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رودريغو دوتيرتي... ترامب الفيليبين
بــدأ الرئيس الجديد للفيليبين رودريغــو دوتيرتي تنفيذ رؤيته الجديدة األقرب إلى 

برنامج دونالد ترامب، والتي ربما تحّول بلده إلى »تكساس كبيرة«. ]8[

عادل األحمدي

فــي  اليمنيــة  املشــاورات  مســار  فتــور  يمنــع  لــم 
الكويــت، والتصعيــد امليدانــي في أكثر من جبهة، 
وتصاعــد وتيــرة االتهامات بني ممثلي الشــرعية 
ثانيــة،  مــن جهــة  االنقــاب  مــن جهــة، وتحالــف 
املبعوث األممي إلى اليمن إســماعيل ولد الشــيخ 
أحمــد )الصــورة(، من التمســك بالتفاؤل بمســار 
املشــاورات وتأكيــده أنهــا تقتــرب »مــن التوصــل 
إلــى رؤيــا عامــة تضــم تصــور الطرفــني للمرحلة 
املقبلــة«. وأضــاف ولــد الشــيخ أحمــد »نعمــل اآلن 

علــى تذليــل العقبــات املوجــودة والتطــرق إلــى كل 
يجعــل  ممــا  التنفيــذ  آلليــة  العمليــة  التفاصيــل 
أقــرب  ويجعلنــا  حساســية  أكثــر  الجلســات 
للتوصــل إلــى انفــراج شــامل«. تفاؤل ولد الشــيخ 
تقريــرًا  األربعــاء،  أمــس  تقديمــه،  اســتبق  أحمــد 
ملجلــس األمــن الدولــي حــول مســار املشــاورات. 
كما تضمنت الجلســة املغلقة حول اليمن عرض 
املقترحــات املقدمــة مــن الجانــب األممــي كرؤيــة 
طرفــا  بهــا  تقــدم  التــي  األفــكار  مــن  مســتوحاة 
محاولــة  وفــي  حــل.  إلــى  للتوصــل  املشــاورات 
لدفــع املشــاورات، لــم تتوقف اللقاءات بني ســفراء 

دول أجنبيــة معتمديــن لــدى اليمــن وموجوديــن 
عقــد  كمــا  الوفديــن.  ممثلــي  وبــني  الكويــت  فــي 
لقــاء، أمــس األربعــاء، بــني نائــب وزيــر الخارجيــة 
الكويتــي، خالــد الجاراللــه، واملبعــوث البريطانــي 
إلى اليمن، ألن دنكن، فيما عقد ولد الشيخ أحمد 
املعنيــة  الـــ18  الــدول  مــع مجموعــة ســفراء  لقــاًء 
باألزمــة فــي اليمــن. وتعــززت املخــاوف مــن عقــد 
جديــدة تعطــل املشــاورات، بعدمــا ســادت أجــواء 
التصعيــد امليدانــي، وخصوصــا فــي مديرية ِنهم 
وعســيان  بيحــان  ومديريتــي  صنعــاء  شــرق 
فــي محافظــة شــبوة، ومناطــق عــدة فــي محافظة 

فــي  وقصــف  مواجهــات  عــن   
ً
فضــا الجــوف، 

أطراف مأرب الغربية املحاذية لصنعاء. 
بيــان  التصعيــد،  مؤشــرات  وتيــرة  مــن  ورفــع 
لجماعــة  السياســي  املجلــس  رئيــس  أصــدره 
أنصــار اللــه، صالــح الصمــاد، الثاثــاء ، اتهــم فيه 
بالتصعيــد،  باالســتمرار  الحوثيــني  خصــوم 
 عن اتهامه الســعودية باملســاهمة باألزمة 

ً
فضا

االقتصاديــة فــي اليمــن. كمــا أملح املتحدث باســم 
الكويــت، محمــد  إلــى  الجماعــة، ورئيــس وفدهــا 
حكومــة  لتشــكيل  الدعــوة  إلــى  عبدالســام، 

انقابية في حال فشل املشاورات.
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ليبرمان وزيرًا لألمن اإلسرائيلي
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سياسة

عن الثورة 
واالستقالل

نجحت أخيرًا الوساطة القطرية في التوصل إلى اتفاق لوقف االقتتال في الغوطة 
و»فيلق  املسلحة،  الــســوريــة  الفصائل  أكبر  أحــد  اإلســــام«،  بــن »جيش  الشرقية 
من  املتنازعان  الفصيان  أعلن  فقد  املفاوضات.  من  عــدة  بعد جــوالت  الرحمن«، 
النار  لوقف  اتفاق  إلــى  أنهما توصا  بيانن منفصلن،  السورية، في  املعارضة 
بينهما خال محادثات جرت مساء الثاثاء املاضي في قطر، برعاية املنسق العام 

للهيئة العليا للمفاوضات، رياض حجاب. 
اتفاق  إلى  الدوحة وتوصلوا  البيانان أن ممثلي الجماعتن اجتمعوا في  وذكر 
ــــوة وإطـــــاق ســـراح  يــنــص عــلــى »وقــــف إطــــاق الـــنـــار وتــجــريــم االقــتــتــال بـــن اإلخـ
املعتقلن وفــتــح الــطــرقــات الــعــامــة أمـــام املعنين وإعــــادة املــؤســســات املــدنــيــة إلى 
الطرفان  عليها  يوافق  محكمة  وتشكيل  اإلعــامــي  التحريض  ووقــف  أصحابها 

للبت في قضايا الدماء واالغتياالت«. 
وأوضح حجاب في بيان له، أمس، أنه تم التوصل إلى اتفاق بن فصائل الغوطة 
بــأن تمثل هذه  أمــلــه  الــداخــلــي فيما بينها، معبرًا عــن  االقــتــتــال  الشرقية إلنــهــاء 
وأن  الفصائل،  مختلف  بن  الخافية  القضايا  في  للتعامل  »نموذجًا  االتفاقية 
تكون هناك أطر وقواعد عامة تحكم العاقة بن الفصائل في ما يقع بينها من 
خافات، وأال يتم اللجوء إلى الساح في حسم أية مشكلة قد تطرأ في هذه املرحلة 

العصيبة من الثورة السورية«.
)العربي الجديد، فرانس برس(

الرياض ـ العربي الجديد

تتجه الهيئة العليا للمفاوضات السورية، املنبثقة عن املعارضة، إلى رفع تعليق 
الـــســـوري. وأوضــــح مصدر  مشاركتها فــي مــفــاوضــات جنيف الــخــاصــة بــالــشــأن 
الرياض،  األربــعــاء، في  أمس  الهيئة،  بدأتها  التي  املفتوحة  مواكب لاجتماعات 
»العربي الجديد«، أن الهيئة ناقشت، أمس، إمكانية املشاركة في جولة جديدة  لـ
من املحادثات. كما لفت املصدر نفسه إلى أنه من املتوقع أن يتم اإلعان عن جولة 

جديدة من املفاوضات في الخامس من يونيو/ حزيران املقبل. 
وأشار املصدر إلى أن الهيئة العليا تنتظر تغّيرات في ما يتعلق بامللف اإلنساني 
إلقرار املشاركة في الجولة املقبلة، وتعول على حلفائها الغربين للضغط على 
األمــم املتحدة مــن أجــل الــبــدء فــي إلــقــاء املــســاعــدات عبر الجو للمناطق السورية 
إدخــال   

ً
رافــضــة الــنــظــام  قـــوات  والــتــي تحاصرها  املــعــارضــة،  الخاضعة لسيطرة 

دعم  ملجموعة  الختامي  الــبــيــان  عليه  نــص  كما  فيها،  للمحاصرين  املــســاعــدات 
سورية األخير الذي عقد في فيينا. وفي السياق، قالت الخارجية البريطانية، في 
تغريدة على موقع تويتر، إنه »بقي أمام الحكومة السورية 9 أيام فقط للسماح 

بإدخال املساعدات إلى املناطق املحاصرة في سورية«.

القدس المحتلة ـ نضال محمد وتد

التطرف،  مــن  مــزيــد  نحو  نتنياهو  بنيامن  اإلســرائــيــلــي  الحكومة  رئــيــس  جنح 
مع اتفاقه مع حزب »يسرائيل بيتينو« للدخول إلى الحكومة، وتعين أفيغدور 
ع نتنياهو وليبرمان، أمس األربعاء، اتفاقًا النضمام 

ّ
ليبرمان وزيرًا لألمن. ووق

التي  التوقيع  الحكومي. وقــال نتنياهو، في مراسم  االئــتــاف  إلــى  حــزب األخير 
إن »إســرائــيــل تحتاج الستقرار حكومي بغية  اإلســرائــيــلــي،  الكنيست  فــي  جــرت 
ليبرمان  بانضمام  أرحــب  السبب  لهذا  الفرص،  وانتهاز  التحديات  مع  التعامل 

وأعضاء حزبه، كشركاء جدد في الحكومة«. 
أمــن مواطني إسرائيل، وعلى هذا  قــال ليبرمان، إن »األمــر األهــم هو  من جهته، 
األســــاس فــقــد بــذلــنــا الــجــهــود، ووضــعــنــا كــل الــقــضــايــا األخــــرى جــانــبــًا«. وُيــعــرف 
لــيــبــرمــان بــمــواقــفــه الــعــنــصــريــة تــجــاه الــفــلــســطــيــنــيــن، وبــتــعــيــيــنــه وزيـــــرًا لــألمــن 
الفلسطينية، بما  الكثير من تفاصيل الحياة في األراضــي  سيكون مسؤواًل عن 
التنقل، واالستيطان، ومصادرة األراضــي، وحتى تسليم جثامن الشهداء  فيها 
الفلسطينين. ومن املنتظر أن يؤدي ليبرمان، والنائبة عن حزبه، سوفا الندفير، 
قسم اليمن يوم االثنن املقبل، ليتولى ليبرمان حقيبة الدفاع في اليوم التالي، 

والندفير حقيبة االستيعاب. 
وتعليقًا على تعين ليبرمان وزيــرًا لألمن، قال املتحدث باسم حركة »حماس«، 
ــري، إن ذلــك مــؤشــر على ازديــــاد حــالــة العنصرية والــتــطــرف لدى  ســامــي أبــو زهـ
االحــتــال. ودعـــا أبــو زهـــري، فــي تصريح صــحــافــي، املجتمع الــدولــي إلــى تحمل 
مــســؤولــيــاتــه تــجــاه ذلـــك، وكـــل املــراهــنــن عــلــى إمــكــانــيــة التطبيع والــتــعــايــش مع 

االحتال إلى أن يتوقفوا عن هذه األوهام.

تواصلت موسكو مع 
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للحدث تتمة...

مشروع »صحوات« 
روسية لمحاربة 

»النصرة«

ال حملة وشيكة إلخراج »داعش« من الرّقة

فصائل  مع  االتفاق  خالل  من  »الصحوات«  يشبه  ما  تشكيل  على  موسكو  تعمل 
معارضة في ريف حمص الشمالي وغيرها من المناطق على عدم مقاتلة النظام 
السوري، مقابل وقف األعمال العدائية وإدخال المساعدات إلى المناطق المحاصرة، 

ومحاربة تنظيَمي »داعش« و»النصرة«

ريان محمد

السورية،  موسكو  خطط  تتوضح 
تــدريــجــيــًا، مــن خــال التصريحات 
واملعطيات على األرض والتي تشير 
إلــى مــواصــلــة قــيــادة روســيــا لــحــرب النظام 
بأقل كلفة ممكنة، وأدنى حد من الخسائر، 
 عسكري بري. 

ّ
ومن دون التورط بأي تدخل

لــهــذا الــهــدف، تعمل الــقــيــادة الــروســيــة على 
تــشــكــيــل مـــا يــشــبــه »الــــصــــحــــوات« ملــحــاربــة 
جبهة النصرة وتنظيم »داعــش« من خال 
معارضة  سورية  فصائل  مع  اتفاقات  عقد 
تنقل عداءها من النظام السوري وحلفائه، 
إلى »النصرة« و»داعــش« حصرًا. مؤشرات 
ذلك عديدة، بدأ مسؤولون روس يتحدثون 
عنها علنًا؛ فقبل يومن، قال نائب سكرتير 
مجلس األمن الروسي، يفغيني لوكيانوف، 
البعض  يتوقع  »كــان  »إنترفاكس«:  لوكالة 
أو شيئًا  أفغانستان جديدة  هــذه  تكون  أن 
آخــــر.. لــن يــحــدث ذلـــك أبــــدًا. لسنا ســوريــن، 
ولـــن نــقــاتــل مــن أجـــل ســوريــة هــنــاك. عليهم 
لكن  بأنفسهم. نحن نساعد،  حل مسائلهم 
في إطــار محدود جــدا، كما تــرون«. في هذا 
اإلطار أيضًا، يمكن فهم إعان وزارة الدفاع 
املهلة  األربــعــاء، عن تمديد  أمــس  الروسية، 
الــتــي أعــطــتــهــا ســابــقــًا لــفــصــائــل املــعــارضــة 
ــا تــســمــيــه مــوســكــو  الـــســـوريـــة الســتــكــمــال مـ
ــنـــصـــرة«،  ــن تــنــظــيــم جــبــهــة الـ »تــنــصــلــهــا مــ
وأكــدت تأجيل ضرب مواقع التنظيم لحن 
التأكد مــن األهــــداف. واّدعـــت وزارة الــدفــاع، 
في بيان لها، أنها تلقت طلبات من جماعات 
مسلحة عــدة، خصوصًا في دمشق وحلب، 
تطلب فــتــرة تــوقــف فــي الــضــربــات الــجــويــة. 
وقــالــت الـــوزارة إنها قــررت بعد وضــع هذه 
الطلبات في االعتبار، منح املزيد من الوقت 

قــبــل أن تــســتــأنــف ضــربــاتــهــا الــجــويــة ضد 
مواقع جبهة النصرة.

المصالحات الوطنية
وعــلــمــت »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« أن املــســؤولــن 
الــــروس يــواصــلــون عملهم داخــــل األراضــــي 
مطار  في  العسكرية  القاعدة  عبر  السورية 
مع  التواصل  خــال  مــن  العسكري  حميميم 
فــصــائــل مــســلــحــة وقــــوى مــدنــيــة مــعــارضــة، 
الصراع تحت مسمى  عن  تحييدهم  بهدف 
ــة«. وتـــــقـــــوم هــــذه  ــ ــيـ ــ ــنـ ــ ــــوطـ ــــات الـ ــــحـ ــالـ ــ ــــصـ »املـ
املــصــالــحــات عــلــى أســــاس وقـــف الــقــتــال مع 
النظامية ومليشياتها، مقابل وقف  القوات 
ــاعــــدات اإلنــســانــيــة  الـــقـــصـــف وإدخــــــــال املــــســ
املــعــارضــة املــحــاصــرة، ومقاتلة  إلــى مناطق 
ــة« )داعــــــش(  ــيــ تــنــظــيــَمــي »الـــــدولـــــة اإلســــامــ
ف أنه حصل 

ّ
وجبهة النصرة، وهذا ما تكش

الشرقية  الغوطة  بالفعل في بعض مناطق 
قبل فترة، وما يبدو أنه يتم العمل عليه في 

ريف حمص الشمالي، وحلب ودمشق.
ــلـــس األمـــــن  وكــــــــان الفــــتــــًا إعــــــــان أمـــــــن مـــجـ
أيضًا،  أمس  باتروشيف،  الروسي نيكوالي 
ــة  ــعـــارضـ ــفـــصـــال »املـ أن مـــوســـكـــو تـــتـــوقـــع انـ
إشارته  مع  النصرة«،  »جبهة  املعتدلة« عن 
»بتقاسم  قامتا  وواشنطن  موسكو  أن  إلــى 
ــة، فــمــوســكــو  ــوريــ مـــجـــال املـــســـؤولـــيـــة فـــي ســ
تــــتــــعــــاون مــــع الـــحـــكـــومـــة، بــيــنــمــا تــتــعــامــل 

واشنطن مع املعارضة«.
فــي هــذا الــســيــاق، تــقــول مــصــادر مطلعة من 
الجديد«،  »العربي  لـ الشمالي،  حمص  ريف 
إن »الــــــــروس يــعــمــلــون عـــلـــى الـــتـــواصـــل مــع 
فصائل مسلحة معارضة في ريف حمص، 
إذ يــتــم الــحــديــث معهم عــن ضــمــانــات لعدم 
مواصلة قصفهم الجوي واملدفعي، وإدخال 
ــيـــهـــم، مـــقـــابـــل أن  املــــســــاعــــدات اإلنـــســـانـــيـــة إلـ

يــدخــلــوا فــي هــدنــة طــويــلــة مــع الــنــظــام على 
 سياسي مقبول من 

ّ
أن يتم العمل على حــل

جميع األطـــراف، إضافة إلــى »قتال اإلرهــاب 
املتمثل بتنظيَمي الدولة اإلسامية )داعش( 

وجبهة النصرة«، وفقًا للمصادر.
وتــوضــح أن »خـــيـــارات الــــروس وقــعــت على 
فــصــائــل عــلــى مــســتــوى ريــــف حـــمـــص، مثل 
ــلـــق حــــمــــص، وحـــــركـــــة تــــحــــريــــر حـــمـــص،  ــيـ فـ

رامي سويد

مضى يومان على إطاق العملية العسكرية 
الهادفة للسيطرة على ريف الرقة الشمالي، 
والتي تقودها قوات »سورية الديمقراطية«، 
»وحـــدات حماية  أساسي من  املكّونة بشكل 
الرغم من ضخامة  الــكــرديــة«. وعلى  الشعب 
التحضيرات العسكرية، بدت الحصيلة أمس 
محدودة نسبيًا. فلم تتمكن هذه القوات من 
تحقيق أي تــقــدم عــلــى جــبــهــات الــقــتــال قــرب 
بــلــدة عــن عيسى فــي ريـــف الــرقــة الشمالي، 
بالرغم من استمرار غارات التحالف الدولي 
ــيـــة«  ــة اإلســـامـ ــ ــدولـ ــ ضــــد مــــواقــــع تــنــظــيــم »الـ
)داعش( في املنطقة، والتي أسفرت عن مقتل 
22 مــن عــنــاصــره، بحسب مــا أعــلــن »املــرصــد 

السوري لحقوق اإلنسان« أمس األربعاء.
لكن هذه الغارات لم تدفع بمسلحي »داعش« 
إلـــى مـــغـــادرة أي مــن مــواقــعــهــم الــتــي تسعى 

وجيش التوحيد. في حن لم يتم التواصل 
ــدة عــلــى  ــتــــواجــ ــام املــ مــــع حـــركـــة أحـــــــرار الــــشــ
 الهدف هو ريف 

ّ
مستوى كل سورية، وكــأن

املصادر  وتلفت  األقـــل«.  على  حاليًا  حمص 
التواصل  تــم  التي  »الفصائل  أن  إلــى  ذاتــهــا 
ــعـــدام وجـــــود عـــاقـــة لها  ــانـ مــعــهــا تــتــمــّيــز بـ
مــع الــنــصــرة، ومــنــهــا لــديــهــا حــالــة تــوتــر مع 
الــتــنــظــيــم، مـــثـــل حـــركـــة تـــحـــريـــر حـــمـــص، إذ 
وحركة  النصرة  أن  عــن  معلومات  هناك   

ّ
إن

رون لعملية لضربها«.
ّ

أحرار الشام يحض
»العاقة   

ّ
أن وتضيف مــصــادر ريــف حمص 

بـــن أحــــــرار الـــشـــام وجــبــهــة الـــنـــصـــرة تــبــدو 
ضبابية. فاألولى لم تعلن موقفًا واضحًا من 
 
ّ
النصرة، إال أنها ال تقاتلها«، مشيرة إلى أن
املناطقية،  ذلك »يعود ألسباب عــدة، أهمها 
الطرفن هم من حمص  قيادات   

ّ
أن باعتبار 

الفصائلية،  املدينة ومرجعيتهم بعيدة عن 
كما أن األحــرار والنصرة تم تشكيلهما من 

أشخاص مبايعن لتنظيم القاعدة«.
مــن جــانــبــه، يــقــول مــصــدر مــقــّرب مــن حركة 
 
ّ
ــد«، إن ــديــ ــجــ »الـــعـــربـــي الــ ــام، لــــ ــ ــــشـ أحــــــــرار الـ

الـــحـــركـــة تــقــف الـــيـــوم أمـــــام إشــكــالــيــة قــتــال 
ــــك اســتــجــابــة  ــرة«، عـــلـــى اعـــتـــبـــار ذلـ ــنــــصــ »الــ

القوات الكردية وحلفاؤها للسيطرة عليها. 
ــان رد الــتــنــظــيــم قــاســيــًا عــلــى الــهــجــمــات  ــ وكـ
التي استهدفت مواقعه مساء أمس  الجوية 
 
ّ
الثاثاء وحتى ظهر األربــعــاء، إذ شن األول 

يقودها  مفخخة  بسيارة  هجومًا  »داعـــش« 
انـــتـــحـــاري عــلــى نــقــطــة تــتــمــركــز فــيــهــا قـــوات 
ــة الــديــمــقــراطــيــة« فـــي قــريــة الهيشة  »ســـوريـ
إلى  أدى  الشمالي، صباحًا،  الــرقــة  ريــف  فــي 
مقتل خمسة وثاثن على األقل من عناصر 
»وحدات حماية الشعب الكردية« وحلفائها، 
اإلخبارية،  مباشر«  »ســوريــا  شبكة  بحسب 
التي ذكرت أن التفجير »«كان ضخمًا ووقع 
بالقرب من نقطة تجمع للقوات املستهدفة«.

