذكور من الدخول إلى السجن 
بــعــد عــنــاء مــريــر. وتــضــع هـــذه التصريحات 

املسألة في سياق حقيقي.
هي ليست فنادق خمس نجوم، كما تستمر 
وزارة الداخلية املصرية في وصفها السجون 
ــن،  ــراهــ ــي حـــالـــهـــا الــ ــا، فــ ــهــ ــا. إنــ الـــتـــي تــــديــــرهــ
 لــلــتــوقــف قبل 

ٌ
وســيــاقــهــا الــتــاريــخــي، مــحــطــة

لحماية  أداة  القانون  أشكاله.  بأبشع  املــوت، 
ــتــــهــــم، وحـــــــن يـــقـــوم  ــبــــشــــر وصــــحــ ســــالمــــة الــ
الــقــائــمــون عــلــى إنـــفـــاذه، بتطويعه عــلــى هــذا 
 تــابــوتــا مــفــتــوحــا، ال 

ُ
الــنــحــو، فــإنــه يــســتــحــيــل

يكف عن استقبال زواره. 
)خبير إقليمي في حقوق اإلنسان واإلعالم 
واملجتمع املدني(

أنجزته مؤسسة إمرود لإلحصاء، بأن ٪42 
من التونسين متخوفون من تراجع حرية 
ــــودة مــقــاالت  الــتــعــبــيــر فـــي الـــبـــالد، جـــــّراء عـ
السبسي،  قائد  الباجي  بالرئيس،  »تشيد« 
بــطــريــقــة تـــذّكـــر الــتــونــســيــن بـــــأداء اإلعــــالم 
فــي عــهــد الــرئــيــس الـــهـــارب، زيـــن الــعــابــديــن 
ــة  ــر الـــثـــانـــي، وهــــو ذو داللـ بـــن عـــلـــي. املـــؤشـ
كبيرة، يتمثل في انكماش املجتمع املدني، 
فـــاملـــعـــروف أن املــجــتــمــع املـــدنـــي الــتــونــســي 
املنطقة  فــي  املــدنــيــة  املجتمعات  أنــشــط  هــو 
اندالع  العربية، وسجل حضورا قويا منذ 
الثورة، وطوال السنوات األربع، وتمّكن من 
إسقاط بنود كثيرة من الدستور التونسي، 
عــنــدمــا كــان مــشــروع قــانــون، وأجــبــر وزراء 
الترويكا،  حكومة  وأسقط  االستقالة،  على 
لـــــه أي صـــــوت،  ــع  ــمـ يـــسـ يــــكــــاد  والــــــيــــــوم ال 
عــلــى الــرغــم مــن خــطــورة قــانــونــي اإلرهــــاب 

واملصالحة! 
تــنــبــئ كــل هـــذه املـــؤشـــرات الــتــي تــحــاول أن 
في  الثورة  بأن  التونسي  الوضع  تشخص 
ليست  شرارتها  منها  انطلقت  التي  البالد 
بــخــيــر، مــمــا يــجــعــل املــؤمــنــن بــانــتــصــارهــا 
على  خوفا  قلوبهم،  على  أيديهم  يضعون 

مصيرها.
)كاتب مغربي(

التدقيق.  الى  بحاجة  دون غيرهم،  وقيادتهم 
ــــت الــــــراهــــــن، املـــصـــور  ــــوقـ ــــي الـ ــال فـ ــثــ وأبـــــــــرز مــ
الصحافي، محمود أبو زيد، )امللقب شوكان( 
واملحتجز في السجن منذ أكثر من سبعمائة 
يــوم من دون تهمة، تعرض خاللها لإلصابة 
بفيروس االلتهاب الكبدي، وتشكو عائلته من 
انعدام العناية الطبية املتوفرة له في السجن.

وفي حن ال نعرف، على وجه الدقة والحصر، 
عـــدد املــعــتــقــلــن الــســيــاســيــن فـــي مــصــر، فقد 
ــز املـــصـــري لــلــحــقــوق االقــتــصــاديــة  ــركـ ــال املـ قــ
واالجتماعية إن ما ال يقل عن 41 ألف معتقل 
»ســـيـــاســـي« فـــي الـــســـجـــون املـــصـــريـــة حــالــيــا. 
وهذا الرقم في ازدياد، بالنظر إلى استحالة 
إلى  باإلضافة  السجون،  ملفات  من  التحقق 
للنشطاء  القسري  االختفاء  ظــاهــرة  تصاعد 
وغــيــرهــم. تــعــرض حــيــاة املعتقلن إلــى خطر 
ــٌر مـــحـــتـــوم.  ــ ــ جـــســـيـــم، فــــي ســــجــــون مــــصــــر، أمـ
هذه  بنية  بمعنى  البنيوي،  املستوى  وعلى 
ــدام الــتــعــقــيــم،  ــعــ الـــســـجـــون؛ فـــاالكـــتـــظـــاظ، وانــ
وتدهور حالة املرافق الصحية يجعلها أقرب 
إلى »مكرهة« صحية، من كونها مكانا لحجز 

حرية املعتقلن. 
أمــا مسألة وفــاة املعتقل »فــجــأة«، ومــن دون 
 هــزيــلــة، ال يجب أن 

ٌ
ســابــق إنــــذار، فهي حــجــة

ال تعتد بها أية سلطات عاقلة وواعية. ففي 
ظــــروف الــحــد األدنــــــى، يــفــحــص الــطــبــيــب كل 
ســجــن، فــي أقــــرب وقـــت مــمــكــن، بــعــد دخــولــه 

ــتـــى املــجــتــمــع املــــدنــــي الـــتـــونـــســـي الــــذي  وحـ
البرملان،  أمــام  الساحة  ليحتل  يــخــرج،  كــان 
والحكومات،  الــقــوانــن  بإسقاط  للمطالبة 
لـــم يــعــد يــســمــع ألصــحــابــه أي صــــوت! أول 
ضحايا هذا القانون، في حال دخوله حيز 
الــتــنــفــيــذ، ســتــكــون حـــريـــة الــتــعــبــيــر، وهــي 
للتونسين  تحقق  الــذي  الوحيد  املكتسب 

منذ قيام ثورتهم. 
ــــذي ال يــقــل خـــطـــوة عن  الـــقـــانـــون الــثــانــي الـ
ــا زال مـــجـــرد مـــشـــروع  ــون اإلرهـــــــــاب مــ ــانــ قــ
قانون، تقدم به رئيس الجمهورية )قانون 
املصالحة الــوطــنــيــة(، بــهــدف إيــجــاد أجــواء 
ــة  ــ ــتـــي تـــســـاعـــد عـــلـــى تــــجــــاوز األزمـ الـــثـــقـــة الـ
البالد،  بها  تمر  التي  الخانقة  االقتصادية 
لكن معارضيه يرون فيه محاولة لتبييض 
رجال أعمال وموظفن في الدولة، متورطن 
في الفساد في العهد السابق. وعلى الرغم 
ــذا املــــشــــروع،  ــ ــره هــ ــيـ ــثـ مــــن الــــجــــدل الـــــــذي يـ
أنــه ال يوجد  التي تواجهه، إال  واملــعــارضــة 
ما سيحول دون املصادقة عليه، ألن حزبي 
األغــلــبــيــة الــكــبــيــريــن )نــــداء تــونــس( الحاكم 

و)حركة النهضة( اإلسالمية، يساندانه. 
ــذا الـــقـــانـــون، فـــي حــالــة تــمــريــره،  خـــطـــورة هـ
أنــه يــتــجــاوز قــانــونــا آخـــر، سبق أن صــادق 
عــلــيــه املــجــلــس الــتــأســيــســي الــســابــق، وهــو 

الطريق إلى الموت عبر سجون مصر

الثورة في تونس ليست بخير
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ّ
إن

 ما لديه من إمكانات، وهو 
ّ

يغامر الّسوري بكل
ه قد يموت في البّر أو البحر،  يسعى 

ّ
يعرف أن

إلى الحياة، ويستمّر في فتح أبوابها. 
 سوري نداء يقول له: ال تستسلم 

ّ
في داخل كل
للموت. ارحل.

ر ملرحلة 
ّ

كل هذا الذي يجري في سورّية يحض
اريخ في املنطقة. وال خيمة على 

ّ
جديدة من الت

رأس أحد. 
أصبح سوريون  كثيرين مشّردين، كما أصبح 
كثير منهم أمــراء حــرب، بعد أن كانوا يعانون 

الفقر. هي قوانني الحرب غير العادلة.
الــّســوري على  الــجــوار ال ترغب بالوجود  دول 
هم موجودون، وسيوجدون بشكل 

ّ
أرضها، لكن

ــّدول إجــراءاتــهــا،  ــ أكــبــر، وعــنــّدمــا تــشــّدد تــلــك الـ
سينعكس األمر عليها، ال شّك أّن في تلك الّدول 

شعوب ستقف مع الّسوري في يوم ما.
. ال تقف في 

ً
طريق أوروبا البري أصبح مأهوال

وجه الراحلني  إلى أوروبا  حواجز، وال قوانني 
دول، هم مصممون على العبور، ولن يتوقفوا. 
ــد أن تـــفـــاقـــمـــت مــشــكــلــة املـــهـــاجـــريـــن فــي  ــعـ بـ
قررت  كبيرة،  معدالت  إلــى  ووصلت  هنغاريا، 
حــكــومــة هــنــغــاريــا غــلــق الـــحـــدود مـــع صــربــيــا، 
وبــنــاء ســـور عــلــى طـــول الـــحـــدود فــي مــواجــهــة 
افي، 

ّ
 الش

ّ
الهاربني من املوت.  ليس هذا هو الحل

استقبال  عن  االمتناع  هنغاريا  تستطيع  ولــن 
حدة ينّص 

ّ
الالجئني، ليس ألّن ميثاق األمم املت

عامل 
ّ
على ذلك، فهنغاريا من أسوأ الّدول في الت

مــع الــالجــئ الـــّســـوري تــحــديــدًا، وال أحـــد يهتّم 

الذي  الــّســوري هو  لكّن  حدة، 
ّ
املت األمــم  لقوانني 

 املناسب. 
ّ

سيجد الحل
جــّربــت الــيــونــان بــنــاء هـــذا الـــجـــدار بينها وبــني 
تجاوزه،  من  الّسوريون  ن 

ّ
وتمك سابقًا،  تركيا 

بتركيا،  اليونان  يربط  الــذي  البري  الطريق  هو 
والـــــذي فــتــح الـــســـوريـــون فــيــه مـــا يــتــســع ملـــرور 
ــمــا أغــلــقــت هــذه 

ّ
شــخــص، أمـــام كـــّوة األمــــن، وكــل

الفتحة يتّم فتحها من جديد.
ر الّسوري مقّصه، وهو قادم لفتح سور 

ّ
حض

هنغاريا حاملا اكتمل.
هــذا الضجيج األوروبـــي حــول تــّدفــق الالجئني 
سبة 

ّ
مبالغ فيه، واألعداد الواصلة متواضعة بالن

إلى األعداد الواصلة إلى دول الجوار، ويستطيع 
يتّم  أن  يكفي  ال  الكثير.  تقديم  أراد  لــو  الــغــرب 
القبض على سائقي القوارب، فاملهّرب األصلي 
 مشكلة 

ّ
قــابــع فــي قــصــر، على الــغــرب أن يــحــل

الــلــجــوء بــمــا يــتــمــاشــى مـــع حـــق اإلنـــســـان في 
العيش في مكان آمــن، وهو الــذي تبنى حقوق 
اإلنــســان، بعد أن ذاق مــن ويـــالت الــحــرب. أما 
 مواقفها من 

ّ
الّدول العربية، وعلى الرغم من كل

الّسوريني، سيأتي يوم يحاسبها أبنائؤها على 
قصير بحق شعب يقتل. 

ّ
الت

ها ستلقي 
ّ
لكن ــد،  األبــ إلـــى  الــحــرب  تستمّر  لــن 

بظاللها على املنطقة، وستنشأ قيم جديدة. ال 
الــّســوري سيحتاج وقتًا ليس قصيرًا  أّن  شــّك 
ه سيستطيع،  

ّ
لكن نفسه من جديد،  يبني  لكي 

عب 
ّ

وال بد أن يكون املستقبل له، ألّن إرادة الش
هاية.

ّ
هي التي ستنتصر في الن

نادية خلوف )سورية(

رحم الله العربي املساري، الصحفي والوزير 
الــســابــق. كــان أول مــن قــدم استقالته، حني 
ــرار كــوزيــر  ــدون سلطة وال قـ »عــــرف« أنـــه بـ
لإلعالم في تجربة التناوب في حكومة عبد 
تكلموا  الــذيــن  ليت  ويــا  اليوسفي،  الــرحــمــن 
، يا ليت ويا 

ً
بعد رحيله، أْن عرفونا به قبال

ليت. لم أعرف الرجل إال بعد موته.
ظــاهــرة تــكــاد فــي املــغــرب الــعــزيــز أن تكون 
الــقــاعــدة، حــني يــرحــل أحــد رجــاالتــه، تخرج 
التعزيات، وتصدر فجأة السير والشهادات، 
ألم يكن حريًا بنا أن نشهد لهم، وهم أحياء، 
ونقتدي  ونــوقــرهــم  بهم  ونفخر  ونكرمهم 

بسيرهم ومواقفهم ونشيد بها؟
ووشــحــت »الـــدولـــة« صـــدر املــنــاضــل محمد 
بــنــســعــيــد آيــــت إيــــــدر، بــوصــفــه واحــــــدًا من 
أهــم رمــوز اليسار في املــغــرب، وكثر اللغط 
والنقاش إلى حد تجاوز فيه كثيرون حدود 
الــلــبــاقــة واالحـــتـــرام، وخـــاضـــوا فــي شخص 
»مربكا«  الرسمي   االختيار  فكان  الــرجــل، 

ومحبكًا.
وحتى ال أبخس الرجل حقه، وال تغمض اليد 
املكانة  تبقى  أن  مــن  بــد  ال  عيني،  الرسمية 
نفسها لن يغيرها »وسام« تكريمي، وعلى 

الناس أن يميزوا ذلك، بعيدًا عن أي خلط.
وبني تكريم مناضل ورحيل آخر من جيل 
أي خــلــف ألي ســـلـــف، وأي  »االســــتــــقــــالل«، 
التغيير  بــاب  وتطرق  املشعل  تحمل  أجيال 
ديمقراطي  حــر  ملــغــرب  السلمي  السياسي 
مــدنــي  بــتــعــدديــة حقيقية ومــجــتــمــع  كـــريـــم، 

قوي ومتماسك ؟ هناك في جنيف، خاض 
ملــرابــط معركة إضـــراب عن  الصحفي علي 
الــطــعــام، مــن أجـــل شــهــادة سكنى بسيطة، 
ويـــزيـــدون، حصل على وصل  وبــعــد شهر 
الجمعة  يــوم  الوطنية  جــواز سفره وبطاقته 
7 يوليو/تموز 2015 في قنصلية برشلونة، 
فـــي انــتــظــار أن يــقــضــي مـــدة ثــالثــة أشــهــر، 
بــه فــي تصريحات  ليحصل عــلــى مــا وعـــد 
وزير الداخلية، وال مجال للقول باالنتصار 
أو الـــهـــزيـــمـــة، فــــي ورقــــــة حــولــتــهــا قــــــرارات 
متسرعة فضيحة وكارثة حقوقية ومهزلة، 
تــتــنــاقــلــهــا كـــبـــريـــات الـــصـــحـــف واملــــجــــالت 

والقنوات، ال أرتضيها لبلدي.
 ومـــنـــع أطـــفـــال مـــن الــتــخــيــيــم »جـــيـــل الـــغـــد«، 
ــدل  ــ ــعـ ــ ــم إلـــــــى »الـ ــ ــرهــ ــ ــاء أســ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ ــوى انـ ــ ــدعــ ــ ــ ب
واإلحسان« و«الشبيبة الطليعية« والجمعية 
املغربية لحقوق اإلنسان، وكلها قوى وطنية 
النظر  لوجهة  مخالفة  مــواقــف  لها  مغربية، 

الرسمية، منعوا بال منطق وال مبرر.
ويقف املتابع لألحداث حائرًا، ما الهدف من 
توشيح »طرف« ومنع »آخر«؟ بنسعيد آيت 
يدر من مؤسسي الحزب االشتراكي املوحد 
الذي كان إلى جانب القوى نفسها في وقت 
واملسيرات  املقرات  وشاركهم  األوقـــات،  من 
هذا  ولربما   ،2011 فبراير/شباط   20 أيــام 
ــح حـــول نــوعــيــة الــقــرار  مــؤشــر كـــاف وواضــ
واالختيار. وأن ال تكثرت الدولة شهرًا أمام 
ــداءات  املــنــتــظــم الـــدولـــي ووســـائـــل اإلعــــالم ونــ
ــي، كــــاد أن يــحــتــضــر،  الــحــقــوقــيــني إلعــــالمــ

فيعطى شهادة الوفاة بدل شهادة السكنى، 
يؤشر إلى أن هناك من مسامير »السلطة« 
بمكتسباته  وال  البلد،  بسمعة  يهتم  ال  مــن 

»الرسمية«.
األطـــفـــال واأليـــتـــام يــهــانــون ويــمــنــعــون، هي 
ونلقمهم  نرضعهم  للمحبة  جديدة  صيغة 
بأبنائه  يعتني  أن  يــجــب  وطــــٍن،  عــن  إيــاهــا 
ــى للنضج  وصـــغـــاره. ألــيــس هــنــاك حـــد أدنــ
واملروءة والشهامة التي يتنزه أصحابها عن 
الخوض في »التفاصيل«، وتجعل من وثيقة 
ــة يــنــجــزهــا مــوظــف خطيئة »عــاملــيــة«،  ــ إداريـ
وتوظف أطفاال تم حرمانهم من حقهم في 
بــدعــوى تدافع  الــقــانــون،  فــي  التخييم ضــدا 

واختالف سياسي يخوضه »الكبار«.
وابــــك أنـــت عــلــى وطــــن، تــتــعــدد فــيــه الخطط 
واالستراتيجيات واملتناقضات، وتخصص 
ــــني وشــيــطــنــتــهــم  ــارضـ ــ ــعـ ــ ــطــــط لـــلـــجـــم املـ خــ
الخارطة  وتقسيم  وتخوينهم،  وإقصائهم 
فقيرا  البلد  ليبقى  يناسب،  بما  السياسية 
متخلفا غارقا في األمية والذهنية التقليدية، 
أعــرج بــدون قــواه الحية، فــي وقــت تخد فيه 
الصني أكــبــر  خــط سككي ممتد إلــى أوربــا 
النووي، وتخطو  اتفاقها  إيــران على  وتوقع 

فيه تركيا وماليزيا نحو العاملية.
ــــوقــــت لــنــحــلــم بـــمـــغـــرب مــتــطــور  ــم يـــحـــن ال ــ ألـ
كل  يحتضن  ديمقراطي،  تقني  تكنولوجي 
أبــنــائــه بــكــل اخــتــالفــاتــهــم، مـــادامـــت سلمية 

جادة ومسؤولة؟
حفيظ زرزان  )المغرب(
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القاهرة ـ العربي الجديد

ــرة الــــقــــدم  ــ ــ ــات مــــاعــــب كـ ــ ــدرجــ ــ تـــفـــتـــقـــد مــ
هــؤالء  ومــن  الــيــوم جماهيرها،  املصرية 
بـــالـــخـــصـــوص تــفــتــقــد ألــــتــــراس األنـــديـــة 
ــلـــك املـــجـــمـــوعـــات  ــك، تـ ــ ــالـ ــ ــزمـ ــ الـــكـــبـــرى كـــاألهـــلـــي والـ
الشبابية موحدة األلوان، التي كان لها على الدوام 
ــدور الـــذي  ــو الــــ دورهــــــا فـــي مـــواجـــهـــة الـــشـــرطـــة. وهــ
ــّر فـــي مــاعــب كـــرة الـــقـــدم إلــى  ــفـ انــتــقــل مـــن الـــكـــّر والـ
امليادين العامة، خصوصًا الدور الكبير الذي أدته 
يــنــايــر/ كانون  ثـــورة 25  مجموعات األلــتــراس فــي 

الثاني 2011، وما تبعها من أحداث.
تــنــكــفــئ روابــــــط مــشــجــعــي األنــــديــــة بــعــد حــادثــتــن 
رئيسيتن ارتــبــطــتــا بــالــعــنــف فــي املـــاعـــب. األولـــى 
كانت مقتل 74 شخصًا في مباراة األهلي واملصري 
البورسعيدي عام 2012. والثانية مقتل 40 شخصًا 
مــن مشجعي الــزمــالــك، بــعــدمــا منعت قـــوات األمــن 
أمــام  فريقهم  ملتابعة  امللعب  دخـــول  مــن  املشجعن 

إنبي في فبراير/ شباط املاضي.
ــراد تــلــك الـــروابـــط عـــن أفــكــارهــم  ــ ومـــع ذلـــك يــعــّبــر أفـ
اليوم،  الــجــدران  على  متنوعة  وكتابات  برسومات 

حتى باتت من خصائصهم املعروفة.
هم قبل 

ّ
ثــورة 25 يناير رفعت أسهم األلــتــراس، لكن

الفعلي  الظهور   
ّ

أيضًا. ولعل ذلك كانوا موجودين 
األبـــــرز لــهــم كـــان فـــي إحــــدى مــبــاريــات األهـــلـــي عــام 
2007 عــنــدمــا رفــعــت مــجــمــوعــة مـــن الــشــبــاب الفــتــة 
كبيرة تحمل اســم »ألــتــراس أهــاوي« وســط هتاف 
مــنــتــظــم ومـــتـــواصـــل لــلــعــشــرات مـــن الـــشـــبـــاب. ومــن 
األهلي انتقلت عدوى األلتراس إلى األندية األخرى 

املنافسة، ال سّيما الزمالك.
وأمــــام قـــوة تــجــمــعــات »األلــــتــــراس« وازديــــادهــــم في 
ــاول الـــحـــزب الــوطــنــي الــحــاكــم قبل  ــ ــاراة، حـ ــبــ كـــل مــ
الــثــورة اســتــقــطــاب الــشــبــاب نــحــوه مــن خـــال كسب 
بــاألمــوال مقابل حمل الفتاته،  وتــزويــدهــم  عطفهم 
الرئيس  التي تتوسطها صور جمال مبارك، نجل 
املخلوع، حسني مبارك، في إطار الترويج للتوريث. 
 تلك املحاوالت فشلت مع قيام الثورة عام 2011.

ّ
لكن

من جهتها، نظرت قوات األمن املصرية إلى األلتراس 
دائمًا بعن الريبة والخوف. وكونهم بالدرجة األولى 
من الشباب كانوا متهمن دائمًا بتأجيج العنف في 
الفاشلة  التوتر مــحــاوالت األمـــن  املــاعــب. وزاد مــن 
منع استخدام األلتراس لألعام والشماريخ. ووصل 
األمر إلى التضييق عليهم أمنيًا، والقبض على عدد 
منهم، مثلما حدث ليلة مباراة األهلي والزمالك في 
يناير/ كانون الثاني 2009، عندما حبس عدد منهم 

يشير إلى أّن سلوك ابنه 
تحسن بمرور السنوات اللتحاقه 

بجمعية كشفية

إصرار خديجة كان كفيًال 
بافتتاح الدكان الصغير وإدارته 

بالرغم من إعاقتها

ــرارات بعدم  ــ ـــع بعضهم عــلــى إقـ
ّ
احــتــيــاطــيـــــًا. كــمــا وق

الــذهــاب إلـــى املــلــعــب مــن أجـــل الــخــروج مــن الحجز. 
ومــنــذ ذلـــك الــتــاريــخ أطــلــقــت مــجــمــوعــات األلـــتـــراس 
»األوغــاد«  بـــ فيه  مــوحــدًا وصفتهم  لقبًا  األمـــن  على 

باعتبارهم العدو األول ملجموعاتهم املختلفة.
مـــع تــصــاعــد وتـــيـــرة الـــتـــظـــاهـــرات فـــي مــصــر عقب 
يــنــايــر 2011، تــحــولــت ظـــاهـــرة شــبــاب  ــداث 25  ــ أحــ
األلتراس من ظاهرة رياضية إلى ظاهرة سياسية 
 في ما 

ً
بامتياز. واعتبر هؤالء أنفسهم جزءًا فاعا

تمر به الباد من أحداث، واتفقوا على الوقوف صفًا 
واحدًا بجانب كافة القوى الوطنية ضد ممارسات 
الشرطة القمعية. يومها كان لهم دور ملحوظ فى 
قوات  مواجهة جهاز  في  األولــى  الصفوف  احتال 
مع  التعامل  فــي  الكبيرة  لخبرتهم  نــظــرًا  الــشــرطــة، 
هـــذا الــجــهــاز خـــال الــســنــوات الــتــي سبقت الــثــورة، 

ومعرفتهم بتكتيكات وتحركات األمن.
ــوارع فــــي كــافــة  ــ ــشـ ــ ــذ الــــثــــورة بــــــدأت جـــــــدران الـ ومـــنـ
املــحــافــظــات، خــصــوصــًا الــقــاهــرة، تكتسي بــرســوم 
ــن وجــــــــدوا فــيــهــا مــكــانــًا  ــذيــ وكـــلـــمـــات األلـــــتـــــراس الــ
ــرارات منع  ــ للتعبير عــن آرائـــهـــم، خــصــوصــًا بــعــد قـ
الجداريات  وتميزت  املــاعــب.  دخــول  من  الجمهور 
بالزخارف امللونة والرسومات والشعارات الثورية 
والسياسية، التي تطالب بسقوط الحكم العسكري، 

وتخلد ذكرى الشهداء الذين سقطوا في الثورة.
ــد مــن  ــديـ ــعـ ــي الـ ــهــــرت مـــجـــمـــوعـــات األلـــــتـــــراس فــ وظــ
التي شهدتها مصر منذ عام  السياسية،  األحــداث 
2011 حــتــى الــيــوم، حــيــث شــاركــت فــي حــمــايــة أســر 
املليونية.  التظاهرات  وفــي  املحاكم،  أمــام  الشهداء 
اإلسرائيلية في  السفارة  وكانوا من بن مقتحمي 
القاهرة أواخر 2011. وكان لهم على الدوام حضور 
 أطلق 

ْ
 هنالك َمن

ّ
مميز في ميدان التحرير، حتى أن

عليهم لقب »حــمــاة الــثــورة«. وجــاء ذلــك خصوصًا 
ــــل الـــخـــيـــام، وحــمــايــة الـــثـــوار من  العــتــصــامــهــم داخـ
البلطجية، لخبرتهم في الكّر والفّر مع قوات األمن 
املــــركــــزي. كــمــا خــــرج الــكــثــيــر مــنــهــم فـــي تــظــاهــرات 
ــلـــى بـــــطء املــــحــــاكــــمــــات، فـــيـــمـــا أكــــدت  ــتــــجــــاج عـ االحــ
 حادثة مقتل 74 مشجعًا كرويًا 

ّ
أن التقارير  بعض 

ــــاوي« فــي مـــبـــاراة األهــلــي  مــن شــبــاب »ألـــتـــراس أهـ
واملصري عام 2012 وقفت وراءهــا قوات األمن، في 

ما اعتبر انتقامًا من هؤالء الشباب.
 ظــهــور األلـــتـــراس فــي مصر 

ّ
ــارة إلـــى أن ــ تــبــقــى اإلشـ

لــم يقابل بترحاب كبير، بــل شنت وســائــل اإلعــام 
الرياضية هجومًا على تلك املجموعات، واتهمتها 
الرياضية، والتسبب في  الروح  بالتعصب وفقدان 

كثير من الصدامات بن مشجعي األندية.

الرباط ـ حسن األشرف

بحلول فصل الصيف تنشط العشرات من الجمعيات 
الكشفية في املغرب، التي تتكفل بــاآلالف من األطفال 
بعض  والرياضة  الشباب  وزارة  تقيم  كما  والشباب. 

املخيمات الرسمية بدورها.
الــتــي تــعــمــل وفـــق نظام  الــجــمــعــيــات الكشفية  تــتــعــدد 
تطوعي غالبًا. وبينما تلعب دورًا أساسيًا في متعة 
 اآلراء 

ّ
فـــإن األطــفــال والــشــبــاب، وتــكــويــن شخصيتهم، 
حول الكشافة تتباين ما بن مؤيد لها ورافض.

أكــبــر الــجــمــعــيــات الــكــشــفــيــة فــي املــمــلــكــة هــمــا »كــشــافــة 
ولديهما  املــغــربــيــة«،  الحسنية  و»الــكــشــفــيــة  املـــغـــرب« 

عشرات الفروع في مختلف املدن.
ليصبح  عامًا،   15 قبل  املغرب«  »كشافة  تأسست  فقد 
لــديــهــا الـــيـــوم 70 فـــرعـــًا فـــي مــخــتــلــف أنـــحـــاء الـــبـــاد. 
هـــي جــمــعــيــة تــربــويــة تــطــوعــيــة تــنــتــهــج نـــظـــام حــركــة 
الشباب على  إلى مساعدة  العاملية، وتهدف  الكشفية 
واالجتماعية  والعقلية  الجسمانية  طاقاتهم  تنمية 
ــــن فــي  ــــؤولـ ــــسـ والــــــروحــــــيــــــة، كـــــــأفـــــــراد ومـــــواطـــــنـــــن مـ

مجتمعاتهم املحلية والوطنية.
لــهــا، فهي  التأسيسي  الــقــانــون  أهــدافــهــا، بحسب  أمــا 
ــبــــادئ الـــحـــركـــة الــكــشــفــيــة  »الـــعـــمـــل عــلــى نــشــر قــيــم ومــ
املــعــتــمــدة وطــنــيــًا وعــاملــيــًا، واملــحــافــظــة عــلــى غاياتها 
وروحــــهــــا، واملــســاهــمــة فـــي تــكــويــن املـــواطـــن الــصــالــح 

واملصلح في جميع املجاالت«.
 الـــغـــايـــة مــن 

ّ
ــلـــى الـــجـــمـــعـــيـــة إن ويــــقــــول الـــقـــائـــمـــون عـ

الــروح  »تنمية  على  أساسًا  تقوم  الكشفية  أنشطتهم 
الوطنية، والتربية على قيم املواطنة والديموقراطية، 
واحترام حقوق اإلنسان، والعمل على محاربة الفقر، 
واألمية، والتسرب املدرسي، وجميع أشكال التهميش، 

واإلقصاء االجتماعي في املدن والقرى«.
على  األقــــدم  فــهــي  املــغــربــيــة«  الحسنية  »الكشفية  أمـــا 
إلى عام  الباد ككل، ويعود تاريخ إنشائها  مستوى 
1933. وتعتمد في ميثاقها على ثاثة مبادئ رئيسية 
هــي »الــواجــب نحو الــلــه، والــواجــب نحو اآلخــريــن، ثم 
الواجب نحو الــذات«. فتتوجه من خالها إلى تنمية 
الــقــدرات الــروحــيــة والــفــكــريــة والــبــدنــيــة واالجتماعية 

للطفل والشاب.

ــًا تـــمـــزج مـــا بـــن املــتــعــة  ــاتــ ــم أوقــ ــاءهـ تــســتــهــدف إمـــضـ
والــفــائــدة، قبل الــعــودة إلــى مقاعد الــدراســة. ومــن ذلك 
في  املنامة  تشمل  وجبلية  شاطئية  مخيمات  تنظيم 
الــوزارة  تنظم  كذلك  والفنادق.  الشاليهات  أو  الخيام 
 عن مهرجانات، 

ً
مخيمات شتوية قصيرة املدة، فضا

وتجمعات دراسية، ورحات.
ــنـــشـــاط الــكــثــيــف لــلــجــمــعــيــات  وبــــالــــرغــــم مــــن هـــــذا الـ
 هنالك تباينًا اجتماعيًا في قبول فكرة 

ّ
الكشفية، فإن

الــكــشــافــة. يــقــول محمد الــبــركــي، وهـــو والـــد ملــراهــق، 
ــــه يــرفــض أن يــلــتــحــق ابــنــه 

ّ
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«، إن لـــ

ــهــا »ســتــعــّرفــه بسلوكيات 
ّ
الــكــشــافــة، ألن بــمــخــيــمــات 

ــنــــاف بــشــريــة  ســلــبــيــة مــــن جــــــراء االخــــتــــاط مــــع أصــ
مختلفة، فيها الصالح والطالح«.

املوقف نفسه تعبر عنه عائشة )46 عامًا(، التي تقول 
ــهــا تــرفــض الــســمــاح البنتها 

ّ
»الــعــربــي الــجــديــد«، إن لـــ

عبير بااللتحاق بجمعية كشفية بالرغم من احترامها 
وتفّسر  تبذلها.  التي  الكبيرة  التربوية  للمجهودات 
للفتيات  السلبية  الــتــأثــيــرات  مــن  ــهــا تخشى 

ّ
بــأن ذلـــك 

األخريات على ابنتها »فتضيع سنوات تربيتي لها«. 
فــي املــقــابــل، يــؤكــد رشــيــد عـــروض، وهــو والـــد مــراهــق، 
فهي  بامتياز،  تربوية  منشآت  الكشفية  املنظمات   

ّ
أن

تركز على موضوع التربية، والتنمية الذاتية. ويشير 
 سلوك ابنه تحّسن بمرور 

ّ
»العربي الجديد« إلى أن لـ

السنوات بسبب التحاقه بجمعية كشفية. كذلك، يقول 
»العربي  الناشط في الكشافة، عبد املحيي الجنوبي، لـ
 »الحديث عن توريث سلوكيات وتصرفات 

ّ
الجديد« إن

سلبية للشباب، الذين يلتحقون باملنظمات الكشفية، 
أمر خاطئ، وإن حصل فهي حاالت منفردة ومعزولة، 
يتلقون  الذين  األطفال  آالف  وال يمكن تعميمها على 

نظامًا اجتماعيًا وتربويًا الئقًا في الكشافة«.

وتـــركـــز الــكــشــفــيــة الــحــســنــيــة، الـــتـــي تــضــم الــعــديــد من 
الفروع في مختلف مدن اململكة، على إقامة املخيمات 
الصيفية لألطفال والفتية والشباب. وهي بذلك تسعى 
إلى »تجديد الطرق الكشفية وترك األنماط التقليدية 

السائدة«، بحسب القائد الكشفي، سعيد الفرحاني.
مـــن جهتها  الــشــبــاب والـــريـــاضـــة  تــنــظــم وزارة  كــذلــك 
االصطياف،  ومــراكــز  الصيفية،  املخيمات  من  العديد 
للمئات مــن األطــفــال واليافعن، مــن الــذكــور واإلنـــاث، 

التطّوع سبيلهم األلتراس خبراء مواجهة الشرطة
إلى الحياة

معّوقون 
يطرقون باب 

النجاح

بعلبك ـ عبد الرحمن عرابي

تــصــل خــديــجــة إلـــى دكــانــهــا الــصــغــيــر فـــي مــنــطــقــة بر 
الشيء.  لبنان، متأخرة بعض  البقاعية، شرق  الياس 
ــاد املــقــعــديــن  ــ ــحـ ــ تـــنـــهـــي لـــلـــتـــّو مـــوعـــدهـــا فــــي مـــقـــر »اتـ
اللبنانين« القريب، وتعود على عجل. تستخدم عصا 
صغيرة لفتح الشّباك املرتفع »حتى ال تعبق الروائح 
بــــأدوات بسيطة  الــزبــائــن«. تستعن الــشــابــة  ويــهــرب 
مـــتـــعـــددة، لــاحــتــيــال عــلــى الــشــلــل الـــدمـــاغـــي ومـــرض 
السرطان لديها. هي تدير الدكان وحدها، وال تحتاج 

مساعدة من أحد فيه.
ترتفع رفوف قليلة على الجدران املطلية حديثًا باللون 
األبـــيـــض، تــحــمــل أصــنــافــًا مــتــعــددة مـــن زيـــنـــة املـــنـــزل. 
تتوزع املصنوعات الزجاجية على الرفوف املنخفضة. 
أما الصناديق وصواني التهاني التي تزينها خديجة 
تحضير  يستغرق  األعــلــى.  الــرفــوف  فتحتل  بنفسها، 
الــصــيــنــيــة الــخــشــبــيــة الـــواحـــدة بــن ســاعــة وســاعــتــن، 
تمضيهما خديجة في لصق أدوات الزينة عليها، قبل 
توزيع األشكال على السطح امللون. وفي ركن صغير 
تخصص خديجة مكانًا لبيع الحلوى وبعض املواد 

االستهاكية »لجذب املزيد من الزبائن«.
ــان. هو  ــدكـ مــضــى شــهــر ونــصــف فــقــط عــلــى افــتــتــاح الـ
الــتــي  املـــشـــاريـــع  إدارة  إتـــمـــام خــديــجــة دورات  تـــاريـــخ 
نظمها اتحاد املقعدين )من أبرز جمعيات األشخاص 
املعوقن في لبنان(. وبعد تفوقها ُمنحت مبلغا قدره 

1500 دوالر أميركي، لتبدأ مشروعها الخاص.

»الــعــربــي  يــؤكــد مــديــر مكتب االتـــحـــاد، حــســن جــبــر، لـــ
الشيء،  »قــد يكون مــحــدودًا بعض  املبلغ   

ّ
أن الجديد« 

 إرادة الشباب التي يملكها أعضاء االتحاد كفيلة 
ّ
لكن

بإحداث كل الفرق«. 
املــنــزل »بسبب  الــدكــان قــرب  اخــتــارت خديجة افتتاح 

محدودية امليزانية، وعدم قدرتي على استئجار محل 
على الطريق العام، حيث الحركة التجارية أكبر« كما 
 خطط التطوير التي تلقتها خال الدورات 

ّ
تقول. إاّل أن

حاضرة في ذهنها: »لن يبقى املحل هنا، بل سأنتقل 
الازمة  ــوال  األمـ الــعــام.. أعمل على جمع  الطريق  إلــى 
لذلك من ربحي الحالي«. تحرص خديجة على وضع 
الــيــدويــة، فــا يتجاوز  أســعــار مــدروســة ملصنوعاتها 
زينة 20 دوالرًا أميركيًا »وهو 

ُ
سعر صينية التهاني امل

صاحبة  تفيد  املــتــواضــع«،  الحي  ضمن  مقبول  مبلغ 
املشروع.

ــة ملـــراقـــبـــتـــهـــا  ــلــــى الــــــبــــــاب، تـــجـــلـــس والــــــــــدة خــــديــــجــ عــ
واالطـــمـــئـــنـــان عــلــيــهــا. ال تـــبـــدو فـــكـــرة إدارتــــهــــا دكــانــا 
 
ّ
والــجــلــوس فــيــه لــســاعــات طــويــلــة محببة لــديــهــا. لكن
الصغير  الــدكــان  بافتتاح   

ً
كفيا كــان  إصـــرار خديجة 

وإدارتــــــــه، بــالــرغــم مـــن إعــاقــتــهــا ومـــرضـــهـــا. قـــد يــكــون 
ــرار خــديــجــة عــلــى إنـــجـــاح مــشــروعــهــا الشخصي  ــ إصـ
حالة مميزة، لكنها بالتأكيد ليست فريدة بن أعضاء 
االتحاد. فقد تمكن محمد )21 عامًا( من إتمام دورات 
محو األمية، واللغتن العربية واإلنجليزية، وتصليح 
أجهزة الكمبيوتر والهواتف النقالة، وإدارة املشاريع، 
خــال أعـــواٍم قليلة. يقول: »قبل ذلــك كنت ال أستطيع 
التمييز بن األلف وكوز الذرة، أما اليوم فأنا صاحب 

مشروع متواضع أسعى إلى تطويره قدر اإلمكان«.
يستعن الشاب بعكازين لصعود الدرجات اإلسمنتية 
التي صّبها له والده، ليتمكن من الوصول إلى الغرفة 
افتتح محمد  املــنــزل بشكل أســهــل. هــنــاك  القريبة مــن 
مشروعه »محل أللعاب الكمبيوتر وصيانة األجهزة«. 
ــد شــكــل املــــشــــروع نــقــلــة نــوعــيــة فـــي حــيــاتــه »عــلــى  وقــ
الــصــعــيــد الــشــخــصــي، بــعــد تــقــلــيــص وقـــت الـــفـــراغ في 
فقد تغيرت  اليوم، وعلى صعيد عاقتي بمحيطي«. 
نــظــرة أطــفــال الــحــي وكــبــاره إلــى محمد، وأصــبــح ذلك 
ــذي يــجــتــمــع عــنــده الــجــمــيــع بــعــد أن كــان  الــشــخــص الــ

معزواًل.
تزّين لوحة بسيطة مكتب محمد الصغير. هي رسمة 
قدمتها لــه عضوة فــي االتــحــاد لديها إعــاقــة سمعية. 
إلكتروني،  بنظام  الكمبيوتر  أجهزة  زود محمد  وقد 
وانتهائها »حتى  اللعب«  بدء »ساعة  لتحديد موعد 
لــم يتمكن  امليزانية مــحــدودة   

ّ
األطــفــال«. وألن ال أظلم 

براد  بعد، فوضع  للمرطبات  محمد من شــراء ثاجة 
الــرحــات الــنــقــال فــي أرض الـــُدكـــان، ليزيد الــربــح ولو 
. كــمــا يــعــمــل مــحــمــد فـــي صــيــانــة أجـــهـــزة املــحــل 

ً
قــلــيــا

وتصليح أجهزة الزبائن.
واحــدة،  بيد  ولــدت  التي  كريمة،  التزمت  مــن جهتها، 
القريبة، العمل داخـــل جــدران  بــلــدة مــجــدل عنجر  فــي 
كمتطوعة،  كاملة  ســنــوات  عشر  منذ  االتــحــاد  مكتب 
ــهــا تساهم مــن خال 

ّ
إن تــقــول  أن تصبح موظفة.  قبل 

املــعــوقــن  بــنــاء مجتمع األشـــخـــاص  عملها هـــذا »فـــي 
في املحيط الذي يرفض حتى اللحظة تقبل وجودنا 
العلوم  اخــتــصــاص  كريمة  اخــتــارت  طبيعي«.  بشكل 
قــريــبــة. ومــن خال  فــي جامعة  االجتماعية ودرســتــه 
وظــيــفــتــهــا الــجــديــدة بــعــد ســنــوات الــتــطــوع الــطــويــلــة، 
تتواصل كريمة بشكل يومي مع األشخاص املعوقن 
وأهــلــهــم، ملــتــابــعــة حــاالتــهــم، وإعــامــهــم بـــالـــدورات أو 
التقديمات الجديدة لاتحاد. كما تحرص على زيارة 
الــتــي  اإلدارة  دورات  ملــتــخــرجــي  الــنــاجــحــة  املـــشـــاريـــع 
ــاد، شــــأن مــشــروعــي خــديــجــة ومــحــمــد،  قــدمــهــا االتــــحــ

واالطاع بشكل مباشر عليها.

ما زال الشباب العرب في معظم البلدان مستبعدين عن عملية صنع القرار، فيبدو أبرز هّم  
أمل. منه  الدوام. ومع ذلك فهناك  التي تطردهم على  البالد،  الهروب من هذه  لديهم 
ما هو على المستوى الفردي كالتجارب المشرقة لبعض األشخاص المعوقين، الذين يكسرون اإلطار 

المرسوم لهم، ومنه على المستوى الجماعي لمجموعات شبابية تطوعية وثورية وكشفية تسعى 
للعب دورها كامًال، والمساهمة في بناء الوطن والمواطن. تعرض »العربي الجديد« لمناسبة »اليوم 

الدولي للشباب«، تجارب شبابية عربية مختلفة من مصر وسورية ولبنان والمغرب

الشباب العربي يثور ويــتطّوع ويحقق أحالمه

دمشق ـ لبنى سالم

بدأ التهجير والفقر واملرض في سورية منذ بداية الحرب 
فــــــــازدادت الـــحـــاجـــات اإلنـــســـانـــيـــة واملــعــيــشــيــة لــلــمــهــجــريــن 
واملــتــضــرريــن. هـــذا األمــــر دفـــع بالكثير مــن الــشــبــاب داخــل 

سورية وخارجها إلى تسخير وقتهم وجهدهم لإلغاثة.
طـــال أمـــد الـــحـــرب وازداد عـــدد املــتــضــرريــن، وارتــفــعــت في 
املقابل أعداد املتطوعن، ليتشكلوا في مجموعات منظمة 

وفرق، من بينها »فريق ملهم التطوعي«.
الفريق في كل من سورية ولبنان واألردن وتركيا.  ينشط 
ويضم نحو 70 متطوعًا ومتطوعة، جميعهم تحت الثاثن. 
يعمل املتطوعون على جمع التبرعات عبر حمات شاملة 
وإعانات مخصصة لحاالت معينة على وسائل التواصل 

االجتماعي.
الــفــريــق: »نركز  توضح تسنيم، وهــي مسؤولة األيــتــام فــي 
عـــلـــى اإلعــــــــام االجـــتـــمـــاعـــي لـــجـــمـــع الــــتــــبــــرعــــات. جــمــيــعــنــا 
متطوعون، جميعنا نتعامل مع بعضنا معاملة واحدة، إال 
اذا اضطررنا أن نقسم العمل إلعامي وميداني. ال يتقاضى 
أحد منا أي أجر، وليس هناك أي مــردود مالي للفريق من 
التبرعات. نتعامل مع الناس بمصداقية وشفافية وهو ما 
الذي يتلقاه املحتاجون عن طريقنا  الدعم  أكسبنا ثقتهم. 
أي  مــع  بالتعاون  أي مشكلة  لدينا  ولــيــس  فـــردي،  معظمه 

منظمة ملصلحة الناس الذين نقدم لهم الخدمات«.
أكتوبر/  نهاية  فــي  كانت  الفريق  »بــدايــة   

ّ
إن تسنيم  تقول 

تشرين األول 2012. يومها قرر 10 شباب سورين يدرسون 
في جامعة فيادلفيا باألردن أن يتطوعوا ملساعدة الناس. 
أحدهم عاطف نعنوع، الذي يتولى إدارة الفريق اليوم، كان 
متأثرًا باستشهاد صديقه ملهم طريفي في مدينة جبلة، 
فقرر مع اآلخــريــن إطــاق اسمه على الفريق. ومــن دون أّي 
تخطيط كبر الفريق إلى ما هو عليه اليوم. وكان هدفنا منذ 

البداية مساعدة االطفال وتخفيف وطأة الحرب عليهم«. 
يفتح الفريق إمكانية التواصل معه أمام أّي شخص محتاج، 
 )www.molhamteam.com( وذلك من خال موقعه الرسمي
ــراده عــلــى فــيــســبــوك. وقــبــل نشر  أو صفحته وحــســابــات أفــ
أّي إعـــان خــاص بــالــتــبــرع، يتأكد أفـــراد الــفــريــق تمامًا من 
ذلك.  أرادوا  إذا  بالحاالت  املتبرعن  يوصلون  كما  الحالة. 
وباإلضافة إلى هذا النشاط، يجمع الفريق تبرعات خاصة 
بــصــنــدوق »الـــحـــاالت اإلســعــافــيــة«، وهـــي حـــاالت تستدعي 

املساعدة العاجلة، ويصل عددها إلى 100 حالة شهريًا.
بـــدورهـــا، غــــادرت بــيــان بـــدوي ســوريــة مــنــذ أكــثــر مــن ثــاث 

اليوم  منذ  فيه  والعمل  الفريق  بتأسيس  سنوات. شاركت 
األول. تقول: »في البداية كان التطوع سبيلي الجديد إلى 
لكنني  أتطوع سابقًا،  لم  بــادي.  الحياة بعد خروجي من 
اليوم أريد أن أساعد أهل بلدي وأن أبقى مرتبطة بسورية 
وثورتها«. تضيف: »أعمل اليوم في قسم العاقات العامة 
وأتــطــوع في املــيــدان كلما دعــت الحاجة. أكثر ما يسعدني 
بتنا  وأنــنــا  بعملنا،  تثق  باتت  املجتمع  مــن  كبيرة  فئة   

ّ
أن

قادرين على ترك أثر في أّي مكان«.
تتابع بدوي: »أصعب املواقف التي عشتها خال عملي، كان 
في إحدى زياراتنا ملخيم الزعتري )األردن( خال عواصف 
الشتاء. كانت الحرارة منخفضة جدًا، والبرد شديدًا، والجو 
كانوا  أطفااًل وكبارًا  الخيم، فوجدنا  إحــدى  معتمًا. دخلنا 
يتجمدون وال يستطيعون الحركة. لم أتمالك نفسي وبدأت 

أبكي بحرقة«.
 حـــال املــتــطــوعــن فــي األردن كمعظم 

ّ
وتــلــفــت بـــدوي إلـــى أن

الشباب السوري هناك ال يسمح لهم بالعمل بشكل قانوني، 
ومعظمهم يتدبر أمور معيشته بصعوبة.

أما خالد عبد الواحد، فتطوع في الفريق منذ سنة ونصف. 
جاء إليه بعدما كان متطوعًا في فرق أخرى سابقًا. بسبب 
الـــحـــرب لـــم يــكــمــل خــالــد دراســـتـــه فـــي ســـوريـــة، وســـافـــر إلــى 
لبنان. يعيش مع أقاربه هناك، ويعمل مع الفريق ملساعدة 
 مـــا يــدفــعــه هو 

ّ
الــاجــئــن الـــســـوريـــن فـــي لــبــنــان. يــقــول إن

بشكل خاص  واألطفال  النساء  بواجب مساعدة  إحساسه 
التي  التحدي  عــام، ومــا يعينه هــو روح  والاجئن بشكل 
أن تخرج  »لــن تستطيع  ويــوضــح:  مــتــطــوع.  أي  يحتاجها 
للمخيمات  الحطب  لتوزيع  ثلجية، وتذهب  خال عاصفة 

في املناطق النائية إن لم تمتلك حب التحدي وروحه«.
ينشط عبد الواحد في معظم النشاطات التعليمية لألطفال 
التسّول  وإبعادهم عن  للدراسة،  إعادتهم  إلى  تهدف  التي 
التدخل الطارئة  والعمالة. كما ينشط في عــدد من حــاالت 

كالعواصف والحاالت اإلنسانية املستعجلة.
يمر املتطوعون بحاالت إحباط كثيرة بسبب ضغط العمل 
وكــثــرة الــحــاالت الــتــي تحتاج املــســاعــدة فــي محيطهم، لذا 
يعمد أعضاء الفريق إلى تقسيم املهام والواجبات لتنظيم 
العمل وتخفيف الضغط عنهم. ويركز الفريق على ضرورة 
الحياد خال العمل وإبعاد أي تأثير للتوجه السياسي في 
التعامل ما بن املتطوع واملحتاج. ويقول خالد: »التطوع 

حاجة إنسانية. 
من  املتضررين،  جميع  متطلبات  تلبية  على  نعمل  ونحن 

دون أي تمييز مناطقي أو سياسي بينهم«.

مناسبة

تضم 
الجمعيات 
الكشفية 
المغربية 
فرقًا من 
الجنسين 
)فرانس برس(

ال تحتاج مساعدة من أحد  )العربي الجديد(

اتهم األمن بسقوط 
74 قتيًال من 
المشجعين عام 
2012  )فرانس برس(
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فالشمجتمع

من المدرسة 
إلى العمل وسط الحرب

أطفال اليمن تصوير: همدان العليي

أجبرت الحرب واملواجهات 
املسلحة في اليمن أكثر من 

3600 مدرسة على إغالق 
أبوابها. فبقي عشرات آالف التالميذ 

في منازلهم، أو نزحوا مع أسرهم إلى 
مناطق بعيدة أكثر أمنا.

كثير من هؤالء نزلوا إلى سوق العمل، 
إما ملساعدة أهاليهم في كسب الرزق، 
بعد اتساع رقعة الفقر، أو ملجرد ملء 

الفراغ الذي تركته اإلجازة القسرية 
التي ال ُيعرف حتى اليوم متى تنتهي.

تأخذ عمالة األطفال في اليمن 
أشكاال عديدة، على رأسها تشغيلهم 

وتسخيرهم في أعمال غير مؤهلن 
جسديا ونفسيا لها. ويعتبر كثير من 

أولياء األمور، خصوصا في الريف، 
 تشغيل األطفال شكل من أشكال 

ّ
أن

التعليم الذي يجعلهم يتأقلمون في 
وقت مبكر مع مهام الحياة الصعبة.
 األطفال يتعرضون بسبب ذلك 

ّ
لكن

ألضرار. ومن ذلك البتر والكسر 
والحرق، خصوصا مع استخدامهم 
أدوات حادة في النجارة وميكانيك 

السيارات وصيانة الكهرباء وغيرها.
وذكر تقرير حكومي سابق، صدر 

بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، 
 في اليمن مليونا وثالثمائة ألف 

ّ
أن

طفل عامل، منهم 469 ألفا تتراوح 
 
ّ
أعمارهم بن 5 سنوات و11 سنة. لكن

 الحرب والفقر 
ّ
مراقبن يؤكدون أن

ضاعفا هذا الرقم.
يعمل معظم أطفال اليمن في الزراعة 

بنسبة 65.1 في املائة. ويشّكل األطفال 
في اليمن ما بن سن الخامسة 

والسابعة عشرة نسبة 34.3 في املائة 
من السكان.

 اليمن وقع على 
ّ
تبقى اإلشارة إلى أن

اتفاقية حقوق الطفل، التي تجّرم 
عمالة األطفال في األول من سبتمبر/ 

أيلول 1990.