وجــاء كــام املتحدث باسم تحالف »سورية 
الــديــمــقــراطــيــة« طـــال ســلــو، لــيــؤكــد صعوبة 
املــهــمــة، عــنــدمــا أعــلــن أن الــتــحــالــف »ال يعد 
ــالـــي«.  ــة فــــي الــــوقــــت الـــحـ لـــهـــجـــوم عـــلـــى الــــرقــ
ــالــــف قــــــــوات ســــوريــــة  املــــتــــحــــدث بــــاســــم تــــحــ
الديمقراطية أكد أن مثل هذه العملية ليست 

وشيكة.
وقال سلو لوكالة »رويترز«، إن »أي مناطق 
يتواجد فيها تنظيم داعش اإلرهابي قواتنا 
التي  فــإذا كانت األماكن  ستقوم بتحريرها، 
يتواجد فيها داعش في دير الزور أو شمال 
حــلــب، فــمــن املــمــكــن أن تــكــون هــدفــًا لــقــواتــنــا 
املستقبل«. وأضـــاف »نحن  فــي  ضمن حملة 
تــحــركــنــا فــقــط لــتــحــريــر شــمــال الــرقــة حــالــيــًا. 
ليس هناك استعداد أو توجه لتحرير الرقة. 
ال يوجد توجه لتحرير الرقة إال ضمن حملة 

قادمة من بعد انتهاء هذه الحملة«. 
ر نـــائـــب رئـــيـــس هــيــئــة 

ّ
وفـــــي الـــســـيـــاق، حــــــذ

األركان التركية الجنرال غولر يشار، نظيره 
األمـــيـــركـــي، الــجــنــرال جـــوزيـــف فـــوتـــل، قــائــد 
الخطورة  مــن  املــركــزيــة،  العسكرية  الــقــيــادة 
قوات  على  االعتماد  يشملها  التي  العالية 
ــاد الـــديـــمـــقـــراطـــي« )الـــجـــنـــاح  ــ ــــحـ ــــزب »االتـ حـ

لــلــتــوجــهــات الــــدولــــيــــة، عـــلـــى الــــرغــــم مــــن أن 
بــعــض اإلعــامــيــن املــقــربــن مـــن »األحـــــرار« 
يشّهرون بالجبهة علنًا. ويستدرك املصدر 
 »وجود أبناء حمص ضمن 

ّ
 إن

ً
حديثه قائا

هـــذه الــفــصــائــل قــد يــبــّدد فــكــرة االقــتــتــال، إذ 
 هــنــاك 120 شــابــًا مـــن الـــرســـن يــقــاتــلــون 

ّ
إن

إلى جانب النصرة، و400 شاب إلى جانب 
أحرار الشام، ما يعني مقتلة شباب حمص 

لبعضهم البعض«.
جعلت  التعقيدات  »هــذه  أن  املصدر  ويعتبر 
الــروس يضعون األحــرار والنصرة في خانة 
واحدة والدفع لقتالهم«، الفتة إلى أن »فصائل 
فيلق حمص، وجبهة تحرير حمص، وجيش 
نـــشـــئـــت على 

ُ
الــتــوحــيــد والؤهـــــا خـــارجـــي، وأ

الـــدعـــم، وال يــمــلــك عــنــاصــرهــا فـــكـــرًا شــرعــيــًا، 
وتكره تنظيم القاعدة على الرغم من خوفها 
 
ً
منه، ما يجعل إقناعهم بقتال النصرة قابا
 »الفصائل 

ّ
للتطبيق«. ويبّن املصدر ذاته أن

مدعومة  عنها،  الحديث  تــم  التي  الحمصية 
الروس  ومقربة من شخصيات تتواصل مع 
لصياغة تــســويــة مـــا، وهــنــاك مــعــلــومــات عن 
عــقــد ســلــســلــة اجــتــمــاعــات فـــي مـــا بــيــنــهــم في 

أوروبا للهدف ذاته«.

الـــــســـــوري لـــلـــعـــمـــال الــــكــــردســــتــــانــــي( لــدحــر 
ــك خـــال  ــ تــنــظــيــم »داعــــــــش« فــــي الــــرقــــة، وذلــ
زيــارة األخير إلى أنقرة، بحسب ما كشفت 
صــحــيــفــة »حـــريـــيـــت« الـــتـــركـــيـــة املـــعـــارضـــة، 
أمس األربعاء. وقال يشار لفوتل، الذي زار 
تركيا في 22 من الشهر الحالي، بعد جولة 
قــام بها داخــل األراضــي السورية تحضيرًا 
الرقة:  للحملة العسكرية ضد »داعــش« في 
قــوات االتحاد  »ال تكن متفاجئًا إن خذلتك 
الــديــمــقــراطــي عــنــدمــا يــصــبــح الـــقـــتـــال ضد 
ــــدد غـــولـــر على  داعـــــش أكـــثـــر شــــراســــة«. وشـ
الخط األحمر التركي القاضي برفض أنقرة 
إلى غرب  الديمقراطي  قــوات االتحاد  عبور 
ــفــــرات، مــســتــبــعــدًا قـــيـــام تــركــيــا بــــأي عمل  الــ
عسكري مباشر داخل األراضي السورية من 

دون الحصول على قرار من مجلس األمن.
اتخذ تنظيم »داعــش«  وفــي سياق متصل، 
قام  الــرقــة، حيث  فــي مدينة  إجــــراًء مفاجئًا 
مسلحوه، ظهر أمس، باالنتشار في محيط 
مــنــطــقــة مــحــطــة الـــنـــقـــل وقــــامــــوا بــإغــاقــهــا 
بالكامل، مبلغن السكان وسائقي سيارات 
نقل الركاب بقرار حظر نقل املدنين خارج 
املــديــنــة. خطوة »داعـــش« أتــت بعد أيــام من 
استمرار حركة النزوح خارج الرقة إثر إلقاء 
ورقية  ملنشورات  الدولي  التحالف  طائرات 
مغادرتها،  إلــى  السكان  تدعو  املدينة  فــوق 

حفاظًا على حياتهم.
ــارت مــخــاوف  ــ ــانـــت تــلــك املــنــاشــيــر قـــد أثــ وكـ
كــثــيــرة تــتــرتــب عــلــى تــحــديــد الــوجــهــة الــتــي 
معلومات  فبحسب  الــنــازحــون.  سيختارها 
متطابقة، أذاع تنظيم »داعش«، في املساجد 
وعـــبـــر مــكــبــرات الـــصـــوت، فـــي وقــــت ســابــق، 
األماكن  إلى  باملغادرة  للمدنين  أنه يسمح 
الــخــاضــعــة لــســيــطــرتــه فــقــط، مـــحـــذرًا إيــاهــم 
التي أشار  من التوجه شمااًل نحو املناطق 
التحالف الدولي إلى أنها األكثر أمنًا، وهي 

استغالل العجز الدولي
»الـــعـــربـــي  وتــــوضــــح مــــصــــادر مــــن حـــمـــص لــــ
لم يكتفوا بالتواصل  »الــروس  أن  الجديد«، 
مــــع الـــفـــصـــائـــل الــعــســكــريــة بــــل مــــع الــعــديــد 
مـــن املـــؤســـســـات املـــدنـــيـــة واإلغـــاثـــيـــة أيــضــًا، 
الـــازم مقابل  الــدعــم  عــارضــن عليها تقديم 
تسويق مشروعهم والضغط على الفصائل 
ــيـــده، مــســتــغــلــن  ــأيـ ــتـ ــريـــض األهــــالــــي لـ وتـــحـ
ــن مـــعـــظـــم املــــؤســــســــات  ــ ــم عــ ــ ــدعــ ــ انــــقــــطــــاع الــ
حمص  مصادر  وتشير  واملدنية«.  اإلغاثية 
ــه »لـــغـــايـــة الــــيــــوم، لــــم تــظــهــر نــتــائــج  ــ ــــى أنـ إلـ
املسلحة  الفصائل  لــدى  الــروســيــة  املــســاعــي 
أو املــؤســســات املــدنــيــة، إال أنـــه مـــن املــرجــح 
أن تلقى صــدى فــي حــال اســتــمــرار الحصار 
ــــدول املــســانــدة  والــتــجــويــع، فـــي ظـــل عــجــز الـ
لــلــمــعــارضــة الـــســـوريـــة عـــن دعـــمـــهـــا، فــعــلــيــًا، 
سياسيًا أو ميدانيًا. وحوصر ريف حمص 
الشمالي، بشكل كامل، منذ نحو 4 سنوات. 
أوضــاع  مــن  املدنين  آالف  عــشــرات  ويعاني 
إنسانية سيئة للغاية، في ظل نقص املواد 
الغذائية والطبية، وغياب الرعاية الصحية 
ــاع نــســبــة الـــفـــقـــر إلـــى  ــ ــفـ ــ والـــتـــعـــلـــيـــم، مــــع ارتـ

مستويات غير مسبوقة.

املناطق التي تسيطر عليها القوات الكردية 
 
ً
وحلفاؤها. ولم يكن »داعــش« يسمح أصا
عن  الخارجة  املناطق  إلــى  املدنين  بخروج 
يقّدرها هو،  إال ملوجبات صحية  سيطرته، 
ــلـــوك طـــرق  ــــان يـــخـــتـــار سـ فــــي حــــن أن مــــن كـ
الــتــهــريــب فــقــد كــــان يــلــزمــه الــتــنــظــيــم بــدفــع 
 عن الخطر الذي يحيط 

ً
مبالغ طائلة، فضا

اع الطرق.
ّ
بتلك الطرقات بسبب األلغام وقط

ــد الـــــنـــــازحـــــون، أخـــــيـــــرًا، إلــــــى الـــتـــوجـــه  ــمــ وعــ
نــحــو مــحــافــظــة الـــســـويـــداء جــنــوب ســوريــة، 
إذ يسلكون طــريــقــًا الــتــفــافــيــًا مــن الــرقــة إلــى 
ــعـــودوا إلــــى ســـوريـــة مـــن معبر  ــيـ الــــعــــراق، لـ
الــتــنــف الـــحـــدودي، ثـــّم إلـــى الــســويــداء حيث 
يــحــتــجــزهــم الــنــظــام الـــســـوري فــي مخيمات 

ــاملــــدارس ويــمــنــعــهــم مـــن مــتــابــعــة الــطــريــق  بــ
املــديــنــة يمّكنهم من  كــفــيــل مــن  بــمــوجــب  إال 

استكمال رحلتهم إلى دمشق.
ــه مــــغــــادرو مــنــاطــق  مــــن جـــهـــة أخـــــــرى، تـــوجـ
التنظيم نحو أراضي سيطرة املعارضة في 
 الطريق إليها صعب جدًا 

ّ
 أن

ّ
ريف حلب، إال

بسبب االشتباكات الدائرة بن الطرفن من 
جهة، وحقول األلغام التي زرعتها الجهتان 
الــعــشــرات من  هــنــاك، والــتــي تسببت بمقتل 
الــرقــة أثــنــاء مــحــاولــتــهــم الـــوصـــول إلـــى تلك 

املناطق.
ــه انــتــهــى اآلن، أو في  ــك يــبــدو أنـ لــكــن كـــل ذلـ
ــع قــــــرار »داعــــــش«  ــة، مــ ــايـ ــهـ ــنـ طـــريـــقـــه إلـــــى الـ
ــــروج الــســكــان مـــن مــديــنــة  الــجــديــد بــمــنــع خـ

الـــرقـــة، والــــذي اتــخــذه أمـــس األربـــعـــاء. وهــو 
بنّية  يتمثل  األول  أمـــريـــن:  إلـــى  يشير  قـــرار 
بــمــنــاطــق ســيــطــرتــه في  »داعـــــش« بالتمسك 
الــرقــة وريــفــهــا وبــالــتــالــي مــحــاولــة استثمار 
الــســكــان فيها ملــحــاولــة تجنيد عــدد  وجـــود 
منهم للقتال ضد القوات الكردية وحلفائها؛ 
والثاني يتمثل في نّية التنظيم الحفاظ على 
الــرقــة ليشكل وجــودهــم  الــســكــان فــي مدينة 
مــا يــشــبــه الــــدرع الــبــشــري الــــذي ســيــحــد من 
قـــــدرة الــتــحــالــف الــــدولــــي عــلــى شـــن غــــارات 
الرقة، خوفًا من  عنيفة ومكثفة على مدينة 
قد  كبيرة  الــغــارات بمجازر  تلك  أن تتسبب 

ترتفع معها أصوات اإلدانة والتنديد.
يــبــدو أن املــقــدمــات الــتــي ظــهــرت حــتــى اآلن 
للمعركة املــنــتــظــرة فــي الــرقــة بــن »داعـــش« 
ــة الـــشـــعـــب  ــايــ ــمــ ــة، و»وحـــــــــــــــدات حــ ــهـــ مــــــن جـــ
الـــكـــرديـــة« وحــلــفــائــهــا والــتــحــالــف الـــدولـــي، 
من جهة أخــرى، تشير إلــى أن معركة الرقة 
ستكون طويلة وشاقة ومعقّدة، األمر الذي 
»الدولة اإلسامية«  سيسمح ربما لتنظيم 
ــقــــوات املــهــاجــمــة وإرهـــاقـــهـــا  بـــاســـتـــنـــزاف الــ
بعمليات انتحارية. ولعل طول مدة املعركة 
ــــذي ســـيـــطـــاول صـــفـــوف قــــوات  ــزيـــف الــ ــنـ والـ
»ســــوريــــة الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة« ســـيـــؤديـــان إلـــى 
مستنكرة سياسة  كــرديــة  ــوات  أصــ ارتـــفـــاع 
إعطاء األولوية ملهاجمة الرقة، ال سيما مع 
القوات  الذي يمنع  التركي  الفيتو  استمرار 
الغرب  الــفــرات نحو  مــن عبور نهر  الكردية 
بـــهـــدف وصــــل مــنــاطــق ســيــطــرتــهــا فـــي عن 
العرب بمناطق سيطرتها في عفرين شمال 
غرب حلب، وذلك بالسيطرة على مدن منبج 
والباب وجرابلس واعزاز واريافها في ريف 
حــلــب. كــل هـــذه الــصــعــوبــات املــيــدانــيــة التي 
بــرزت فــي الجولة األولـــى ملعركة الــرقــة تدل 
على أن الحسم العسكري ضــد »داعـــش« ال 

يزال بعيدًا.

موسكو تفاوض فصائل سورية معارضة 
لتفادي التورّط بريًا

المشروع يتركز في حمص ويستفيد من حصار التجويع )يوسف حمص/األناضول(

يتخذ التنظيم من المدنيين دروعًا بشرية )األناضول(

محمد الفضيالت

أتّم األردن أمس العقد السابع 
الستقالله، وهي مناسبة تبعث على 

الفخر واالعتزاز، وتثير في نفوس 
املواطنني نرجسية من نوع ما، وهم 

 مجاورة سبقتهم إلى 
ً
يرون دوال

االستقالل تغرق اليوم في دوامة 
العنف والفوضى والحرب األهلية، 
فيما تحافظ مملكتهم الصغيرة 
على أمنها واستقراها املعجون 

بفقرها املبرر بشح موادها حينًا 
وباستشراء الفساد أحيانًا، لكنهم 
في املفاضلة ينتصرون الستدامة 
األمن ويتغاضون عن الفقر الذي 

تحول قدرًا ال انفكاك منه في املدى 
املنظور. بالتزامن مع االستقالل، 

تحتفل اململكة هذا العام، وهي الوريث 
الشرعي، بمئوية الثورة العربية 

الكبرى التي فجرها شريف مكة 
 بتحرير العرب 

ً
الحسني بن علي أمال

من الهيمنة العثمانية وتحقيق الوحدة 
العربية على أسس العدالة والحرية 

واملساواة، وهو ما فشلت الثورة في 
تحقيقه ألسباب ذاتية وموضوعية، 

وانتهت مبادئها ورسالتها كتابًا 
تاريخيًا يعاد استذكاره كلما حلت 
ذكراها. وفي ظل اللحظة التاريخية 
التي تعيشها حاليًا الدول العربية، 

 ماضويًا وليس 
ً
تستذكر الثورة فعال

طرحًا مستقبليًا، وقد تحالفت أنظمة 
االستبداد والقهر في العديد من 

الدول على إحباط ثورات/ انتفاضات 
العرب الحديث التي انطلقت للمطالبة 

بالعدالة والحرية واملساواة. يحق 
لألردن االحتفال باملناسبتني، 

وباالستقالل وبنشوة إعالنه في 
الخامس والعشرين من مايو/أيار عام 

1946، حني التأم املجلس التشريعي 
لي قراره التاريخي »وبمقتضى 

ُ
وت

اختصاص املجلس الدستوري، تقرر 
باإلجماع إعالن البالد األردنية دولة 

مستقلة استقالال تاما وذات حكومة 
ِك 

ْ
ل
ُ
ملكية وراثية نيابية، والبيعة بامل

لسيد البالد ومؤسس كيانها وريث 
النهضة العربية )عبدالله بن الحسني 
املعظم( بوصفه ملكًا دستوريًا على 

رأس الدولة األردنية بلقب حضرة 
صاحب الجاللة ملك اململكة األردنية 
الهاشمية«. اليوم وبعد سبعني عامًا 
من شرعية االنجاز، وبعد مائة عام 

من ثورة العرب التي بقيت مبادئ من 
دون تحقق، تطرح أسئلة يفرضها 
واقع معيش ومستقبل مبهم: هل 
يكفي الحفاظ على الواقع الحالي 

استنادًا إلى شرعية اإلنجاز كطموح 
نهائي؟ وهل من الحكمة أرشفة 

االستقالل والثورة على رف التاريخ 
من دون إسقاطهما على الواقع 

لصناعة مستقبل أفضل؟

حصيلة الجولة 
األولى لمعركة الرقة، 
بقيادة قوات »سورية 

الديمقراطية« والتحالف 
الدولي، والهادفة  إلى 

إخراج »داعش« من الرقة، 
بدت خجولة، مع اعتراف 
قيادة المليشيات الكردية 

بأّن ال حملة وشيكة لتحرير 
»داعش« قريبًا

أعرب وكيل األمين العام لألمم المتحدة للشؤون اإلنسانية، ستيفن أوبراين 
)الصورة(، أمس األربعاء، عن استعداد المنظمة الدولية »للتواصل مع 
حال  األمر،  لزم  إذا  داعش،  تنظيم 
وسالمتنا  أمننا  ضمان  من  تأكدنا 
أثناء المحادثات«. وأوضح أوبراين، 
في حديث لوكالة »األناضول«، أن 
تتواصل  »مثلما  المتحدة،  األمم 
وفصائل  الــنــظــام  سلطات  مــع 
المعارضة المتعددة في سورية، 
األمر،  لزم  إذا  أيضًا،  جاهزة  فهي 
شريطة  داعـــش  ــع  م لــلــتــواصــل 

ضمان أمننا وسالمتنا«.