من حقها أن تعيش طفولتها

ال تعكس ضحكته الجميلة وضعه

جهد أكبر من عمرهم

يعاون بعضهم األهل

أعمال خطرة 
للغاية

باعة التين

الزراعة نشاط 
األطفال األبرز
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MEDIA

شركة ALPHABET ولدت 
من رحم »غوغل«؟

ثورة المحررين اللبنانيين 
على »النقابة السرية«

قنوات مهددة باإلغالق

دجى داود

برت مفاجئة، أعلنت »غوغل« 
ُ
في خطوٍة اعت

لت في إنشاء شركة 
ّ
عن هيكلّية جديدة تمث

ــم »ألــفــابــيــت«  ــديـــدة تــحــت اســ قــابــضــة أم جـ
بينها شركة  ومــن  الشركات  ّم جميع 

ُ
ستض

»غــوغــل«. فــمــاذا يعني ذلــك ومــا الــهــدف من 
الخطوة اليوم تحديدًا؟ 

»ألفابيت« alphabet، تعني أحرف األبجدّية. 
ــايــــدج، الـــرئـــيـــس الــتــنــفــيــذي  فــتــرجــم الري بــ
ـــــالن عــن  الـــحـــالـــي لـــغـــوغـــل فــــي تـــدويـــنـــة اإلعــ
ــقـــول: »أحــبــبــنــا  ــالـ الـــشـــركـــة الـــجـــديـــدة ذلــــك بـ
يـــعـــنـــي مــجــمــوعــة   االســـــــم 

ّ
ــيــــت« ألن ــابــ ــفــ »ألــ

شّكل اللغة، وهــي من أهــم إنجازات 
ُ
أحــرف ت

ــرّيــــة«. وأضـــــــــاف: »كـــمـــا تــعــنــي أيــضــا  ــبــــشــ الــ
وتعني  »ألـــفـــا«  عــلــى  الـــرهـــان  أي   alpha-bet
املألوف  يتخطى  الــذي  االستثماري  العائد 
أي االســتــثــنــائــي«. ومـــع الــهــيــكــلــة الــجــديــدة 
التنفيذي  الرئيس  بــايــدج  سيصبح  أيــضــا، 
لـ«ألفابيت«، بينما سُيصبح سيرغاي برين 
رئيًسا لها. كما سيتولى سوندار بيتشاي 
ــل«.  أصـــبـــح اســـــم »غـــوغـــل«  ــ ــوغــ ــ ــة »غــ ــاســ رئــ
مختصرًا بمحّرك البحث وموقع »يوتيوب« 
 »غوغل« تبحث عما 

ّ
بالنسبة لكثيرين. لكن

هــو أكــثــر مــن ذلـــك. فهي الــتــي سيطرت على 
سوق محّركات البحث، احتاجت إلى تغيير 
ما خصوصا بعد إنشاء مشاريع وشركات 
أخرى ُربط اسمها باسم »غوغل« اقتصاديا 
ر من  الــتــحــرُّ الــشــركــة  أرادت  وتــكــنــولــوجــيــا. 
الحالّية  شركاتها  لتستطيع  الــقــيــود،  هــذه 
خصوصا  أكبر  بُحرّية  العمل  واملستقبلّية 

في ما يخّص السوق االقتصادي.
وشــركــة »غــوغــل« الــتــي تــأســســت عـــام 1998 
هـــي الـــيـــوم أضــخــم شـــركـــات الــتــكــنــولــوجــيــا، 
ويـــعـــمـــل فـــيـــهـــا أكــــثــــر مــــن 40 ألـــــف شــخــص 
فــي مختلف أنــحــاء الــعــالــم. وتــقــضــي إعـــادة 
»غــوغــل« محرك  بــأن تشمل وحـــدة  الهيكلة 
الــبــحــث الــرئــيــســي بـــاإلضـــافـــة إلــــى خــدمــات 
»غوغل مابس« وموقع »يوتيوب«، ومعمل 
ــات الــــجــــديــــدة  ــ ــروعــ ــ ــشــ ــ »غـــــوغـــــل إكــــــــس« واملــ
ــكــــو« املــعــنــي  ــيــ ــالــ ــلـــشـــركـــة مـــثـــل مـــعـــمـــل »كــ لـ
لإلنسان، ووحدة  االفتراضي  العمر  بإطالة 
»نيست« NEST لتصنيع املنتجات املنزلية 
كما  منفصلة.  إدارة  لها  ستكون  املــتــطــورة 
بتقديم  املعنية   fiber فايبر  وحــدة  ستشمل 
خـــدمـــات إنــتــرنــت فــائــقــة الــســرعــة و«غــوغــل 
ــذراع االســتــثــمــاريــة لــلــشــركــة  ــ ــ فــيــنــتــشــرز« الـ
و«غوغل كابيتال« التي تستثمر في شركات 

التكنولوجيا األكبر. 
ــذه الـــخـــطـــوة طــــمــــوح رئــيــســي  ــ ــم هــ ــرجــ ــتــ ــ

ُ
وت

الشركة سيرغاي برين والري بايدج الكبير، 
 »الــشــركــات 

ّ
فـــي مــحــاولــة مــنــهــمــا لــلــقــول إن

الكبيرة تنجح أيضا«. وعن ذلك قال بايدج 
في التدوينة: »شركة »ألفابيت« هي إجمااًل 
مــجــمــوعــة مــتــنــوعــة مـــن الـــشـــركـــات أكــبــرهــا 
بطبيعة الــحــال هــي شــركــة غــوغــل. وغــوغــل 
الــجــديــدة هــي شــركــة ستكون أصــغــر بقليل 
ــــي ســتــنــضــوي  ــتـ ــ والـ اآلن،  عـــلـــيـــه  ــــي  هـ مـــمـــا 
من  عــدد  إلــى جانب  »ألفابيت«  تحت مظلة 
بعيدة  اختصاصات  ذات  األخــرى  الشركات 

 عن منتجات اإلنترنت الرئيسية«. 
ً
قليال

مع إنشاء »غوغل« لم يكترث املؤسسون ملا 
 الــشــركــة لــم تُعد 

ّ
ُيــريــده املــســتــثــمــرون، إال أن

 على فعل ذلك اليوم. اقتصاديا، تعني 
ً
قادرة

 »غـــوغـــل« حـــــّررت نفسها 
ّ
أن الــخــطــوة  هــــذه 

مــن نفسها، ومــن املستثمرين فــي آن واحــد. 
ــيـــوم، لـــن يــســتــطــيــع هـــــؤالء الــــســــؤال عن  ــالـ فـ
نفقها »غوغل«، بل تلك التي 

ُ
األمــوال التي ت

الخطوة  هـــذه  وتــســمــح  »ألــفــابــيــت«.  نفقها 
ُ
ت

لــلــشــركــة بــاالســتــحــواذ عــلــى شــركــات أخــرى 

تكنولوجيا

تونس

رصد

نــاشــئــة أو صـــغـــيـــرة. وســتــحــل »ألــفــابــيــت« 
ــتـــداول بنفس  مــحــل »غـــوغـــل« فــي أســــواق الـ
الــعــدد ونفس الــحــقــوق، وســتــواصــل حصتا 
الــتــداول الــخــاصــتــان بالشركة املــتــاجــرة في 
 .GOOG و GOOGL  نــاســداك تــحــت رمــــزي
الجديد  الهيكل  لنا  بايدج: سيسمح  وكتب 
بالتركيز الشديد على الفرص االستثنائية 

التي نحظى بها داخل »غوغل«.

بيروت ـ العربي الجديد

ــــوم، تــفــتــح نـــقـــابـــة املـــحـــرريـــن  ــيـ ــ صـــبـــاح الـ
أبواب  الناخبن.  أمام  أبوابها  اللبنانين 
ــتـــي تــبــقــى مــقــفــلــة طــيــلــة أيــــام  الـــنـــقـــابـــة الـ
السنة أمام الصحافين اللبنانين الذين 
ــن الــــصــــرف الـــتـــعـــســـفـــي، ومـــن  ــانـــون مــ ــعـ يـ

االعتداءات والتهديدات، تدير لهم النقابة 
ظهرها، وتــرّدد عبارات غير واضحة عن 

»حقوق الصحافين«.
أغــلــبــهــم  مــــــحــــــررًا،   561 يــــتــــوّجــــه  الـــــيـــــوم 
مــــجــــهــــولــــون فــــــي الــــــوســــــط الــــصــــحــــافــــي 
الـــلـــبـــنـــانـــي لـــلـــتـــجـــديـــد ملـــجـــلـــس الـــنـــقـــابـــة، 
ــذا األخـــيـــر  ــ ــ ــون. وهـ ــ ــ ولـــلـــنـــقـــيـــب إلــــيــــاس عـ
يسعى إلــى تكريس »نــظــام حــكــم« أرســاه 
ــب 

ّ
الــنــقــيــب الــســابــق مــلــحــم كــــرم، الــــذي لــق

بالنقيب األبــدي، بعدما بقي لعقود على 
ــى ويخلفه 

ّ
يــتــوف قــبــل أن  الــنــقــابــة،  عـــرش 

إلــيــاس عــــون. لــكــن لــحــظــة، ربــمــا لــن تــقــام 
االنتخابات اليوم، إذ إن ثالثة صحافين 
هم الزمالء بسام القنطار، ويوسف حاج 
علي، وإبراهيم دسوقي، تقدموا بـشكوى 
ــام قــاضــيــة األمـــور  )أمـــر عــلــى عــريــضــة( أمـ
ملنع  الحسن،  زلفا  بيروت  املستعجلة في 
ــراء هـــذه االنــتــخــابــات مــســتــنــديــن إلــى  ــ إجـ
العملية  التي تشوب  الخروقات  من  عــدد 
االنــتــخــابــيــة. ومـــن بـــن هـــذه الـــخـــروقـــات، 
ــادة 19 مــن الــقــانــون الــداخــلــي  مــخــالــفــة املــ
مــســؤول  مــديــر  أي  يمنع  والـــذي  للنقابة، 
ح أو االنتخاب، بينما 

ّ
ملطبوعة من الترش

عدد من الناخبن واملرشحن هم مديرون 
مـــســـؤولـــون لــصــحــف ومـــجـــالت. هــــذا إلــى 
جانب مخالفة أخرى أو لنقل »شّك آخر«. 
عت شيكات مالية بقيمة 

ّ
 النقابة وز

ّ
إذ إن

ملئهم  أثناء  املننتسبن  على  دوالر   300
النقابة  وبــــّررت  االنــتــخــابــيــة،  لبطاقاتهم 
ذلـــك، بأنها »بـــدل دفــع االشــتــراكــات«، في 
مــا قـــال أحـــد اعــضــائــهــا إنــهــا »مــعــايــدات« 

للمحررين. 
وبغض النظر عن أسباب تسليم الشيكات 
فإن توقيتها يبدو مريبا إلى حّد كبير، إذ 
تزامنت مع الدعوة لالنتخابات، فهل هي 

رشوة انتخابية؟
وبالتوازي مع الدعوى القضائية، تستمر 
»#قــاطــعــوا_انــتــخــابــات_املــحــرريــن«  حملة 
ــوات تــصــعــيــديــة  ــطــ ــخــ الــــتــــي قـــــد تــــقــــوم بــ
الـــيـــوم فـــي حــــال اســـتـــمـــرت االنـــتـــخـــابـــات، 
»تـــحـــت ســقــف الـــقـــانـــون واألنـــظـــمـــة« كما 
يــقــول أحـــد الــنــاشــطــن فـــي الــحــمــلــة. وقــد 
 107 عليه  ـــع 

ّ
وق بيانا  املعترضون  أصـــدر 

الصحافيون  وهــم  لبنانين،  صحافين 
الــــعــــامــــلــــون فـــــي أبـــــــــرز املــــطــــبــــوعــــات فــي 
لـــبـــنـــان، وقـــســـم كــبــيــر مــنــهــم غــيــر منضم 
لــلــوائــح الــنــقــابــة. ويــعــتــرض هــــؤالء على 
عــمــل الــنــقــابــة بــاملــجــمــل، فــهــي تـــضـــّم في 
لم  الــذيــن  الصحافين  عــشــرات  صفوفها 
يــســمــع بــهــم أحــــد، لــيــتــضــح بــعــد الــكــشــف 
املــنــتــســبــن أن قــســمــا منهم  ــوائـــح  لـ عــلــى 
هـــم أوالد مــوظــفــن فـــي الــنــقــابــة ال عــالقــة 
 مجلس 

ّ
أن كــمــا  الــصــحــافــي.  بالعمل  لــهــم 

ــوًا، يــعــمــل   ــــف مــــن 12 عــــضــ
ّ
الـــنـــقـــابـــة املــــؤل

بطريقة سرية، فال يعلن عن مواعيد فتح 
جدول االنضمام إلى النقابة )إن فعلها(، 
وال يتيح لأعضاء االطالع على الجدول 
الذي تحوم حوله عشرات عالمات  املالي 

االستفهام. 
ــع عــلــيــهــا  ــ ــتـــي وقـ الـ الـــعـــريـــضـــة  وورد فــــي 
الــدعــوة  الــصــحــافــيــون املــعــتــرضــون: »ان 
إلى انتخابات نقابة املحررين في 12 آب 
الــجــاري باطلة، ألنها تجري وفــق جدول 
نقابي يضم غالبية راجحة ممن ال يحق 
لهم االستمرار في االنتساب إلى النقابة، 
أن  كما  الترشح.  أو  التصويت  وبالتالي 
هـــذا الـــجـــدول يــحــرم املــئــات مــن العاملن 
ــار نـــقـــابـــة  ــيــ ــتــ ــقـــهـــم فـــــي اخــ فـــــي املــــهــــنــــة حـ
تمثلهم وتدافع عن حقوقهم بسبب عدم 
انتسابهم لغاية اليوم لنقابة املحررين«.

تونس ـ محمد معمري

التونسي  اإلعــالمــي  املشهد  في  املستقرة  األوضـــاع غير 
إلى الواجهة مجددًا. وهذه األوضاع قد يدفع ضريبتها 
في  أنفسهم  سيجدون  الــذيــن  التونسيون،  اإلعــالمــيــون 
حـــالـــة بــطــالــة حــتــى تــتــم تــســويــة الــوضــعــيــة الــقــانــونــيــة 

للمؤسسات التي يعملون فيها.
فهناك قنوات تلفزيونية وإذاعية خاصة مهددة باإلغالق 
ألسباب اقتصادية كما هو حال قناة »أم تونيزيا« التي 
»املتوسط« حيث شرعت  قناة  اسم  ا تحمل 

ً
كانت سابق

به اإلعالمي وصفي بصيلة،  القناة وفق ما صرح  هذه 
الصحافين  إنــهــاء عقود بعض  فــي  الــقــنــاة،  فــي  العامل 
وقال  اآلخــر خاصة.  للبعض  التجديد  وعــدم  والتقنين 
 القناة التي كانت محسوبة على التيار اإلسالمي في 

ّ
إن

قناة  إلــى  لتتحول  برمجتها  فــي خريطة  غــّيــرت  تونس 
ذات طابع ترفيهي بعد أن كانت منذ بعثها تهتم أكثر 

بالشأن السياسي املحلي.
قناة تلفزيونية أخرى مهددة بالغلق هي قناة »حنبعل 
تي في« وهي أول قناة تلفزيونية تونسية خاصة بدأت 
 قبل الــثــورة وبــاعــهــا مالكها الــعــربــي نــصــرة إلى 

ّ
بــالــبــث

 
ّ
لكن واألجـــانـــب.  التونسين  املستثمرين  مــن  مجموعة 

هذه القناة تعاني وضًعا قانونًيا ومالًيا صعًبا يتمثل 

فـــي الـــخـــالف بـــن املــســتــثــمــريــن الــتــونــســيــن واملــســتــثــمــر 
الــســعــودي مــن أصــل فلسطيني طـــارق قـــدادة مما جعل 

وضعها محل نظر من قبل القضاء التونسي. 
كما أن القناة تعرف حالة من الغضب من قبل العاملن 
البعض  أرجــعــه  مــا  الصعبة، وهــو  العمل  لــظــروف  فيها 
مــمــن تــحــدث »الــعــربــي الــجــديــد« إلــيــهــم إلـــى ســـوء إدارة 
جعلها  مما  للقناة،  العام  املدير  القمبري،  زهير  السيد 
تـــتـــراجـــع فـــي تــرتــيــب الــتــلــفــزيــونــات الــتــونــســيــة األكــثــر 

مشاهدة.
كــمــا أن قــنــوات »الــزيــتــونــة« و«الــتــونــســيــة« و«تــونــســنــا« 
مهددة باإلغالق من قبل الهيئة العليا املستقلة لالتصال 
مخالفة  القنوات  هــذه  تعتبر  والتي  البصري،  السمعي 
التلقائي عن  التوقف  التونسية، وطلبت منها  للقوانن 
 في انتظار تسوية وضعها، وهو أمر ترفضه هذه 

ّ
البث

القنوات. 
فيها  العاملن  أحد  اعتبر  التي  الزيتونة  قناة   

ً
وخاصة

الهايكا  قــرار  اإلعــالمــيــن صــالــح عطية،  وأحــد نجومها 
غــيــر قــانــونــي، ولــذلــك أكـــد أنــهــم لــن يــتــوقــفــوا عــن الــبــث. 
اعتبارات سياسية  إلى  التهديد بغلقها  وأرجــع أسباب 
التيار اإلسالمي  القناة معروفة بقربها من  خاصة وأن 
ومن الرئيس التونسي السابق الدكتور محمد املنصف 

املرزوقي.

حّررت »غوغل« نفسها 
اقتصاديًا وفتحت 

مجاالت الستثمارات

زمالء تقدموا بطلب 
لقاضي األمور 

المستعجلة لمنع إجرائها
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كتب المصريون على »تويتر« أمس تحت تغريد
وسمي »#عشان_أنا_مصري_الزم«، و«#لو_

مكنتش_مصري_كنت، تغريدات ساخرة 
ومتشائمة حول أوضاعهم المعيشية. 

وقالت إحدى المغردات: »#عشان_أنا_مصرى_
الزم أحالمي ما تتحققش«. وقال آخر ساخرًا: 

»#لو_مكنتش_مصري_كنت هبقا مصري 
برضو.. أنا عارف حظي النحس«.

تداول مستخدمون عراقيون ويمنيون 
وسوريون وسم »#مصطلح_او_مفرده_
مضحكه«، حيث سخروا من المصطلحات 
التي تستخدم حول الوضع األمني بشكل 

خاص في بلدانهم. وقال أحدهم: »مقتل 
1545678900 قيادي من داعش بغارة جوية 

أثناء اجتماع لهم«. وكتب آخر: »#مصطلح_
او_مفرده_مضحكه يا ويلك من سواد ليلك!«.

مع إعالن شركة »غوغل« عن إعادة هيكلة، 
سينتج عنها شركة أّم جديدة تحت اسم 

»ألفابيت«، تضّم جميع المشاريع التي 
 Alphabet# تملكها »غوغل«، انتشر وسم

بشكل كثيف على »تويتر«، حيث أبدى 
المستخدمون استغرابهم من الخطوة، فيما 

حاول البعض اآلخر تبريرها، واإلشارة إلى األسباب 
التي تدفع الشركة إلى إنشاء شركة جديدة.

)Getty( »سيتولى سوندار بيتشاي رئاسة »غوغل



إثبات  إلــى  كــان صغيرًا ويسعى  »الـــســـوق«، 
ولكنه  جـــدًا،  ينجح  شيئًا،  يــرفــض  ال  نفسه، 
يــــدرك أن مــســيــرتــه ال تــحــمــل أي فــيــلــم مــهــم، 
بــاســتــثــنــاء وحــيــد، ربــمــا فــي فــيــلــم »زوجــتــي 
والكلب« للمخرج سعيد مرزوق الذي شارك 

في بطولته عام 1971.

اللقاء المحوري
ذلــك الــلــقــاء مــع محمد خـــان، وقــــراره بإنتاج 
الــفــيــلــم، كــــان مـــحـــوريـــًا جــــدًا فـــي حـــيـــاة نــور 

الــــشــــريــــف، ألنـــهـــا الـــلـــحـــظـــة الـــتـــي بـــــدأ فــيــهــا 
مرحلة  من  انتهى  مسيرته،  من  تمامًا  يغير 

محمد جابر

عـــــن عــــمــــر 69 عـــــامـــــًا، رحـــــــل نــــور 
الــشــريــف، بــعــدمــا هــزمــه ســرطــان 
الـــرئـــة. رحــيــل كــتــب خــاتــمــة قصة 

تستحق أن تروى. 
ربـــمـــا واحــــــدة مـــن أكـــثـــر الـــحـــكـــايـــات املــلــهــمــة 
الشريف،  نور  في حياة  واملحورية  واملعبرة 
هــو مــا جــرى فــي أواخـــر السبعينيات، حني 
أتـــى إلــيــه رجـــل فــي الــثــاثــيــنــيــات مــن عــمــره، 
ُيدعى محمد خــان، وأخبره بأنه بــاع كل ما 
يملكه ونقل حياته من العاصمة البريطانية 
لــنــدن إلـــى الــعــاصــمــة املــصــريــة الــقــاهــرة، من 
أجل أن يخرج أول فيلم له، أعطاه سيناريو 
ــمـــــس«، قـــــــرأه نـــور  ــ ــة شـ ــ ــربـ ــ يـــحـــمـــل اســــــم »ضـ
الشريف في ساعات عدة، وقرر ليس فقط أن 
يقوم ببطولة الفيلم.. ولكن أيضًا أن ينتجه.

100  فيلم في 10 سنوات
كـــان الــشــريــف حينها واحـــدًا مــن أهـــم نجوم 
الصف األول في السينما املصرية، مع نهاية 
عـــصـــر الــســتــيــنــيــات الـــكـــاســـيـــكـــي، وخـــفـــوت 
ــــدي أبـــاظـــة، وحــســن  أســـمـــاء نـــجـــوم مــثــل رشـ
يــوســف، وشــكــري ســرحــان، وغــيــرهــم، وكــان 
جيل جديد يولد وعلى رأســه نور الشريف، 
وتحول »الوجه الجديد«ــ كما يتم وصفه في 
الــشــوق« )1966(  األول »قــصــر  تــتــرات فيلمه 

للمخرج حسن اإلمام ــ 
إلــى »نــجــم شــبــاك«، يصنع مــا يــقــارب الــــ100 
ــــال 10 ســــنــــوات، أغــلــبــهــا فــــي دور  فــيــلــم خـ

البطولة.
أفام كوميدية، أفام حركة بمزاج وأسلوب 
غربي، أفام رومانسية، وأخرى ميلودرامية، 
تــحــرك نـــور الــشــريــف فــي الــســبــعــيــنــيــات بني 
عليه  يفرضها  التي  التجارية  األصناف  كل 

اعتصم بالصمت بعد 
ثورة 25 يناير ما أدى إلى 

صدور شائعات كثيرة

اللقاء مع محمد خان 
كان محوريًا في حياة 

النجم نور الشريف

2223
منوعات

االنــتــشــار وعــــدم رفـــض أي فــيــلــم، واالتـــجـــاه 
إلــى خــيــارات »أكــثــر فنية« وأبــقــى فــي ذاكــرة 

السينما والتاريخ.
نــقــديــًا وجماهيريًا،  نــجــح »ضــربــة شــمــس«، 
وتجاوزت أهميته كونه »فيلمًا« منفردًا بقدر 
مـــا ســاهــم فـــي انـــطـــاق جــيــل جــديــد سيغير 
فــي تــاريــخ السينما تــمــامــًا خـــال الــســنــوات 
الــاحــقــة، ونـــور الــشــريــف كــان محظوظًا في 
رغــبــتــه بتغيير جــلــده وصــنــع أفـــام أفــضــل.. 
ــيــــل الـــثـــمـــانـــيـــنـــيـــات«  ــهــــور »جــ تــــزامــــن مــــع ظــ

و«الواقعية الجديدة«.

المسيرة الذهبية
فــي تــلــك الــســنــوات، قـــدم »الــشــريــف« مسيرة 
كاميرات  أمــام  للتمثيل   

ً
متنقا  ،

ً
فعا ذهبية 

املصرية،  السينما  مخرجي  أعــظــم  مــن  عــدد 
يــصــنــع انــطــاقــة عــاطــف الــطــيــب الــتــاريــخــيــة 
ــ والــذي قدم  في »ســواق األتوبيس« )1982( 
درامــا  ــــ  فــي مسيرته  تمثيلي  أداء  أعظم  فيه 
االنــفــتــاح والــتــغــيــرات االقــتــصــاديــة فــي »أهــل 
ــان وكـــتـــابـــة نــجــيــب  ــدرخــ الـــقـــمـــة« مــــع عـــلـــي بــ
محفوظ )1981(، في واحد من »ألطف« أفام 
السينما املــصــريــة وأخــفــهــا دمـــًا فــي »غــريــب 

بــيــتــي« )ســمــيــر ســيــف – 1982(، يجسد  فــي 
مــن سيرة حياة يوسف شاهني  ثانيًا  جــزءًا 
في »حدوتة مصرية« )1982(، يحقق معادلة 
الفيلم الجيد والنجاح الجماهيري في أعلى 
صـــورهـــا مـــع عــلــي عــبــدالــخــالــق فـــي »الـــعـــار« 
)1982(، بطا لواحد من أواخر أفام العماق 
)1982(. يقف  »الــطــاووس«  في  الشيخ  كمال 
الواقعية  مــن جديد مــع اســم مهم فــي »جيل 
ــديـــدة« حـــني يـــقـــوم بــبــطــولــة فــيــلــم داود  الـــجـ
ثم   )1985( »الــصــعــالــيــك«  األول  عــبــدالــســيــد 
الــثــانــي »الــبــحــث عــن سيد مــــرزوق« )1990(، 
في  انتهى معه  الطيب  بــدأ مع عاطف  وكما 
أنهى تصويره ومونتاجه بنفسه  فيلم  آخر 

»ليلة ساخنة« )1995(.
كـــل تــلــك األفـــــام، الــتــي قــدمــهــا فـــي ظـــرف 15 
ــــي تـــاريـــخ  ــات حـــقـــيـــقـــيـــة فـ ــ ــــامـ ــــي عـ ــًا، هـ ــ ــامـ ــ عـ
تلك  طـــوال  و«الــشــريــف«  املــصــريــة،  السينما 
الفترة كان يساند التجارب الجديدة البعيدة 
ــاول مــســاعــدة  عـــن »تـــجـــاريـــة الــــســــوق«، ويـــحـ
املخرجني الجدد ــ من امللفت جدًا أن أول أفام 
الثاثي »خان« »الطيب« »داود« من بطولته 
باألفام  ُيكتب  الــذي  »التاريخ  ــ ويبحث عن 
الــجــيــدة«، كما يــقــول عــن نفسه فــي تصريح 

تلفزيوني.
ل أيضًا الكثير من األفام 

َّ
وبني تلك األفام مث

ــرى، عــبــر مــعــادلــتــه الــخــاصــة  ــ الــتــجــاريــة األخـ
الــتــي أعلنها مــــرارًا: »لــو فضلت أعــمــل أفــام 
فــنــيــة طـــول الــوقــت هــقــعــد فــي الــبــيــت، عشان 
ــــررت إنــــي أعـــمـــل فــيــلــم لــلــســوق أعـــرف  كــــده قـ
أنافس فيه في شباك التذاكر، وفيلم التاريخ 
أثبتت  الــتــي  املــعــادلــة  بــيــه«. وهـــي  يفتكرني 

نجاحها في حالته لفترة طويلة.

الحاج متولي
ــم ابــتــعــاده عــن الــســيــنــمــا، إال فــيــمــا نــدر  ورغــ
نجاحا  وتحقيقه  األخيرين،  العقدين  خــال 
أكــبــر فــي الــتــلــفــزيــون، تــحــديــدًا مسلسل »لــن 
أبــــي« )1995( و«عــائــلــة  أعــيــش فـــي جــلــبــاب 
تـــاريـــخ  أن  إال   ،)2001( ــولــــي«  ــتــ مــ ــاج  ــ ــحـ ــ الـ
السينما في مصر سيذكره كثيرًا كما رغب 
اللذين  الــذهــبــيــني  الــعــقــديــن  وتــمــنــى، بفضل 
مــأ فيهما الــدنــيــا فنًا وتــجــارب ومــغــامــرات 
وتدعيمًا ملخرجني لم يكن أحد يعرفهم حني 

ِبل بطولته ألفامهم األولى.
َ
ق

هزمه املرض إذًا، بعدما قاومه عامني، وبعدما 
تمّرد على املوت ألسابيع، وخرج في كل مرة 
لينفي شائعة وفاته. هزمه املرض. رحل نور 

الشريف. ال عزاء للسينما العربية.