»مستعدون للتواصل مع الدولة«
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قطر تجّدد دعمها 

لحكومة الوفاق الليبية

اســتــقــبــل أمـــيـــر قـــطـــر، الــشــيــخ تميم 
بــن حمد آل ثــانــي )الـــصـــورة(، أمس 
ــيـــس  ــي الـــــــدوحـــــــة، رئـ ــ األربــــــــعــــــــاء، فــ
الوفاق  لحكومة  الــرئــاســي  املجلس 
الوطني الليبية فائز السراج، الذي 
أطــلــع أمــيــر قطر على آخــر تــطــورات 
الوضع في ليبيا، والجهود املبذولة 
مـــــن أجـــــــل إرســــــــــاء وتــــعــــزيــــز األمـــــن 
واالســـتـــقـــرار فــيــهــا، ونــاقــشــا كـــل ما 
من شأنه الحفاظ على وحدة ليبيا 
وســـيـــادتـــهـــا عــلــى كـــافـــة أراضـــيـــهـــا، 
خــصــوصــًا فـــي ظـــل تــنــامــي ظــاهــرة 
اإلرهــــــــــاب فــــي املـــنـــطـــقـــة واملـــســـاعـــي 
األمـــمـــيـــة الـــرامـــيـــة ملــكــافــحــتــهــا، كما 
أفادت وكالة األنباء القطرية » قنا«.
)العربي الجديد(

تمثال بورقيبة يعود 
إلى وسط تونس

تمثال  التونسية  السلطات  أعـــادت 
الحبيب  الــراحــل  التونسي  الرئيس 
بــورقــيــبــة إلـــى وســـط الـــشـــارع الـــذي 
تونس.  العاصمة  فــي  اسمه  يحمل 
وأثــار هــذا األمــر جــداًل في األوســاط 
األمــن  وقـــال  التونسية.  السياسية 
الـــعـــام لــلــتــيــار الــديــمــقــراطــي محمد 
عـــبـــو، إن إعـــــــادة تـــمـــثـــال بــورقــيــبــة 
أجلها  مــن  التي قامت  للقيم  ضــرب 
النائبة عن »نداء  الثورة. فيما رأت 
»الــعــربــي  تــونــس« أنـــس الــحــطــاب، لـــ
الـــجـــديـــد«، أن »إعـــــادة الــتــمــثــال هي 
رموزنا  من  لرمز  بالجميل  اعتراف 
الوطنية في تحرير تونس واملرأة«.
)العربي الجديد(

العثور على جثة 
فلسطيني اختطف 

وسط بغداد
ــادر أمـــنـــيـــة عـــراقـــيـــة،  ــ ــــصـ أعـــلـــنـــت مـ
ــاء، الــعــثــور عــلــى جثة  ــعــ أمــــس األربــ
ــالــــد أبـــو  املـــــواطـــــن الــفــلــســطــيــنــي خــ
أيــام خال  الــذي اختطف قبل  النار 
بطلب  الــبــلــدي  للمجلس  مــراجــعــتــه 
الــداخــلــيــة  وزارة  اســـتـــخـــبـــارات  مـــن 
في منطقة البلديات، شرقي بغداد. 
الــعــراق  فلسطينيي  رابــطــة  وقــالــت 
فــي بــيــان، إن »أبــــو الــنــار عــثــر على 
جثته في دائرة الطب العدلي، وسط 
ــداد، بــعــد أيـــــام مـــن اخــتــطــافــه«.  ــغــ بــ
عراقية  أمنية  مصادر  كشفت  فيما 
أن »مــلــيــشــيــات شــيــعــيــة اخــتــطــفــت 
للمجلس  مراجعته  النار خال  أبو 

البلدي ملنطقة البلديات«.
)العربي الجديد(

الحكومة األلمانية 
تصادق على قانون 

دمج الالجئين

صــادقــت الــحــكــومــة األملــانــيــة، أمــس 
األربعاء، على قانون دمج الاجئن، 
ــيــــة بــســبــب  ــة نــــوعــ ــلـ ــقـ الــــــــذي يــــعــــد نـ
فرصًا  ستمنحهم  الــتــي  الــصــفــقــات 
أعلنت  حسبما  واالنـــدمـــاج،  للعمل 
ميركل  أنجيا  األملانية  املستشارة 
)الـــــصـــــورة(. وتـــوقـــعـــت مـــيـــركـــل، في 
مؤتمر صحافي مشترك مع نائبها 
سيغمار غابريال، أن يحظى قانون 
وترحيبهم  الاجئن  بقبول  الدمج 
بــــــــفــــــــرص ولـــــــــــــــوج ســــــــــــوق الــــعــــمــــل 

واالندماج في املجتمع األملاني.
)العربي الجديد(

تركيا: االتحاد األوروبي 
ليس خيارنا الوحيد

الجديد لشؤون  التركي  الوزير  قال 
ــــي عــمــر جــلــيــك، إن  االتـــحـــاد األوروبــ
عــاقــة تــركــيــا بـــاالتـــحـــاد األوروبـــــي 
مهمة للغاية لكنها ليست »الخيار 
ــال جليك،  الــوحــيــد« أمـــام أنــقــرة. وقـ
الـــذي حــل مــحــل فــولــكــان بــوزقــر في 
حـــكـــومـــة رئـــيـــس الــــــــــوزراء الــجــديــد 
بــن علي يــلــدرم، إن تركيا تــريــد من 
االتـــــحـــــاد األوروبـــــــــــي الـــتـــخـــلـــي عــن 
ــة« فـــي مــحــاربــة  »املــعــايــيــر املــــزدوجــ

اإلرهاب.
)رويترز(
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لقاء السيسي وبن زايد: 
االستثمار وليبيا وفلسطين

 
ّ
ــة إن ــيــ ــاســ ــومــ ــلــ ــادر دبــ ــ ــــصــ ــــت مــ ــالـ ــ قـ

ــــس املــــــصــــــري عــــبــــد الــــفــــتــــاح  ــيـ ــ ــرئـ ــ الـ
السيسي وولي عهد أبوظبي، نائب 
الــــقــــائــــد األعــــلــــى لــــلــــقــــوات املــســلــحــة 
اإلماراتية، محمد بن زايد آل نهيان، 
القاهرة،  ناقشا، أمــس األربــعــاء، في 
ــا مــلــف  ــمـ مــــوضــــوعــــن رئـــيـــســـيـــن هـ
االســتــثــمــارات اإلمــاراتــيــة فــي مصر، 
واالستخباراتي  األمني  والتنسيق 
فـــي قــضــيــتــن أســاســيــتــن تتمثان 
فـــي الـــعـــاقـــات املـــتـــوتـــرة بـــن الــقــوى 
ــم  الــفــلــســطــيــنــيــة املـــخـــتـــلـــفـــة، والــــدعــ
املــصــري ـ اإلمــاراتــي لــقــوات قــائــد ما 
الـــكـــرامـــة« خليفة  »عــمــلــيــة  يــعــرف بـــ

حفتر.
)العربي الجديد(

اتهامات برلمانية
ألسامة هيكل 

بـ»التجسس«

تـــــقـــــدم تــــســــعــــة أعــــــضــــــاء مــــــن لــجــنــة 
النواب  الثقافة واإلعــام في مجلس 
املصري، بمذكرة رسمية إلى رئيس 
)الــصــورة(،  عبدالعال  علي  البرملان، 
أمــس األربــعــاء، ضــد رئــيــس اللجنة، 
ــتــــاف »دعـــــــم مـــصـــر«  ــائــ الــــقــــيــــادي بــ
بحجب  فيها  اتهموه  هيكل،  أسامة 
تــقــريــر الــلــجــنــة الــنــهــائــي حـــول أزمـــة 
الداخلية  ووزارة  الصحافين  نقابة 
اللجنة. وكــشــف أعضاء  عــن أعــضــاء 
إلــى تسجيل  اللجنة أن »هيكل عمد 
نــقــاشــات الــلــجــنــة املــغــلــقــة )الــســريــة( 
ــفـــه  حــــــــول األزمــــــــــــــة، مــــــن خــــــــال هـــاتـ
الــــخــــاص، وإرفـــــــاق مــقــاطــع صــوتــيــة 
لألعضاء من دون علمهم، مع تقرير 

اللجنة«.
)العربي الجديد(

...و»العفو« تطالب 
االتحاد األوروبي بإيقاف 
»التواطؤ  في القمع« 

ــة،  ــيــ اتـــهـــمـــت مـــنـــظـــمـــة الـــعـــفـــو الــــدولــ
أمــس األربــعــاء، قرابة نصف أعضاء 
»الــتــواطــؤ في  االتـــحـــاد األوروبــــــي بـــ
القاهرة  بيع  عبر  مــع مصر  الــقــمــع« 
ـــســـتـــخـــدم فــــي »االخـــتـــفـــاء 

ُ
أســـلـــحـــة ت

الــقــســري، والــتــعــذيــب، واالعــتــقــاالت 
الــــتــــعــــســــفــــيــــة«، بــــحــــق املــــعــــارضــــن 
املــصــريــن. وقــالــت املنظمة فــي بيان 
لــهــا، إن فــرنــســا، واملــمــلــكــة املــتــحــدة، 
ــا،  ــيـ ــانـ ــبـ ــا، وإسـ ــيــ ــالــ وأملــــانــــيــــا، وإيــــطــ
تأتي  التشيك  وجمهورية  وبلغاريا 
في مقدمة الدول املوّردة للساح إلى 

مصر.
)فرانس برس(

اليمن: مقتل ستة مدنيين
 »عن طريق الخطأ« 

قــــال مـــســـؤول يــمــنــي مــحــلــي لــوكــالــة 
تابعة   مقاتات 

ّ
إن بـــرس«،  »فــرانــس 

في  مــنــزاًل  العربي قصفت  للتحالف 
قرية املحلة بجنوب مدينة الحوطة، 
اليمن،  جنوب  لحج،  محافظة  مركز 
ــفــــرت عــــن مــقــتــل ســـتـــة أفـــــــراد مــن  أســ
أســــــــرة واحـــــــــــدة، فـــيـــمـــا نـــجـــا أربـــعـــة 
آخـــرون مــن األســـرة ذاتــهــا«. وأضــاف 
ــؤول نــفــســه أن الـــقـــصـــف »وقــــع  ــســ املــ
عــن طــريــق الــخــطــأ، إذ كـــان الــطــيــران 
ينوي استهداف منزل مجاور يعود 
لشخص يفترض أنه قيادي في أحد 
الــتــنــظــيــمــات الــجــهــاديــة فـــي جــنــوب 

اليمن«. 
)فرانس برس(

»فتح« ترفض
 أحكام اإلعدام 

رفضت حركة »فتح«، أمس األربعاء، 
ــــس الـــتـــشـــريـــعـــي  ــلـ ــ ــجـ ــ مـــــصـــــادقـــــة املـ
تديره  الـــذي  )الــبــرملــان(  الفلسطيني 
ــاس« فـــــي قــــطــــاع غـــزة  ــ ــمــ ــ حــــركــــة »حــ
ــدرت، أخــيــرًا،  ــ ــدام صـ ــ عــلــى أحـــكـــام إعـ
الجنائين.  السجناء  من  عــدد  بحق 
البرملانية،  »فتح«  كتلة  وقــال رئيس 
عــزام األحــمــد )الــصــورة(، إن اإلجــراء 
الصادر عن املجلس يعتبر »مخالفة 
ــون الــفــلــســطــيــنــي  ــانــ ــقــ ــلــ ــة لــ ــمـ ــيـ جـــسـ
الـــذي يــنــص عــلــى وجـــوب املــصــادقــة 
قبل رئيس  مــن  اإلعــــدام  على عقوبة 

السلطة الفلسطينية.
)األناضول(

بغداد ـ أكثم سيف الدين

ــتـــطـــاع رئـــيـــس الـــبـــرملـــان الـــعـــراقـــي ســلــيــم  اسـ
البرملان، بعد  أزمــة تعطيل  الجبوري تجاوز 
ــات كـــبـــيـــرة انـــتـــهـــت بــإقــنــاع  ــ ــاطـ ــ ــهـــود ووسـ جـ
الــنــواب األكــــراد بــالــعــودة إلــى الــبــرملــان، األمــر 
الــــذي ســيــمــنــح الـــجـــبـــوري فــرصــة اســتــئــنــاف 
عمل البرملان من جديد، من دون الحاجة إلى 
ينتظرون  الذين  املعتصمن  النواب  حضور 
ــرار املــحــكــمــة االتــــحــــاديــــة بـــشـــأن قــانــونــّيــة  ــ قــ
رئـــاســـة الـــجـــبـــوري لــلــبــرملــان. وأعــلــنــت هيئة 
ها قررت عقد جلسة شاملة 

ّ
رئاسة البرملان أن

األحد املقبل.
وُيــــعــــّد الـــتـــئـــام الـــبـــرملـــان مــــن جـــديـــد نــجــاحــًا 
الضغوط  مــن  الــرغــم  على  للجبوري،  يسّجل 
الكبيرة الــتــي واجــهــهــا ومــحــاوالت اإلطــاحــة 
لت من عمل السلطة التشريعّية 

ّ
به، والتي عط

ــبـــون اســتــئــنــاف  ــراقـ فـــي الــــعــــراق. ويـــتـــوقـــع مـ
البرملان مــجــّددًا وإقـــراره حكومة حيدر  عمل 
ّي األذرع 

َ
العبادي الجديدة، وتجاوز مرحلة ل

كابول ـ صبغة اهلل صابر

لــقــادة حــركــة طالبان  نــقــاشــات طويلة  بعد 
األفــغــانــيــة فـــي اجــتــمــاعــات ُعـــقـــدت بمدينة 
كــويــتــا الــبــاكــســتــانــيــة، عــلــى مـــدى الــيــوَمــن 
املاضَين، تم اختيار املا هيبة الله أخوند 
ــــذي  الـ مـــنـــصـــور  ــر  ــتــ أخــ لـــلـــمـــا  زاده خـــلـــفـــًا 
ـــذت فــي إقليم 

ّ
ـــف

ُ
ــتــل جـــراء غـــارة أمــيــركــيــة ن

ُ
ق

وبعد  باكستان.  غــرب  جنوب  بلوشستان، 
اعترافها بمقتل زعيمها، وإعان خليفة له، 
توّعدت الحركة الحكومة األفغانية والقوات 
الـــدولـــيـــة الــعــامــلــة فـــي أفــغــانــســتــان بـــالـــرد، 
مــشــيــرة إلــــى أن »طـــالـــبـــان« مــاضــيــة نحو 
الهدف املنشود مهما خسرت من قياداتها. 
على  انتشر  الــجــديــد،  الزعيم  تعين  وعقب 
مــوقــع الــتــواصــل االجــتــمــاعــي »فــايــســبــوك«، 
أمس األربعاء، رسالة صوتية منسوبة إلى 
أخوند زاده يتعهد فيها بعدم املشاركة في 
دعا  ما  األفغانية،  الحكومة  مع  املحادثات 
الحركة إلى نفي الخبر على لسان املتحدث 

ــال الــنــائــب عـــن تحالف  وتــعــطــيــل الــعــمــل. وقــ
الـــقـــوى الـــعـــراقـــّيـــة، عــبــد الــقــهــار الــســامــرائــي، 
الــكــتــل  »أغـــــلـــــب   

ّ
إن الـــــجـــــديـــــد«،  »الــــعــــربــــي  لـــــ

السياسية توصلت إلى تقارب بشأن حضور 
املقبل«، موضحًا  األحــد  يــوم  البرملان  جلسة 
ــه مـــســـاعـــي وجــــهــــودًا مــن  ــ  »الــــبــــرملــــان واجــ

ّ
أن

عرقلة  حاولت  التي  السياسّية  الكتل  بعض 
اســتــئــنــاف عــمــل الـــبـــرملـــان وتــعــطــيــلــه، ضمن 
خطة ومحاوالت إلعادة بعض الوزراء الذين 
األخــيــرة«.  البرملان  في جلسة  استبدالهم  تم 
 »البرملان استطاع أن يتجاوز كل هذه 

ّ
وأكد أن

اتفاق  على  الكتل  ليجمع  وأفشلها  املساعي 
عقد الجلسة يوم األحد املقبل«، مرّجحًا »عقد 
الجلسة بنصاب كامل يوم األحد واستمرار 

عمل البرملان من دون توقف«.
الــصــدر شروطها  ــّددت كتلة  مــن جــهــتــهــا، حــ
كبيرة  مرونة  مبدية  األحــد،  لحضور جلسة 
فــي تلك الــشــروط. وقــال عضو الكتلة رســول 
 كتلته تطالب 

ّ
الطائي، في بيان صحافي، إن

الـــوزراء  الــبــرملــان باستضافة رئــيــس  رئــاســة 
ــة فــي  ــ ــوزاريــ ــ لــلــتــصــويــت عـــلـــى الــتــشــكــيــلــة الــ
 موقف كتلته 

ّ
جلسة األحد املقبل، مضيفًا أن

ها ما تزال 
ّ
»واضح من جلسات البرملان، إذ إن

الجلسات«.  حــضــورهــا  تعليق  فــي  مستمرة 
ــد  وشــــــّدد عــلــى أن »حـــضـــورنـــا لــجــلــســة األحـ
التشكيلة  وتقديم  العبادي  مرتبط بحضور 
الجديدة والتصويت على التغيير الوزاري«، 
مطالبًا رئاسة البرملان »باستجواب مسؤول 
األمنية  والقيادات  الخضراء  املنطقة  حماية 
إلعــطــائــهــم أمـــرًا بــاالعــتــداء عــلــى املتظاهرين 

وتعويض عوائل الشهداء والجرحى«.

على الوزارات األخرى، أو مناقشة الخروقات 
األمنّية في بغداد واستعراض نتائج عملّية 
»التحالف   

ّ
أن إلــى  وأشـــار  الفلوجة«.  تحرير 

الجلسة،  الكردستاني وعد شفهيًا بحضور 
مــــع حـــصـــولـــه عـــلـــى ضـــمـــانـــات وتــطــمــيــنــات 
ات البشمركة ورواتب 

ّ
بمعالجة ملف مستحق

ــالـــبـــان« ذبـــيـــح الـــلـــه مــجــاهــد، في  بـــاســـم »طـ
التسجيل  فــيــهــا إن  قـــال  مــقــتــضــبــة،  رســـالـــة 
الصوتي املنسوب إلى زعيم الحركة الجديد 
املا هيبة الله أخوند زاده، الــذي نشر عبر 
وســائــل الــتــواصــل مــــزّور، وأنـــه لــم يــدل بأي 

تصريح مكتوب أو مسجل حتى اآلن. 
ــاط  ــ فــــي أوسـ املــــعــــروف  أخــــونــــد زاده،  ــا  ــ املـ
»شيخ الــحــديــث« وعــالــم الدين  »طــالــبــان« بـ
الذي ُيجمع عليه القادة وتعود إليه األمور 
الـــديـــنـــيـــة وكـــثـــيـــر مــــن املـــســـائـــل الـــجـــهـــاديـــة 
الساحة  فــي  معروفًا  يكن  لــم  فيها،  للفصل 
تعيينه  يتم  أن  قبل  والجهادية  السياسية 
املا  الراحل،  لزعيم »طالبان«  األول  النائب 
أخــتــر منصور، فــي يوليو/ تــمــوز املــاضــي. 
 
ّ
أن منها  كثيرة،  أخبار  بشأنه  شيعت 

ُ
أ كما 

املــا منصور هــّمــش دور الــرجــل، وحـــّد من 
نفوذه ألنه ينتقد سياساته، خصوصًا في 
»الحركة«  قــيــادات  مــع  بالتعامل  يتعلق  مــا 
املنشقن عنها. ويؤكد قيادي في »الحركة«، 
 عـــــددًا كــبــيــرًا من 

ّ
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، أن لــــ

منصور،  مبايعة  رفــضــوا  الــذيــن  القيادين 
إلــى »الحركة« بسبب جهود أخوند  عــادوا 

زاده وقادة آخرين.
ــًا(، فـــي مــديــريــة  ــامـ ولــــد أخـــونـــد زاده )50 عـ
إقليم  في  باكستان  مع  الحدودية  بنجواي 
قندهار، جنوبي أفغانستان. ينتمي الرجل 
إلـــى قبيلة نــــورزي الــشــهــيــرة والــعــريــقــة في 
ــدارس الدينية  ــ ــم فــي املـ

ّ
جــنــوب الـــبـــاد. تــعــل

املختلفة بأفغانستان وباكستان. ساهم في 
الــجــهــاد األفــغــانــي ضــد الـــروس فــي صغره. 
مع نشوب املعارك الداخلية بن املجاهدين، 

هاجر أخوند زاده إلى باكستان وبدأ عمله 
في املدارس الدينية املختلفة.

كان الزعيم الجديد من أوائل املنضمن إلى 
علمية  مناصب  فيها  شغل  طالبان.  حركة 
املــحــاكــم  كـــان مــســؤول  وقــضــائــيــة مختلفة. 
املــســؤولــن  الــخــاصــة بمحاكمة  الــعــســكــريــة 
ــبـــان« والـــحـــكـــومـــة. شــغــل منصب  ــالـ فـــي »طـ
حكومة  أثــنــاء  العليا  املحكمة  رئيس  نائب 
طالبان. مع سقوط حكومة طالبان ودخول 
ــــى أفـــغـــانـــســـتـــان عـــام  ــوات األمـــيـــركـــيـــة إلـ ــقــ الــ
أفــغــانــســتــان  مـــن  زاده  أخـــونـــد  خـــرج   ،2001
الحركة، وشغل منصب  قــيــادات  كغيره من 
رئيس شورى العلماء في »طالبان« بمدينة 
 عن 

ً
كــويــتــا، جــنــوب غـــرب بــاكــســتــان، فــضــا

كونه رئيس جميع محاكم طالبان. كما كان 
الرجل يدير مدرسة »خير املدارس« الدينية، 
منطقة كشاك بضواحي  في  حيث يسكن، 
مدينة كويتا، حتى بداية الصيف الحالي، 

وكان يّدرس فيها كتب الحديث.
بعد اإلعــان عن وفاة املا عمر في يوليو/ 
تموز 2015، وتعين املا منصور خلفًا له، 
صار هيبة الله أخوند النائب األول لزعيم 

الــحــركــة. ومـــع نــشــوب الــخــافــات الــداخــلــيــة 
االنشقاقات في صفوف »طالبان«،  ووقــوع 
بـــدأ الـــرجـــل يـــعـــارض ســيــاســة مــنــصــور في 
الــتــعــامــل مـــع بــعــض دول املــنــطــقــة، ومــنــهــا 
إيـــــران، إذ كـــان مــنــصــور يــرغــب فــي توطيد 
السير  كــان يريد  زاده  العاقة بها وأخوند 
عــلــى ســيــاســات املـــا عــمــر فــي الــتــعــامــل مع 
جــمــيــع املــلــفــات ومــنــهــا الـــعـــاقـــات مـــع دول 
أّدى دورًا مهمًا في جمع  الجوار كافة. كما 
الكثير من قيادات الحركة مرة أخرى بعدما 

انشقوا عنها.
ــركـــة ومــحــلــلــون  ــحـ ــي الـ ويــــــرى قــــيــــاديــــون فــ
 الــزعــيــم الــجــديــد 

ّ
ســيــاســيــون ومــراقــبــون أن

 إجماع كل قيادات الحركة. 
ّ
شخصيته محط

والرجل معروف بهدوئه، إذ يتعامل بروّية 
»الحركة«  بـ تتعلق  التي  القضايا  كافة  مع 
السلمي  الحل  دائمًا  ل 

ّ
ويفض وأفغانستان، 

ــن الـــخـــيـــار  ــ ــيــــة بـــــــداًل مـ لــلــمــعــضــلــة األفــــغــــانــ
»طالبان«.  في  قيادي  يقول  كما  العسكري، 
ــيـــن الــــرجــــل  ــعـ ويـــــؤكـــــد هـــــــذا األخـــــيـــــر أن تـ
ســيــســاعــد عملية املــصــالــحــة بــن األطــيــاف 

األفغانية. 
 
ّ
ويــعــتــبــر هـــــؤالء املـــراقـــبـــون واملـــحـــلـــلـــون أن

تــعــيــن أخـــونـــد زاده ســيــســاعــد فـــي إتــمــام 
والحكومة  »طالبان«  بن  املصالحة  عملية 
األفغانية، وفي جمع كلمة الحركة، كما أنه 
سيؤثر بعاقات األخيرة مع كل من طهران 
باكستان على  تأثير  مــن  ــل 

ّ
ويــقــل وروســيــا، 

 ثمة من يقول إن مقتل 
ّ
الحركة، ال سيما أن

مع  باكستان  تــعــاون  نتيجة  جــاء  منصور 
الواليات املتحدة.

ولــم يــحــدد الــبــرملــان حتى اآلن جـــدول أعمال 
جــلــســة األحـــــد، فــيــمــا تــحــدث بــرملــانــّيــون عن 
»خــاف بشأن جــدول األعمال«. وقــال النائب 
جعفر،  محمد  جاسم  الوطني  التحالف  عــن 
في تصريح صحافي، إن »االجتماع املشترك 
ــاء الــكــتــل  ــ ــ ــان مــــع رؤسـ ــرملـ ــبـ لــهــيــئــة رئــــاســــة الـ
السياسّية أفضى إلى تحديد موعد الجلسة 
ــزال بــشــأن تفاصيل  فــقــط، لــكــن الــخــاف مــا يـ
 »هناك 

ّ
الجلسة وجدول أعمالها«. وأوضح أن

ق بفحوى جدول األعمال، 
ّ
آراء مختلفة تتعل

وهـــــل ســيــتــضــّمــن حـــضـــور الــــــــــوزراء الـــجـــدد 
الـــذيـــن تـــم الــتــصــويــت عــلــيــهــم ألداء الــيــمــن 
إقالة  على  التصويت  سيتم  أم  الــدســتــورّيــة، 
التصويت  اســتــكــمــال  أو  الــحــالــيــن،  ــوزراء  ــ الــ

املــوظــفــن«. فــي غــضــون ذلـــك، أّجــلــت املحكمة 
االتــحــاديــة الــعــراقــّيــة النظر بــشــأن االعــتــراف 
ــة جــلــســتــي الـــبـــرملـــان األخـــيـــرتـــن  ــورّيـ ــتـ بـــدسـ
األحد  يــوم  الجبوري، حتى  ترأسهما  اللتن 
»الـــعـــربـــي  املـــقـــبـــل. وقــــــال مـــصـــدر قـــضـــائـــي لــــ
الجديد«، إن املحكمة االتحادّية نظرت أمس 
بالشكوى املقّدمة من قبل النواب املعتصمن 
واســـــتـــــجـــــوبـــــت طــــــرفــــــي الــــــــنــــــــزاع )الـــــــنـــــــواب 
املعتصمن ورئــاســة الــبــرملــان(، وتــأكــدت من 
آلــيــات الــعــد والــتــصــويــت لــلــتــأّكــد مــن نصاب 
إلـــى أن »املحكمة  الــبــرملــان، مــشــيــرًا  جــلــســات 
ــرار بــالــقــضــيــة حتى  ــــدار قــ ــّررت تــأجــيــل إصـ ــ قـ

األحد املقبل«.
ــراقـــي انـــعـــقـــاد جــلــســة  ــعـ ــارع الـ ــشــ ويـــتـــرقـــب الــ
السلطة  عمل  واستئناف  جديد  من  البرملان 
 األزمـــة 

ّ
الــتــشــريــعــّيــة، فيما يـــرى مــراقــبــون أن

ــّر بــهــا الـــعـــراق »أوشــكــت  الــســيــاســيــة الــتــي مــ
ــال الــخــبــيــر الــســيــاســي  ــ ــاء«. وقــ ــهــ ــتــ عـــلـــى االنــ
ــربـــي الــــجــــديــــد«، إن  ــعـ »الـ ـــ ــاد الــــجــــابــــري، لـ ــهـ نـ
الجهود التي بذلها رئيس الجمهورية فؤاد 
معصوم والجبوري أفضت إلى تجاوز األزمة 
السياسية  »املــلــفــات  أن  معتبرًا  الــســيــاســّيــة، 
الـــعـــراقـــّيـــة مــتــرابــطــة فــيــمــا بــيــنــهــا؛ فــالــنــواب 
األكراد يحتاجون إلى ضمانات لعودتهم إلى 
الــبــرملــان ومــجــلــس الـــــوزراء، ورئــيــس الــــوزراء 
يــحــتــاج الســتــئــنــاف عــمــل الـــبـــرملـــان لــتــمــريــر 
إلى  يحتاج  والــجــبــوري  الــجــديــدة،  حكومته 
الــتــقــريــب بـــن األكـــــراد والـــعـــبـــادي لــحــل أزمـــة 
 
ّ
متعلقات إقــلــيــم كــردســتــان«، مــشــيــرًا إلـــى أن
»الجبوري سيحقق النصاب من دون حضور 

النواب املعتصمن«.

معركة 
الفلوجة

أسبوع 
على كارثة 

الطائرة

التأثير على معنويات مقاتلي تنظيم »الدولة 
اإلسامية« )داعش(. 

ــرز تـــطـــورات املـــعـــارك في  ويــمــكــن تــلــخــيــص أبــ
يومها الثالث أمس بعيدًا عن اإلعام الحكومي 
وإعــام تنظيم »داعــش«، بأن التنظيم تراجع 
الفلوجة،  شــرق  الكرمة شمال  بلدة  فــي   

ً
قليا

ــيـــات عــلــى  ــيـــشـ ــلـ ــيـــش واملـ بــيــنــمــا ســـيـــطـــر الـــجـ
الشهابي  وقرية  والسمنت  الحراريات  معمل 
الكرمة، وجميع  واملجلس املحلي الجديد في 
الفلوجة مسافة ال  املــذكــورة تبعد عن  املواقع 
تقل عن 15 كيلومترًا وتمتاز بكونها مناطق 
صحراوية وريفية مفتوحة خالية من السكان 
ــوات الــجــيــش في  ــ أو املـــبـــانـــي. فــيــمــا فــشــلــت قـ
التقّدم إلى مركز بلدة الكرمة التي ما زالت بيد 

تنظيم »داعش«.
ــنــــوبــــي مـــــن الـــفـــلـــوجـــة  أمـــــــا فـــــي املـــــحـــــور الــــجــ
وتحديدًا عامرية الفلوجة، فإن قوات الجيش 
الــلــه«  ومليشيات »الــحــشــد« وأبـــرزهـــا »حـــزب 

سبب تأخر تنفيذ العمل اإلرهابي )املحتمل( 
كانفجار العبوة أو تفجير الحزام إلى ما قبل 
فقط«.  دقيقة  بأربعن  القاهرة  إلــى  الــوصــول 
وفي سياق تحليل معلومة عدم وجود أشاء 
محترقة ووضعها إلى جانب معلومة اندالع 
الـــدخـــان مـــن جــســم الـــطـــائـــرة قــبــل ســقــوطــهــا، 
يــقــول خبير مــصــري فــي الــطــيــران املــدنــي إنه 
يــوجــد ســيــنــاريــوهــان اثـــنـــان فــقــط اآلن على 
الطاولة؛ األول هو عمل إرهابي محدود أدى 
اآللــي  الطيار  انفصال  أو  الــذيــل  انفصال  إلــى 
فـــي غــرفــة الــتــحــكــم املـــركـــزيـــة، ولـــم يـــؤد بــذاتــه 
ــائـــرة، وأدى إلــــى ســقــوطــهــا  إلــــى تــفــجــيــر الـــطـ
بــعــد قــلــيــل. والــســيــنــاريــو الــثــانــي هــو تعرض 
داخلي  نتيجة حريق  لعطل مفاجئ  الطائرة 
في منطقة التحكم املركزي بالطائرة، مشيرًا 
إلــى أن »هــنــاك نوعا نـــادرا مــن األعــطــال التي 
قد تصيب أجهزة التحكم في الطائرة، فتؤدي 
ــى تــســريــع فـــتـــرة الـــســـقـــوط، وتــمــنــع قــيــادة  إلــ
الــطــائــرة مــن إرســـال االســتــغــاثــات واإلنــــذارات 
ــم يــســبــق لـــطـــائـــرات  ــدًا أنـــــه لــ ــؤكــ ــاءة«، مــ ــفــ ــكــ بــ

عثمان المختار

ــة  ــلـــوجـ ــفـ ـــه مــــــعــــــارك مــــديــــنــــة الـ ــــجـ
ّ
تــــت

الــعــراقــيــة إلـــى الــتــصــعــيــد الــعــســكــري 
ــــي، وســـــــط تـــــــــرٍد واضـــــح  ــــاسـ ــيـ ــ ــــسـ والـ
مقتل  بعد تسجيل  اإلنــســانــي  املــســتــوى  على 
 
ً
بــيــنــهــم 72 طــفــا وإصــــابــــة 150 مـــدنـــيـــًا، مــــن 
ــل  ــ ــــي آخــــــر حـــصـــيـــلـــة ُســـجـــلـــت داخـ ــدة فـ ــ ــيـ ــ وسـ
مستشفى املــديــنــة الــوحــيــد مــع غـــروب شمس 
األربــعــاء. وعــلــى خــاف اإلعــانــات الحكومية 
املتكررة بن ساعة وأخرى التي تؤكد تحقيق 
تــقــّدم عــســكــري، فـــإن املــعــلــومــات الــتــي تكشف 
عنها مصادر عسكرية عراقية رفيعة، وأخرى 
محلية من داخل املدينة، تشير إلى أن األنباء 
عــن تــقــّدم، مبالغ فيها إلــى حــد كبير ألهــداف 
رئيس  تتعلق بجهود  بغداد  داخــل  سياسية 
الــحــكــومــة حـــيـــدر الـــعـــبـــادي إلعــــــادة لــــّم شمل 
الـــبـــرملـــان لــلــتــصــويــت عــلــى حــكــومــتــه وقــبــلــهــا 

القاهرة ـ العربي الجديد

ــد مـــصـــدران مــصــريــان، أحدهما 
ّ
يــفــن

طــبــيــب بــمــصــلــحــة الـــطـــب الــشــرعــي 
واآلخـــــر قــضــائــي بــالــنــيــابــة الــعــامــة، 
»الــعــربــي الــجــديــد«  فــي تــصــريــحــات خــاصــة بـــ
املرتبطة بقضية سقوط  التفاصيل  جزءًا من 
طائرة مصر للطيران يوم الخميس املاضي، 
مشيرين إلى أن جميع األشاء البشرية التي 
تم انتشالها من منطقة سقوط طائرة مصر 
للطيران املنكوبة، ال تشير بذاتها إلى سبب 
سقوط الطائرة، وال تحمل عامات احتراق أو 

انفجار، وليست متفحمة.
ويــضــيــف املـــصـــدران، فــي اتــصــالــن هاتفين 
)الثاثاء( وصباح أمس  أمــس  مساء أول من 
)األربــعــاء(، »أنــه لم تظهر أي أشــاء متفحمة 
حتى اآلن، وأن جميع األشاء ممزقة إما بفعل 
السقوط الحر للطائرة من على ارتفاع 33 ألف 
قدم، أو بفعل تدخات أخرى يرجح أن تكون 
تمزيقًا بواسطة األسماك املفترسة املوجودة 

بكثافة في هذه البقعة من البحر املتوسط«.
ويـــؤكـــد املـــصـــدران أن »الــحــطــام واملــتــعــلــقــات 
الـــتـــي وجــــــدت أحـــيـــلـــت إلـــــى مــصــلــحــة األدلـــــة 
الــجــنــائــيــة بـــــــوزارة الـــداخـــلـــيـــة، وجــمــيــعــهــا ال 
تبدو عليها آثار احتراق، مما ال يصلح بذاته 
 على أن الطائرة سقطت بسبب انفجار 

ً
دليا

إرهـــابـــي أو غــيــر إرهـــابـــي حـــدث عــلــى متنها، 
أم أنــهــا ســقــطــت ســلــيــمــة بــســبــب ســلــســلــة من 
القضائي  املصدر  ويوضح  الفنية«.  األعطال 
أن »نــيــابــة أمـــن الـــدولـــة الــعــلــيــا حــصــلــت على 
رســــوم وبـــيـــانـــات مـــن شــركــة مــصــر لــلــطــيــران 
تؤكد سامة جميع أجزاء ومحركات الطائرة 
خــال رحلتها قبل األخــيــرة مــن الــقــاهــرة إلى 
أن بيانات مدى سامة  إلى  باريس«، مشيرًا 
ــزاء والــتــدخــات امليكانيكية  املــحــركــات واألجــ
التي حدثت للطائرة في مطار شارل ديغول 
»لــم تصل حتى اآلن من  قبل إقاعها األخير 
بــــاريــــس، ويـــتـــوقـــع أن تــبــلــغ املـــدعـــيـــة الــعــامــة 
الــفــرنــســيــة بــهــا الــنــائــب الــعــام املــصــري خــال 
أســـبـــوع«. كــمــا يشير املــصــدر إلـــى أن »هــنــاك 
إصـــرارًا مــن مسؤولي الــطــيــران املــصــري على 
ســيــنــاريــو تــعــرض الـــطـــائـــرة لــعــمــل إرهـــابـــي، 
سواء بزرع عبوة ناسفة أو حزام ناسف كان 
: »هناك 

ً
يرتديه أحد الركاب«، واستدرك قائا

أمر ال يمكننا فهمه في هذا السيناريو، وهو 

و»الــخــراســانــي« و»حــركــة الــوفــاء للمرجعية« 
ــــاس« الـــتـــي  ــبـ ــ ــعـ ــ ــيـــا »أبــــــــو الــــفــــضــــل الـ ــلـــيـــشـ ومـ
ــقــدمــت أخــيــرًا عــنــاصــر مــن مقاتليها في 

َ
اســت

هاجم 
ُ
سورية إلى العراق لهذا الغرض، باتت ت

من أربعة محاور هي محور النعيمية ومحور 
الهياكل ومحور نهر الفرات ومحور الحصي، 
وكلها في القاطع الجنوبي من الفلوجة. ولم 
تحقق تــلــك الــقــوات أي تــقــدم مــلــحــوظ بسبب 
ــام والــــســــيــــارات الـــتـــي يــقــودهــا  ــ ــغـ ــ حـــقـــول األلـ
وإصابة  بمقتل  تسببت  والتي  االنتحاريون، 
ــراد املليشيات وقـــوات الــلــواء  الــعــشــرات مــن أفـ