I I

وقفةرحيل

شهاداتمحطات

قال املنتج محمد فوزي إنه والفنان الراحل 
لــم تــكــن بينهما فــقــط عــاقــة عــمــل بــل كانت 
أن  إلى  عاقة صداقة تمتد لسنوات، مشيرًا 
ما كان يتميز به نور الشريف كمنتج هو أنه 
يفهم جيدًا متطلبات العمل الفني. وكان نور 
الــشــريــف قــد اقتحم مــجــال اإلنــتــاج ألنــه آمن 
وليس  كصناعة  السينما  بأهمية  قــال  كما 

كنوع من أنواع الفنون فقط. 
أما املنتج أمير رمسيس فقال إنه كان سعيد 
الــحــظ ألنــه شهد آخــر أعــمــال الــفــنــان الكبير 
الــراحــل نــور الشريف من خــال فيلمه »فرق 
توقيت« مشيرًا إلى إنه كان يخشاه جدًا مع 
بداية دوران الكاميرا، وكان يشعر بالخجل 
قبل أن يطلب منه إعادة أي مشهد. وأضاف 
أنــــه »كــــان داخــــل األســـتـــوديـــو مـــثـــااًل للفنان 
امللتزم املتواضع وكان خير داعم له كما كان 
ولطاملا  الجديدة،  الــوجــوه  لكل  أيضًا  داعمًا 
تـــخـــرج فـــي مــدرســتــه الــفــنــيــة الــكــثــيــرون من 

وقتها إنه تم ضبطهم. نشر حينها الكام في 
»الــبــاغ«، فطلب منه صديقه،  جريدة تدعى 
كما روى، االتــصــال بــأشــرف زكــي الـــذي كان 
وقتها نقيبًا للممثلني، ففعل والتقيا، ليتقدم 
بعدها باغًا إلى النائب العام فتم »تبرئته« 
مما نسب إليه بعدها بفترة، وأصدر النائب 
العام قرارًا بإيقاف صدور الجريدة في مصر. 
ورغــــم األزمــــة الــشــديــدة الــتــي مــر بــهــا النجم 
املــصــري نــور إال إنــه قــال »رب ضــارة نافعة« 
ووصف الحادث بأنه كان استفتاًء على حب 
الناس له، مشيرًا إلى أن أكثر ما آمله في هذا 
املــوضــوع هــو حــزن بناته وتــدهــور حالتهن 
الــنــفــســيــة بــســبــب االتـــهـــامـــات املـــغـــرضـــة الــا 

أخاقية التي الحقته.
من جهة ثانية، وفي الفترة نفسها، واجه نور 
الشريف اتهامات كثيرة عن وقوفه ضد ثورة 
25 يــنــايــر، ودعــمــه لــنــظــام الــرئــيــس املــخــلــوع 
امتنع  أنــه  مــبــارك، خصوصًا  محمد حسني 
عن التصريح طيلة تلك الفترة. فكان بالفعل 
غيابه عن اإلدالء بآرائه وتحلياته السياسية 

ــر الــنــجــم الــكــبــيــر نــــور الـــشـــريـــف بــلــحــظــات  مـ
عصيبة في حياته الشخصية، رغم نجاحاته 
ــام إصـــابـــة ابنته  الــفــنــيــة الــكــبــيــرة. فــكــانــت أيــ
مــســاعــدة املــخــرج ســـارة، مــن أقــســى وأصعب 
أيـــام حــيــاتــه، حــيــث أصــيــبــت بــفــيــروس نـــادر، 
ــاء املـــصـــريـــون، مما  ــبــ فــشــل فـــي عـــاجـــه األطــ
إلــى فرنسا ففشل  اضــطــره ألن يسافر معها 
األطـــبـــاء أيـــضـــًا، إلـــى أن ســافــر بــرفــقــتــهــا إلــى 
ــن هـــنـــاك أن ابــنــتــه مــصــابــة  انــكــلــتــرا فــعــلــم مـ
بفيروس نادر جدًا ويجب عليها أن تتعايش 
ــى غـــرفـــة الــعــمــلــيــات  ــ ــم إدخـــالـــهـــا إلـ ــ مـــعـــه. وتـ
فـــي مــحــاولــة لــتــحــســني وضــعــهــا. واســتــمــرت 
العملية ساعات طويلة، أدت إلى سقوط نور 

ر.
ّ
الشريف مغشيًا عليه من التوت

األزمة الثانية التي مر بها نور الشريف، هي 
الجنسية«، حيث  املثلية  بـــ »شبكة  عــرف  مــا 
ــريـــن قيل  ــاء فــنــانــني آخـ ــمـ ــر اســـمـــه مـــع أسـ ذكــ

حاليًا  كبير  شــأن  لهم  أصبح  ممن  الفنانني 
في عالم الفن«.

ــان الــــســــوري جــمــال  ــنـ ــفـ وقـــــد تـــحـــدث عـــنـــه الـ
اته التلفزيونية  سليمان من قبل في أحد لقاء
 إن الــفــنــان الــراحــل كــان مثقفًا وكريمًا 

ً
قــائــا

لــكــن لــيــس الــكــرم املــتــمــثــل فــقــط فــي الــذبــائــح 
واألمــــوال، »فسمو الــكــرم فــي إنــســان مستعد 
يـــشـــاركـــك مـــخـــاوفـــه وأفــــكــــاره وتــجــربــتــه في 

الحياة«.
وعـــن اكــتــشــاف نـــور الــشــريــف لــه قـــال الفنان 
  الــراحــل تــخــرج فــي مدرسته 

ّ
أحــمــد زاهـــر إن

أجـــيـــال ووصــــف زاهــــر نــفــســه بــأنــه يــعــد من 
مــرة في  أبنائه وقــدمــه للجمهور ألول  أكــبــر 
مسلسل »الرجل اآلخر« وأرجع  أي نجاح له 

إلى »الفنان نور الشريف بعد الله«.
آيــن عامر  الشابة  الفنانة  قالت عنه  أخــيــرًا، 
التي بزغ نجمها في مسلسل »الدالي« إنها 
كــانــت تعتبر نـــور الــشــريــف أبــاهــا الــروحــي 
ــم أنـــهـــا مــثــلــت فـــي بــعــض األعـــمـــال قبل  ــ ورغـ
أن  إال  ــدالـــي«  »الـ فــي مسلسل  مــعــه  أن تعمل 
هــذا املسلسل بشكل خــاص كــانــت لــه مكانة 
خاصة في قلبه ألنه امتأ بالوجوه الجديدة 
فــشــعــرت أنــهــا فـــي مـــدرســـة ســتــتــخــرج منها 
هـــي وزمــــاؤهــــا بــشــكــل ومـــفـــهـــوم مختلفني 
عــن الــســائــد، »كـــان يحضر فــي أيـــام ليس له 
تــصــويــر فيها حــتــى يــســانــدهــم ويــكــون لهم 
مــــرشــــدًا« وأنـــهـــت كــامــهــا قـــائـــلـــة: »ســأفــتــقــد 

األستاذ كما سيفتقده جمهوره كله«.
مروة...

غير متوقع، ملــا عــرف عنه مــن ثقافة شديدة 
وقدرة على قراءة األحداث والتحليل بصورة 
نور  عنها  كشف  الــتــي  الحقيقة  لكن  كــبــيــرة. 
بعد الثورة بعام تقريبًا هو أنه اعتكف لسبب 
واحــــد هــو مــلــف »شــبــكــة املــثــلــيــة الــجــنــســيــة«. 
ــــوده في  ــنـــاء وجــ وهــــو مـــا اتـــضـــح بــالــفــعــل أثـ
األردن،  في  العربية  القدس  ملتقى  فعاليات 
فالتف حوله العديد من الصحافيني وبعض 
أي  أو  معه  بلقاء  للفوز  الفضائية،  الــقــنــوات 
تــصــريــحــات ولــــو قــلــيــلــة إال أنــــه اعـــتـــذر لهم 
الشريف  تقابل  بــأيــام  وبعدها  ولكن  تمامًا. 
ــر زهـــــــــران رئـــيـــس  ــمـ ــــري عـ ــــرج املـــــصـ ــــخـ ــــع املـ مـ
قــنــاة »نـــايـــل ســيــنــمــا« ســابــقــًا، فــتــحــدث معه 
عــن ضـــرورة الــظــهــور. فــقــال لــه نــور الشريف: 
»أوافق على التحدث وإجراء حوار تلفزيوني 
ولــكــن بــشــرط وحــيــد أن تــحــاورنــي بنفسك« 
قال كامه موجهًا إياه إلى عمر زهران، وفق 
مــا روى هــذا األخــيــر. ويضيف زهـــران أثناء 
روايته للحادثة: »ودارت الكاميرات وجلست 
ألول مـــرة كــمــذيــع أمـــام الــنــجــم نـــور الشريف 
ــدأ حــديــثــه بــالــهــجــوم  ــ ــاًء عــلــى رغــبــتــه، وبـ ــنـ بـ
على كــل وســائــل اإلعـــام واإلعــامــيــني، وأكــد 
أنهم تحولوا إلى قضاة ووكاء نيابة يلقون 
بالتهم جزافًا ويحاكمون األشخاص غيابيًا، 
ويــصــدرون عليهم األحــكــام«. وأكــمــل حديثه 
 »لقد امتأت مواقع التواصل بكليبات 

ً
قائا

تظهر تلونهم من عصر إلى آخر ومن حاكم 
إلى آخر«.

مروة... 

ماذا قال عنه رفاقه؟ثالث أزمات وحب الناس
ثالث أزمات حقيقية 

واجهت النجم الراحل: 
مرض ابنته سارة، 

وموضوع »شبكة 
المثلية الجنسية«، 

وامتناعه عن التصريح 
خالل ثورة يناير

لم ينس نور الشريف يومًا 
بداياته، والفرصة التي 

أعطاه إياها النجم عادل 
إمام عندما عرّفه على 

المخرج حسن اإلمام، 
فلم يبخل على الممثلين 

الشباب بالدعم

صدم نور الشريف برحيله 
الجميع، خصوصًا 

المقربين منه، وهؤالء 
الذين عملوا معه، في 

السينما أو الدراما، فماذا 
قال هؤالء عنه؟

القاهرة ـ مروة عبد الفضيل

رصــيــد ســيــنــمــائــي وتــلــفــزيــونــي ومــســرحــي 
كبير ال ينساه تاريخ الفن في مصر والعالم 
الــعــربــي. هـــذا الــتــاريــخ كــتــبــه بــأنــامــلــه، نــور 
الشريف هذا العبقري املثقف املمثل واملخرج 
واملــؤلــف واملــنــتــج، اقتحم مــجــاالت عــدة برع 

فيها ولكن عا نجمه كممثل بشكل أكبر.
نــــور الــشــريــف هـــو مــحــمــد جــابــر العــــب كــرة 
الــقــدم فــي أشــبــال نـــادي الــزمــالــك، الـــذي ترك 
كــــرة الـــقـــدم رغــــم حــصــولــه عــلــى الــعــديــد من 
الجوائز، ورغم إشادة كل من شاهده، وقدمه 
أنــه سيكون في  القدم وأكـــدوا  ممسكة بكرة 
غضون سنوات العبًا محترفًا. لكن رغم كل 
هذه اإلشــادات والنجومية التي حققها في 
ناديه إال إنه أختار أن يسير في طريق آخر، 
طــريــق لــم يــــدرك أيـــن ســيــنــتــهــي. لــكــنــه مشى 

حتى أصبح نجمًا مصريًا كبيرًا.
لم يكن دخول نور الشريف التمثيل من باب 
كــان بتخطيط وترتيب منه،  بــل  املــصــادفــة، 
فــدخــل  فــي الــبــدايــة بــنــاًء عــلــى رغــبــة والـــده 
كلية التجارة. وبعد عام واحد تركهًا رافضا 
عالم األرقــام والحسابات، واختار أن يتقدم 

املسرحية.  للفنون  العالي  للمعهد  بــأوراقــه 
وبالفعل وجد نور نفسه بني كتب التمثيل 
ــاءة  ــ ــم الـــكـــامـــيـــرات، واإلضــ ــالـ واإلخــــــــراج، وعـ
ونجح بتفوق في كل عام وقدم على خشبة 
املسرح العديد من العروض املسرحية متقنًا 

فن اإللقاء بشكل أدهش الجميع.
تخرج نور وكان اللقاء األول له مع جمهوره 
ــال الـــــعـــــرض املــــســــرحــــي،  ــ ــ ــرة مـــــن خـ ــاشــ ـــبــ مـ
أردش  ســعــد  للمخرج  الخلفية«  »الـــشـــوارع 
الــــذي كـــان قــد شــاهــده فــي بــعــض الــعــروض 
في املعهد. يومها نال نور الشريف تصفيق 
ــادة ســعــد أردش الــــذي قــال  ــ الــجــمــهــور وإشــ
لــه إنــه سيكون صــاحــب حــظ وفــيــر فــي الفن 

وسيعلو اسمه وشأنه.
وأثـــنـــاء هـــذا الــعــرض شــاهــده املــخــرج كمال 
عــيــد، فــأعــطــاه دورًا فــي مــســرحــيــة »رومــيــو 
وجوليت« ورغم صغر مساحة الدور، إال أن 
هــذا العمل كــان بمثابة فاتحة الخير عليه، 
إمام  عــادل  النجم  وبالصدفة شاهدة  حيث 
فجلس معه وأعجب كثيرًا بموهبته وقال له 
إنــه يريى فيه نجمًا صاعدًا. هــذا وجــه إمام 
ب له لقاءات بأهم مخرجي مصر في 

ّ
بأن يرت

ذاك الوقت، وهو حسن اإلمــام. ظن الشريف 

أن عادل إمام كان يقول له كامًا في الهواء. 
الثاثي  »الزعيم« وفى بوعده، وتقابل  لكن 
ســـويـــة، وفــــي نــهــايــة الــجــلــســة فـــاجـــأ حسن 
اإلمام االثنني بقوله لنور الشريف: »تعالي 
بكرا املكتب... ليك دور عندي«. لم يملك نور 
نفسه مــن الــســعــادة وذهـــب إلــيــه فــي املــوعــد 
املــحــدد، وكــانــت املــفــاجــأة الــكــبــرى أن الـــدور 
فـــي إحــــدى ثــاثــيــات نــجــيــب مــحــفــوظ وهــو 
فيلم »قصر الشوق«، ومن هنا بدأت حكاية 
إلــى نور  مــن محمد جابر  نجم تغير اسمه 

الشريف.
ــتـــي لــم  ــور الـــشـــريـــف الـ ــ ــانـــت بــــدايــــة نـ ــذه كـ ــ هـ
يـــنـــســـهـــا، ولـــــم يـــنـــس أن عــلــيــه واجــــــب دعـــم 
ــال فــي وقــت  املـــواهـــب الــجــديــدة، هــو الــــذي قـ
إنــه يؤمن »بــضــرورة أن يكون هناك  سابق 
تواصل بني الفنان صاحب التاريخ واملمثل 
الذي يبحث عن فرصة، فكم من مواهب فنية 
مـــهـــدور حــقــهــا تــمــامــًا فـــي مــصــر فـــابـــد من 

الكشف والتنقيب عنها في أي مكان«.
استطاع نور في مسلسل »الدالي« بأجزائه 
الــوجــوه منها  الثاثة أن يكتشف عــددًا مــن 
إيــنــاس كــامــل، وأحــمــد صــفــوت وابــنــتــه مي 

التي كان هذا هو العمل األول لها. 

حدوتة مصرية سيذكرها تاريخ السينما

تميّز بالتزامه الكبير )فيسبوك(

عن 69 عامًا رحل، مستسلمًا لمرض السرطان، لكنّه ترك لنا عشرات األفالم، ومسلسالت عدة، 
جعلت منه حالة خاصة في المشهد الفني

نور 
الشريف

عرّاب المواهب الجديدة

فنون وكوكتيل

من أعماله
رحل إذًا، هذه املرة ليست شائعة. نجم شباك التذاكر في الثمانينيات 
والتسيعينيات، والضيف املحبب على البيوت العربية خال شهر 
رمضان، رحل. وقد أعلن الفنان سامح الصريطي، أمني عام نقابة 
املهن التمثيلية، أن تشييع جثمان الشريف سيتم بعد صاة ظهر 
الــيــوم األربــعــاء مــن مسجد الشرطة فــي 6 أكــتــوبــر. هنا بعض من 

الذكريات التي تركها لنا من أعماله
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مرض ابنته أنهكه  )فيسبوك(

من حبيبي دائمًا  )فيسبوك(من آخر أدواره في »خلف اهلل«  )يوتيوب(

لم ينس بداياته مع حسن اإلمام  )فيسبوك(

من ضربة »شمس«  )فيسبوك(

في موسكو  )فيسبوك(

برز نجمه في الثمانينيات  )يوتيوب(



 الــكــاتــاالنــيــة كــانــت ممنوعة 
ّ
عــلــى الــفــور أن

 
ٌ

طقًا. وما زالت بعض
ُ
 ون

ً
ومضطهدة، كتابة

من أشكال هــذا االضطهاد ســاريــة. في ذلك 
مهيمنة  الكبيرة  النشر  دور  كــانــت  الــحــن، 
على الواقع الثقافي، وتختار أسماء بعيِنها 
لــلــنــشــر، فــيــمــا تــتــجــاهــل أخـــــرى«. ويــضــيــف: 
القائمون  تــرك  »لكن في السنوات األخــيــرة، 
على تلك الدُور نشَر الشعر، كُمعطى يحمل 
ــى قـــَيـــم الـــســـوق.  قــيــمــة روحــــيــــة، وذهــــبــــوا إلــ
نــشــر صــغــيــرة  مـــع والدة دور  هــــذا  تـــزامـــن 
تضطلع بدورها الجديد، املختلف والفّعال 

في املشهد«. 
املكتوبة  الجّيدة  األعمال   

ّ
تظل العموم،  في 

»غيتو«،  في  محصورة  الكاتاالنية  باللغة 
 الدُور الكبيرة تمتنع عن 

ّ
وفقًا لتعبيره، ألن

نشرها »بحّجة عدم الربح«.
ــل مــــن حــمــاس  ــاديــ ــا يـــبـــدو عـــلـــى بــ ورغــــــم مــ
وحيوية، إال أنه يجيب بالنفي حن نسأله 
»كــا«  الكاتاالني؛  الشعر  فــي  »نهضة«  عــن 
ــنـــوات  ــبــــل خـــمـــس سـ يــــقــــول، ثــــم يــــــــردف: »قــ
حــاولــُت ومــجــمــوعــة مــن الــُكــتــاب والــشــعــراء 
أنــطــولــوجــيــا للشعراء  الــشــبــاب، فــأصــدرنــا 
الـــجـــدد، ووقــتــهــا لــفــَت ذلــــك انــتــبــاه املــيــديــا 
والناس. بينما اآلن ال توجد تّيارات أدبية 
 واحــد منهم 

ّ
ــاب، لذلك ذهــَب كــل

ّ
تجمع الــكــت

في طريق، وغدت االهتمامات فردية«. 
قبل عامن تقريبًا، أّسس باديل دارًا صغيرة 
ــم شــائــع  ــه اســ ــ ـ

ّ
لــلــنــشــر وســمــاهــا »أدّيــــــــا«. إن

ومعاصر في قرية الشاعر، وهو مستمّد من 
األصـــل الــعــربــي »الــضــيــعــة«، عــن ذلــك يقول: 

»كما ترى، أنا أحب لعبة مزج الكلمات هذه، 
الناس يفّكرون  وأشعر أن »أدّيـــا« ال يجعل 
ــم يــعــطــيــنــي انــطــبــاعــًا  فـــي مـــكـــان مــغــلــق. اســ

أندلسيًا«. 
ــاء تــأســيــس الــــدار كـــرد فــعــل عــلــى عــزوف  جـ
دور الــنــشــر الــكــبــيــرة عــن نــشــر املــجــمــوعــات 
الشعرية الــتــي تــصــدر بــالــكــاتــاالنــيــة. ورغــم 
حداثتها، ُعرفت »أدّيا« سريعًا بإصداراتها 
الــافــتــة إخــراجــّيــًا، وانــحــيــازهــا إلــى الشعر، 
يـــقـــول: »دافـــعـــي هـــو الـــحـــب. فــأنــا أنــظــر إلــى 
الكتابة كساح، وال أعرف طريقة للمقاومة 
والــــدفــــاع عـــن الــلــغــة غــيــر الــشــعــر. ثـــم إنــنــي 
هامشّي، فأنا أعيش في قرية أقصى جنوب 

الجزيرة، بعيدًا عن »املركز«. 
وخــــال هـــذه الـــســـنـــوات، تــعــّرفــت إلـــى كثير 
من الناس واألماكن بفضل الدار. إنها حّبة 
رمــٍل أضفتها إلــى جبل؛ هــو الــوفــاء للشعر 

م، وال أرى طريقة أخرى«. 
ُ
وللغتي األ

هذا الحماس لنشر الشعر الكاتاالني، جمع 
بـــاديـــل مـــع مــجــمــوعــة شـــعـــراء مــايــوركــيــن 
ة شعرية 

ّ
مجل أصــدروا  برشلونة،  يقطنون 

ــْعــُر 
َّ

الــش بــاســم »ِبـــل كــابــيــل«، ويعني حرفيًا 
ــقــان 

ّ
ــّبــعــة. الــكــلــمــتــان هــمــا شــيــئــان يــتــعــل

ُ
الــق

ــدر من  ــــح. صــ
ّ

ــار، يــــوض ــكـ بــــالــــرأس أي بـــاألفـ
فت 

ّ
توق ولكنها  عـــددًا،  عشر  ثمانية  املجلة 

ــرد فـــي املــجــمــوعــة   كـــل فـ
ّ
الـــعـــام املـــاضـــي، ألن

برشلونة ـ باسم النبريص

»الكاتاالنية« لغة صغيرة وتحتاج 
إلــى اهتمام خــاص« يقول الشاعر 
 Pau( باديل  بــاو  الشاب  الكاتاني 
جري في مدينة بالنسيا 

ُ
Vadell(، في لقاء أ

لعيدها  التحضيرات  بصخب  تضّج  وهــي 
األكـــبـــر »الــفــايــيــس«. مــنــذ أن تـــقـــّدم املــراهــق 
املولود في جزيرة مايوركا )1984( وهو في 
السابعة عــشــرة إلــى جــائــزة أدبــيــة صغيرة 
والشعر هو  كتبها،  عــن قصيدة  قريته  فــي 
املـــحـــّرك الــــذي يــقــود بـــه حــيــاتــه، أصــــدر 14 
بالكاتاالنية  يكتب  وظــل  شعرية  مجموعة 
فقط. عن ذلك يلفت في حديث إلى »العربي 
الجديد«، إلى أن وضع الشعر املكتوب بهذه 
»إذا  خصوصية:  ذات  بــتــجــارب  يــمــّر  اللغة 
نتذّكر  عامًا،  أربعن  قبل  املشهد  في  فّكرنا 

نجم الدين خلف اهلل

ــوافـــق الـــيـــوم الـــذكـــرى الــثــانــيــة واألربـــعـــن  ُيـ
لــرحــيــل مــحــمــد الــطــاهــر بــن عــاشــور )1879 
الــتــفــاســيــر   

ِّ
أَدق أحــــــد  ــِب  ــ ــاحـ ــ صـ  ،)1973-

ديد  السَّ ْعنى 
َ
امل »تحرير  ِبعنوان  عاصرة، 

ُ
امل

الِكتاب  فسير 
َ
ت فــي  الَجديد  ل 

ْ
الَعق نوير 

َ
وت

جيد«. وقد ُبنيت األجزاُء الثاثون من هذا 
َ
امل

خم على ُمصطلح »التحرير« 
َّ

التفسير الض
ـــدقـــيـــق دالالِتــــــِه 

َ
الـــــذي ســنــســعــى هــنــا إلــــى ت

وَربطها بالسياق املعرفي للشيخ.
اصــــطــــاح  فــــــي   - اًل  أوَّ الــــتــــحــــريــــر  يــــعــــنــــي 
ما  مسألٍة  تدقيق   - رين  فسِّ

ُ
وامل األصولين 

وتوضيح  تها، 
َّ
أدل في  والتمحيص  ظر 

َّ
ِبالن

ــــى تــنــتــفــي عــنــهــا 
َّ
ـــرق اســـتـــنـــتـــاجـــهـــا، حــــت ــ ــ

ُ
ط

ــبــهــات وتـــــزول الـــشـــكـــوك. بــهــذا املــعــنــى، 
ُّ

الــش
ــنــقــيــة مِلــــســــار الــَبــرهــنــة 

َ
ـــل ت

ّ
فــالــتــحــريــر يـــمـــث

ــعــف والــتــهــافــت. 
َّ

الــعــقــلــيــة مـــن مـــواطـــن الــض
ــي، َيـــضـــمـــن  ــقــ ــطــ ــنــ ــ ــي-َم ــنــ ــــعــــمــــل ذهــ وهـــــــــو، َك
ــَســه مع 

ُ
ــجــان

َ
ــج وت

َ
ــنــت

َ
ــســت

ُ
اســتــقــاَمــة املعنى امل

ســيــاق الــخــطــاب الــقــرآنــي ونــظــمــه، وجملة 
املبادئ األولى التي انبنى عليها، فا يكون 

ثمة تناقض بينها.
ــصــل 

َّ
ـــى ثـــــاٍن َيــت

ً
ومِلــصــطــلــح الــتــحــريــر َمـــعـــن

بــأســلــوب الــتــعــبــيــر والــصــيــاغــة، إذ َيــعــرض 
واِضــٍح  بخطاٍب  وتأّمله  ظره 

َ
ن ثماَر  ر  فسِّ

ُ
امل

في  موض 
ُ
والغ اإلبهام  مظاهَر  ُيزيل   ، جليٍّ

ابــن عاشور  ر. وهــذا ما أنجزه  سَّ
َ
ف

ُ
امل النّص 

)مثل:  السابقن  املفسرين  آراَء  َعـــَرض  حــن 
ابن كثير والزمخشري والرازي وابن َعطية 
دها 

َ
نق

َ
ف الــطــبــري...(  جرير  وابــن  والقرطبي 

ــن خــاصــاتــه  ـــر عــ ــم عـــبَّ ــا فـــيـــهـــا، ثــ  مــ
َ
ـــــز وَمـــــيَّ

ــارٍة تـــكـــشـــف خـــبـــايـــا املــعــنــى  ــ ــبــ ــ بـــأصـــفـــى عــ
حه للقّراء.