الثاني في الفرقة الثامنة.
وشــهــدت مــعــارك هـــذا املــحــور مقتل آمـــر فــوج 
تحرير الفلوجة/القاطع الجنوبي العقيد نمر 
أمس  عصر  مرافقيه  مــن  وسبعة  الــعــيــســاوي 
األربعاء، فيما ال يزال سد الفلوجة الواقع على 
بعد 12 كيلومترًا جنوب الفلوجة بيد مقاتلي 
الــتــنــظــيــم. الــجــديــد بــاملــعــارك أمــــس، اتساعها 
الفلوجة،  الخالدية غرب  غربًا لتشمل جزيرة 
عتبر واحـــدة مــن نــقــاط قــوة التنظيم 

ُ
والــتــي ت

فــي مــواصــلــة إمـــداداتـــه للفلوجة، كــذلــك بقايا 
خاياه في الرمادي، فيما رّد التنظيم كعادته 
باملفخخات والصواريخ ولم يتحقق أي تقدم 
عراقية  عسكرية  مــصــادر  كشفت  فيما  يــذكــر. 
»الــعــربــي  فـــي الــفــرقــتــن الــعــاشــرة والــثــامــنــة لـــ

إيـــربـــاص، وبــصــفــة خــاصــة الــطــرز املتوسطة 
هذه  ملثل  التعرض  املنكوبة،  الطائرة  كــطــراز 

األعطال.
ويــضــيــف املــصــدر نــفــســه أنـــه يــوجــد نــظــامــان 
لإلنذار في حالة تصاعد أي دخان أو اكتشاف 
حريق في أي جزء من الطائرة؛ األول هو نظام 

الجديد«، أن بغداد »أرسلت قوات إضافية إلى 
الفلوجة إلسناد القوات هناك«. ووفقًا لضابط 
فإن  الجديد«،  »العربي  لـ تحدث  رفيع  عراقي 
ــتـــحـــاريـــن املــخــتــبــئــن  ــام وكـــمـــائـــن االنـ ــ ــغـ ــ »األلـ
أيـــام فــي مناطق عــدة هــي العائق األكثر  منذ 
ــــوات اإلضـــافـــيـــة  ــقـ ــ خـــــطـــــورة«، مـــوضـــحـــًا أن الـ
إلـــى الــفــلــوجــة مــن شــأنــهــا أن تــســاعــد الــقــوات 

املوجودة حاليًا وتخفف الضغط عنها.
من جهته، قال العقيد طالب حسن الوادي، من 
الفلوجة،  حــدود  على  املرابطة  الجيش  قــوات 
»املــــعــــارك مستمرة  إن  الـــجـــديـــد«،  »الــعــربــي  لـــ
ونحظى بغطاء ممتاز من التحالف الدولي«، 
الفــتــًا إلـــى أن »عــنــاصــر داعــــش انــســحــبــت من 
متوقعًا،  كــان  كما  املفتوحة  الزراعية  املناطق 
لــكــن الــتــحــدي األكــبــر لــم يــبــدأ بــعــد وهـــو عند 
الـــوصـــول إلـــى مــشــارف املــديــنــة«، مــشــيــرًا إلــى 
تــدمــيــر طـــيـــران الــتــحــالــف مــنــصــات صــواريــخ 
ومضادات أرضية لتنظيم »داعش« في الحي 

الصناعي شرق الفلوجة.
مــقــابــل ذلــــك تــــــزداد مـــعـــانـــاة املـــدنـــيـــن، فعلى 
مشارف الفلوجة الغربية يقف مواطن عراقي، 
 العثور على أية 

ً
رفض الكشف عن اسمه، آما

ــه الــذيــن  ــتـ مــعــلــومــة عـــن مــصــيــر طــفــلــيــه وزوجـ
علقوا داخل الفلوجة وال يعلم عنهم أي شيء. 
»العربي الجديد« إنه »ال توجد  وقال املواطن لـ
مــمــرات آمــنــة كــمــا ادعـــت الــحــكــومــة وال توجد 
الرقم 195 كما زعمت في  خدمة هاتفية على 
ــا أســـعـــى لــلــتــواصــل  ــ مـــنـــشـــورات وزعـــتـــهـــا، وأنـ
النار  مــن  ملتهبة  كتلة  إال  أرى  ال  لكن  معهم، 

والدخان تلف سماء الفلوجة«.
ــبـــيـــة مــــن داخــــل  ووفــــقــــًا ملــــصــــادر مــحــلــيــة وطـ
الــجــديــد«،  »الــعــربــي  تــواصــلــت معها  الفلوجة 
»الحشد«  ملليشيات  الصاروخي  القصف  فإن 
رفـــع عـــدد الــضــحــايــا املــدنــيــن إلـــى نــحــو 150 

مدنيًا بينهم 72 طفا وامرأة.
فــي املــقــابــل، أكـــدت مــصــادر فــي بــغــداد تشييع 
مليشيات »الحشد« وبشكل جماعي للعشرات 
تلوا قــرب الفلوجة جــراء 

ُ
مــن أفــرادهــا الــذيــن ق

القيادي  وقــال  املاضية.  الثاثة  األيــام  معارك 
في التيار الصدري العراقي حسن البصري، 
إن »عملية الفلوجة تحرير إلعادة أهلها وإن 
الخارج  بــدر شــيء من مليشيات وقحة تتبع 
ــــا يـــجـــب أن نــــعــــمــــم«. وأضـــــــــاف الـــبـــصـــري،  فـ
»العربي الجديد«، أن »رفع صور نمر النمر  لـ
ومــصــطــفــى بـــدر الـــديـــن وعــلــي خــامــنــئــي على 
الصواريخ واملدافع والعربات، أمر معيب جدًا، 
كما أن مــشــاركــة الــحــرس الــثــوري فــي املعركة 
قــادريــن  العراقين غير  أن  إلــى  إشـــارة  تعطي 

على تولي أمورهم«.
وفي السياق نفسه، دعا املرجع الديني العراقي 
ــاء، عــنــاصــر  ــ ــعـ ــ عــلــي الــســيــســتــانــي أمــــس األربـ
»الحشد الشعبي« الذين يقاتلون في الفلوجة 
إلـــــى االلـــــتـــــزام بـــالـــتـــوجـــيـــهـــات والــتــعــلــيــمــات، 
وحذرهم من الغلو والغدر والتمثيل بالجثث. 
فيما اعتبر سياسيون وزعماء قبليون دعوة 
ترتكبها  التي  بالجرائم  اعترافًا  السيستاني 
ــة. وقـــــال عــضــو تــحــالــف  ــنـ ــديـ املــلــيــشــيــا فـــي املـ
دعوة  إن  املشهداني،  محمد  العراقية،  القوى 
على حجم  واضــحــًا   

ً
دلــيــا ل 

ّ
تمث السيستاني 

الــجــرائــم الــتــي تــرتــكــبــهــا مــلــيــشــيــات »الــحــشــد 
الــشــعــبــي« فـــي مــديــنــة الـــفـــلـــوجـــة، مـــؤكـــدًا في 
املرجعية  كسر  أن  الجديد«  »العربي  لـ حديث 
الدينية في النجف حاجز الصمت ونهيها عن 
الغلو والتمثيل بالجثث حدثت أو قد تحدث 
املدينة، يشير إلى خطورة وضع عشرات  في 
لقصف  يتعرضون  الذين  املدنين  من  اآلالف 
الثالث  لليوم  املليشيات  ِقــبــل  مــن  صــاروخــي 

على التوالي.
مــــن جـــهـــتـــه، رفـــــض عـــضـــو مــجــلــس الــعــشــائــر 
ــيـــســـاوي،  ــعـ ــامــــد الـ »داعــــــش« حــ ــة لـــــــ ــتـــصـــديـ املـ
اشتراك مليشيا »الحشد الشعبي« في معارك 
»العربي  تحرير الفلوجة، معتبرًا في حديث لـ
الجديد« أن األيام األولى للمعارك أثبتت نية 
املــلــيــشــيــا االنــتــقــامــيــة تــجــاه ســكــان الــفــلــوجــة. 
وأضاف: »اشتراك الحشد في املعارك قد يأتي 
بنتائج سلبية«، مشيرًا إلى احتمال انسحاب 
إذا  بعض العشائر من قتال تنظيم »داعــش« 

استمر وجود املليشيات قرب الفلوجة.

إنــــذار آلـــي فــي أجــهــزة الــطــائــرة، والــثــانــي هو 
النظام اليدوي الذي يستخدمه قائد الطائرة 
أو مساعده إلباغ هيئة املراقبة الجوية التي 
تملك  أخــرى  هيئة  أي  أو  بمحيطها  يتواجد 
الطائرة  رســائــل  الــدخــول على شبكة  وسيلة 
ــقـــًا  ــه »وفـ ــ ــيـــة. ويــــوضــــح الـــخـــبـــيـــر أنــ ــكـ ــلـ الـــاسـ
الرسائل  فإن  الفرنسي،  الجانب  لتصريحات 
املقصودة تتبع النظام األول اآللي، وذلك ألنه 
ال تــوجــد قــــوة عــلــى وجــــه األرض تــمــلــك اآلن 
الــطــائــرة املــصــري في  قــائــد  التكهن بما فعله 
ظل فقدان الصندوقن األسودين، إال أن رصد 
إنــــــذارات بــانــبــعــاث دخــــان تــؤكــد بــمــا ال يــدع 
مجااًل للشك أن قائد الطائرة كان أمامه الوقت 
إلرسال رسائل استغاثة أخرى قبل السقوط، 
ألن هـــذا مــعــنــاه أن الـــدخـــان تــصــاعــد لــدقــائــق 
عــــدة قــبــل ســـقـــوط الـــطـــائـــرة بــمــعــدل 15 ألــف 
قدم ثم استدارتها حول نفسها ثم سقوطها 
مرة واحدة إلى البحر بحسب أجهزة الرادار 
الــيــونــانــيــة«. ويــلــفــت الــخــبــيــر إلـــى أن »رصـــد 
الــجــانــب الــفــرنــســي هـــذه اإلنـــــذارات يعيد إلــى 
في  للطيران  أعلنته شركة مصر  ما  األذهـــان 
الطائرة  قائد  بــأن  الــحــادث  أول بياناتها عن 
أرســـل اســتــغــاثــة إلـــى الــجــيــش املــصــري، وهــو 
في  الجيش  باسم  الرسمي  املتحدث  نفاه  ما 
وقــت الحــق، مما يتطلب فتح تحقيق عاجل 

في هذه النقطة«.
وزارة  مــن  املشكلة  اللجنة  الخبير،  ويــطــالــب 
الطيران املدني، بأن تخاطب الجيش رسميًا 
الــتــي تلقتها أجــهــزتــه في  لــتــفــريــغ الــرســائــل 
تلك الفترة، لبيان الفترة الفاصلة بن إرسال 
االستغاثة - إذا وجدت - واختفاء الطائرة من 

أجهزة الرادار.
وال يــبــدو هـــذا األمـــر ســهــل التحقق فــي إطــار 
كشف الحقيقة. ووفقًا ملصدر نافذ في شركة 
ــإن لــجــنــة الــتــحــقــيــق الــتــي  ــ مـــصـــر لـــلـــطـــيـــران فـ
الــشــركــة فــي حـــادث ســقــوط الطائرة  شكلتها 
الروسية في 31 أكتوبر/ تشرين األول املاضي 
ــلـــحـــصـــول عـــلـــى بــعــض  خـــاطـــبـــت الـــجـــيـــش لـ
املــعــلــومــات الــضــروريــة املــرتــبــطــة بــخــط سير 
باعتباره  الـــرد  رفــض  الجيش  لكن  الــطــائــرة، 
غير مختص بمخاطبة لجان تحقيق مدنية 

من هذا النوع.
وفــــي ســيــاق قـــريـــب، تــقــول مـــصـــادر إعــامــيــة 
صــدرت  توجيهات  هناك  إن  مطلعة  مصرية 
من »جهات عليا في النظام الحاكم« للصحف 
املقربة من السلطة، وتحديدًا صحيفتي اليوم 
الـــســـابـــع، والــــوطــــن، بـــهـــدف الـــتـــرويـــج الـــدائـــم 
ـــابــــي، وإســـنـــاد  لــتــعــرض الـــطـــائـــرة لــعــمــل إرهـ
جميع األخطاء املحتملة إلى مسؤولي مطار 

شارل ديغول.
دبلوماسي  يقول مصدر  ذلــك،  على  وتعليقًا 
فرنسي في القاهرة، في تصريح خــاص، إنه 
»يــتــعــجــب مـــن الــحــمــلــة اإلعــامــيــة مـــن بعض 
الـــوســـائـــل املـــصـــريـــة ضـــد فـــرنـــســـا، وتــصــويــر 
ــاولــــون الـــتـــنـــصـــل مــن  ــحــ الـــفـــرنـــســـيـــن كـــمـــن يــ
الفرنسية  »الحكومة  أن  مــؤكــدًا  املــســؤولــيــة«، 
تبذل كل ما في وسعها للوصول إلى الحقيقة 
وتدارك أي ثغرات أمنية في مطاراتها، ألنها 

في حرب مفتوحة ضد اإلرهاب«.
ويلفت املصدر إلى أن »عددًا من نواب الوسط 
الــفــرنــســيــن املـــوجـــوديـــن فـــي الــقــاهــرة حاليًا 
والــذيــن الــتــقــوا الــرئــيــس املــصــري عبدالفتاح 
بــوضــوح خــال  أكــــدوا  األول،  أمـــس  السيسي 
الــلــقــاء وخــــال لــقــائــهــم مـــع وزيــــر الــخــارجــيــة 
ــم يـــعـــتـــبـــرون  ــهــ ــــري، أنــ ــكـ ــ ــامــــح شـ ــــري ســ ــــصـ املـ
الحادث ماسًا بسمعة الطيران الفرنسي أكثر 
مــن املــصــري حتى اآلن، وأن هــنــاك اتــصــاالت 
أعلى مستوى بن مصلحة  وتحقيقات على 
الطيران الفرنسية وشركة إيرباص الفرنسية 

عة الطائرة الكتشاف سبب السقوط«.
ّ
مصن

الجبوري مطالب بالتحقيق بإطالق النار على المتظاهرين )زياد محمد/األناضول(

ينتظر أهالي الضحايا معرفة سبب سقوط الطائرة )العربي الجديد(

األلغام وكمائن االنتحاريين تعيق تقدم القوات المشتركة )أحمد الربيعي/فرانس برس(

تزداد معاناة 
سكان الفلوجة 

مع استمرار الحملة 
العسكرية لتحرير 

المدينة من سيطرة 
»داعش«، والتي لم 

تنجح في تحقيق 
تقّدم كبير يوم 

أمس، فيما دفعت 
السلطات العراقية 

بقوات إضافية 
إلسناد القوات 

المتواجدة على 
حدود المدينة

الشرعي  الطب  بمصلحة  طبيب  أحدهما  مصريان،  مصدران  يؤكد 
واآلخر قضائي، أن قطع حطام الطائرة المصرية ومتعلقات الضحايا 

التي عثر عليها حتى اآلن ال تصلح كدليل يؤكد سبب سقوط الطائرة
قضيةالحدث

تقّدم إعالمي وقوات 
إضافية لتعزيز الهجوم

حلقة مفقودة في 
سيناريو »العمل اإلرهابي«

تحليلتقرير

صواريخ 
طائفية

تنشر مليشيات 
»الحشد الشعبي« صورًا 

على »فيسبوك« من 
معركة الفلوجة لزعماء 

الطوائف، وصواريخ 
تحمل اسم رجل الدين 

السعودي نمر النمر، وقائد 
الحرس الثوري اإليراني 

قاسم سليماني، والقائد 
العسكري لحزب اهلل 
مصطفى بدر الدين.

حّذر السيستاني عناصر 
الحشد الشعبي من 

التمثيل بالجثث

توجيهات لصحف 
مصرية بالترويج لفرضية 

العمل اإلرهابي

تمّكن الجيش من 
السيطرة على مواقع 

عدة في محيط الفلوجة

توقعات باكتمال 
النصاب في جلسة األحد 

بال النواب المعتصمين

يفّضل أخوند 
زاده الحّل السلمي على 

الخيارات العسكرية

أحد السيناريوهات 
تعرض الطائرة لعطل 
مفاجئ نتيجة حريق

نجح رئيس البرلمان العراقي 
سليم الجبوري في تجاوز 

الضغوط التي مورست 
عليه، والدفع باتجاه 

عقد جلسة للبرلمان يوم 
األحد المقبل

يُجمع كثيرون على أّن 
زعيم »طالبان« الجديد، 

المال هيبة اهلل أخوند زاده 
يتعامل برويّة مع قضايا 

الحركة وأفغانستان 
والدول المجاورة
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جهود حّل عقدة حفتر... لتمهيد الطريق ضّد »داعش«

المغرب ودبلوماسية »رد الفعل«: ملف الصحراء محفزًا

67
سياسة

  شرق
      غرب

أول اجتماع وزاري 
خليجي روسي 

في موسكو 
تــســتــضــيــف الـــعـــاصـــمـــة الـــروســـيـــة، 
مـــوســـكـــو، الـــيـــوم الــخــمــيــس، لــلــمــرة 
الــوزاري املشترك  األولــى، االجتماع 
الـــرابـــع لــلــحــوار االســتــراتــيــجــي بن 
الــخــلــيــجــي  الـــتـــعـــاون  دول مــجــلــس 
وروسيا االتحادية. وأعلنت األمانة 
الخليجي،  التعاون  ملجلس  العامة 
ــه »ســيــتــم خــال  أمــــس األربــــعــــاء، أنــ
االجتماع بحث العاقات الخليجية 
الــــروســــيــــة، إضــــافــــة إلـــــى الــقــضــايــا 
اإلقليمية والدولية«، بحضور وزراء 
ونظيرهم  الــخــلــيــج،  دول  خــارجــيــة 
الــــروســــي ســـيـــرغـــي الفــــــــروف. ومـــن 
ــة الــســوريــة  ــ املــتــوقــع أن تــكــون األزمـ
ــدة املــبــاحــثــات بن  ــنـ عــلــى رأس أجـ

الجانبن.
)األناضول(

روسيا تفرج عن 
قائدة الطائرة األوكرانية

ــيــــة عــن  ــلـــطـــات الــــروســ أفــــرجــــت الـــسـ
ــة، نــاديــا  ــيـ ــرانـ قـــائـــدة الــطــائــرة األوكـ
ــو )الــــــــــصــــــــــورة(، أمــــس  ــكـ ــنـ ــشـ ــتـ ــافـ سـ
األربــعــاء، بعد عامن على سجنها 
بــتــهــمــة قــتــل صــحــافــيــن روســـيـــن، 
ــقــــة تــــبــــادل  ــفــ وذلــــــــــك فــــــي إطــــــــــار صــ
ــة األوكـــــرانـــــيـــــة، الـــتـــي  ــكـــومـ ــــع الـــحـ مـ
ــــن جـــانـــبـــهـــا، مـــواطـــنـــن  ــقــــت، مـ ــلــ أطــ
بتهمة  تحتجزهما  كانت  روســيــن 
الــتــجــســس ملصلحة مــوســكــو. ومــن 
ــذه، طــوت  ــ خــــال صــفــقــة الـــتـــبـــادل هـ
روسيا وأوكرانيا واحدًا من امللفات 
ــًا  ــيـ ــلـــومـــاسـ ــًا دبـ ــ ــــافـ ــــي تـــثـــيـــر خـ ــتـ ــ الـ
إثر  سافتشنكو  وصرحت  بينهما. 
وصــولــهــا إلـــى مــطــار كــيــيــف قــائــلــة: 
ــا مــســتــعــدة ألضـــحـــي بــحــيــاتــي  ــ »أنــ
ــــرى مـــن أجــــل أوكـــرانـــيـــا في  مــــرة أخـ
انتظارها  املعركة«. وكــان في  أرض 
مـــوكـــبـــان رئـــاســـيـــان ملــرافــقــتــهــا إلــى 
ــيـــس األوكـــــرانـــــي بــتــرو  مــكــتــب الـــرئـ