ّ
وتوض

محيص كتب 
َ
 املصطلح، ثالثًا، على ت

ُّ
وَيــدل

ا َعِلق بها من  نقيتها ِممَّ
َ
التفسير السابقة وت

العقل والخرافات  التي ال يقبلها  الــروايــات 

باو باديل 
ثم إنني الهامشي

ثالثون جزءًا في كتابه 
»تفسير التحرير والتنوير« 

تركها المصلح التونسي 
الطاهر بن عاشور، لعلَّ 

التحرَُّر السياسي هو 
المعنى الذي يتّوج عمله

بعض أشكال اضطهاد 
اللغة الكاتاالنية ما زالت 

سارية. اآلن تعيش األعمال 
الجيّدة المكتوبة بها 

في« غيتو«، يقول الشاعر 
الكاتاالني في حديثه إلى 

»العربي الجديد«

قبل ثالث سنوات، 
وفي مثل هذا اليوم 

تمامًا، قالت أّمي ألبي: 
»اسألو أيمتى راجعين، 

)انشلع قلبي( على 
شوفتهن..«، وكنُت 

أسمع هذا، أثناء 
حديثي معُه، عبر 

سّماعة الهاتف

لم يُستثمر بعد كرافٍد في بناء عقالنية إسالمية حديثة

هناك أيضًا من سينسى كل هذا

بحثًا عن الشعر في »الضيعة« الكاتاالنية

في أول حفل توقيع 
للدار، أهدى باديل 

فؤوسًا للشعراء

يمكن آلثاره أن تساهم 
في تحرير الفكر العربي 

من الَحْرفيَّة والجمود

إنها حبّة رمٍل 
أضفتها إلى جبل 

وال أرى طريقة أخرى بعد نهاية فرانكو، لم يعد على الشعراء الكاتاالنيين أن يقّدموا براهين 
أجيال  وحظيت  الوقت.  طيلة  قصائدهم  في  واالنتماء  المواطنة 
الموضوع  بحرية  الشباب  الشعراء 
المقاومة  لشعراء  يَُتح  لم  كما 
سلفادور  وأشهرهم  الكاتاالنية، 
ــؤالء  ــن ه ــورة(. م ــصـ إســبــيــرو )الـ
الذاتية  األشــعــار  ــى  إل تــحــّول  مــن 
فينيولي  خوان  مثل  والوجودية، 
الشعراء  لكن  فــورمــوزا.  وفيليو 
زالوا  ما  باديل  باو  ومنهم  الشباب 
تحتاج  الكاتاالنية  أن  يعتقدون 

شعرهم لحماية وجودها.

حماية شعرية

2425
ثقافة

لقاء

استعادة

يوميات

فعاليات

أصبح لديه مشروعه الخاص. يبن: »كانوا 
لن، 

ّ
شبابًا من مجاالت ومشارب شتى: ممث

ا نجول 
ّ
مسرحّين... إلخ. كانوا يكتبون، وكن

بقراءات شعرية ممسرحة، وأشياء من هذا 
القبيل«. 

أصــدرت »أدّيـــا«، حتى اآلن، تسعة عناوين 
ــًا، كـــمـــا أن مــجــمــوعــة  ــثـــريـ شـــعـــريـــة وآخـــــــَر نـ
درجــــــت تحت 

ُ
الــكــتــب الــشــعــريــة املـــنـــشـــورة أ

اسم »أوُسس دا ُسول«، وهو مستوحى من 
أندريو بيدال  قصيدة لشاعر كاتاالنّي هو 

)1959 – 1998( ـ 
ومــعــنــاه »الــعــظــام فـــي الــشــمــس«. يــبــدو أن 

 
ِّ

ــبــــار الـــواهـــيـــة، وكـــل واإلســـرائـــيـــلـــيـــات واألخــ
َيعضد  مــا  عــمــومــًا.  العقل  مــع  َيتناقض  مــا 
 :

َ
التنويري إضافة الشيخ عبارة نزَع 

َ
امل هذا 

يًا 
ِّ

»تنوير العقل الجديد« في العنوان تمش
ـــر فيه 

َّ
مـــع مــشــروعــِه اإلصـــاحـــي، الــــذي تـــأث

 
َ
بالشيخ محمد َعبده الذي زار تونس سنة

 .1903
وهكذا فالتحرير بمعانيه الثاثة )التدقيق 
في مناهج األدلــة، والتعبير الواضح عنها 
ُيفضي   

ٌ
ُمتكامل َمنهٌج  الامعقول(  وإبعاد 

إلــى »َكــشــف املــعــانــي الــســديــدة« باعتبارها 
َمقاصد   معرفية قويمة، تتماشى مع 

ً
مــادة

عن 
ُ
وت الــجــوهــريــة،  وَحقائقه  الُعليا  الــديــن 

الــَعــقــل عــلــى إدراك مــســالــك الــحــق وقــوانــن 
الكون. 

لكن، ما يزال هذا الصرح التأويلي بأجزائه 
ــًا بــكــرًا مــا ارتــادتــهــا إال القلة  الــثــاثــن أرضـ
ــم ُينظر إليه َبعُد 

َ
مــن أهــل االخــتــصــاص، ول

كرافٍد أساسي في بناء العقانية اإلسامية 
َرت بــمــنــهــج فــكــري  ـــــــوِّ

ُ
الــَحــديــثــة، الــتــي إن ط

العربي  الفكر  تحرير  فــي  أسهمت  ُمــتــوازٍن 
ــة ومــضــائــق الــجــمــود،  مــن َمــخــاطــر الــَحــْرفــيَّ
ر ســيــاســي- ــرِّ وســـــاَعـــــدت عـــلـــى إرســـــــاء تــــحــ

اجتماعي هو من متطلبات املرحلة. 
الرابع  املعنى  هو  السياسي  َر  التحرُّ  

َّ
ولعل

 عــن املعاني األولـــى لـ 
ً
ب ضـــرورة

ّ
الــذي يترت

»التحرير«، وهــو ما طــّورُه ابــن عاشور في 
كتابه »اإلسام وأصول النظام االجتماعي« 

 أخرى.
ٌ
وتلَك جادة

ــل فـــّكـــر جـــديـــًا فـــي أصـــغـــر الــتــفــاصــيــل،  ــاديـ بـ
ح »ألنه مشروعي الشخصّي وحرصت 

ّ
يوض

إنني  فيه معنى، حتى  لكل شــيء  يكون  أن 
كــنــاشــر أتــعــامــل مــع الــشــعــراء بشكل نــوعــّي 
ــيــــق، أراجــــــع كــتــابــاتــهــم ســـطـــرًا ســطــرًا،  ودقــ

ص النص من الزوائد إن ُوِجدت. 
ّ
وأخل

أو مشاركة  قــدرة  مــن  يأتي  التجربة  نجاح 
ــاونـــن مـــعـــي. وعـــلـــيـــه، نــكــون  ــعـ ــتـ جــمــيــع املـ
 َمن نشرت 

ّ
جميعنا شركاء في املشروع. وكل

لهم هم ضمن إحساسي كمجموعة وعائلة. 
َمن  إنــه مشروع جمعي، وسأذكر لك مثااًل: 
ا... 

ّ
يصّمم موقع الدار على الشبكة واحد من

وهكذا«.
في أول حفلة توقيع ألحــد إصـــدارات الــدار، 
للشعراء، ويضع  ُيهدي فؤوسًا  باديل  كــان 
الفأس كشعاٍر للدار. في نظره، »الفأس رمز 
البطيء  الـــيـــدوّي. رمــز شغل األرض  الــكــدح 
واملـــســـتـــمـــّر نــحــو هــــدف ثـــابـــت. وهــــو يــرمــز 
فـــي ســيــاقــنــا إلــــى الـــشـــعـــر. أثــــق بـــاإلنـــســـان، 
رغــم الــتــعــاســات، وأؤمـــن بــقــدرة العمل على 

التغيير. ومن هنا أنطلق«.
هذا العام، يزور باديل فلسطن، ألول مرة: 
»لدى الشعب الفلسطيني قّوة إرادة وطاقة 
في  وقّدرتها  قبل  من  تلّمستها  لقد  هائلة. 
أن  إلــى  وأطمح  فلسطينين،  شعراء  أعمال 

ينتقل إلّي شيء منها إن استطعُت«.

شعر

عبديغوث

 على الشجرة
ٌ

اب ُمعلق
ّ
فأُس الحط

يقطُر دمًا مشجوجًا
واألميرات يكذبن قبيل الرحلة

في إياب األمير من الغابة.

لو يعود الزمان القهقرى
يَت لو كنَت نيزكًا

ّ
لتمن

ف أثرًا إلى أبد اآلبدين
ّ
ال يخل
آمني..
آمني..

لكن ثّمة شيء
ــيــــوس« إلـــى االلــتــفــات  ُيــجــبــر »أورفــ

نحو »يوريديس« 
سّماُه الشعراء »إلهامًا«

وسّماُه املؤمنون »قضاًء وقدرًا«
فيما املريض ال يرى سوى

تداخل صور »املبنى باملعنى«
وانقالب السحر على الساحر

صرخة على امتداد الدهر
تبحث بني األحراش

عن بذور الكالم.

ها قد عدَت إلى األلم
وعاد األلم إليك

ترجيع قيء مدّوخ.

لو تعود الشياه إلى املرعى
واألزهار إلى الجبال
والشعر إلى الرسم

والكلمات إلى الله
ملا جلس ذات مساء عليل

»شاعر« ممراض
يصنع الصلصال األّول

آللهة رحيمة
متّوجة بخشخاش األّمهات

حكاية قبل النوم.

* شاعر من ُعمان، والقصيدة 
كاملة على املوقع اإللكتروني. 
وع: كائن خرافي مشتق  ** الرُّ
وع.  اسمه من الرَّ

الطاهر بن عاشور التحرير وميادينه

ما من أحد

الثقافة  آمال الحجار في »دار  التونسية  التشكيلية  يفتتح يوم غد معرض الفنانة 
مبدعات ويقام ضمن  المعرض عنوان  العاصمة. يحمل  ابن رشيق« في تونس 
تعتمد  للمرأة.  الوطني  بالعيد  احتفاًال  التونسية  الثقافة  وزارة  تنظمها  فعاليات 

الحجار في تجربتها على األلوان الزيتية وعلى رؤية كالسيكية.

العاصمة  في  »نبض«  غاليري  في  ميمي  فؤاد  األردني  الفنان  معرض  يتواصل 
العين  تقرأ  العواطف،  رحلة  عنوان  تحت  أغسطس/آب.   26 حتى  عّمان  األردنية 
طاقة تعبيرية خاصة بألوان حارة وعميقة. فتحضر لديه الغابة مرة بألوان صارخة 
كمشهد بعيد، ومرة يتقّدم بريشته من األشجار حتى تبدو قريبة جدًا في لوحة 

أخرى.

في  يقام  الذي  المسرحية«  »آفــاق  مهرجان  فعاليات  ضمن  غد  يوم  ُتعرض 
صالح عبد الصبور والتي  التي كتبها  الشعرية  المسرحية  مأساة الحالج  القاهرة، 
المسرح  نصوص  أبرز  من  النص  يعد  والثالثين.  الرابعة  رحيله  ذكرى  مع  تتزامن 
التفعيلة  شعر  فيه  استعمل  الصبور  عبد  أن  خصوصًا  الحديث،  العربي  الشعري 

الذي كان من رّواده. المسرحية من إخراج إسالم عبد الفتاح.

ضمن أمسيات مهرجان »بيت الدين« تستعيد المغنية البريطانية ربيكا فيرغسون 
وعلى  هوليدي.  بيلي  األميركيات،  الجاز  فنانات  أشهر  من  واحدة  أغاني   )1986(
اليوم يمكن االستماع  الثامنة والنصف من مساء  الدين« في  خشبة مسرح »بيت 

إلى فاكهة غريبة والقمر األزرق واألحد الكئيب ووقت الصيف ورجلي.

طالل بو خضر

أجـــوف يستقبل  الــقــلــب: عــضــو عضلي 
الدم من األوردة و يدفعه في الشراين.

أجـــوف يستقبل  الــقــلــب: عــضــو عضلي 
الدم من األوردة و يدفعه في الشراين.

كــّررُت هذا بصوٍت عاٍل ألف مــّرة، عسى 
 شيء،

ّ
يختفي كل

م يختِف أي شيء.
َ
ل

ثّم، وبكل ما أوتيُت من باهة، ضغطت 
:see moreكبسة الـ

ـــريـــان الـــرئـــيـــس الـــذي 
ِّ

ــــن: هـــو الـــش ــَوِتـ ــ الـ
ــان بــــالــــّدم الــنــقــيِّ  ــ ــسـ ــ ي جـــســـَم اإِلنـ

ِّ
ــغــــذ يــ

الخارج من القلب.

■
ــُع واالســـتـــئـــصـــال،  ــلـ ــقـ ــُع«، هــــو الـ ــ ــلـ ــ ـ

ّ
ــــش »الـ

حسب النبطّيات السريانّية واآلرامّية.
عــّيــات« 

ّ
»الــشــا  

ُ
لفظة بكثرة  ــت 

َ
ــعــِمــل

ُ
اســت

 مئة عاٍم 
َ

في بدايات القرن املاضي، قبل
الصغيرة  للطقطوقات  كــإشــارٍة  تمامًا، 
ــات الــفــلــســطــيــنــّيــات  ــهــ ّمــ

ُ
ــتــهــا األ

ّ
الــتــي غــن

ألبنائهن مّمن سَرقهم الـ »سفر برلك«.

■
»غوغل سيرش« مفيد بعض األحيان  الـ

طى.
ُ

ألجل أن تصير أبلَه واِثق الخ

■
الـــســـفـــر بــــرلــــك: اصـــطـــاحـــًا بـــالـــتـــركـــّيـــة: 
الــتــجــّهــز والــحــشــد لــلــحــرب، أّمــــا حــرفــّيــًا 
فالّسفر هو الرحيل، و البر هي الديار، 
 مع البر لتعني 

ُ
ربط

ُ
و الـ لك أداة وصل ت

الرحيل الطويل، و قد ترجمُه اللغوّيون 
ــة بــا  ــ ــــروحـ ــــى: »الـ ــذاك إلــ ــ ــ ــراق آنـ ــعــ فــــي الــ

رجعة«.

■
ــــه 

ّ
ــرق »الـــــبـــــردونـــــي« أن ــ ــن مــــيــــزات عــ ــ ومــ

اللماعة  األسطح  تنظيف  كلور  يصبح 
عند حاجته.

■
سكبُت كأسًا.

■
، مــا مــن أحــٍد 

ً
طــّيــب وطـــــز يــعــنــي، وَمـــثـــا

■
 التي أخطأت أمي، قذيفة الهاون 

ُ
الطلقة

عتها أرضًا، دمعاُت الخوف.
َ
التي أوق

■
 

َ
 أبـــي تــمــامــًا كيف

ُ
الــّصــمــُت الـــذي يــعــرف

يقوله، بهدوء.

■
تغرق،  أن  قبل  ألبيها   

ُ
الطفلة قالتُه  مــا 

ــة، 
ّ
 الــصــغــيــرة فـــي جــيــب الــُجــث

ُ
الـــرســـالـــة

 
ُ
 مـــع الــطــلــقــة فـــي ظــهــرهــا، الــثــقــة

ُ
ـــة

ّ
الـــقـــط

الهيلوكابتر،  الحطب،  شــاُي  بالغرباء، 
عـــنـــاق الــجــمــيــع لــلــجــمــيــع، الـــصـــواريـــخ، 
ــاُت قـــــبـــــل الــــــــــخــــــــــروج، املـــــيـــــغ،  ــيـــــ تـــــــوصـــــ
الجوع،  الطريق،   

ُ
خريطة االبــتــســامــات، 

ـــف في 
َ

ـــكـــتـــش
ُ
االخـــتـــنـــاق، الــبــســكــويــت امل

الحقيبة، البرد، الّرغبة، الخيمة، غضُب 
ـــك غــبــي، الــعــبــور، الحاجز، 

ّ
األصــدقــاء أن

السجائر املطعوجة، الضحكات، املوت، 
األموات، الخ الخ.

■
شلُع القلب، العضو العضلي 

َ
تفاصيل، ت

نسى،
ُ
ّم ت

ُ
األجوف، ث

قّصة صغيرة، ال شيء ُمضحك بها أبدًا، 
 تذّكرها.

ُّ
يستحق

■
ا يومًا هنا، وكم أحببنا ذلك،

ّ
ُكن

وكفى.
)1 آب/ أغسطس 2015(

َكـــــْم كـــانـــت تــلــك األغـــانـــي،   اآلن، 
ُ

يـــعـــرف
الترنيمات، تشلُع القلب.

وما من أحٍد، أيضًا، يذكُر، إال القليل، عن 
اللذين ماتوا، أو هاجروا، أو  ُكل أولئك 

اختفوا، أثناء السفر برلك.

■
ـــســـيـــنـــا، نـــنـــســـى، وُهـــــنـــــاَك أيــــضــــًا، َمـــن 

َ
ن

 هذا.
ّ

سينسى يومًا، ُكل

■
 

َ
ُكــــــل تـــلـــك الـــتـــفـــاصـــيـــل، ومـــــــؤِلـــــــٌم، كـــيـــف

ستختفي،
 هذا، سيصيُر سطرًا:

ّ
ثّم، ال فرق، ُكل

 تـــاريـــخـــيٌّ فــــي ســـوريـــة 
ٌ

 تــــحــــّول
َ
»حـــــــدث

قادها إلى كذا وكذا«.
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الرُّوع

الشاعر بتصوير: خوان بيدال 

مقطع من بورتريه للطاهر بن عاشور

علي مقوس، أكريليك وحبر وكوالج على ورق، 160 × 140 سم



تراث

نسخ الواسطي 
مخطوطة مقامات 

الحريري، وزّوقها 
برسوماته، فكانت تلك 

المنمنمات عمال له ريادة 
في تاريخ الفن التشكيلي 

اإلسالمي

منمنمات الواسطي
عبقرية المزاوجة بين النص المكتوب والرسم المنظور ]3/3[

اإلسكندرية ـ محمد الفقي

مــــــا يـــــزيـــــد مــــــن تــــقــــديــــر عـــبـــقـــريـــة 
الــواســطــي جـــرأتـــه عــلــى الــتــصــدي 
ــاد، وتـــحـــديـــه  ــ ــتـ ــ ــعـ ــ لــــلــــمــــوروث واملـ
وإعــالؤه  الكتب،  في نسخ  التقليدية  للنظرة 

لشأن التصوير الذي كان غائبا عنها. 
وفــــي املــجــتــمــع الـــبـــغـــدادي، الـــــذي عــــاش فيه 
دى 

َ
الواسطي، والذي كان النموذج الذي ُيقت

به في العالم اإلسالمي، كانت مكانة الخطاط 
املصّور،  أرفــع بكثير من مكانة  النساخ(  )أو 
فـــجـــاءت مــنــمــنــمــات الــواســطــي لــتــكــون ثـــورة 
على العرف السائد في نسخ الكتب، ولتلفت 
النظر بــقــوة إلــى أهمية املــزاوجــة بــن الخط 
والصورة، وتجسيد املقروء في صورة عمل 

فني مادي ذي أبعاد وألوان ومعان. 
للواسطي،  اإلبــداعــيــة  التجربة  هــذه  وتعتبر 
الــتــي قــامــت على املــزاوجــة بــن الــنــص األدبــي 
والـــرســـم الــفــنــي، تــجــربــة مــتــفــردة فـــي تــاريــخ 
الكتاب اإلسالمي وفي تاريخ الفن التشكيلي 
أنها كانت على درجــة كبيرة  اإلســالمــي. كما 
من األهمية في التعامل مع النصوص األدبية.  
وفــضــال عــن ذلـــك، وكـــأي مــجــدد مــبــدع، تميز 

الــواســطــي بـــأن فــيــه قــــدرا كــبــيــرا مـــن الــجــرأة 
على مخالفة املوروث أو السعي إلى تغييره. 
ــك لـــوال نفسه  ــان الــواســطــي لــيــفــعــل ذلـ ــا كـ ومـ
ارتــداء  وعلى  املــألــوف  على  املتمردة  الوثابة 
عباءة التقليد، ولوال ثقته الكبيرة في ملكته 
اإلبداعية، وقدرته على توليد الجديد، وبعث 
الروح في النص املكتوب من خالل االعتماد 

على طاقة الصورة، واستخدام املخيلة. 
وتتجلى عبقرية الواسطي أيضا في اختياره 
ــــان يـــرســـم مــنــمــنــمــاتــهــا.  لــلــنــصــوص الـــتـــي كـ
مـــة 

ّ
فـــفـــي بـــعـــض األحــــــيــــــان، كــــــان هــــــذا الـــعـــال

املقامة ليعبر عن  أكثر من مقطع من  يختار 
مضمونها رسما. تمتاز منمنمات الواسطي 
بـــوحـــدة عــنــاصــرهــا الــفــنــيــة والــجــمــالــيــة من 
جــهــة، وبتنظيمها وتــوزيــعــهــا مــرســومــة في 

مخطوطة مقامات الحريري من جهة أخرى.
ــــب الـــفـــنـــيـــة ملــنــمــنــمــات  ــوانـ ــ ــجـ ــ ومـــــــن أبـــــــــرز الـ
الــواســطــي أنـــه أدخــــل الــكــتــابــة فــي رســومــاتــه 
للمقامات، ذلك لكون الكتابة وصفا تفصيليا 

للحدث الذي تصوره املنمنمة. 
ولكون الواسطي خطاطا ورساما، فقد زاوج 
 
ً
بن الكتابة والرسم، بحيث إننا نجد تداخال
الــورقــة، مما يعطينا  بينهما ضمن مساحة 

الورقة ككل هو املساحة  انطباعا بأن سطح 
والرسم  الخط  فيها  يجتمع  التي  املرسومة 

في وحدة كاملة وقوية ومتماسكة. 
وحــــن كــــان الـــواســـطـــي يــرســم املـــقـــامـــات كــان 
يـــحـــاول أال تــكــون مــنــمــنــمــاتــه مــتــشــابــهــة، بل 
كان يعمل على جعل كل منمنمة متفردة في 
إلــى وضع  كــان يلجأ  شكلها. وللقيام بذلك، 
ــفــــروق فـــي أجــــــزاء الــتــكــويــن الــفــنــي  بــعــض الــ
 في درجة اللون 

ً
للمنمنمات؛ كأن يغير مثال

في مواقع استخدامه، أو أن يغير في تفاصيل 
الــبــنــاء الـــذي تــجــري فــيــه - أو عــنــده - وقــائــع 
املقامة، أو أن يغير أماكن توزيع األشخاص 
بامللل،  املشاهد  يشعر  ال  حتى  املنمنمة  فــي 
وال يحس بالتكرار. ومــع هــذا الــحــرص على 
تفادي التكرار، كان الواسطي بارعا في رسم 

)بطل مقامات  السروجي  زيد  أبي  شخصية 
الحريري( بحيث تميزها العن من أول نظرة 

في كل لوحة.
ــبــــط تـــكـــويـــن كــــل مــنــمــنــمــة، رســمــهــا  ــد ارتــ ــ وقـ
وملا  يزوقها.  التي  الــورقــة  بحجم  الواسطي، 
كانت مساحة ورقة املخطوطة محددة الطول 
الــــعــــرض، ومــتــمــاثــلــة مـــع غــيــرهــا مـــن أوراق 
ذلــك محفزا  كــان  الحجم، فقد  فــي  املخطوطة 
ــأن يـــمـــارس إبـــداعـــه فـــي حـــدود  لــلــواســطــي بــ
الــحــيــز املــتــاح، وأن يــرّكــز جــل اهــتــمــامــه على 
عناصر املنمنمة وتكوينها. وفي هذا اإلطار، 
كــان الواسطي يعمل على إبــراز ما في نص 
املقامة - التي يرسمها - من تفاصيل مثيرة؛ 
األخرى  ومفرداتها  شخصياتها  يجعل  بأن 
ــــواء أكـــانـــت حــيــوانــيــة أم نــبــاتــيــة - ذات  – سـ
حركة عالية، بحيث تبدو ملن يطالع املنمنمة 
وكأنها تسبح في فضاء واسع. ولتحقيق هذا 
الهدف كان الواسطي حريصا على أال يؤطر 
ملنمنمات  الــــدارس  أبــدا.ويــالحــظ  منمنماته 
الواسطي أنه كان يستخدم تكوينات عديدة 
التكوينات تتفاوت فيما  في تزاويقه. وهذه 
بينها تفاوتا كبيرا، بحسب دالالت كل نص 
بسيط،  ما هو  التكوينات  تلك  فمن  يرسمه. 
إذ يحتوي على عدد محدد من الشخصيات 
)من واحد إلى ثالثة مثال(، أو يكون التكوين 
أصــــعــــب، حـــيـــث يـــتـــألـــف مــــن ســـتـــة أشـــخـــاص 
والحشود.  املجاميع  إلــى  يصل  حتى  فأكثر 
 فإننا نراهما 

ً
وحن كان يرسم شخصن مثال

 عن 
ً
متقابلن أو متماثلن ومتباعدين قليال

تختلف  منهما  كل  حركات  ولكن  بعضهما، 
عــن حــركــات اآلخـــر. وقــد يفصل بينهما بأن 
يــرســم نــبــتــة طــويــلــة الــســاق مــــوردة ومــورقــة 
في الفراغ الواقع بينهما،ً أو يضيف شريطا 
أحدهما  ثــيــاب  يــزخــرف  أو  بينهما،  عشبيا 

بزخارف ملونة جميلة تختلف عن زخــارف 
رفيقه اآلخر. وفي بعض األحيان كان يضيف 
جانبي  عــلــى  نخلة  أو  شــجــرة  املنمنمة  إلـــى 
اللوحة، أو يرسم بناء معماريا وراء الجمل 
ــامـــة؛  ــقـ ــبـــه إحـــــــدى شـــخـــصـــيـــات املـ الـــــــذي تـــركـ
لــيــوضــح بــذلــك طــبــيــعــة الــبــيــئــة الــتــي تــجــري 
فــيــهــا األحــــــداث، ولــيــزيــد مـــن قــيــمــة املنمنمة 
ما  وكثيرًا  ثانية.  من جهة  تكوينها  وجمال 
كان الواسطي يجزئ صورته إلى جزئن أو 
أكثر، تمكينا لتبيان الفوارق االجتماعيـة، أو 
تعبيرًا عن ازدواجــيــة في املــوقــف، على نحو 
ما نراه واضحا في صورته للمقامة الحادية 
والعشرين؛ حيث نرى فـي أسفل الصورة أبا 
زيد السروجي يهاجم والي املدينة، في حن 
الصورة  أعلى  في  وحاشيته  الوالي  نشاهد 
ــــراه في  فـــــي جــلـــــســة مــتــرفــة. ومـــثـــل ذلــــك مـــا نـ
لوحته »مسافرين فــي املــديــنــة«، إذ رســم في 
املدينة،  تفاصيل  اللوحـة  مـن  العلـوي  القسم 
منازلها  وغـــرف  املــعــمــاريــة  طبيعتها  مبينا 
وجــوامــعــهــا بشكل مستقر وثــابــت، فــي حن 
تـــتـــحـــرك فــــي الـــقـــســـم الــســفــلــي مــنــهــا جــمــوع 

الناس عبر حياتهم اليومية.  
في  الواسطي  بعبقرية  الكثيرون  أشــاد  وقــد 
يقول  املـــثـــال،  سبيل  فعلى  منمنماته.  رســـم 
جــــورج عــيــســى فــي كــتــابــه )شــيــخ املــصــوريــن 
الــــعــــرب، يــحــيــى بـــن مــحــمــود الـــواســـطـــي( إن 
ــع في  ــابــ ــــدي واألصــ ـــر األيــ

ّ
ــذا الـــفـــنـــان »ســـخ هــ

ووظف  شخوصه،  انفعاالت  لعكس  رسومه 
الــزخــرفــّيــة،  والتنغيمات  واأللــــوان  الــخــطــوط 
للتعبير عــن الــظــاهــر والــبــاطــن فــي موضوع 
فــنــه، عبر حــس مــرهــف، ومــقــدرة مــتــفــردة في 
األلــوان، ووضعية الشخوص،  عملية توزيع 
وتوازن األشكال، وتناظر العناصر املختلفة 

في اللوحة«.
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المقامة الصفرية

ا  لََمّ َقاَل:  ِهَشاٍم  بُْن  ِعيَسى  َثنا  َحَدّ
إِلََيّ  َدَخَل   ، الَحِجّ ِمَن  الُقُفوَل  أََرْدُت 
نَِجاِر  ِمن  َرُجــٌل  ِعْنِدي  َفَقاَل:  َفتى 
َويَْرُقُص  الُكْفِر،  إِلَى  يَْدُعو  ْفِر،  الُصّ
الُغْربَُة،  بـَـْتــُه  أََدّ َوَقــْد  ْفِر،  الُظّ َعلى 
َحالُه  ألَُمِثَّل  إِلَْيَك،  الِحْسَبُة  ْتِني  َوأََدّ
ــًة  ــَك، َوَقـــْد َخــَطــَب ِمــْنــَك َجــاِريَ ــَديْ لَ
وتسُرّ  الَحاِضريَن،  ُتْعِجُب  َصْفَراَء، 
ِمنهما  يَْنُجُب  أَْحَبْبَت  َفِإْن  الَنّاِظِريَن، 
َفِإَذا  َواألَْسَماَع،  الِبقاَع  يَُعُمّ  َولٌَد 
َهذا  وَثَنْيَت  ــَط،  ــَرّيْ ال َهــذا  ــَت  َطــَويْ
الَخْيَط، يَُكوُن َقْد َسَبقَك إِلى بَلِدَك، 

َفَرأْيَك ِفي نَْشِر َما ِفي يَِدَك.
َقاَل ِعيَسى بُْن ِهَشاٍم: َفَعِجْبُت ِمْن 
إِيَراِدِه، َولُْطِفِه ِفي ُسَؤالِِه، َوأََجْبُتُه 
الَمْجُد  يَُقوُل:  َفَأنَْشَأ  ــراِدِه،  ُم ِفي 
الَكِريِم  َويَُد   / ْفلـى  الُسّ بِالَيِد  يُْخَدُع 

َوَرأْيُُه أَْعَلى.
عن )مقامات بديع الزمان الهمداني(

ــان  ــزمـ فـــي مـــقـــامـــات بـــديـــع الـ
الفذ  الكاتب  هذا  يلجأ  الهمذاني 
سبك  في  المسجوع،  الكالم  إلــى 
كبيرة  طــاقــة  عــن  يكشف  بــديــع 
إتقانه  ــى  إل إضــافــة  السبك،  فــي 
ــنــظــم على  الـــعـــروض وال لــعــلــم 
هشام  بن  فعيسى  الخليل.  أوزان 
تكون  تكاد  المتخيلة  الشخصية 
وهذا  القول،  فنون  بجميع  ملمة 

شأن الراوي في فن المقامة.
لتمثٍل  مؤسسة  صفحتين،  على  أو  صفحة  على  الواسطي  أعمال  ميزة  هي  تلك 

خاص من قبل هذا الفنان للعالم أثار المهتمين بالجماليات العربية اإلسالمية.

على الرغم من كل هذه الخصائص واملزايا 
التي تفّردت بها منمنمات الواسطي، فإنها 

لم تسلم من النقد. ففي حني اعتبرها بعض 
الدارسني من أفضل وأجمل الرسوم التي 

أنتجت في العصر العباسي، رأى فيها 
بعض النقاد املعاصرين الكثير من الهنات، 

كابتعادها عن تقاليد التصوير، وغياب 
املنظور )البعد الثالث( منها؛ حيُث اكتفى 
ول والعرض وأهمل 

ّ
الواسطي بُبعدي الط

الُعمق، كما أنه لم ُيْبِد اهتماما بتفاصيل 
أجزاء الجسم، أو بتفاصيل التشريح، أو 

بالخلفّية واألرضّية، وكذلك عدم اهتمامه 
بالتزام النسب بني أعضاء الجسم. 

ومع ذلك، فإن مثل هذا النقد يمثل نوعا من 
التجني على الواسطي، ألنه ال يجوز لنا أن 

نحاكم فنانا بمعايير غير املعايير التي كانت 
سائدة في عصره، بل علينا أن نقّيم إبداعاته 
في ضوء ما كان متميزا ومعروفا في زمانه 

وفي البيئة التي كان يقيم فيها. وعلينا أال 
ننسى أن الواسطي فنان إسالمي وشرقي، 
ينتمي إلى مجتمع ذي تقاليد فنّية مختلفة 
عن املجتمعات التي نبت فيها النقد الفني 

الحديث. ويكفي الواسطي فخرا أنه زاوج بني 
النص املقروء والرسم املنظور، وأنه نجح في 

التعبير عن املنهج الجمالي للرسم العربي 
اإلسالمي، وكان أمينًا ومبدعًا في التعبير 

عن قيم ذلك املنهج، فرسم لنا املنمنمات التي 
جّسد من خاللها الروح العربية للعقيدة 

اإلسالمية.
محمد...

جماليات 
عربية إسالمية

ارتبط تكوين كل منمنمة 
رسمها الواسطي بحجم 

الورقة التي يزوقها

األربعاء 12 أغسطس / آب 2015 م   27 شوال 1436 هـ  ¶  العدد 345  السنة األولى
Wednesday 12th August 2015

اعتمد الواسطي رؤية تشكيلية لتنفيذ أعماله )ويكيبيديا( مزج الواسطي بين الكتابة والرسم )ويكيبيديا(
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رياضة

ألغيت مباراة في الدور االول لكأس أملانيا لكرة 
القدم بن اوسنابرويك املنتمي للدرجة الثالثة 

واليبتسيغ في الدقيقة 71 بعدما أصيب الحكم 
بقداحة ألقيت عليه من مدرجات جماهير الفريق 

صاحب الضيافة. وكان اوسنابرويك املضيف 
متقدما على منافسه املنتمي للدرجة الثانية 0-1 

عندما أصيب الحكم مارتن بتيرسن في رأسه. 
وأثارت الحادثة جداًل في أملانيا، وينتظر أن يتخذ 

االتحاد األملاني لكرة القدم إجراءات تأديبية.

قال زوران بوبوفيتش، رئيس بارتيزان بلجراد 
بطل صربيا، إنه سيفعل كل شيء ممكن ملنع 

األندية األوروبية األخرى من التعاقد مع 
العبه املوهوب، أندريا زيفكوفيتش. وخطف 

زيفكوفيتش األنظار عندما ساعد صربيا على 
الفوز بكأس العالم تحت 20 عاما، في يونيو/

حزيران املاضي. وقال وكيله أخيرا إن تشيلسي 
وبلنسية لديهما رغبة في التعاقد مع الالعب 

الشاب.

ذكـــــــرت تـــقـــاريـــر صـــحـــافـــيـــة أن تــشــيــلــســي 
ــلــــى عـــقـــوبـــة  اإلنــــجــــلــــيــــزي قـــــــرر الــــطــــعــــن عــ
طـــــرد، نــالــهــا الــــحــــارس الــبــلــجــيــكــي، تيبو 
كــورتــوا، فــي مــبــاراة ســوانــزي سيتي. وإذا 
أخــفــق تشيلسي فــي مــســعــاه، فـــإن اسمير 
بيجوفيتش حارس البوسنة سيحل مكان 
كورتوا في مباراته أمام مانشستر سيتي.

ذكر نادي موناكو، ثالث الدوري الفرنسي لكرة 
القدم، أنه مدد عقد العب وسطه البرتغالي برناردو 

سيلفا عاما إضافيا حتى 2020. ولعب برناردو 
سيلفا املوسم املاضي مع موناكو ُمعارًا من بنفيكا 

مع إمكانية شرائه مقابل 15 مليون يورو. ونفذ 
نادي االمارة الفرنسية البند املتعلق بضم الالعب 

في نهاية موسم طيب خاض خالله 45 مباراة 
وسجل 10 أهداف مع 4 تمريرات حاسمة في 

مختلف املسابقات، ووقع على عقد حتى 2019.

رفض عقوبة كورتوا

إلغاء مباراة 
في ألمانيا بعد رشق 

الحكم بقداحة

بارتيزان يتطلّع 
لإلبقاء على »الجوهرة« 

زيفكوفيتش

موناكو الفرنسي
يمدد عقد البرتغالي 

برناردو سيلفا

شنَّ أسطورة الكرة البلغارية خيرستو ستويتشكوف ُهجومًا الذعًا على مدرب مانشستر يونايتد 
جميع  بتدمير  إياه  وُمتهمًا  فنيًّا،  والفقير  المتواضع  بالمدرّب  إياه  واصفًا  غال،  فان  لويس 
الالعبين تحت إشرافه، وأّكد نجم برشلونة السابق أّن السياسة التي ينتهجها تسبّبت في رحيله 

عن صفوف البرسا السابق إلى سيسكا صوفيا البلغاري عام 1998.

ستويتشكوف يصف فان غال بالمدرب الفقير فنيًّا  )فرانس برس(
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حسين غازي

تــتــحــضــر جــمــاهــيــر الـــكـــرة الــعــربــيــة 
ــــن ونــــــــــاري فـــــي كــــأس  ــاخـ ــ ــاء سـ ــقــ ــلــ لــ
السوبر السعودي والذي تستضيفه 
العاصمة البريطانية لندن، مسرح املواجهة 
ــــدوري املحلي  الــكــبــيــرة بـــن الــنــصــر، بــطــل الــ
ــره الــــهــــال، بـــطـــل كـــأس  ــيـ لـــكـــرة الــــقــــدم، ونـــظـ
وسيستضيف  الــشــريــفــن،  الــحــرمــن  ــــادم  خـ
ملعب لوفتس رود، معقل نادي كوينز بارك 
الــذي كــان فــي السابق  اللقاء، وهــو  رينجرز، 

لنادي شيبردس بوش.
مسرح اللقاء الناري:

استاد القمة السعودية افتتح في عام 1904، 
ــة املــلــعــب  ــيـ وقـــــام املــنــظــمــون بــتــحــضــيــر أرضـ
بأفضل طريقة ممكنة، بهدف أن تكتمل هذه 
املباراة بصورة رائعة، وتخرج هذه النسخة 
العديد  رود  لوفتس  واستقبل  حــلــة،  بأبهى 
الـــدولـــيـــة، ولــعــبــت منتخبات  املـــبـــاريـــات  مـــن 
 
ً
ــيـــدانـــه، ونـــذكـــر مــثــا كــثــيــرة عــلــى أرضـــيـــة مـ
املنتخب اإلنــجــلــيــزي، غــانــا، روســيــا، كــوريــا 
أكثر،  القائمة  وتــطــول  أستراليا،  الجنوبية، 
وهذا يعني أن امللعب سيكون مجهزًا بشكل 

كبير الحتضان مواجهة الهال والنصر.
ــدان الســـتـــقـــبـــال الـــقـــمـــة فــي  ــيــ ــــذا املــ اخـــتـــيـــار هـ
إنــجــلــتــرا كــــان مــثــالــيــا، ألنــــه مـــن الــصــعــب أن 
هائلة،  بــأعــداد  السعودية  الجماهير  تزحف 
أو أن تصل إلى 50 ألف شخص، ولذلك كان 

أعلنت شبكة قنوات أبوظبي الرياضية عن 
تــشــفــيــر جــمــيــع مــبــاريــات دوري املــحــتــرفــن 
ــة تــحــدث  ــعـ اإلمــــاراتــــي لـــكـــرة الــــقــــدم، فـــي واقـ
ألول مرة في املنطقة العربية، لزيادة موارد 
ــة وحــــــث املـــشـــجـــعـــن عـــلـــى حـــضـــور  ــ ــديــ ــ األنــ

املباريات.
وقالت أبوظبي الرياضية في بيان رسمي: 
»في إطار السعي ملواكبة التوجهات العاملية 
ــا لــحــقــوق  ــمـ فـــي نــقــل وبــــث الـــــدوريـــــات، ودعـ
الـــعـــربـــي  الـــخـــلـــيـــج  يــــدخــــل دوري  ــة،  ــ ــديــ ــ األنــ
مــرحــلــة جــديــدة من  بـــاإلمـــارات  للمحترفن 
خال تشفير جميع مباريات الدوري اعتبارًا 

من املوسم الجديد 2015-2016«. في املقابل، 
يأتي هذا القرار، الذي يحدث ألول مرة منذ 
انـــطـــاق الـــــــدوري، خـــطـــوة احــتــرافــيــة تــؤكــد 
ريادة اإلعام اإلماراتي خاصة أنه أول دوري 
العربية،  املنطقة  فــي  بالكامل  تشفيره  يتم 
للمحترفن  العربي  الخليج  دوري  ودخــول 
إلــى  املــســابــقــة  الــكــامــل ينقل  التشفير  عــصــر 
عصر جديد ويــدخــل بــالــدوري إلــى مصاف 
الدول املتقدمة كرويا، التي تعتمد التشفير 
في نقل دورياتها، في وقت من املتوقع فيه 
لــلــمــبــاريــات في  الــكــلــي  التشفير  يــســاهــم  أن 
إعادة الجماهير إلى املدرجات. وفي املوسم 

املاضي، وقع االختيار على بعض املباريات 
لــتــشــفــيــرهــا، بينما كــانــت مــعــظــم املــبــاريــات 
أن  وُيــذكــر  مقابل.  دون  للمشاهدين  متاحة 
قناة أبوظبي الرياضية نالت مؤخرًا حقوق 
املمتاز ملدة  الكويتي  الـــدوري  مــبــاريــات  بــث 
ست سنوات، في وقت تتنافس فيه أبوظبي 
الرياضية مع شبكة قنوات بي. إن سبورتس 
على حقوق بث معظم البطوالت الكبرى في 
القطرية  الشرق األوســط، وإن كانت املحطة 
تــمــلــك حــالــيــا مــعــظــم حـــقـــوق بـــث الــبــطــوالت 

األوروبية. 
)العربي الجديد، رويترز(

مواجهة 
السوبر 
السعودي

ستستضيف مدينة الضباب لقاء 
القمة في السوبر السعودي، 
بين بطل الدوري، نادي النصر، 

والفائر بلقب كأس خادم الحرمين 
الشريفين، نادي الهالل، والتي 

ستجري اليوم األربعاء، على أرضية 
ملعب لوفتس رود

أبوظبي الرياضية ُتشفر مباريات الدوري
العربي الجديد

يعتزم نادي الريان القطري التعاقد مع مدافع 
الــبــاراغــواي  ومنتخب  الــبــرازيــلــي  فامينغو 

لكرة القدم، فيكتور كاسيريس.
ــى الــــدوحــــة وذلـــك  ــل كــاســيــريــس إلــ ــد وصــ وقــ
ــد،  ــاقــ ــعــ ــتــ ــال إجـــــــــــــــــراءات الــ ــ ــمـ ــ ــكـ ــ ــتـ ــ ــــدف اسـ ــهــ ــ بــ

والخطوات الازمة.
وسينهي الريان بالتالي ملف ضم املحترفن 
األجانب، حيث سبق أن تعاقد في وقت سابق 
مـــع اإلســـبـــانـــي، ســيــرخــيــو غـــارســـيـــا، وكــذلــك 
سيبقى  فيما  ميونغ،  كو  الجنوبي،  الكوري 

في صفوفه البرازيلي، رودريغو تاباتا.
ــاحـــب الــــــــ30 عـــامـــا،  وشـــــــارك كـــاســـيـــريـــس، صـ
مــؤخــرًا مــع منتخب بـــاده فــي بــطــولــة كوبا 
ــا فــــي تــشــيــلــي، ويـــلـــعـــب فــــي صــفــوف  ــركـ ــيـ أمـ
مباراة   70 معه  وخــاض   2007 منذ  املنتخب 
دولــيــة. وقــد بــدأ مــشــواره مع فريق ليبيرتاد 
في الباراغواي منذ 2004 وحتى 2012، حيث 

انتقل  بعد ذلك إلى نادي فامينغو.
ــة األحـــد  مـــن جــهــة أخـــــرى، وصــــل إلــــى الـــدوحـ
ــــب وســـط  ــم، العــ ــ ــوريــ ــ الـــبـــرتـــغـــالـــي، روبـــــــن أمــ
ــرة،  ــ ــوكــ ــ ــفــــوف الــ ــام لــــصــ ــمــ بـــنـــفـــيـــكـــا، لــــانــــضــ
 ألحــــد األرجــنــتــيــنــيــن، 

ً
حــيــث ســيــكــون بـــديـــا

من  بطلب  وغــاســتــون،  ســاشــا  سيباستيان 
املدرب األوروغواياني، خوسيه ماوريسيو.

أيضا عقد محترفيه بوجود  الــوكــرة  وأكــمــل 
املـــغـــربـــي، مــحــســن مــتــولــي، والـــعـــراقـــي، علي 

إرحيمة.

الباراغواياني كاسيريس يقترب من الريان

لن يتمكن الثنائي، سالم الدوسري وناصر الشمراني، العبا الهالل من اللعب 
في قمة السوبر السعودي، الذي ستستضيفه العاصمة اإلنجليزية لندن، 
وحسن  الغني،  عبد  حسين  السعودي،  النصر  العب  حال  هو  وكذلك 
الراهب، وذلك بقرار صادر من لجنة االنضباط، على خلفية أعمال قام 

بها الالعبون، مما دفع اللجنة ألخذ هذا القرار الصارم.

غيابات القمة

2829
رياضة

منع إيريرا من التدريب في المكسيك
قال رئيس رابطة الــدوري املكسيكي لكرة القدم إنريكي بونيا إن املدير 
الفني السابق ملنتخب الباد ميجل إيريرا ممنوع من التدريب في مرحلة 

ذهاب الدوري املحلي )أبرتورا 2015(.
وقال بونيا »أعضاء الجهاز الفني ألي منتخب، أيا كانت درجته السنية، 
لن يتمكنوا من التعاقد مع أي ناد في البطولة التي توقفوا عن املشاركة 

فيها«.

كلوب يرفض عرضًا لتدريب مارسيليا
ــر الــفــنــي األملـــانـــي  ــديـ رفــــض املـ
ــل  ــــوب، الـــــــذي رحـ ــلـ ــ ــــن كـ ــــورجـ يـ
بــنــهــايــة املـــوســـم املـــاضـــي عن 
قـــيـــادة بـــروســـيـــا دورتـــمـــونـــد، 
عــــــرضــــــا لــــــتــــــدريــــــب أوملــــبــــيــــك 

مارسيليا الفرنسي.
ونــقــلــت صــحــيــفــة )بـــيـــلـــد( عن 
وكــيــل املـــدرب مـــارك كوسيكي 
اهتماما  أبــدى  »مارسيليا  أن 
ليورجن  بالنسبة  لكن  كبيرًا. 

لم يحن الوقت بعد للعودة إلى التدريب«.
وأصبح النادي الفرنسي دون مدرب عقب استقالة األرجنتيني مارسيلو 
بييلسا يوم السبت املاضي، ما أطلق شائعات في الصحافة الفرنسية 

بشأن كلوب، الذي ال يتولى تدريب أي فريق حاليا.

ماتا سعيد بالبداية الجيدة للموسم الجديد
أعرب اإلسباني خوان ماتا، العب وسط مانشستر يونايتد اإلنجليزي 
على  بالفوز  فريقه  حققها  التي  للموسم  الجيدة  بالبداية  سعادته  عن 
توتنهام بهدف نظيف في الجولة األولى للدوري اإلنجليزي املمتاز لكرة 

القدم.
وقـــال مــاتــا، عــبــر مــدونــتــه األســبــوعــيــة )وان أور بــيــهــايــنــد(، »بــعــد فترة 
املمتاز 2015- اإلنجليزي  الــدوري  منافسات  بدأنا  للموسم..  االستعداد 

2016 أمام منافس قوي بحجم توتنهام. بدأنا بصورة جيدة، وهذا دائما 
ما يكون مهما«.

ليفركوزن يضم أرانجيز لموسمين
أعــلــن نـــادي بــايــر لــيــفــركــوزن األملــانــي رسميا عــن ضــم الــدولــي التشيلي 
تشارليز أرانجيز ملوسمن قادما من إنترناسيونال دي بورتو أليجري 

البرازيلي.
املنتخب  مــدرب  الرياضي،  النادي ميكايل تشادي ومديره  وأكــد رئيس 
األملاني السابق رودي فولر، عن إتمام صفقة ضم التشيلي بشكل نهائي.

كانت صحيفة )أو جلوبو( البرازيلية قد أكدت أن أرانجيز سينتقل لباير 
مقابل 50 مليون ريال )نحو 13 مليون يورو(.

مدرب نوريتش يساند العبيه
ساند اليكس نيل مــدرب نوريتش سيتي أفــراد تشكيلته في مساعيهم 
إلثبات أحقيتهم باللعب في الدوري االنجليزي املمتاز لكرة القدم عقب 
فشل الفريق في تحويل سيطرته ألهداف في املباراة االفتتاحية للموسم 

الجديد.
ونقل عن نيل قوله لصحيفة ايسترن ديلي برس »العبو فريقي ليسوا 
فإنهم سيعرفون عندما  املباراة  لعبوا بشكل جيد خال  إذا ما  أغبياء. 
يغادرون أرض امللعب. سيعرفون ما إذا كانوا أخفقوا أو عرضوا فريقهم 

لإلخفاق«.

بليند يرى في نفسه الذكاء الكافي
أن العـــب وســـط مانشستر  إال  والـــقـــوة  لــلــطــول  دالـــي بليند  ربــمــا يفتقر 
يونايتد الذي ينافس في الدوري االنجليزي املمتاز لكرة القدم أكد على 

أنه يملك الذكاء الكافي الذي سيمكنه من التألق في مركز قلب الدفاع.
ودفـــع لــويــس فــان جــال مـــدرب يونايتد بــالــاعــب الــهــولــنــدي الــبــالــغ من 
العمر 25 عاما إلى جانب كريس سمولينج أمام توتنهام هوتسبير في 
أن  لــلــدوري االنجليزي بعد  الجديد  للفريق في املوسم  املــبــاراة األولــى 
حاول تجربة مواطنه في مركز قلب الدفاع خال فترة اإلعداد للموسم 

الجديد.

مدرب نيوكاسل: ريفيير يحتاج لجراحة
يــواجــه ايــمــانــويــل ريفيير العـــب نــيــوكــاســل يــونــايــتــد خــطــر الــغــيــاب عن 
األشهر األولى من املوسم الجديد للدوري االنجليزي املمتاز لكرة القدم 
بــعــد أن كــشــف املــــدرب ستيف مــكــاريــن عــن أن مــهــاجــم الــفــريــق بحاجة 

للخضوع لجراحة في الركبة عقب تعرضه إلصابة الشهر املاضي.
تؤمله  ريفيير  مانو  ركبة  أن  »اعتقد  كرونيكل  لصحيفة  مكارين  وقــال 
عقب التدريبات. لذا فإنه يجب أن يخضع لجراحة. نبحث في هذا األمر«.

أخبار مختصرة

تحقيق

هذا امللعب خيارًا مائما حيث يتسع لـ18000 
ــام 1974 رقما  ــم أنـــه شــهــد فــي عـ مــشــجــع، رغـ
الـــ 36 ألــف متفرج فــي مباراة  قياسيا المــس 

كوينز بارك رينجرز ونادي ليدز يونايتد.

السوبر السعودي عبر التاريخ
صحيح أن البطولة باملسمى الحالي جديدة، 
فالسوبر السعودي يعتبر افتتاحية املوسم 
ــــي،  أوروبــ دوري  كــــأي   2016-2015 الـــكـــروي 
ــدوري مـــع نــظــيــره في  ــ ــ حــيــث يــلــتــقــي بــطــل الـ
ــكـــأس، وبـــالـــعـــودة خـــطـــوات ولــحــظــات إلــى  الـ
الـــــــوراء، لــعــبــت أول مـــبـــاراة مــشــابــهــة لــكــأس 
السوبر في سنة 1979، حينما واجه الهال، 
ــذاك، نــظــيــره األهــــلــــي، بطل  ــ ــ ــدوري آنـ ــ ــ بــطــل الـ
كأس امللك، ويومها كان االتجاه إلى خوض 
مباراتي ذهاب وإياب، حيث تعادل الفريقان 
نظيره  الهال  اكتسح  فيما  لهدفن،  بهدفن 
ــــداف لـــواحـــد فـــي مـــبـــاراة الـــعـــودة،  بــأربــعــة أهـ

ووزع ريع اللقاء على الجمعيات الخيرية.
فــــي ســـنـــة 1999،  ــا، أي  ــامــ عــ وبـــعـــد عـــشـــريـــن 
افــتــتــح املـــوســـم الـــكـــروي الــســعــودي بــمــبــاراة 
ــــس«، حــيــنــمــا  ــــؤســ ــان عـــنـــوانـــهـــا »كـــــــأس املــ ــ كــ
جــمــعــت املــواجــهــة الـــهـــال بــطــل دوري كــأس 
األهلي،  وخصمه  الشريفن،  الحرمن  خــادم 
بطل كأس ولي العهد، ونجح يومها الهال 
في بسط سيطرته على القمة وفــاز بخمسة 

مقابل هدفن.
قم مباراة 

ُ
مــّرت أكثر من عشر سنوات، ولم ت

مشابهة، حتى أتــى الــقــرار في عــام 2012 من 
االتـــحـــاد الــســعــودي نــفــســه، بـــوجـــوب إنــشــاء 
بطولة تحت مسمى كأس السوبر السعودي، 
على أن يكون طرفاها بطل الدوري في الجهة 
األولى، وبطل كأس خادم الحرمن الشريفن 
فــي الــطــرف الــثــانــي، وكــــادت الــشــعــلــة األولـــى 
للبطولة أن تنطلق بن الشباب الذي حصد 
الدوري ونظيره األهلي جدة الحائز الكأس، 
لكن االتحاد السعودي، ألغى املواجهة بحجة 
ضــيــق الــــوقــــت. افـــتـــتـــاح الــبــطــولــة الــصــغــيــرة 
بــشــكــل رســمــي كـــان فــي مــوســم 2014-2013، 
الفتح، خصمه  الـــدوري،  ويومها واجــه بطل 
االتــــحــــاد بــطــل الــــكــــأس، واســـتـــضـــاف يــومــهــا 
أســتــاد مــديــنــة املــلــك عــبــد الــعــزيــز الــريــاضــيــة 
فــي مكة املكرمة هــذه القمة، والــتــي نجح من 
خــالــهــا الــفــتــح فــي رفـــع كـــأس الــبــطــولــة، بعد 

انتهاء الوقت األصلي بنتيجة 2-3.
لقاء املوسم املاضي 2014-2015، تواجد فيه 

الــنــصــر بــصــفــتــه بــطــل الــــــدوري، ولــكــنــه ُمــنــي 
الــكــأس، بركات  الــشــبــاب بطل  أمـــام  بهزيمة 
الوقت األصلي  انتهاء  إثر  الترجيح 4-3، في 
ــبـــاراة، التي  بــالــتــعــادل اإليــجــابــي 1-1، فــي املـ

استضافها ملعب امللك فهد الدولي.