بوروشنكو لتقليدها وسامًا.
)فرانس برس(

جنرال في الحلف 
األطلسي: موسكو 

ال تحترم إال القوة 
انـــتـــقـــد الــــجــــنــــرال فــــي حـــلـــف شــمــال 
ــالــــجــــيــــش  األطـــــــلـــــــســـــــي، الــــــقــــــائــــــد بــ
روسيا  أداء  بــافــل،  بيتر  التشيكي، 
عــلــى الــســاحــة الــدولــيــة، مــعــتــبــرًا أن 
سلوكها وتصرفاتها األخيرة تظهر 
أن قــادتــهــا ال يــحــتــرمــون إال الــقــوة. 
وأوضح بافل، في حديث صحافي، 
أن الكرملن »يعتبر النهج الليبرالي 
والــنــهــج الــديــمــقــراطــي واملــنــاقــشــات 

والتسوية، ضعفًا«. 
)أسوشييتد برس(

ترامب يفوز في والية 
واشنطن 

فـــاز الــســاعــي لنيل تــرشــيــح الــحــزب 
الـــجـــمـــهـــوري لــلــرئــاســة األمــيــركــيــة، 
ــد تـــرامـــب )الـــــصـــــورة(، أمــس  ــالــ دونــ
االنـــتـــخـــابـــات  فــــي  الــــثــــاثــــاء،  األول 
الــتــمــهــيــديــة لـــلـــحـــزب الـــجـــمـــهـــوري، 
ــذي  ــنــــطــــن، األمــــــر الــ ــي واليــــــة واشــ فــ
يشكل خــطــوة كــبــرى إضــافــيــة نحو 
الــــحــــصــــول عـــلـــى تـــرشـــيـــح الـــحـــزب 
لخوض السباق الرئاسي في العام 
ثــلــثــي  مــــن  ــثــــر  أكــ ــرز  ــ فــ ــع  ــ ومــ  .2016

األصوات، نال ترامب 76% منها.
)فرانس برس(

مجلس األمن يلغي 
العقوبات على ليبيريا

ألــغــى مــجــلــس األمــــن الـــدولـــي، أمــس 
ــات الــــدولــــيــــة  ــ ــوبـ ــ ــقـ ــ ــعـ ــ األربـــــــــعـــــــــاء، الـ
املـــفـــروضـــة عــلــى لــيــبــيــريــا مــنــذ عــام 
2003، وذلك في قرار قامت بصياغته 
فــي أحد  املتحدة، وينص  الــواليــات 
بـــنـــوده عــلــى أنـــه »بــمــوجــب الفصل 
الــســابــع مــن مــيــثــاق األمــــم املــتــحــدة، 
يـــنـــتـــهـــي فــــــــورًا الـــعـــمـــل بـــالـــتـــدابـــيـــر 
املتعلقة باألسلحة املفروضة سابقًا 
)على ليبيريا( بموجب قرار مجلس 

األمن رقم 1521 لعام 2003«.
)األناضول(

طرابلس ـ عبداهلل الشريف

الليبي  الــلــواء  عقدة  لحلحلة  الجهود  تتعزز 
»عــمــلــيــة  ــائــــد مــــا يــــعــــرف بـــ ــر، قــ ــتـ ــفـ خــلــيــفــة حـ
الـــكـــرامـــة«، الـــتـــابـــع لـــبـــرملـــان طـــبـــرق )املــطــعــون 
إذ ال  الــدســتــوريــة(،  فــي شرعيته مــن املحكمة 
يــزال حفتر يرفض االعتراف بسلطة املجلس 
برئاسة  الــوطــنــي  الــوفــاق  لحكومة  الــرئــاســي 
ــحــــرب عـــلـــى تــنــظــيــم  الــ ــّراج. إال أن  ــ ــســ ــ الــ فـــائـــز 
ــة« )داعــــــــــش(، خــصــوصــًا  ــيــ »الـــــدولـــــة اإلســــامــ
ــة ضــــــده فــــي ســـــــرت، دفــعــت  ــبـ ــقـ ــرتـ املــــعــــركــــة املـ
لدفع حفتر  ل 

ّ
التدخ إلــى  األطـــراف  العديد من 

الرئاسي  املجلس  قــوات  مع  لتنسيق جهوده 

الرباط ـ حسن األشرف

كبيرًا طرأ  تــحــواًل  أن  ُيــْجــمــع محللون على 
عــلــى تــوجــهــات الــدبــلــومــاســيــة املــغــربــيــة في 
انتقال  فــي  ل 

ّ
 يتمث

ٌ
تــحــول الــفــتــرة األخـــيـــرة. 

املغرب من موقع دفاعي إلى موقع هجومي، 
ويتجلى في عاقات اململكة مع العديد من 
يتعلق  العالم.  في  الــوازنــة  والبلدان  القوى 
دبــلــومــاســيــة ردة  أســلــوب  إذًا بتبني  األمـــر 
الفعل، وهي خطوة ال تعّبر عن إرادة املغرب 
فــي سياسته  اســتــراتــيــجــي  تغيير  بـــإجـــراء 
الخارجية بقدر ما تعّبر عن درجة استيائه 
ــلـــف الــــصــــحــــراء  ــمـ مـــــن تــــــطــــــورات خــــاصــــة بـ

الشائك، وال تتاءم مع مصالحه.
الدبلوماسية  بــرز إضــفــاء طابع صــارم على 
ــرار الــربــاط  املــغــربــيــة، بــشــكــل أســـاســـي، فـــي قــ

واشنطن ـ جو معكرون

ــفــــات إربـــــاكـــــًا لــلــســيــاســة  ــلــ ــر املــ ــثــ ــــن أكــ ــن بـ ــ مـ
الـــخـــارجـــيـــة األمـــيـــركـــيـــة حـــالـــيـــًا، هــــي لــيــبــيــا. 
االنــقــســامــات حـــول هـــذه الــقــضــيــة ال تقتصر 
عــلــى الــبــيــروقــراطــيــة فـــي واشــنــطــن أو على 
االنتخابات الرئاسية األميركية بل أيضًا مع 
أيــضــًا. خمسة  الحلفاء األوروبـــيـــن والــعــرب 
البيت  يقف  الصخيرات«،  »اتفاق  بعد  أشهر 
ــفــــوذه املــــحــــدود فــي  ــائــــرًا أمــــــام نــ األبــــيــــض حــ

الفوضى الليبية.
الحالي،  العام  بداية  أمل واشنطن، منذ  كان 
ليبيا  فــي  للسلطة  سلس  انتقال  يحصل  أن 
وتــســلــيــم زمــــام األمـــــور لــلــحــكــومــة الــجــديــدة، 
وهو ما تاشى مع الوقت في واشنطن، وبات 
مستبعدًا،  الــبــرّي  الغربي  بالتدخل  التلويح 
الــدول  اإليطالي.  املوقف  تراجع  مع  ال سيما 
األوروبــــيــــة تــتــنــافــس عــلــى تــحــديــد أولـــويـــات 
ــتـــي يـــجـــب تــقــديــمــهــا  املــــســــاعــــدات األمـــنـــيـــة الـ
املؤثرة  العربية  والـــدول  الجديد  النظام  إلــى 
ليبيا  أمـــا  اإلســامــيــن،  دور  حـــول  منقسمة 
ــر واقــــــع انــقــســام  ــ نــفــســهــا فـــأضـــحـــت أمــــــام أمـ

حكومتن في الغرب والشرق. 
 يلوح في 

ً
ال يبدو بكل بساطة أن هناك حــا

اآلن مرحلة جديدة بعد  ليبيا  األفــق. دخلت 
قرار اجتماع فيينا استثناء حكومة »الوفاق 
الوطني« من حظر األسلحة الدولي املفروض 
عــلــى ليبيا، واملــوافــقــة بــالــتــالــي عــلــى تمويل 
»الحرس الرئاسي« في حال طلبت الحكومة 
الـــجـــديـــدة هــــذا األمـــــر رســـمـــيـــًا. هــــذا الــتــحــول 
البارز قبل نيل حكومة رئيس الــوزراء، فائز 
الــــســــراج، الــثــقــة مـــن بـــرملـــان طــبــرق يــعــنــي أن 

املجتمع الدولي يحاول قلب موازين القوى.
لــكــن واشـــنـــطـــن ال تـــــزال تــفــضــل الـــتـــريـــث في 
مقاربتها، وتكتفي حتى اآلن، بوضع رئيس 
بـــرملـــان طـــبـــرق، عــقــيــلــة صـــالـــح، عــلــى الئــحــة 
العقوبات، في وقت بدأت فيه حكومة طبرق 
بــاملــواجــهــة الــســيــاســيــة بــعــد اجــتــمــاع فيينا، 
 العودة إلى ممارسة عملها السياسي 

ً
مقررة

بشكل طبيعي. وبدأ اللواء خليفة حفتر يلمح 

بمواجهة »داعــش«. وفي هذا السياق، جاءت 
زيارة حفتر إلى القاهرة يوم اإلثنن املاضي، 
التقى مسؤولن عسكرين وسياسين  حيث 
مطلعة،  مصرية  مــصــادر  وبحسب  مصرين. 
أبلغت حفتر بشكل واضــح عدم  القاهرة  فــإن 
قيامه بعملية  الدولية  األطـــراف  أي من  قبول 
التنسيق مع  منفردة ضــد »داعـــش« مــن دون 
الـــقـــوات الــتــابــعــة لــحــكــومــة الــــوفــــاق. وكــشــفــت 
املصادر أن لقاء حفتر مع املسؤولن املصرين 
هــــدف بــشــكــل أســـاســـي إلــــى تــنــســيــق الــجــهــود 
إعاميًا  املعروفة  مصراته  عمليات  غرفة  مــع 
»البنيان املرصوص«، والتي شّكلها املجلس  بـ
الــرئــاســي لــحــكــومــة الـــوفـــاق. هـــذه الــتــطــورات 
السياسي  االتــفــاق  لتطبيق  األوضــــاع  تهيئ 
فــي ليبيا، والـــذي اصــطــدم فــي أوقـــات سابقة 
بــــوجــــود قــــــوات مــســلــحــة رفـــضـــت االنـــصـــيـــاع 
قــوات حفتر  الوفاق، وأبرزها  لسلطة حكومة 
الــــــذي شـــّكـــل الـــعـــرقـــلـــة األولـــــــى أمــــــام املــجــلــس 
الــرئــاســي الــســاعــي لــتــوحــيــد الــقــوى املسلحة 

على األرض تحت مظلته.
ــاء املــجــلــس  ــ ــــضـ وتــــضــــاربــــت تـــصـــريـــحـــات أعـ
مصير  بخصوص  الوفاق  لحكومة  الرئاسي 
حفتر. فــا يــزال كــل مــن علي القطراني وعمر 
األســـــود، املــوالــيــن لــبــرملــان طــبــرق، يقاطعان 
ــرار مــوقــفــهــمــا  ــمـ ــتـ ــاســـي فــــي اسـ ــرئـ املـــجـــلـــس الـ
الرافض الستبعاد حفتر من املشهد العسكري 

تــعــلــيــق اتــصــاالتــهــا مـــع مــؤســســات االتــحــاد 
ــبـــب قــــــــرار مـــحـــكـــمـــة الــــعــــدل  األوروبــــــــــــــي، بـــسـ
األوروبـــيـــة الــرامــي إلــى وقــف اســتــيــراد املــواد 
الصحراء. وتعزز  اآلتية من منطقة  الزراعية 
هــذا الــتــوجــه الــدبــلــومــاســي الــجــديــد للمغرب 
فـــي خــضــم األزمــــــة الـــتـــي حـــدثـــت أخـــيـــرًا بن 

الرباط واألمن العام لألمم املتحدة، 
ــون، عـــلـــى خــلــفــيــة تــصــريــحــات  ــ ــ بـــــان كــــي مـ
ــثـــه عــــن »احــــتــــال األراضــــــي  ــيــــر وحـــديـ األخــ
الصحراوية«. لم تتوان اململكة عن مهاجمة 
بـــان بــشــدة، كــمــا طــــردت املــوظــفــن املــدنــيــن 
ــم املـــتـــحـــدة لــاســتــفــتــاء في  ــ مـــن »بــعــثــة األمـ

الصحراء الغربية« )مينورسو(.
وتــتــعــدد املــواقــف الــتــي تظهر أن املــغــرب قرر 
ــردود فــعــل قـــويـــة، بــمــا فـــي ذلــــك ما  ــ الــقــيــام بــ
ورد في خطاب العاهل املغربي، امللك محمد 

بالذهاب إلى موسكو لنيل الدعم السياسي 
املقبلة  األسابيع  يحتاجه.  الــذي  والعسكري 
ستكون مؤشرًا لدخول ليبيا رسميًا مرحلة 

املواجهة بن حكومتن.
املتحدثة باسم وزارة  الصدد، تقول  في هذا 
»العربي  الدفاع األميركية، ميشيل بالدانزا، لـ
الـــجـــديـــد«، إن الــبــنــتــاغــون »يـــدعـــم االنـــخـــراط 
األميركي مع حكومة الوفاق الوطني من أجل 
إلى  وتدعو  وطلباتها«.  احتياجاتها  تلبية 
منح الثقة لحكومة السراج ألن ليبيا »تحتاج 
الى حكومة وحدة وطنية بوسعها أن تكون 
شريكًا مع املجتمع الدولي وملعالجة تهديد 

اإلرهاب في جميع أنحاء الباد«.
ــمـــاع عــلــى دعـــم حكومة  بــاإلضــافــة إلـــى اإلجـ
الـــســـراج، هــنــاك تــبــايــن داخــــل الــبــيــروقــراطــيــة 
ــــدور  ــــول حـــجـــم وطــبــيــعــة الـ فــــي واشـــنـــطـــن حـ
األميركي في ليبيا. رئيس األركــان املشتركة 
ــنــــرال جــــوزف  فــــي الـــجـــيـــش األمــــيــــركــــي، الــــجــ
دانـــفـــورد، تــحــدث يــوم الخميس املــاضــي عن 
اتفاق  فة قد تــؤدي إلى 

ّ
مشاورات دولية مكث

املستشارين  مــن  فــريــق  وشــيــك يسمح بنشر 

حــاســمــة بــشــأن قـــيـــادة املــؤســســة الــعــســكــريــة، 
مــعــلــنــًا فــــي حـــديـــث صـــحـــافـــي أن »املـــؤســـســـة 
في  أفــــراد«،  على  بنى 

ُ
ت أن  العسكرية ال يجب 

إشـــارة إلــى إصـــرار البرملان على قــيــادة حفتر 
أشار  املقابل  في  املقبلة.  العسكرية  املؤسسة 
السابق في  الــوزيــر  الــرئــاســي،  عضو املجلس 
الحكومة املنبثقة عن البرملان فتحي املجبري، 
إلى إمكانية التواصل مع حفتر بصفته »قائدًا 

الــســيــاســة الـــخـــارجـــيـــة لــلــمــمــلــكــة لـــم تتغير 
ــا تــــوالــــي الـــوقـــائـــع الــتــي  ــمــ فــــي الـــعـــمـــق، وإنــ
حـــــازمـــــًا وصـــــــارمـــــــًا، جــعــل  ردًا  ــلــــزمــــت  اســــتــ
بــعــضــهــم يــتــحــدث عـــن وجــــود تـــحـــوالت في 
ــًا لــلــمــصــدر  ــقـ الــدبــلــومــاســيــة املـــغـــربـــيـــة. ووفـ
نفسه، فإن املغرب »ال يمكنه الصمت حيال 
تعّرض سمعته لإلساءة من بعض الجهات، 
ووحدته الترابية للمؤامرات املكشوفة منها 
كــان بالتالي من  أنــه  إلــى  والخفية«. ويلفت 
املنطقي أن يرد املغرب بكل الحزم الذي لديه، 
وال سيما أن األمر يتعلق بالقضية الوطنية 

األولى عند املغاربة، أي ملف الصحراء.
الدولية،  من جهته يرى الخبير في العاقات 
ــه يــتــعــن الــتــمــيــيــز بن  ســعــيــد الــصــديــقــي، أنــ
ــل«، الـــتـــي تــســتــجــيــب  ــعـ ــفـ »دبـــلـــومـــاســـيـــة رد الـ
ملــــبــــادرات ومــــواقــــف اآلخــــريــــن، وتــتــفــاعــل مع 

واشنطن بهذه الائحة ال سيما أنها تخشى 
من احتمال وصــول األسلحة إلى املتطرفن، 
وتعتبر املتحدثة بالدانزا في هذا السياق، أن 
الــدفــاع عــن ليبيا »يــجــب أن يــكــون مــن مهمة 

قوات أمنية وطنية موحدة ومعززة«.
 ،2015 نهاية  منذ  األمــيــركــيــة،  اإلدارة  تجهد 
فـــي الــبــحــث عـــن شـــريـــك فـــي لــيــبــيــا ملــحــاربــة 
»داعـــش«. تــصــّورت، العام املــاضــي، أن حفتر 
قادر أن يلعب هذا الدور. قبل أيام من توقيع 
»اتفاق الصخيرات«، توجه في 14 ديسمبر/

كانون األول 2015، فريق مستشارين، مؤلف 
الخاصة،  الــقــوات  من  أميركيًا  20 جنديًا  من 
قــرب صبراتة، في سياق  الوطية  قاعدة  إلــى 
ــِلـــب من  ـ

ُ
الـــتـــواصـــل مـــع جــيــش حــفــتــر، لــكــن ط

هـــذه الــقــوات املـــغـــادرة بــعــدمــا نــشــرت رئــاســة 
ــان الـــقـــوات الــجــويــة صــورهــم عــلــى موقع  أركــ
»فيسبوك«. كان هذا التطّور أول مؤشر على 
وواشنطن،  املصالح بن حفتر  تباعد  بداية 
الى مصراتة،  الخاصة  القوات  فانتقلت هذه 
تــزال منتشرة، حتى اآلن، باإلضافة  حيث ال 
العسكرين  مــن املستشارين  آخــر  فــريــق  إلــى 
ــــي بــــنــــغــــازي. هــــــذا يـــعـــنـــي أن  األمــــيــــركــــيــــن فـ
التواصل  قنوات  كل  بعد  تقطع  لم  واشنطن 
مــع حفتر، الــذي أعــلــن، األســبــوع املــاضــي، أن 
إلــى حسم  باألسلحة سيؤدي  تزويد جيشه 

املعركة ضد »داعش بشكل نهائي«.
ــزال بــاســتــهــداف  ــ ــرار فـــي واشـــنـــطـــن ال يـ ــقــ والــ
قــيــادات وعناصر »داعـــش« فــي ليبيا ضمن 
املــواجــهــة األمــيــركــيــة األوســــع ضــد التنظيم، 
بــغــض الــنــظــر عــن املــســار الــســيــاســي. وتــؤكــد 
بــالــدانــزا أن واشــنــطــن »لــن تــتــردد فــي تنفيذ 
الشركاء  مع  بالتنسيق  العمليات  من  املزيد 
املحلين«. هــذه املــواجــهــة ضــد »داعـــش« لها 
مـــا يشجع  األمـــيـــركـــيـــة،  اإلدارة  فـــي  أســبــقــيــة 
مواجهة  في  التسابق  على  الليبية  األطـــراف 
فـــي ســـــرت، مـــن دون تنسيق  الــتــنــظــيــم  هــــذا 
ــنـــطـــن واملــجــتــمــع  ــــى واشـ مـــشـــتـــرك لــنــيــل رضـ
ــال ســـيـــنـــاريـــو املـــواجـــهـــة  ــمـ ــتـ ــع احـ الــــدولــــي مــ

بينهما في حال تم تحرير املدينة.
لكن ما يبقى في صلب األزمــة الليبية، ليس 
ــن يـــقـــود الــجــيــش  ــل مــعــضــلــة مــ »داعــــــــــش«، بــ
الليبي في املرحلة املقبلة؟ حفتر يشترط من 
الوطني«  »الــوفــاق  التعاون مع حكومة  أجــل 
حل املليشيات في غرب ليبيا، التي تنضوي 
وقت  في  املشتركة،  العسكرية  القيادة  تحت 
الرئاسي حول ما  انقسام في املجلس  هناك 
إذا كانت هناك ضــرورة الستبعاد حفتر من 
إلى  يشير  فيينا  اجتماع  السياسي.  املشهد 
استمرار انقسام املجتمع الدولي وبحثه عن 
حلول سريعة بــدون رؤيــة واضحة للخروج 

من الطريق املسدود لألزمة الليبية.

املقبل، مقابل إصرار أعضاء آخرين في املجلس 
على ضرورة تنفيذ االتفاق السياسي بمادته 
ــادة املــنــاصــب  ــيـ الــثــامــنــة الــقــاضــيــة بـــإحـــالـــة قـ
العسكرية واألمنية للمجلس الرئاسي، مقابل 
مواقف كل من موسى الكوني وفتحي املجبري 
ــدة بـــشـــأن حــفــتــر. وطــالــب  ــل حــ الـــتـــي تـــبـــدو أقــ
أحـــمـــد مــعــيــتــيــق، عـــضـــو املـــجـــلـــس الـــرئـــاســـي 
املنحدر من مصراته، املجلس باتخاذ قرارات 

السادس، بمناسبة القمة املغربية الخليجية 
إذ  املــاضــي،  أبريل/نيسان  فــي  انعقدت  التي 
شــدد في حينه على رفضه املــنــاورات »التي 
املــغــرب«. وردًا على تقرير وزارة  تحاك ضد 
حقوق  أوضــاع  بشأن  األميركية  الخارجية 
ــغــــرب، والـــتـــي وصــفــتــهــا بـ  ــان فـــي املــ اإلنــــســ
أنها ناجمة عن فجوة  »املــتــرديــة«، معتبرة 
ــا هو  بـــن مـــا هـــو نـــظـــري فـــي الـــدســـتـــور ومــ
واقعي على األرض، أكدت الحكومة املغربية 
تــقــبــل دروســـــــًا فــــي حــقــوق  ــــاط »ال  ــربـ ــ الـ أن 
اإلنــســان مــن أي جهة كــانــت«، قبل أن تقدم 
على استدعاء السفير األميركي في الرباط، 
دوايت بوش، إلباغه »االحتجاج املغربي«.

ويعلق مصدر مسؤول في وزارة الخارجية 
الجديد«،  »العربي  لـ  تصريح  في  املغربية، 
ــقــــول، إن  ــالــ عـــلـــى هـــــذا الـــتـــوجـــه الــــجــــديــــد، بــ

األمــيــركــيــن لــيــســاعــد عــلــى مــحــاربــة تنظيم 
ــة )داعــــــــــش(، لـــكـــن الــبــيــت  ــيــ ــة اإلســــامــ ــ ــدولـ ــ الـ
نية لنشر  أي  التالي  اليوم  األبيض نفى في 
قوات أميركية إضافية في املدى املنظور. آخر 
ما تريده إدارة الرئيس باراك أوباما اآلن هو 
اإلعان عن تورط أكبر في ليبيا خال موسم 

االنتخابات الرئاسية األميركية.
لحكومة  الــرســمــي  الــطــلــب  تنتظر  واشــنــطــن 
الــســراج إلــى األمــم املتحدة وتتوقع أن يكون 
تفصيليًا ملعرفة األسلحة الخفيفة والذخائر 
مع  املتعاونة  املليشيات  هــي  ومــا  املطلوبة، 
القيادة املشتركة لحكومة »الوفاق الوطني« 
التي ستحصل على هذه األسلحة. وستدقق 

 في تصريحات صحافية قبل 
ً
للجيش«، قائا

أيام إن »املجلس سيتواصل مع قيادة الجيش 
املــمــثــلــة فــي حــفــتــر مــن أجـــل تنسيق الــجــهــود 
ووضــــــع أولـــــويـــــات لـــتـــأمـــن مـــديـــنـــة بــنــغــازي 
املجبري  أن تصريحات  بشكل كامل«. ويبدو 
اصــطــدمــت بــاســتــقــبــال الـــســـراج وزيــــر دفــاعــه 
املـــهـــدي الــبــرغــثــي فـــي طــرابــلــس، وهـــو خصم 

حفتر العسكري والسياسي.
ويشهد برملان طبرق انشقاقات كبيرة، إذ يصّر 
أغلب نواب طبرق على ضرورة إسقاط املادة 
الثامنة من االتفاق السياسي التي يعتبرونها 
تــســتــهــدف بــــاألســــاس مــنــصــب حـــفـــتـــر، فــيــمــا 
الرئاسي  املجلس  النواب  آخر من  طالب عدد 
بمباشرة أعماله من طرابلس رافضن إعادة 

مناقشة االتفاق السياسي من جديد.
ــراج الــــــذي نـــــأى بــنــفــســه عــن  ــ ــــسـ ـــدو أن الـ ــبـ ويــ
الــحــديــث عــن حفتر بشكل مــبــاشــر، اتــجــه إلى 
حــلــفــاء األخــيــر اإلقليمين مــن خـــال زيــاراتــه 
األخـــيـــرة. فبعد زيـــارتـــه إلـــى الــقــاهــرة؛ الــداعــم 
األكــبــر لــبــرملــان طــبــرق، زار الـــســـراج أبــوظــبــي، 
ــان، فـــي مـــحـــاولـــة إلقــنــاعــهــم  ــّمــ والــــريــــاض، وعــ
وجناحه  الــبــرملــان  على  ضغوطهم  بممارسة 
باالنضمام  إلقناعه  حفتر  فــي  املمثل  املسلح 
ــمـــؤســـســـة الــــعــــســــكــــريــــة بــــقــــيــــادة املـــجـــلـــس  ــلـ لـ
الــرئــاســي، وهــو األمــر الــذي يبدو أنــه يحصل 

في هذه الفترة.

ــيـــة  ــلـــومـــاسـ ــائــــمــــة، وبــــــن »الـــدبـ ــقــ األحــــــــــداث الــ
الهجومية« التي تقوم على أخذ زمام املبادرة 
والــفــعــل، والــتــي تستلزم وجـــود رؤيـــة شاملة 
ــة لــلــســيــاســة الـــخـــارجـــيـــة، وهـــــو مــا  ــ ــــحـ وواضـ
ــبـــرى«. ويــعــتــبــر  ــكـ يــســمــى »االســتــراتــيــجــيــة الـ
»العربي الجديد«،  الصديقي، في تصريحات لـ
ــيـــة بــــاتــــت تــنــتــهــج  ــيـــة املـــغـــربـ ــلـــومـــاسـ أن الـــدبـ
مــواقــف صــارمــة بشأن  خطابًا حـــادًا، وتتخذ 
ــزال بــعــيــدة عن  قــضــيــة الـــصـــحـــراء، لــكــنــهــا ال تــ
مفهوم »الدبلوماسية الهجومية«، باستثناء 
بــعــض الـــفـــتـــرات الــقــلــيــلــة الـــتـــي أظـــهـــرت فيها 
الدبلوماسية املغربية كفاءة عالية في اعتماد 
أســلــوب اســتــبــاقــي وهــجــومــي نــاجــح إلـــى حد 
كبير، مثل ما حصل خال الفترة التي سبقت 
ــر حـــول  ــيــ إصـــــــدار مــجــلــس األمــــــن قـــــــراره األخــ

الصحراء.

تباينات 
»النهضويين«

في  التصويت لصالحها  وتــم  املؤتمر،  قبيل 
ــر جــلــســة ملــجــلــس الــــشــــورى قــبــل املــؤتــمــر  آخــ
بـــفـــارق 13 صــوتــًا فــقــط، مـــا يــعــنــي أن اآلراء 
تقريبًا،  املــائــة  فــي   50 كانت منقسمة بنسبة 
وهو ما كان ينبئ بتصدع كبير في الحركة 
اذا ما امتد بقيت النسبة نفسها في املؤتمر. 
غير أن التصويت على الئحة إدارة املشروع 

تونس ـ وليد التليلي

ــرون 
ّ

ــدأ الـــنـــهـــضـــويـــون يــتــحــض ــ بـ
لــجــرد حــســابــات أعـــمـــال املــؤتــمــر 
ــهــــضــــة«،  ــنــ ــة »الــ الــــعــــاشــــر لــــحــــركــ
وتــقــيــيــم أحــــداثــــه، بــعــد أيـــــام قــضــوهــا بن 
نقاشات  فــي  والــحــمــامــات  تــونــس  مدينتي 
ــاور جـــــدول أعــمــال  مـــاراثـــونـــيـــة لــحــســم مـــحـ
املــؤتــمــر، وســلــســلــة األســئــلــة الــتــي طرحها 
الغنوشي على  راشــد  الحركة  زعيم ومفكر 
قــواعــد وقــيــادات حــزبــه. وال تخفي قــيــادات 
»الـــعـــربـــي  ــــي الــــحــــركــــة تـــحـــدثـــت لــــ بـــــــــارزة فـ
الـــجـــديـــد«، ســعــادتــهــا بــتــمــّكــن املـــؤتـــمـــر من 
حــســم كــل نــقــاط جـــدول األعـــمـــال، وانتهائه 
من دون مشاكل أمنية، وخصوصًا التوافق 
الكبير حول أهم نقطتن في املؤتمر برأيها، 
الائحة السياسية والائحة الفكرية وإدارة 

املشروع.
الجديد«،  »العربي  لـ القيادات  هــذه  وتكشف 
الــدعــوي والسياسي  الــفــصــل بــن  أن مــســالــة 
لم تكن تحظى بموافقة أغلبية النهضوين، 

أمام  »النهضة«  لتبرز  املــائــة،  الـــ80 في  فاقت 
كل متابعيها في الداخل والخارج بأنها على 
صوت واحد في اتجاه تحديثها وعصرنتها، 

وقطعها مع نموذج الجماعات اإلسامية.
ــادات أيـــضـــًا أنـــهـــا كــانــت  ــيــ ــقــ ــد هـــــذه الــ ــؤكــ وتــ
الـــســـيـــاســـي فــي  تــقــيــيــم األداء  مــــن  مــتــخــوفــة 
ــرة، وخــــصــــوصــــًا خــريــطــة  ــ ــيــ ــ ــوات األخــ ــنــ ــســ الــ
جوهرية،  تغييرات  عــرفــت  الــتــي  التحالفات 
من حكومة الترويكا إلى التحالف مع »نداء 
ــانـــوا األكــثــر  تــــونــــس«، ولـــكـــن الــنــهــضــويــن كـ
ــّوت 93.5  ــ ــذا املــــحــــور، إذ صــ ــ إجـــمـــاعـــًا فــــي هـ
فــي املــائــة مــن أعــضــاء املــؤتــمــر عــلــى الائحة 
السياسية، بمعنى تأكيد الخط الذي يقوده 

الغنوشي حول التوافق السياسي والتحالف 
ــداء«. وتـــؤكـــد بــعــض هـــذه الــقــيــادات  ــنــ مـــع »الــ
أن مــجــيء الــرئــيــس الــتــونــســي الــبــاجــي قائد 
السبسي إلى قاعة رادس في حفل االفتتاح، 
ــددة لـــــــــدور »الـــنـــهـــضـــة«  ــ ــعـ ــ ــتـ ــ ــه املـ ــ ــــداتـ ــيـ ــ ــأكـ ــ وتـ
واضح  تأثير  له  كــان  التوافق،  في  وزعيمها 

في هذا االتجاه.
فــي هــذا الــصــدد، تشير هــذه املــصــادر إلــى أن 

والسبسي  الغنوشي  جمعت  الــتــي  الــصــورة 
معًا، في ذلك االفتتاح الشعبي، كانت رسالة 
للخارج، وللشخصيات وللسفراء الحاضرين 
التحالف  آمنة ومتماسكة، وبأن  بأن تونس 
بـــن الــحــزبــن الــكــبــيــريــن مـــتـــواصـــل، ويــمــكــن 
االســتــثــمــار فـــيـــه، والــتــعــويــل عــلــيــه فـــي لعب 

أدوار في استقرار املنطقة املهتزة.
الــــحــــضــــور  إن  املـــــــــصـــــــــادر  هــــــــــذه  وتــــــــقــــــــول 
الدبلوماسي الغربي الكبير )فرنسا وأملانيا 
وإيـــطـــالـــيـــا والـــــواليـــــات املـــتـــحـــدة وغـــيـــرهـــا( 
والتمثيليات الدينية في تونس )املسيحية 
والشخصيات  األحــزاب  وأغلب  واليهودية( 
مـــن كـــل األطـــــراف الــســيــاســيــة، كــانــت رســالــة 

أخرى بأن النسيج التونسي متماسك على 
الرغم من بعض الخافات.

ــفـــي حــجــم  ــخـ ـ
ُ
ت الــــنــــجــــاحــــات ال  غـــيـــر أن هــــــذه 

الــخــافــات الــتــي أبــرزهــا املــؤتــمــر، وخصوصًا 
فـــي مـــا يــتــعــلــق بــالــهــيــكــلــة الـــجـــديـــدة لــلــحــزب 
وتكشف  التنفيذي.  املكتب  انتخاب  ومسألة 
»العربي الجديد« أن خافًا حادًا دار  املصادر لـ
صبيحة يوم األحد عند مناقشة هذه املسألة، 
وأحيل مقترح انتخاب املكتب التنفيذي على 
الــتــصــويــت بـــاعـــتـــبـــاره تــنــقــيــحــًا فـــي الــقــانــون 
 باألغلبية، وصّوت 

َ
األساسي، ولكنه لم يحظ

املؤتمر، وهو  أعضاء  من   300 لصالحه نحو 
رقم مهم جدًا على الرغم من أنه ليس أكثريًا.

ــــل وقـــتـــهـــا، وقــــال 
ّ

ويــــبــــدو أن الـــغـــنـــوشـــي تــــدخ
للمؤتمِرين إن العاقة بينه وبن الحركة هي 
أيضًا عاقة تعاقد، وإذا تغيرت طبيعة العقد، 
أن  بــد  فــا  التنفيذي،  املكتب  انتخاب  ـــرض 

ُ
وف

ُيسأل ما إذا كان سيترشح لرئاسة الحركة أم 
ال، وهو ما يعني تهديدًا باالستقالة، ما دفع 
والتصويت  املوضوع  لحسم  املؤتمرين  بقية 
بتعين  املتعلق  الــفــصــل  تغيير  عـــدم  لــصــالــح 
ــل رئــيــس  ــبـ أعــــضــــاء املـــكـــتـــب الــتــنــفــيــذي مــــن ِقـ

الحركة، بنسبة 78 في املائة.
املائة(  فــي   20 )حــوالــي  الباقية  النسبة  وتــدل 
إلى أن هناك أصواتًا مختلفة، لم تتحّول بعد 
إلــى تيار مــعــارض، ولكنها بــدأت تتشكل من 

قــيــادات بـــارزة فــي »النهضة«، لعل مــن بينها 
القيادي عبد الحميد الجاصي، الذي أكد في 
تصريح إذاعي أنه ليس معنيًا بأي موقع في 
املكتب التنفيذي املقبل، مشيرًا إلى انه يحترم 
خيار املؤتمر. ولكن الجاصي عاد ليؤكد أن 
األمر »لن يصل بنا إلى تهديد البيت الداخلي 
لــلــحــزب«، وأنـــه »لــن يــكــون عــامــل عرقلة لسير 

مؤسسات الحركة«.
ــادي وعــــضــــو مــجــلــس  ــيــ ــقــ ــه، قــــــال الــ ــتـ ــهـ مــــن جـ
الــشــورى فــي »الــنــهــضــة«، عبد اللطيف املكي، 
إن »هناك من صّوت لراشد الغنوشي لرئاسة 
الحركة خال املؤتمر العاشر، من دون االقتناع 
بأفكاره وتوجهاته«، مؤكدًا في تصريح إذاعي 

أن »الــحــركــة تــشــهــد حــركــيــة داخــلــهــا وروافــــد 
ــيــــارات مــخــتــلــفــة، وهــــو مـــا يـــؤكـــده حــصــول  وتــ
فتحي العيادي على 25 في املائة من األصوات 

على الرغم من ترشحه في آخر لحظة«.
مـــــــن جـــــهـــــة أخــــــــــــــرى، بــــــــــدا الفــــــتــــــًا مـــــــن خـــــال 
الــتــصــريــحــات األخـــيـــرة لــقــيــادات »الــنــهــضــة«، 
أن هــنــاك أفـــكـــارًا جــديــدة بــــدأت تــتــســرب حــول 
رغـــبـــتـــهـــا فــــي رؤيـــــــة الـــغـــنـــوشـــي فــــي مــنــصــب 
رئيس للباد أو الحكومة. وقال الجاصي إن 
وأصبح  ودولــيــة  وطنية  الغنوشي شخصية 
أحـــد ضــمــانــات املــســار االنــتــقــالــي فــي الــبــاد، 
للحركة،  األساسي  القانون  ملقتضيات  ووفقًا 
ومن الجهة السياسية فإن له عاقات إقليمية 
»الـــنـــهـــضـــة« فــقــط بل  ودولــــّيــــة مــهــمــة لــيــس لــــ

تستفيد منها الباد، وفق الجاصي.
ــد مــنــافــس الــغــنــوشــي عــلــى رئــاســة  بـــــدوره، أكـ
الــعــيــادي، أن أعــضــاء املؤتمر،  الــحــركــة فتحي 
أعـــــادوا انــتــخــاب الــغــنــوشــي رئــيــســًا لــلــحــركــة، 
 فـــــي حــــال 

ً
ــبـــا ــقـ ــتـ ــكــــومــــة مـــسـ ــة الــــحــ ــ ــاسـ ــ ــرئـ ــ ولـ

ــازت الــحــركــة فـــي االنـــتـــخـــابـــات الــتــشــريــعــيــة  ــ فـ
ــد تـــعـــبـــيـــره. وأضــــــاف  ــ والــــرئــــاســــيــــة، عـــلـــى حـ
الــعــيــادي، فــي تصريح إذاعــــي، أنــه »لــن يكون 
من حق الغنوشي أن يرشح أي اســم آخــر في 
حـــال رفـــض تــولــي مــهــام ســيــاســيــة، وسيكون 
الــشــورى حينها«. وأضـــاف أن  الــقــرار ملجلس 
الحركة  رئيس  رفــض  مسألة  راجعت  الحركة 
الحركة  ولــجــوء  سابقًا،  سياسية،  مهام  تقلد 
إلى اختيار شخص آخر من مجلس الشورى 
ليرأس الحكومة، »وأن ذلك لم يعجب قيادات 
الـــحـــركـــة وهــيــاكــلــهــا، وال يــنــســجــم مـــع حــزب 

يتقدم إلى الحكم«، حسب تعبيره.
ولــكــن الــقــانــون األســـاســـي لــلــحــركــة لــم يتغير 

يزكيه  اسم  باختيار  لرئيسها  دائمًا  ويسمح 
ــورى، إال أن قــــيــــادات كـــبـــرى في  ــشــ مــجــلــس الــ
هذا  أن  الــجــديــد«  »العربي  لـ تؤكد  »النهضة« 
االمــر ليس مطروحًا حاليًا، وأنــه إذا ما أعاد 
الــســبــســي تــرشــحــه لــانــتــخــابــات املــقــبــلــة فلن 
زعيم  أن  مؤكدة  بالتأكيد،  الغنوشي  يترشح 
»الــنــهــضــة« ســبــق أن أعــلــن مــوقــفــه بــصــراحــة، 

وهو أنه لن يتقّدم ألي منصب في الدولة.
»النهضة«  أن يشرع مجلس شــورى  وُينتظر 
الثلث  استكمال  فــي  املقبلن  األســبــوعــن  فــي 
املتبقي، من بن نساء وشباب وكوادر الحركة، 
ــات تــمــثــيــل املـــنـــاطـــق والــقــطــاعــات  ــراغــ لــســد فــ
نتخب في 

ُ
والشخصيات االعتبارية التي لم ت

الشورى، باإلضافة إلى دعم حضور املرأة.
وكــمــا كـــان مــتــوقــعــًا، لــم يــمــر املــؤتــمــر الــعــاشــر 
فعل  ردود  يـــتـــرك  أن  دون  مـــن  »الـــنـــهـــضـــة«  لــــ
»إخــوانــيــة« فــي الــخــارج، قبل أن تــتــحــّول إلى 
ارتـــــدادات أو تــأثــيــرات بفعل هـــذه املــتــغــيــرات. 
ري اإلســام السياسي، عزام 

ّ
ووجــه أحــد منظ

التميمي، جملة من عامات االستفهام لحركة 
النهضة، كما عاتب التميمي هذه قادة الحركة 
بــســبــب عــــدم تــوجــيــهــهــم الـــدعـــوة إلــــى »حــركــة 
اإلخوان املسلمن« في مصر، وما سماه بثمن 
النضال  الــحــركــة ممن سماهم »إخــــوان  ؤ  تــبــرُّ
واملـــشـــقـــة«، فـــي حـــن تـــم تــوجــيــه الـــدعـــوة إلــى 
تيارات إسامية أخرى. وتؤكد بعض قيادات 
تجنبت  أنها  الــجــديــد«  »العربي  لـ »النهضة« 
ــا إحـــراجـــًا  دعـــــوة أحــــــزاب قـــد يــشــكــل وجــــودهــ
ــلـــدولـــة الـــتـــونـــســـيـــة، خـــصـــوصـــًا بـــعـــد تــأكــيــد  لـ
 هذه 

ً
السبسي حــضــوره فــي االفــتــتــاح، داعــيــة

ــزاب إلـــى تفهم خــصــوصــيــة هـــذا الــوضــع  ــ االحـ
التونسي.