العبون تحت المجهر
أســـمـــاء كــثــيــرة تــنــتــظــر املــشــاركــة فـــي املـــبـــاراة 
النارية، فمن جانب النصر، تتوق الجماهير 
ــي الـــســـعـــودي، نــايــف  ــدولــ لـــرؤيـــة املـــهـــاجـــم الــ
هـــزازي، والــذي أشــارت صحف سعودية إلى 
إصــابــتــه، رغــم أنــه لــم يــصــدر أي خبر رسمي 
بذلك، وهــو الــذي سيشارك للمرة األولــى مع 
فريقه الجديد بعد أن انتقل من الشباب هذا 
املـــوســـم، وقـــد يــدخــل الــتــاريــخ فـــي حـــال تــوج 
سعودي  العــب  أول  سيصبح  حيث  باللقب، 
الــكــأس مــرتــن متتاليتن، حيث  يــفــوز بــهــذه 
تـــوج بــالــســوبــر األول رفــقــة الــشــبــاب املــوســم 
املـــاضـــي، عــلــى حـــســـاب فــريــقــه الـــحـــالـــي، كما 
األيــســر،  الظهير  الــلــقــاء دخـــول  سيشهد هـــذا 
أحـــمـــد عـــكـــاش، الـــوافـــد الــجــديــد فـــي صــفــوف 
ــفـــاق، حــيــث ســيــشــارك بشكل  الــنــصــر مــن االتـ
أســاســي بــســبــب إيــقــاف الــقــائــد، حــســن عبد 
الــغــنــي، وهـــو سيسعى إلثــبــات جــدارتــه بكل 

السبل املتاحة.
ــــال، يــتــطــلــع الـــجـــمـــيـــع لـــرؤيـــة  ــهـ ــ مــــن جـــهـــة الـ
ــدا، والـــــذي أتــــى إلــى  ــيـ الـــبـــرازيـــلـــي، إيــلــتــون أملـ
الــفــريــق بــعــد انــتــهــاء عــقــده مــع فــريــق تيريك 
غـــرونـــزي الـــروســـي هــــذا الــصــيــف، وهــــو قـــّدم 
مــســتــوى جــيــدًا فـــي الــفــتــرة الــتــحــضــيــريــة في 
النمسا على الصعيد الهجومي، وقد ينجح 
في مهمته األولى مع فريقه الجديد، أما زميله 
الــســعــودي، يــونــس عــلــيــوي الــعــنــزي، والـــذي 
يكون  فقد  الشعلة،  مع  املاضي  املوسم  تألق 
مرهونة  مشاركته  أن  رغــم  هجوميا  ســاحــا 
بيد املدرب اليوناني، دونيس، حيث قد يدفع 
القادم  إدواردو،  كارلوس  اآلخــر،  بالبرازيلي 
إلــــى الـــهـــال مـــن بـــورتـــو الــبــرتــغــالــي، والــــذي 
االنتقادات من قبل  أثيرت حوله عاصفة من 
النصر، حيث رفض األخير مشاركته بحجة 

عدم تسلم بطاقته من الفريق البرتغالي.

قاضي اللقاء إنجليزي
ســيــقــود الــحــكــم، كــريــغ بـــاوســـون، لــقــاء كــأس 
السوبر السعودي، بمساعدة مايك مولركي، 
ســتــيــف شــايــلــد، وكــيــفــن فــرنــد حــكــمــا رابــعــا. 
فــي عام  التحكيمية  بــاوســون مسيرته  وبــدأ 
1993، وانتظر حتى عام 2013 ليقود مباراته 
األولى في الدوري اإلنجليزي. يذكر أن اللقاء 
ســيــجــري حــســب الــقــوانــن الــســعــوديــة، ولكن 
ستطبق األنــظــمــة اإلنــجــلــيــزيــة داخـــل جـــدران 

امللعب.

لياسين كادامورو
ينهي تعاقده مع نادي ريال سوسيداد

العربي الجديد

اتفق نادي ريال سوسيداد اإلسباني واملدافع الجزائري، لياسن كادامورو، على فك 
االرتباط الذي كان يجمعهما، حيث توصل الطرفان إلى فسخ التعاقد بينهما بشكل 

نهائي، والذي كان سيستمر حتى عام 2016.
سبعة  استمرت  والــتــي  نسبيا،  الجيدة  تجربته  الطريقة  بــهــذه  كــادامــورو  وينهي 
مــواســم فــي الـــنـــادي الــبــاســكــي، الـــذي وصـــل إلــيــه وعــمــره 20 عــامــا قــادمــا مــن قطاع 
الناشئن بنادي سوشو الفرنسي، حيث بدأ رحلته في عالم كرة القدم في صفوفه 

من عام 2003 حتى 2008.
وكان كادامورو العبا هاما جدًا في أفضل أعوام ريال سوسيداد اإلسباني، حينما 
حصل الباسكيون على املركز الرابع في الــدوري اإلسباني لكرة القدم )الليغا( في 

موسم 2013-2012.
وتنقسم مسيرة الاعب الجزائري كادامورو إلى عدة مراحل متاحقة، حيث بقي في 
صفوف ريال سوسيداد »ب« من سنة 2008 حتى 2011 وخاض مع الفريق حينها 
80 مباراة سجل خالها 3 أهداف فقط، ومن ثم لعب 4 مواسم مع الفريق األول من 
2011 حتى أنهى العقد مع فريقه، وشارك في 27 مباراة لم يسجل خالها أي هدف، 
وتخللت تلك الفترة سلسلة من اإلعــارات إلى فرق إسبانية، حيث لعب في صفوف 
نــادي مايوركا. وظهر في ثمانية لقاءات فقط، ومن ثم أعير إلى نــادي أوساسونا 
وشـــارك فــي 15 مــبــاراة ولــم يسجل أي هــدف، وفــي ماعب إسبانيا مــع الــفــرق التي 
لعب لها، لم يسجل أي هدف في 54 مباراة، باستثناء فريق سوسيداد »ب«. وبذلك 
سيجبر الاعب الجزائري اآلن للبحث عن ناٍد جديد مع قرب بداية الدوري اإلسباني 

لكرة القدم.
يذكر أن املدافع، لياسن كادامورو، بدأ مسيرته في املنتخب الجزائري منذ عام 2012، 
تــواجــد مدافعن متميزين،  فــي ظــل  قليلة جــدًا،  الخضر  مــع منتخب  لكن مبارياته 
يلعبون في أكبر الفرق األوروبية، ولذلك لم يتمكن الاعب الجزائري من فرض نفسه 
أساسيا، حيث شارك فقط في تسع مناسبات وسجل هدفا واحدًا. وولد  كادامورو 

في عام 1988 في مدينة تولوز الفرنسية. 

لندن تستضيف ديربي المملكة بين 
النصر والهالل

الجماهير السعودية تنتظر 
)Getty( مباراة القمة

)Getty( لقطة من الدوري اإلماراتي في الموسم الماضي)Getty( كاسيريس في كرة مشتركة مع فيرناندينيو

محمد السعو

يترقب عشاق الكرة العربية والسعودية بفارغ الصبر القمة امللتهبة بني الهالل 
والنصر في كأس السوبر السعودي التي سيحتضنها ملعب »لوفتس رود« 
مــرة في  تقام ألول  فــي موقعة مثيرة وحاسمة  لــنــدن،  الضباب  فــي عاصمة 

تاريخ الكرة السعودية في اململكة املتحدة.
بعدما صوب الجميع داخل أوساط الكرة السعودية سهام نقدهم الكبيرة تجاه 
قرار إقامة السوبر السعودي في لندن عوضًا عن السعودية، وعبر كثيرون 
مجملها  في  كثيرة  بأسباب  مستعينني  هناك  إلــى  القمة  لنقل  عن غضبهم 

أصاب الصواب وفي بعضها جانبه الصواب.
دججا  الــلــذان  وهما  ومرتقب  كبير  كالسيكو  فــي  والنصر  الــهــالل  يتنافس 
صفوفهما بكوكبة كبيرة من النجوم من أجل استهالل املوسم بلقب سيؤثر 
انطالقة  به، قبل  التتويج  الــذي ينجح في  الفريق  بشكل كبير على معنويات 
املوسم وهما الفريقان القطبان في الكرة السعودية اللذان عودانا على التنافس 
بقوة وإثارة على األلقاب ففاز النصر بلقب دوري عبد اللطيف جميل وحسم 

الهالل كأس خادم الحرمني الشريفني لصالحه.
يقود اليوناني جورجيوس دونيس، طموحات عشاق الزعيم  الهالل للوصول 
الــهــالل على أهبة االســتــعــداد مــن أجــل شحذ  اللقب فيما يقف مشجعو  الــى 
املدرب  لتقديم األفضل، والحال ذاته ينطبق تمامًا على نظيره  الالعبني  همم 
النصر من  الــذي يعول عليه كثيرًا محبو  األوروجوياني خورخي دا سيلفا 
أجل إكمال مشوار التألق فيما نثر مشجعو العاملي إبداعاتهم في لندن قبل 

بدء القمة.
العربية  للرياضة  الحقيقي  الوجه  الكشف عن  أجــل  تكرر من  هي فرصة ال 
العاملية حتى اآلن  التي وإن غابت عن ساحات اإلنجازات  القدم بالذات  وكرة 
لكنها تبقى تواكب التطور الذي يطرأ على ساحة عالم املستديرة ولتكن قمة 
عربية قبل أن تكون سعودية من أجل تسليط الضوء على قوة التنافس املثير 

الذي اعتدنا على مشاهدته في مالعب الكرة العربية. 

سوبر عربي

مجرّد رأي
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سيبدأ  للسباحة  العالم  بطولة  انتهاء  بعد 
اللعبة بالتحول  الــكــبــرى فــي  الـــدول  اهــتــمــام 
مع  التعامل  بكيفية  يتعلق  آخــر  نحو شــيء 
أوملبياد  في  السباقات  انتهاء  توقيت  تأخر 
ريـــو دي جــانــيــرو بــالــبــرازيــل  الـــعـــام املــقــبــل، 
ووفقًا لجدول سباقات األوملبياد فإن بعض 
مــنــافــســات الــســبــاحــة ســتــقــام مـــســـاًء نتيجة 
مثل  عــمــاقــة  تلفزيونية  شــبــكــات  مــن  لطلب 
»إن.بــي.ســي« حتى تكون هناك نسبة كبيرة 

من املشاهدين في الواليات املتحدة.
ــــال بــطــولــة الــعــالــم فـــي مــديــنــة »كـــــازان«  وخـ
الــروســيــة كــان مــن املــعــتــاد انــتــهــاء السباقات 
بحلول الساعة السابعة والنصف بالتوقيت 
املحلي، لكن في ريو ستبدأ بعض السباقات 
بالتوقيت  مــســاًء  العاشرة  الساعة  النهائية 
املــحــلــي. وفــي ظــل االرتــبــاط بمقابلة وسائل 
ــة مــــن الـــســـبـــاق والـــخـــضـــوع  ــ ــراحـ ــ اإلعـــــــام والـ
الختبارات فحص املنشطات وفترة االنتقال 
إلـــى مــكــان اإلقـــامـــة، فــإنــه مــن غــيــر املــتــوقــع أن 
فــي ســاعــة متأخرة  للنوم  الــســبــاحــون  يخلد 
من الليل، ورغم معارضة االتحاد األسترالي 
ــدأ التفكير  لــلــســبــاحــة هـــذه املــواعــيــد، فــإنــه بـ
 ستعقد 

ُ
فــي كيفية الــتــأقــلــم عــلــى ذلـــك، حــيــث

أســتــرالــيــا مــعــســكــرًا فــي ريـــو فــي وقـــت الحــق 

 ســتــقــام مــنــافــســات 
ُ
مـــن الـــعـــام الـــجـــاري حــيــث

بـــن الــســبــاحــن عــلــى مـــــدار يـــومـــن، ويــأتــي 
ــواء  ــذا الــتــفــكــيــر ملــحــاولــة تــوفــيــر نــفــس أجــ هــ

املنافسات في ريو.
ــتـــحـــدث بــــاســــم االتــــحــــاد  ــال مـ ــ فــــي املــــقــــابــــل قــ
األســتــرالــي إن الــلــقــاء املــقــرر إقــامــتــه فــي وقت 
الحـــــــق مـــــن الـــــعـــــام الــــــجــــــاري ســـيـــنـــتـــهـــي فــي 
ثم سيلتقي  الليل  منتصف  بحلول  اليومن 
السباحون مع وسائل اإلعام وسيتم إجراء 
كما  تماما  املنشطات  عن  الكشف  اختبارات 
ــل، بــيــنــمــا أبــلــغ جــاكــو  ــرازيـ ــبـ ســيــحــدث فـــي الـ
فــيــهــاهــن كــبــيــر مـــدربـــي الــفــريــق األســتــرالــي 
وكـــالـــة رويـــتـــرز »كــريــاضــيــن وكــجــهــاز فني 
يجب أن نجعل أنفسنا تتأقلم مع البقاء خال 
هذه  خــوض  نــريــد  الزمنية.  التوقيتات  هــذه 
التجربة«. في املقابل قال بيل فيرنيس كبير 

مــدربــي الــفــريــق الــبــريــطــانــي »خــطــطــنــا لذلك 
الكشف عن تفكيرنا، سنتعامل  نريد  لكن ال 
مــع انــتــهــاء املــنــافــســات بــشــكــل مــتــأخــر، نحن 
ــو«، مضيفًا  ــر كــمــا هــ ال نــشــتــكــي ولــيــكــن األمــ
»ســنــخــوض الــســبــاقــات فــي ظـــروف مختلفة 
التعامل مع ذلك بطريقة أفضل  وهدفنا هو 

من باقي الفرق املشاركة«.
وحفاظًا على قدرة السباحن على النوم دون 
إزعاج تتجه بعض الفريق إلى اختيار اإلقامة 
فــي أدوار عالية، إذ أعــلــن فــرانــك بــوش كبير 
مــدربــي الــفــريــق األمــيــركــي فــي بــيــان »سنبدأ 
التوقيتات بمعسكراتنا  إجــراء تعديات في 
ــو، هــنــاك إمــكــانــيــة بإقامة  الــتــدريــبــيــة قــبــل ريـ
الــســبــاحــن بــعــيــدًا عــن بــاقــي الــريــاضــيــن في 
القرية األوملبية«. ُيذكر أنه في يناير/ كانون 
الثاني املاضي سافر الفريق األملاني والفريق 
بينما  األجـــــواء  لتقييم  ريـــو  إلـــى  الــســويــدي 
الدنمركي بأنه لم يقرر بعد  اعترف االتحاد 
بشكل  السباقات  انتهاء  مع  سيتعامل  كيف 
مــتــأخــر، وفــــي أوملـــبـــيـــاد بــكــن 2008 أقــيــمــت 
الــســبــاقــات فـــي الــصــبــاح حــتــى تــتــنــاســب مع 
الـــواليـــات املتحدة  فــتــرة ذروة املــشــاهــدة فــي 

رغم اعتراضات السباحن.
)العربي الجديد، رويترز(

العربي الجديد

ديوكوفيتش  نــوفــاك  الصربي  النجم  واصـــل 
التنس  لاعبي  الــعــاملــي  للتصنيف  صــدارتــه 
املحترفن الذي أصدره االتحاد الدولي للعبة 
برصيد 13 ألفًا و755 نقطة، وشهد تصنيف 
هذا األسبوع صعود الياباني كي نيشيكوري 
الــرابــع بعد تتويجه بلقب بطولة  املركز  إلــى 
واشنطن الدولية بعد أن حقق فوزًا مهمًا على 
األمريكي جون إسنر، ليحل محل السويسري 
للمركز  تراجع  الــذي  فافرينكا  ستانيساس 

الخامس في التصنيف العاملي.
في املقابل واصل السويسري روجيه فيدرير 
احـــتـــال وصـــافـــة الــتــصــنــيــف بــرصــيــد تسعة 
آالف و65 نقطة يليه البريطاني آندي موراي 

ثالثًا وفيما يلي قائمة الاعبن العشرة:
ديــوكــوفــيــتــش. 13.755  نـــوفـــاك  الــصــربــي   -1

نقطة.
2- السويسري روجيه فيدرير. 9.065.
 3- االسكتلندي آندي موراي. 7.840.
 4- الياباني كي نيشيكوري. 6.025.

 5- الـــســـويـــســـري ســتــانــيــســاس فــافــريــنــكــا. 
.5.745

 6- التشيكي توماس برديتش. 5.140.
 7- اإلسباني ديفيد فيرير. 4.295.

 8- الكرواتي مارين سيليتش. 3.585.
 9- اإلسباني رافائيل نادال. 3.500.

 10- الكندي ميلوس راونيتش. 3.275
وعـــنـــد فــئــة الـــنـــســـاء واصـــلـــت العـــبـــة الــتــنــس 
ــا  ــهـ ــدارتـ ــز صـ ــامـ ــيـ ــلـ األمــــيــــركــــيــــة ســـيـــريـــنـــا ويـ
للتصنيف العاملي لاعبات التنس املحترفات 
برصيد 12 ألفًا و371 نقطة، في حن واصلت 
الوصافة  احتال  شارابوفا  ماريا  الروسية 
املركز  في  هاليب  سيمونا  الرومانية  تليها 

الثالث في الترتيب.

العربي الجديد

صــــرح األمـــيـــر األردنــــــــي، عــلــي بـــن الــحــســن، 
املـــرشـــح الـــســـابـــق لـــرئـــاســـة االتــــحــــاد الـــدولـــي 
لكرة القدم )فيفا( خلفًا للسويسري، جوزيف 
بــاتــر، لوكالة »فــرانــس بـــرس«، أنــه لــم يتخذ 
قــرارًا حتى هذه اللحظة بما يخص الترشح 
ــزال قــيــد الــتــفــكــيــر مع  ــ مـــن جـــديـــد، وهــــو مـــا يـ
املقربن منه حول هذه الخطوة، حيث يجمع 
اآلراء وسيرى إلى أين ستذهب األمور معهم، 
إذ يرى أن القضية ليست في هوية الرئيس 
املـــقـــبـــل، لــكــن فـــي الــشــخــص الــجــيــد الـــهـــادف 

للعمل من أجل هذه املؤسسة الكروية.
وأكـــد أنــه يحترم املــرشــح الــفــرنــســي، ميشيل 

العربي الجديد

على  الحاصل  سيموندز،  نيك  سيغيب 
فضية سباق 800 متر في بطولة العالم 
أللــعــاب الــقــوى عـــام 2013 ، عــن تشكيلة 
الــواليــات  أعلنتها  متسابقًا   130 تــضــم 
بطولة  منافسات  في  للمشاركة  املتحدة 
بعد 

ُ
الصن. واست في  الشهر  العالم هذا 

األمريكي  الفريق  سيموندز من تشكيلة 
بــعــدمــا رفـــض تــوقــيــع عــقــد يــلــزمــه ارتـــداء 
مابس نايكي خال املنافسات الرسمية. 
العداء، جاسنت جاتلن، أسرع  ويتصدر 
فــي سباقات 100 و200  العالم  فــي  رجــل 
ــــذي يــضــم أيـــضـــًا خمسة  مــتــر الــفــريــق الـ
أبطال للعالم.  ومن املتوقع أن يكون اللقاء 
بن جاتلن والجامايكي، يوسن بولت، 

أبرز  العاملي من  القياسي  الرقم  صاحب 
الــتــي سيستضيفها  املــواجــهــات  وأقــــوى 
الفترة  الطائر في بكن، في  أستاد عش 

من 22 إلى 30 أغسطس/ آب. 
أيضا  األميركي  الفريق  تشكيلة  وتضم 
األوملــبــيــة.  لكن  البطلة  أليسون فليكس، 
غياب سيموندز بات بشكل سريع مثار 
حــديــث عــالــم ألـــعـــاب الـــقـــوى األمــيــركــيــة، 
سيموندز،  يرتبط  حيث  اإلثــنــن،  الــيــوم 
الـــذي احــتــل املــركــز الــخــامــس فــي نهائي 
سباق 800 متر في أوملبياد لندن 2012، 
الــثــانــي فــي بطولة  املــركــز  قبل أن ينتزع 
التالي، بعقد رعاية مع  العام  العالم في 
بــروكــس، وهــي منافس تــجــاري لنايكي. 
ــاز بــالــتــصــفــيــات  ــ يـــذكـــر أن ســـيـــمـــونـــدز فـ

األميركية في يونيو/ حزيران.

حسين غازي

أســدلــت ســتــارة الــجــولــة األولــــى من 
الـــــــدوري اإلنـــجـــلـــيـــزي املـــمـــتـــاز لــكــرة 
الـــقـــدم، حــيــث لــم تــقــدم فـــرق املــقــدمــة 
والكبيرة نتائج إيجابية، سواء في املستوى 
أو عــلــى سبيل الــنــتــائــج، حــيــث ســقــط البطل 
تشلسي فــي فــخ الــتــعــادل، فــيــمــا فـــاز كــل من 
مانشستر يونايتد وليفربول بشق األنفس، 
بتعادله،  نقطتن  فخسر  ســاوثــهــامــبــنت  أمـــا 
في حن هزم توتنهام أمــام اليونايتد حيث 
التقى الفريقان في قمة الجولة األولى، وكان 
مانشستر سيتي أفضل أندية البريمييرليغ 

الكبيرة في لقاءات االفتتاح.

السيتي نجاعة هجومية وسيطرة
في تحليل ألداء السيتي، نرى أن الفريق قّدم 
مستوى جّيدًا نسبيًا في الشوط األول، حيث 
الــكــرة، إذ لعب املــدرب التشيلي،  سيطر على 
 )2-4-4( بـــطـــريـــقـــة  بـــيـــلـــيـــغـــريـــنـــي،  ــانــــويــــل  مــ
لــدى وست  اللعب  ونجح في إغــاق مفاتيح 
بروميتش، إذ بدا الفريق عاجزًا عن التحرك، 
ــنـــاوشـــات مـــن رحـــيـــم ســتــيــرلــيــنــغ.  فـــي ظـــل مـ
الــذي ساهم في صناعة  ولكن الاعب األهــم 
الــفــارق، كــان الــعــائــد إلــى مــســتــواه الطبيعي، 
يايا توريه، والذي أهدى الفريق الهدف األول 
 النظر عن الفوز 

ّ
والثاني في املباراة. وبغض

العريض وعن تسجيل السيتي الهدف الثالث 
فـــي الـــشـــوط الـــثـــانـــي، ظــهــر الــفــريــق بــصــورة 
جــيــدة وحـــافـــظ عــلــى الـــكـــرة رغـــم أن الخصم 
اندفع إلى األمام وحاول التسجيل، لكن األمر 
كان صعبًا في ظل تألق العبي السيتي، حيث 

أنهوا سيناريو املباراة بالشكل املناسب.

أرسنال عقم هجومي 
وانفالت دفاعي

ال شــك فــي أن متابع مــبــاراة أرســنــال سيرى 
الفريق  نقاطًا أساسية ساهمت في خسارة 
أمام ويستهام، فليس خطأ بيتر تشيك هو 
سبب الهزيمة، لكن بعض العوامل املجتمعة 
قادت كتيبة املدرب الفرنسي، أرسن فينغر، 
فــاألخــطــاء على مستوى  النتيجة،  إلــى هــذه 
 
ً
ــان ســهــا الــخــط الــخــلــفــي كــانــت كــارثــيــة، وكــ

ضــرب دفــاعــات املــدافــع اللندنية من الخلف، 
وخــــاصــــة فــــي الــــكــــرات الـــهـــوائـــيـــة الــطــويــلــة، 
ــا عــلــى مــســتــوى الــهــجــوم فــقــد اتـــضـــح أن  أمــ
 لحمل 

ً
الفرنسي، أوليفييه جيرود، ليس أها

راية رأس الحربة في النادي اللندني، حتى 
أن كــــــازورال لـــم يــكــن فـــي مــســتــواه املــعــهــود، 
مــهــاجــم متميز،  إلـــى  يــحــتــاج فينغر  ولــذلــك 
وهو األمر الذي يبحث فيه النادي، وإمكانية 

ضم الفرنسي، كريم بنزيما، من ريال مدريد 
اإلسباني.

ليفربول فوز من دون أداء
ــلـــى نــقــاطــه  ــّصـــل عـ صـــحـــيـــح أن الـــــريـــــدز تـــحـ
الــثــاث األولـــى، لكننا لــم نــر شخصية فريق 
على أرض امللعب، حيث بدت الصفوف غير 
مــتــرابــطــة، والــفــريــق فــي معظم األحــيــان كــان 
تـــائـــهـــًا، ولـــــوال تـــدخـــل الــــحــــارس الــبــلــجــيــكــي، 
مينيوليه، في بعض اللقطات لكانت النتيجة 
حاول  الــذي  الوحيد  فالاعب  للغاية،  سيئة 
التحرك في خط املقدمة هو البرازيلي، فيليب 
بيتيكي  أن  كــمــا  الــهــدف،  كوتينيو، صــاحــب 
قّدم مستوى متوسطًا، إذ بان عليه البطء في 
التحرك الهجومي والتقدم لألمام في الكثير 
الفريق في االحتفاظ  الــكــرات، فيما فشل  من 

بالكرة في العديد من اللحظات.

اليونايتد والسبيرز مستوى جيد
الــفــريــقــان قــدمــا مــســتــوى ال بـــأس بـــه، سيطر 
توتنهام في بداية اللقاء، ولكنه لم يكن فعااًل 
الهجمات من  بناء  الهجومي.  املستوى  على 
الخلف واالنطاق ما زال قيد النمو، أما لدى 
مــانــشــســتــر يــونــايــتــد فــالــفــريــق ضــم عناصر 
جديدة في صفوفه، واملدرب، لويس فان غال، 
يحاول إيجاد التركيبة املناسبة قبل اشتعال 
الدوري وبداية الفترة الحساسة التي يصعب 
للفريق  الحالي  الشكل  لكن  التعويض.  فيها 
يبشر جماهير الشياطن الحمر بالخير، إذ 
مــرور  مــع  قــد تتطور  املــوجــودة  التوليفة  إن 
الوقت، وزياد ة حدة التمارين ستوصل إلى 
املكان الذي يطمح إليه مدرب بايرن ميونخ 

واملنتخب الهولندي السابق، غال.
تشلسي شبح للبطل بحاجة إلصاح فوري:

الــتــعــادل مـــع ســـوانـــزي دق نـــاقـــوس الخطر 
فـــي تــشــلــســي، صــحــيــح أن مــوريــنــيــو ألــقــى 
البليجكي، تيبو  الــحــارس  الــلــوم على طــرد 
كـــروتـــوا، لــكــن املــســألــة أكــبــر مــن ذلـــك، فبطل 
الدوري اإلنجليزي فشل مرتن في املحافظة 
عــلــى الــنــتــيــجــة رغـــم تــقــدمــه فــي مناسبتن، 
وذلـــك يــعــود ألخــطــاء ســاذجــة على مستوى 
ــدم جــاهــزيــة  ــعـ ــا فــــي الـــهـــجـــوم فـ ــ ــاع، أمـ ــ ــدفـ ــ الـ
املـــهـــاجـــم، ديــيــغــو كــوســتــا، أرخــــت بظالها 
عــلــى أداء الـــفـــريـــق فـــي الــــجــــوالت الـــقـــادمـــة، 
حـــيـــث أن الـــكـــولـــومـــبـــي، راديـــمـــيـــل فـــالـــكـــاو، 
ــر، فــالــفــريــق لم  ــ لــيــس فـــي مــســتــواه هـــو اآلخـ
يقم بانتدابات جديدة في سوق االنتقاالت 
الصيفية، وأبقى على معظم األسماء. ولذلك 
قد نرى أن الفريق يعاني على مستوى دكة 
البدالء، وكذلك املستوى الدفاعي للفريق ال 

يبشر بالخير أبدًا. 

ــبـــوع الــحــالــي صــعــود  وشــهــد تــصــنــيــف األسـ
الــتــشــيــكــيــة لـــوســـي ســـافـــاروفـــا مـــركـــزًا لتحل 
سابعة في الائحة، بينما صعدت التشيكية 
كارولينا بليسكوفا ثاثة مراكز لتحل ثامنة 
بــعــد أن كــانــت فـــي املـــركـــز الـــحـــادي عــشــر في 
تصنيف األسبوع املاضي، في املقابل غادرت 

ــاد  ــحــ ــــب وكـــــرئـــــيـــــس لــــاتــ ــــاعــ ــــي، كــ ــنـ ــ ــيـ ــ ــــاتـ بـ
ــــي، ولــيــس لــديــه أي خــاف معه على  األوروبـ
املــســتــوى الــشــخــصــي، وقـــد عــمــا ســويــة في 
الكثير مــن املــنــاســبــات، واتــفــقــا واخــتــلــفــا في 
مــــرات عـــديـــدة، لــكــنــه ال يــــراه مــنــاســبــًا إلجـــراء 

إصاحات جديدة في الفيفا.
ــقـــب عــمــلــيــات  ــات عـ ــ ــــاحــ ــة اإلصــ ــألـ ــي مـــسـ ــ وفــ
الرشى والفساد، أوضح أنه ال يمكن تحقيق 
أمور كثيرة خال فترة زمنية قصيرة، ويجب 
وجـــــود مــجــمــوعــة عــمــل حــقــيــقــيــة ومــســتــقــلــة 
لــلــوصــول الــى الــهــدف املــنــشــود. وأضـــاف أنه 
ــور،  ــ ســيــنــتــظــر لــيــشــاهــد كــيــف ســتــجــري األمـ
فعلينا أن نلتقي على مواضيع مثل التطوير 
واملسؤولية االجتماعية التي يلتزم بها جدًا، 

البولندية أنييسكا رادفانسكا قائمة العشر 
من  ــز  ــراكـ مـ ســبــعــة  تـــراجـــعـــت  أن  بــعــد  ول، 

ُ
األ

 جاء تصنيف 
ُ
السابع إلى الرابع عشر، حيث
ول كالتالي:

ُ
الاعبات العشر األ

1- األمريكية سيرينا ويليامز. 12.371 نقطة.
2- الروسية ماريا شارابوفا. 6.386.

 3- الرومانية سيمونا هاليب. 5.151.
 4- التشيكية بترا كفيتوفا. 4995.

 5- الدنماركية كارولن فوزنياكي. 4.905.
 6- الصربية آنا إيفانوفيتش. 3.706.

 7- التشيكية لوسي سافاروفا. 3.465.
 8- التشيكية كارولينا بليسكوفا. 3.335.

 9- اإلسبانية جاربيني موجوروزا. 3.315.
 10- اإلسبانية كارال سواريز. 3.195.

وتصحيح سمعة هذه املنظمة على حد قوله.
وتــطــرق إلـــى مــوضــوع اإلصـــاحـــات املائمة 
بــوجــهــة نـــظـــره، حــيــث أشـــــار إلــــى أنــــه يجب 
ــــى االتـــــحـــــادات الــوطــنــيــة  ــثـــر إلـ ــاع أكـ ــمـ ــتـ االسـ
منظمة  فالفيفا  األشــكــال،  مــن  بشكل  للعبة، 
رائــعــة ألنــهــا تــخــدم االتـــحـــادات الــوطــنــيــة في 
العالم كله، ويجب إطاق مسيرة إصاحات، 
ويجب على الجميع أن يكون منفتحًا لجذب 

املستشارين الحقيقين.
وخـــتـــم حـــديـــثـــه بــــالــــقــــول: »يـــجـــب أن نــجــعــل 
الفيفا،  مع  يعملون  عندما  مرتاحن  الناس 
ــر مــتــيــســر إذا مــــا عـــــرف الــــرعــــاة  ــ ــ ــذا األمـ ــ ــ وهـ
ــخــــاص مــوثــوقــن  ــع أشــ أنـــهـــم يـــتـــعـــامـــلـــون مــ

ومسؤولن«.

أولمبياد ريو
السباحون بحاجة للتأقلم مع الجدول الزمني

نيشيكوري للمركز الرابع في التصنيف العالمي علي بن الحسين: يجب االستماع إلى االتحادات

سيموندز يغيب عن فريقه

تراجعت البولندية 
أنييسكا رادفانسكا 

سبعة مراكز

3031
رياضة

بولت على رأس الفريق الجامايكي
ــــداء، يـــوســـن بــــولــــت، الــفــائــز  ــعـ ــ ســـيـــكـــون الـ
الفريق  رأس  أوملــبــيــة على  ذهــبــيــات  بست 
الجامايكي في بطولة العالم أللعاب القوى 
التي تستضيفها العاصمة الصينية بكن 

هذا الشهر.
وجاء بولت صاحب الرقم العاملي لسباقي 
100 و200 متر في التشكيلة املكونة من 53 
فــردًا والتي تتضمن، اسافا بــاول وواريــن 
بألقاب  التتويج  لهما  سبق  اللذين  وايــر، 
الــتــســاؤالت بشأن  بولت على  عاملية. ورد 
لياقته بعدما سجل 9.87 ثــوان، وهــو أفضل زمــن، هــذا املوسم، لسباق 
100 متر في لندن، الشهر املاضي، بينما حقق بــاول أفضل رقــم له في 
املسافة نفسها، خال أربــع سنوات، وقــدره 9.81 ثــواٍن في لقاء باريس 

في الدوري املاسي.

مرُض متسابقين بعد بطولة التجديف 
في ريو 

ذكرت وكالة اسوشييتد برس لألنباء، أن العديد من املتسابقن الذين 
شاركوا في بطولة العالم للتجديف للناشئن في ريو دي جانيرو، هذا 

االسبوع، أصيبوا بآالم في املعدة قد يكون سببها تلوث املياه.
وقال التقرير، إن 13 من الفريق األميركي املكون من 40 متسابقًا، أصيبوا 
بـــآالم املــعــدة. وتــعــرضــت جـــودة املــيــاه هــنــاك فــي الــبــحــار الــتــي ستشهد 
النتقادات  املفتوحة  املــيــاه  فــي  والسباحة  والــثــاثــي  الــشــراع  منافسات 
حـــادة واعــتــرف املــســؤولــون، أنــهــم لــن ينجحوا فــي تقليص حجم مياه 

الصرف الصحي لتصل إلى الهدف املطلوب.

دومبيا يعود إلى تشسكا موسكو
ــاد املــهــاجــم ســيــدو دومــبــيــا الـــقـــادم من  عـ
الــى تشسكا موسكو على  الــعــاج  ســاحــل 
سبيل اإلعـــــارة، حــتــى نــهــايــة الـــعـــام، بعد 

فترة لم يكتب لها النجاح مع روما.
وحصل دومبيا على لقب هداف الدوري 
الروسي املمتاز مرتن مع تشسكا قبل أن 
ينضم الى روما، في يناير كانون الثاني.
وسجل هدفن في 13 مــبــاراة مع النادي 
املنتمي لــدوري الدرجة األولــى اإليطالي، 
قــبــل أن يــعــود الـــى مــوســكــو مــع تشسكا. 
وقـــال وصــيــف بــطــل الــــدوري الـــروســـي، املــوســم املــاضــي، فــي بــيــان على 

موقعه على اإلنترنت، إن بندًا في التعاقد يسمح بالتمديد لدومبيا.

وادي الحجارة يواجه خطر الهبوط
تسببت البداية السيئة لوادي الحجارة في الدوري املكسيكي لكرة القدم 

في عودة خطر الهبوط مرة أخرى.
وحصل وادي الحجارة على النقطة األولى له في الــدوري، هذا املوسم، 
بتعادله )2-2( أمام تيجريس، األحد، لكن الفريق كان محظوظًا بعد أن 
أضاع املهاجم الفرنسي، أندريه بيير جينياك، فرصة خطيرة في الوقت 

بدل الضائع.
ونجا وادي الحجارة من الهبوط بصعوبة، في املوسم املاضي، ويحتل 
املركز األخير في ترتيب الهبوط الذي يتحدد بناء على متوسط النقاط 

في آخر ثاثة مواسم.

أياكس يسعى إلى 
قبل نهائي الدوري األوروبي 

يستهدف أياكس أمستردام الوصول إلى قبل نهائي الدوري األوروبي 
لكرة القدم بعد أن وضع الفريق الخروج من دوري األبطال خلف ظهره 

وبدأ الدوري املحلي بقوة.
وودع أياكس بطل أوروبا أربع مرات دوري األبطال بعد خسارته )2-3( 

على ملعبه أمام رابيد فيينا األسبوع املاضي.
وبعد الفوز )3-0( خارج ملعبه على ألكمار، في املرحلة األولى للدوري 
الهولندي، قال املدرب، فرانك دي بور، إن فريقه الشاب يسعى إلى مشوار 

طويل في الدوري األوروبي.

أخبار مختصرة

تقرير

جرى التوصل التفاق بني الناديني وشركة )سوندا(، التي تمتلك 50% من 
اتفقنا  التوقيع.  ينقص ســوى  الــوســط، حيث ال  لــاعــب  االتــحــاديــة  الحقوق 
وسوندا  إنترناسيونالي  ترضي  التي  الــشــروط  على  ليفركوزن  بايرن  مع 

والاعب نفسه.
فيتوريو بيفيرو )رئيس إنترناسيونالي البرازيلي(

¶  ¶  ¶
نحن نواصل طريقنا نحو اإلبقاء على زيفكوفيتش إلى ما بعد يونيو املقبل 
وتوقيعه على عقد ملدة عامني. أدرك مجلس اإلدارة بشكل فوري أنه أشبه 
التي  األخـــرى  األنــديــة  عــروض  مــن  العديد  بالفعل  ولقد رفضنا  بالجوهرة. 

يجلبها وكيل الاعب بشكل يومي.
زوران بوبوفيتش )رئيس بارتيزان بلغراد(

¶  ¶  ¶
أريـــد أن أظــهــر بأفضل شكل ممكن هــذا الــعــام. أريـــد أن أقـــدم ملــحــات رائعة 
وأسجل األهداف ويجب أن ألعب بانضباط كبير في خط الوسط. ال يمكنني 
الثلث األخــيــر مــن امللعب يمكنني أن  إلــى  الــكــرة كثيرًا، عندما أصــل  فــقــدان 

أحاول القيام ببعض املراوغات وأخاطر بعض الشيء.
ممفيس ديباي )مهاجم مانشستر يونايتد(

¶  ¶  ¶
في بعض األوقــات، من الجيد العودة بعد هزيمة كبيرة. أعتقد أن بوسعنا 
فعل ذلك، األمر مهم للغاية. نريد أن نبدأ بشكل أفضل من املوسم املاضي لذا 
علينا أن نتحلى بالحذر في موقفنا. أن نبدأ املوسم بمباراة مثل هذه ليس 

أمرًا جيدًا، لكن املهم اآلن أن نعود مرة أخرى.
بير مرتساكر )مدافع أرسنال(

¶  ¶  ¶
كنت في توتنهام لفترة، لكن النادي لم يرغب في بقائي وذهبت إلى وست 
هام. كنت ألعب في مركز املهاجم في ذلك الوقت، أكاديمية وست هام للشباب 
رائعة. يريدون دائما تحفيز الاعبني. لدينا مجموعة من الاعبني الصغار 

يلعبون لفريق تحت 21 عامًا وهذا أمر جيد.
ريس أوكسفورد )العب وسط وست هام(

ستعقُد أستراليا 
معسكرًا في ريو دي 

جانيرو قبل نهاية العام

بعد انتهاء الجولة األولى من الدوري اإلنجليزي الممتاز لكرة القدم، ال بد من الوقوف على بعض النقاط المهمة، 
والتي قد تحد مجريات وسير الفترة المقبلة في المسابقة اإلنجليزية، في ظل أداء األندية في الجولة األولى

فرق إنجلترا
جاهزية غير مكتملة والسيتي األفضل في البداية

قالوا

إكسبرسو صباحي

)Getty( يايا توريه يحتفل بتسجيل هدف السيتي

)Getty( العب التنس الياباني نيشيكوري

)Getty( رفض سيموندز ارتداء ثياب نايكي

)Getty( في ريو ستبدأ بعض السباقات النهائية العاشرة مساًء

األمير علي قد 
يترشح لرئاسة 
الفيفا ثانيًة 
)Getty(
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يتحلّق أبناء المدينة حول الرسامين في منطقة ميناء الصيادين بغزة  )عبد الحكيم أبو رياش(

لم يأل الغزيون جهدًا إال وقاموا به لمقاومة الحصار اإلسرائيلي؛ إذ حولوا ميناء المدينة ومنفذ القطاع البحري الوحيد إلى 
العالم، والمغلق تحت حراب جيش االحتالل، إلى معرض لألعمال الفنية والرسومات

هوامش

سما حسن

القانونية في  الــوحــدة  بها  قامت  أولــيــة  فــي إحصائية 
املــيــزان لحقوق اإلنــســان في غــزة، وبعد مرور  مركز 
عام على العدوان اإلسرائيلي املاضي، تم الكشف عن 
املصير،  مجهولي  ألشــخــاص  ملفات  خمسة  وجـــود 
يد غيابهم تحت بند »خرج ولم يعد«، فيما كان هناك، 

ُ
ق

البحث والتحّري، حوالى 24 مفقودًا  وخــال عام من 
ــان الــعــدوان،  ــ مــن غـــزة، خــرجــوا مــن بــيــوت أهــالــيــهــم إّب
واخــتــفــت آثـــارهـــم، وتــبــن أنــهــم ســجــنــاء لـــدى الجانب 
اإلسرائيلي، وقد تم اعتقالهم في أثناء االجتياح البري 

لحدود القطاع.
علن العثور على جثة تحت األنقاض ألحد 

ُ
وقبل أيام، أ

الــحــرب  تــعــرض بيتها للقصف خـــال  أفــــراد عــائــلــة، 
بصاروخن، زنة الواحد طن من املتفجرات، وذلك بعد 
إزالــة ركــام املنزل في منطقة حــّي التفاح، ما أدى إلى 
سقوط 21 شهيدًا من العائلة، واختفاء آثار هذا االبن 

عامًا، حتى تم العثور على جثته. 
زال  مــا  املفقودين،  بخصوص  تغلق،  لــم  التي  امللفات 
أهلها يشعرون بأن الحرب لم تنته في بيوتهم، حسب 

تعبيرهم، ألنهم ما زالوا يعيشون حالة متأرجحة بن 
األمــل والــيــأس، ويهيئون أنفسهم لتقبل أي خبر عن 
عــزيــزهــم، بما فيه املـــوت أو االعــتــقــال لــدى االحــتــال، 
ويرون أن أحد الخبرين أقل وقعًا من غموض اختفائه.
في عام 1956، خرج أحد أبناء الحاجة حليمة، كما كانت 
معروفة في املخيم حتى وفاتها، ليقوم بمهمة الحراسة 
لحكم  غــزة تخضع  مثل جندي متطوع، عندما كانت 
اإلدارة املصرية، وفيما كان يقوم بمهمته على الحدود، 
إلى  ويرسل راتبه الشهري )أربعة جنيهات مصرية( 
والديه، اختفت آثاره، وانقطعت أخباره، وتوفي شقيقه 
الثالث شهيدًا. وهكذا  الثاني في حادث سير، وسقط 
الثكلى باسمها، مجردًا من  أصحبت تعرف هذه األم 
دون كنية، ألنها فقدت أوالدهــا الثاثة، وعاشت حتى 
خــبــرًا عن  أن تسمع  أمــل  عتيًا، على  العمر  مــن  بلغت 
ابــنــهــا املــفــقــود، بــعــد أن سلمت بــقــضــاء الــلــه فــي مــوت 
االثنن اآلخرين، وكانت تجتمع مع نساء املخيم، وتردد 
ينبئني  )قلبي  الجارات جيدًا:  أمامهم مقولة حفظتها 
أنـــه الزال حــيــًا ُيـــــرزق(. حــتــى وصـــل إلـــى غـــزة رســول 
املفجوعن عن  الوالدين  ليخبر  من سيناء في 1987، 
رجــٍل ثــري مــن جــذور فلسطينية، يبحث عــن والــديــه، 

وقد خرج من غــزة، مجتازًا الحدود عن طريق الخطأ 
فــي 1956. وعــلــى عــجــالــة، شــد الـــوالـــدان الـــرحـــال إلــى 
مصر، بعد أن زودهما الرسول بعنوان الرجل، وحن 
التقيا به، أنكرته األم، وطلبت العودة سريعًا إلى غزة. 
وحــن عـــادت، حــّدثــت جــاراتــهــا أنها عثرت على ابنها 
أوصلها  الــذي  الــرســول  لكنه، كما فهمت من  املفقود، 
أثــرى من تجارة مشبوهة، بعد أن عثر  إلى ابنها، قد 
عليه مهربون، ولم يكن وقتها قد تجاوز العشرين من 
عمره، وأصبح يعمل معهم. وهكذا تغيرت مقولة األم 

التي ترددها بن الجارات، حتى وافتها املنية، فقد ظلت 
تردد: »ليته مات«.

يترك االبــن املفقود وجعًا لألم تحديدًا، وفي كل يوم 
األطــفــال،  اختفاء  مــن قضايا  أعـــداد ال تحصى  تقيد 
 ما يطالعنا اإلعام بخبر عن العثور على ابن 

ً
وقليا

، كاشفًا عن أدق تفاصيل 
ً
مفقود، بعد ربع قرن مثا

حــيــاتــه األولــــى بــن ذويــــه. لــذلــك، لــم تــتــوقــف السينما 
املصرية عن تناول هذه القضية املوجعة، وقد أضافت 
أمــام  بــهــارات محبوكة ألحــداثــهــا، الســتــدرار دموعنا 
الــشــاشــة، مــثــل شــامــة عــلــى كــتــف الــطــفــل املــخــتــفــي، أو 
 
ً
سلسلة في عنق الطفلة املختفية، ليتتبعها أهله، أما
أمتعنا  ولذلك،  هم عليه. 

ّ
يدل الــذي  الخيط  تكون  أن  في 

الفنان حسن حسني، حن قــام بــدور األب الــذي فقد 
ابنته، وظل يتتبع سلسلة كانت في عنقها في قالب 

كوميدي، فيصطدم كل مرة بفتاة ليست ابنته.   
عــنــدمــا عــشــت األحــــداث األخــيــرة مــن قــصــة »الــحــاجــة 
ــــذي قــام  حــلــيــمــة«، اعــتــقــدت أن قــصــة فــيــلــم »املـــولـــد« ال
الواقعية،  إمــام مستوحاة من قصتها  ببطولته عــادل 
عن طفل تفقده أمه في املولد، ويلتقيها بعد أن يصبح 

أحد أفراد عصابة دولية خطرة.

خرج ولم يعد

وأخيرًا

وهكذا تغيرت مقولة 
األم التي ترددها بين الجارات، 

حتى وافتها المنية، فقد 
ظلت تردد: ليته مات
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مرسم الصيادين
فنانون يعيدون الحياة لميناء غزة

غزة ـ عبد الرحمن الطهراوي

مـــع غــــروب أشــعــة الــشــمــس، تــبــدأ 
مــــجــــمــــوعــــة مــــــن فــــنــــانــــي مـــديـــنـــة 
غــــزة بـــالـــتـــوافـــد تــبــاعــا إلــــى مــرفــأ 
الصيادين، غرب املدينة، بصحبة لوحاتهم 
الورقية وأدوات الرسم املتعددة، متخذين 
من ساحة املرفأ املكسوة بالعشب األخضر 
واملــــزدحــــمــــة غـــالـــبـــا بـــاملـــتـــنـــزهـــن، مــرســمــا 
إنجازاتهم  لعرض  مجانية  ومنصة  لهم، 

للجمهور.
البحر عمومًا  في شاطئ  الفنانون  ويجد 
مناسبا  مكانا  تحديدا،  الصيادين  ومرفأ 
يحرك حسهم الفني ويزودهم بأفكار فنية 
جديدة تعكس واقع الحياة في قطاع غزة، 
التي باتت تتشابه مع املوت إلى حد كبير، 
بــســبــب اســـتـــمـــرار الـــحـــصـــار اإلســـرائـــيـــلـــي 
املفروض على كل مقومات الحياة الغزية، 

منذ نحو تسع سنوات.
أركــان الساحة الخضراء املطلة  وفــي أحــد 
ــال الـــذهـــبـــيـــة لـــشـــاطـــئ املــديــنــة  ــ ــرمـ ــ عـــلـــى الـ
ــان قـــصـــي الــحــلــو  ــنـ ــفـ ــرة، شـــــرع الـ املــــحــــاصــ
بــرســم لــوحــة تــشــيــر إلـــى طــفــل فلسطيني 
ظهرت عليه عالمات الحزن والشقاء وهو 
إلـــى ركـــام مــنــزلــه، مــن دون أن يعاد  ينظر 

إعــمــاره، رغــم مــرور عــام كامل على الحرب 
اإلسرائيلية، صيف العام املاضي 2014.

ــا( مــــشــــواره الــفــنــي  ــامـ ــدأ الــحــلــو )18 عـ ــ وبـ
ولكن  تدريجي،  بشكل  قبل بضع سنوات 
رغــبــتــه فــي الــرســم ازدادت بــعــدمــا أقــدمــت 
مقاتالت االحتالل اإلسرائيلي على قصف 
مدينة  شــرقــي  الشجاعية،  حــي  فــي  منزله 
غزة، خالل الحرب األخيرة، وعلى إثر ذلك 
التي رسمها الحلو  اللوحات  احترقت كل 

على مدار عامن متواصلن.
ــديــــد« إنـــه  »الــــعــــربــــي الــــجــ ـــ ــلـــو لــ وقـــــــال الـــحـ
ــام مــشــهــد تــدمــيــر مــنــزلــه،  ــ لـــم يــســتــســلــم أمـ
الرسم،  ومستلزمات  لوحاته  كل  وضياع 
فما أن استقر داخــل منزل عائلته املؤقت، 
الــقــريــب مــن شــاطــئ الــبــحــر، حــتــى ضاعف 
عدد ساعات الرسم اليومية، وزاد من حجم 
املجتمعية  األعـــمـــال  بــمــخــتــلــف  املـــشـــاركـــة 
الحرب  مجريات  وثــقــت  الــتــي  والشبابية، 

وتداعياتها.
وحــول الرسم في مرفأ الصيادين وبقرب 
أمــــــواج الـــبـــحـــر، أوضـــــح الـــفـــنـــان قــصــي أن 
الــفــكــرة تــبــلــورت منذ قــرابــة ثــالث سنوات 
مـــن خـــالل عـــدد قــلــيــل مـــن الــفــنــانــن، نــظــرا 
لــجــمــال املـــكـــان وانــســجــامــه مـــع روح الــفــن 
ومتطلباته، وخالل العام الجاري تضاعف 

العدد ألكثر من 12 مشاركا، سواء كفنانن 
متمرسن أو هواة.

ــه يــــحــــاول اســـتـــحـــضـــار الــطــفــولــة  ــ ــــن أنـ وبـ
وبراءتها في مختلف أعماله، التي تجمع 
ــع الـــشـــعـــب الــفــلــســطــيــنــي وحــبــه  ــ بــــن وجــ
لــلــحــيــاة مــهــمــا كـــانـــت الــــظــــروف قــاســيــة، 
مــشــيــرا إلـــى أنـــه تمكن مــن رســـم 50 لوحة 
املــشــاركــة في  بــجــانــب  ــام،  مختلفة األحـــجـ
نــحــو 20 مــعــرضــا فــنــيــا وعـــــدة مـــبـــادرات 

شبابية محلية.
وبينما كان الحلو يضع اللمسات األخيرة 
مرشود  هند  الفنانة  كــانــت  لــوحــتــه،  على 
)25 عــامــا( تــعــرض عــلــى الــجــمــهــور لوحة 
فنية، ما كان ينقصها إال أن تدب الروح في 
وجه فتاة شابة توسطت اللوحة، ليكتمل 
جــمــال األخــيــرة مــع أنــغــام تــضــارب أمـــواج 

البحر ونسمات الهواء العليل.
»العربي الجديد«  وأوضحت الفنانة هند لـ
أن الرسم بن الناس وأمام مشهد اصطفاف 
الــنــاس عــلــى شــاطــئ الــبــحــر، يــمــنــح الــفــنــان 
فرصة كبيرة إليجاد أفكار قريبة من الواقع 
الناتج  الــروتــن  كسر  عــن  فضال  الحياتي، 
عن الرسم داخل البيت أو في أماكن معتادة.

وأضافت مرشود: »الحياة في غزة قاسية، 
ومــســتــوى الــتــفــاؤل بتحسن الــواقــع خالل 

الــفــتــرة الــقــلــيــلــة الـــقـــادمـــة، يـــكـــاد أن يــكــون 
ــتــــداد الـــحـــصـــار، لــذا  مـــعـــدومـــا، بــســبــب اشــ
يـــتـــوجـــب عـــلـــى الـــفـــنـــان أن يـــأتـــي لــلــنــاس 
ويــخــبــرهــم بــالــورقــة والــريــشــة املــلــونــة، أن 
اللوحات  زالــت مستمرة وهــذه  ما  الحياة 
تتحدث عن حالهم وآمالهم بحياة أفضل«.

وعلى مسافة ليست ببعيدة عن مرشود، 
)22 عاما( على  الفنان محمد نجم  جلس 
فكرة  استحضار  مــحــاوال  خشبي،  كرسي 
لرسم لوحة جديدة، تعكس صمود سكان 
غزة ومعاناتهم في ظل أزمة انقطاع التيار 

الكهربائي ألكثر من 12 ساعة يوميا.
إن اجتماع  الجديد«  »العربي  لـ وقال نجم 
ــد وبــــن الـــنـــاس،  ــ الــفــنــانــن فـــي مـــكـــان واحـ
يــحــقــق عـــدة فـــوائـــد، أهــمــهــا تشكيل حلقة 
ــذي  ــ ــــان والــــجــــمــــهــــور الــ ــنـ ــ ــفـ ــ ــــن الـ وصــــــــل بــ
فرصة  زيـــادة  بجانب  بأعماله،  يستهدفه 
الفنانن،  املعلومات والخبرات بن  تبادل 

وكذلك تعرف الناس على الفن بأنواعه.
ــزة يـــواجـــهـــون  ــ ــانـــن فــــي غــ ــنـ ــفـ ــــن أن الـ وبــ
تـــحـــديـــات جـــمـــة، مـــثـــل: نـــــدرة تـــوفـــر املــــواد 
ــام الـــخـــاصـــة بـــالـــرســـم ومــســتــلــزمــاتــه،  الـــخـ
وضعف جــودة املتوفر منها في األســواق 
ارتــفــاع سعرها بشكل  املحلية، فضال عن 
كـــبـــيـــر وانـــقـــطـــاعـــهـــا بــــن الــــحــــن واآلخـــــــر، 
الخاضعة  املعابر  بفتح  دخولها  الرتباط 

للسيطرة اإلسرائيلية.
ولــم يــخــِف نجم تــذمــره مــن ضعف الدعم 
املـــــادي واملـــعـــنـــوي املـــقـــدم مـــن املــؤســســات 
الــحــكــومــيــة والـــخـــاصـــة لــلــفــنــانــن، وعـــدم 
رغم  وتطويرها،  الصاعدة  املواهب  تبني 
أهــمــيــة الـــفـــن ودوره فـــي نـــصـــرة الــقــضــيــة 
الــعــالــم  إلـــى  الـــصـــورة  ونــقــل  الفلسطينية 

الخارجي.

تمكن قصي الحلو 
من رسم 50 لوحة 
مختلفة األحجام، 

بجانب املشاركة في 
نحو 20 معرضًا فنيًا 
وعدة مبادرات شبابية 

محلية

■ ■ ■
مرفأ الصيادين تحّول 

إلى صالة عرض 
كبيرة لألعمال الفنية 
ومفتوحة طوال الوقت 

للجمهور من أبناء 
قطاع غزة 

■ ■ ■
الرسومات تعكس في 
أغلبها قصص صمود 

ومعاناة األهالي في 
الحروب العدوانية التي 
شنتها إسرائيل على 
القطاع منذ عام 2008

باختصار