أمل واشنطن بحصول انتقال سلس للسلطة في ليبيا يتالشى )ليونارد فوجير/فرانس برس(

تيارات بالحركة تريد الغنوشي رئيسًا للبالد أو الحكومة )ياسين القائدي /األناضول(

تتكثّف التحضيرات لمعركة تحرير سرت )محمود تركية/ فرانس برس(

مؤتمر  أنتجها  الــتــي  الــنــجــاحــات  ــخــِف  ُت لــم 
الخالفات  حجم  التونسية،  »النهضة«  حركة 
في  وخصوصًا  خالله،  ظهرت  التي  الداخلية 
ومسألة  للحزب  الجديدة  بالهيكلة  يتعلق  ما 
انتخاب المكتب التنفيذي، وقيام تيار معارض 
على  ومؤثرة  بــارزة  قيادات   من  يتشكل  بدأ 

القواعد الشعبية للحركة

قضية

نجاحات المؤتمر كادت 
تبددها خالفات داخلية

»النهضة« تجنبت دعوة 
أحزاب وجودها يحرج 

الدولة التونسية

البعض صّوت للغنوشي 
من دون االقتناع بأفكاره 

وتوجهاته

بدأ حفتر يلمح بالذهاب 
إلى موسكو لنيل الدعم 

السياسي والعسكري

تعمل أطراف عدة على 
محاولة حل عقدة 
رفض خليفة حفتر، 

قائد ما يعرف بـ»عملية 
الكرامة«، التابع لبرلمان 

طبرق، االعتراف بسلطة 
حكومة الوفاق الليبية

يتسم الموقف األميركي 
حيال الوضع الليبي باإلرباك 

والغموض والعجز عن 
توظيف أي انتصار ضد 
»داعش« بإنجاز سياسي 
لبناء حكومة موحدة

وجه المنّظر في اإلسالم السياسي، عزام التميمي )الصورة(، جملة من 
األسئلة لحركة النهضة، وكتب في نص على صفحته الرسمية على 
مواقع التواصل االجتماعي: »ما 
حركة  في  إخواننا  يا  يجري  الذي 
النهضة؟ هل تراه تحدي السلطة 
هل  المنافي؟  من  العودة  بعد 
آذان  في  الهامسين  همس  تراه 
بعضكم في منتديات تعقد هنا 
وهناك أن غيروا قبل أن تتغيروا، 
هل  تستبدلوا؟  أن  قبل  وبــّدلــوا 
على  االنـــقـــالب  صـــدمـــة  ــي  هـ

اإلخوان في مصر؟«

قلق عند إسالميين

واشنطن متشائمة من النفق الليبي الطويل
تحليل

تقرير

متابعة
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رئيس يتوّدد للشيوعيين ويتسلّح بفرق الموت

رودريغو دوتيرتي... »ترامب الفيليبين«

هواجس إغالق »أونروا« غزة

دوتيرتي صديق لمؤسس 
الحزب الشيوعي الفيليبيني 

خوسيه ماريا سيسون

بيار عقيقي

تشــبه التركيبــة الجيــو سياســية 
الطبيعيــة:  بيئتهــا  الفيليبينيــة، 
هــدوء عاصــف يســبق أي إعصار 
خــط  علــى  الواقعــة  البــاد  أرضيــة.  هــزة  أو 
مــن  أخيــرًا  تنــُج  لــم  والــزالزل،  األعاصيــر 
ــنها وصــول الرئيــس 

ّ
عاصفــة سياســية، دش

رودريغو دوتيرتي إلى السلطة، بما يحمله 
حــدًا  إحداهــا  تضــع  قــد  أفــكار جديــدة،  مــن 
ألطول الحروب األهلية في القارة اآلسيوية: 

الحرب مع الشيوعيني.
مــن خلفيــة ترؤســه مدينــة دافــاو فــي جزيرة 
فيليبينيــة،  جزيــرة  أكبــر  ثانــي  ميندانــاو، 
ألكثــر مــن 22 عامــا، بــات دوتيرتــي الرئيــس 
الـــ16 للفيليبــني، واألول بعــد مرحلــة طويلــة 
 1965( ماركــوس  فردينانــد  حكــم  مــن 
التــي  الفتــرة  فــي  معارضيــه  ثــم   ،)1986
تلتهــا، وصــواًل إلــى بينينيــو أكينــو الثالث، 
م الســلطة لدوتيرتــي فــي 

ّ
املفتــرض أن ُيســل

30 يونيو/حزيران املقبل، بحسب الدستور 
الفيليبيني.

 دوتيرتي من بوابة الســلطة بضوضاء 
ّ

يطل
انة، خصوصا 

ّ
 نظيرهــا. رفع شــعارات رن

ّ
قــل

ويقــول  املنظمــة،  الجريمــة  محاربــة  لجهــة 
الكونغــرس   

ّ
»ســأحض الصــدد  هــذا  فــي 

اإلعــدام شــنقا،  إعــادة تطبيــق عقوبــة  علــى 
وســأصدر أوامــر لقــوات األمــن بإطــاق النار 
فــي هجماتهــم ضــد  الفــوري،  القتــل  بهــدف 
عصابــات الجريمــة املنظمة، وضد املجرمني 
 

ّ
الذيــن يرفضون االستســام«. هــذا هو الحل
األنســب لدوتيرتــي في مكافحــة العصابات، 
في مبدأ هو األقرب ملبدأ املرشح الجمهوري 
لرئاســة الواليــات املتحــدة، دونالــد ترامــب: 
تحويــل الفيليبــني إلــى تكســاس كبيــرة، تتّم 
لــم  تصفيــة الحســابات فيهــا ميدانيــا. كمــا 
يفت دوتيرتي شــتم البابا فرنسيس، لكونه 
أثنــاء  فــي  فــي زحمــة ســير خانقــة  »تســّبب 
أن  قبــل  املاضــي«،  العــام  الفيليبــني  زيارتــه 
يعــود ويطلــب الصفــح منــه برســالة وّجهها 
إليــه منتصــف الشــهر الحالــي، معتبــرًا أنــه 
»يقصــد ســوء تدبيــر الحكومــة الفيليبينيــة 
 هجومــا عنيفا 

ّ
للزيــارة«. مــع ذلــك عاد وشــن

األســرة،  »تنظيــم  بحجــة  الكنيســة  علــى 
وجعل الحّد األقصى لألســرة ثاثة أطفال«، 
وأن  »إياكــم   

ً
قائــا األســاقفة  إلــى  وتوّجــه 

تعبثوا معي«. 
الفيليبــني مــن أكبــر الــدول الكاثوليكيــة فــي 
تحــت  دوتيرتــي  كام  يضــع  ممــا  العالــم، 

املجهر بالنسبة إلى الفاتيكان.
ضجيــج دوتيرتــي لــم يقتصــر علــى محاربة 
املتمرديــن  إلــى  الرجــل  ــع 

ّ
تطل العصابــات. 

الشــيوعيني، الذين يخوضون حربا طويلة، 
حــرب  وهــي  مانيــا.  ضــد   1969 عــام  منــذ 
مماثلــة لحــروب شــيوعية أخــرى، فــي بلــدان 
آســيوية مجــاورة، أرســى ركائزهــا مؤســس 
الحزب الشيوعي الصيني، ماو تسي تونغ. 
فــي الســابق، لــم يتمكن أي رئيــس فيليبيني 

تكشف األرقام الرسمية في مانيا عن أن عدد 
عناصــر »الجيش الشــعبي الجديــد«، الذراع 
املســلحة للحــزب الشــيوعي الفيليبينــي، ال 
فــي مقابــل  يتجــاوز 4 آالف عنصــر حاليــا، 
26 ألفا خال ثمانينيات القرن املاضي. كما 
يقبــع آالف العناصــر الشــيوعية في ســجون 
فــي  الحــزب  قيــادة  تنجــح  ولــم  الســلطات، 
إطــاق ســراحهم. وهــو  إلــى  الحكومــة  دفــع 
مــا ُيعتبــر ورقــة مســاومة أيضــا للســلطات. 
كمــا أن دوتيرتــي ينــوي التركيــز أكثــر علــى 
محاربــة مجموعــة »أبو ســياف« في املرحلة 
املقبلة، مما يعني أن مســارًا شــبيها بمســار 
الحكومــة  بــني  الكولومبيــة  املفاوضــات 
الكولومبيــة«  الثوريــة  املســلحة  و»القــوات 

)فارك(، قد يولد في الفيليبني.
أو  امليدانــي  العمــل  علــى  األمــر  يقتصــر  ال 
السياســي فحســب بالنســبة إلــى دوتيرتــي، 
فالنمــو االقتصــادي الفيليبينــي فــي أفضــل 
نكســة  تجــاوزه  عــن  برهــن  وقــد  حاالتــه، 
ُســّمي  مــا  أصابــت  التــي  املاليــة،  عــام 1998 
»النمور اآلسيوية« باإلحباط االقتصادي.  بـ
وقــد يكــون املوقــع الجغرافــي للفيليبــني بني 
تايوان وإندونيســيا وماليزيا من مســببات 

عدم ســقوط الباد في الهاوية االقتصادية، 
رغــم انتشــار أعــداد كبيــرة مــن الفيليبينيــني 
خارجها، تحديدًا في دول عربية. ومن شأن 
الصــراع بــني الواليــات املتحــدة والصني، في 
بحــر الصــني الجنوبــي، أن يحــّول الفيليبــني 

إلــى مركــٍز جغرافــي هــاّم للســفن والبضائــع 
العابرة.

ملــع نجــم دوتيرتــي فعليــا فــي أثنــاء عمليــة 
حة 

ّ
احتجاز رهائن قامت بها مجموعة مسل

فــي دافــاو، عــام 1989. كان الرئيــس الحالــي 
عمليــة  تعثــر  ومــع  املفــاوض.  الفريــق  مــن 
الفيليبينــي  الجيــش  اقتحــم  التفــاوض، 
 16 علــى  فقضــى  االحتجــاز،  عمليــة  موقــع 
بــّرر  الرهائــن.  مــن   5 تــل 

ُ
وق الخاطفــني،  مــن 

»كانــت  بأنهــا  االقتحــام  عمليــة  دوتيرتــي 
ضعفه هــذه العملية، 

ُ
الســبيل الوحيــد«. لــم ت

دافــاو.  فــي  فــي ترســيخ قوتــه  بــل ســاهمت 
حتــى أن املدينــة مــع ضواحيهــا، التــي يبلــغ 
ي نســمة، 

َ
تعداد ســكانها أكثر من 2.3 مليون

انتقلــت فــي عهــد دوتيرتــي، بفعــل سلســلة 
مــن التشــريعات التــي طاولــت تنظيــم أوقات 
شــرب الكحــول والتدخــني وســير الدراجــات 
فــي  آمنــة  مدينــة  أكثــر  رابــع  إلــى  الناريــة، 
مــن  دافــاو  تحويــل  فــي  نجــح  وقــد  العالــم. 
»عاصمــة الجريمــة« فــي الفيليبــني إلى أكثر 

مدينة مرغوبة من السياح واملستثمرين. 
وعدا عن ميله إلى التطبيق الفوري للقانون 
فــي  ســاهم  دوتيرتــي  أن  غيــر  ميدانيــا، 
جعــل دافــاو إحــدى أكثــر املــدن تقدمــا ماليــا 
املدينــة  باتــت  حتــى  البــاد،  فــي  وتجاريــا 
الرافــد األساســي لتقديــم املســاعدات فــي كل 
إعصــار أو زلــزال يضــرب مناطــق أخــرى فــي 

الفيليبني.
مهمــة دوتيرتــي، فــي املرحلــة املقبلــة، تبــدو 
»فــرق  نقــل  يريــد  إليــه.  بالنســبة  واضحــة 
املــوت« الخاضعــة لســيطرته فــي دافــاو، إلــى 
مســتوى البــاد. ينــوي الرئيــس الفيليبيني 
الجديــد، قتــل أكثــر مــن 100 ألــف مجــرم، مــن 
دوليــة  منظمــات  لدعــوات  يعبــأ  أن  دون 
ارتباطــه  علــى  وللداللــة  عــدة.  وحقوقيــة 
بالشــارع، كشــخصية شــعبوية، فقــد تعّهــد 
ألسقفية دافاو الكاثوليكية، بدفع ألف بيزو 
فيليبيني )22 دوالرًا( عن كل شتيمة يتفوه 
بها علنا. ربما ستخرج األسقفية مع نهاية 
عهده في عام 2022 بخزينة مليئة باألموال.

8
سياسة

تتسع دائرة الهواجس 
من وجود مخطط لدى 

وكالة غوث وتشغيل 
الالجئين الفلسطينيين 
»أونروا« إلغالق مقر 

عملياتها الرئيسي في 
مدينة غزة، عبر التذرّع 

بمبررات مالية

تتهيأ الفيليبين للتحّول إلى عصر الرئيس الجديد، رودريغو دوتيرتي، الذي ينوي تطبيق قانونه الخاص في حكم البالد، بدءًا 
من مد اليد إلى الشيوعيين، وصوًال إلى القضاء على الجريمة المنظمة بـ»فرق الموت«

يطّل دوتيرتي من بوابة السلطة بضوضاء قّل نظيرها )تيد ألجيبي/فرانس برس(

غزة ـ ضياء خليل

تبدو األزمة املالية التي تعيشــها وكالة غوث 
»أونــروا«  الفلســطينيني  الاجئــني  وتشــغيل 
 مناســبا إلدارتهــا للتخلــص تدريجيا 

ً
مدخــا

مــن مقــر عملياتهــا الرئيــس  فــي مدينــة غــزة، 
فــي  الوكالــة  إدارة عمليــات  بــه  نــاط 

ُ
ت والــذي 

مناطق عملها الخمس )غزة، الضفة الغربية، 
تكشــفه  مــا  ومــع  واألردن(.   ســورية  لبنــان، 
نيــة  وجــود  عــن  الجديــد«  »العربــي  مصــادر 
الرئيســي  املقــر  إدارة »أونــروا« بإغــاق  لــدى 
تدريجيــا، وتقليــص عــدد العاملــني الدوليــني 
فــي غــزة، ونقــل الجزء األكبر منهم إلى الضفة 
 إغاق املكتب بات أقرب 

ّ
الغربيــة واألردن، فــإن

مــن أي وقــت مضــى. وتشــير املصــادر نفســها 
سياســي  قــرار  نتيجــة  جــاء  اإلغــاق  أن  إلــى 
باإلشــكاليات،  املليئــة  غــزة  عــن  باالبتعــاد 
باســم  املتحــدث  أن  إال  وسياســيا.  أمنيــا 
ينفــي  أبــو حســنة،  عدنــان  الدوليــة،  الوكالــة 
»العربــي الجديــد« وجــود نيــة حاليا إلغاق  لـ
 هناك توجها لنقل بعض 

ّ
املقر، مشــيرًا إلى أن

العاملني واألقسام الخاصة برئاسة »أونروا« 

مــن مقرهــا الرئيســي املوجــود فــي غــزة إلــى 
املقــر املحلــي املوجــود في املدينة ذاتها، مبررًا 

ذلك بأسباب »مالية«.
لكــن كام أبــو حســنة يتعارض مــع معلومات 
متكررة نشرها مسؤولون عن ملف الاجئني 
مــن  فيــه  حــذروا  الفلســطينية  الفصائــل  فــي 
»أونروا«  عمل متدرج إلغاق املقر الرئيسي لـ
فــي غــزة، والذي تدار منــه كل عمليات الوكالة 
األمميــة فــي مناطــق عملهــا الخمــس، والــذي 
يعمــل فيــه بالدرجة األولــى موظفون دوليون 

وليسوا محليني.
في األثناء، يقول القيادي في حركة »حماس«، 
النائــب عنهــا فــي املجلــس التشــريعي، يحيي 
الخطــوات   

ّ
إن الجديــد«،  »العربــي  لـ موســى، 

غيــر  »أونــروا«  بهــا  تقــوم  التــي  التقشــفية 
مريحة، وتحمل في طياتها أبعادًا سياســية، 
علــى  املفــروض  الحصــار  لتشــديد  تهــدف 
عليــه.  والتضييــق  الفلســطيني  الشــعب 
 »أونروا« ومشــكلتها 

ّ
ويشــدد موســى على أن

غيــر مرتبطــة بالعجــز املالــي بــل هــي محاولة 
لتصفيــة قضيــة الاجئــني مــن خــال الحديث 
املتكــرر عــن مبررات وعناويــن مختلفة تحمل 
فــي طياتــه نيــة إلنهــاء وجــود هــذه املؤسســة 
األمميــة، الفتــا إلــى ضــرورة تصــدي الفصائل 
ومختلــف شــرائح الشــعب الفلســطيني لهــذه 

املحاوالت.
من جهته، يؤكد املتحدث باسم حركة »فتح«، 
 
ّ
أن الجديــد«،  »العربــي  لـ عيطــة،  أبــو  فايــز 
»أونــروا« قامــت بالتنّصــل مــن مســؤولياتها 
تجــاه قضيــة الاجئــني، من خال اســتمرارها 
لاجئــني  املقدمــة  خدماتهــا  تقليــص  فــي 
الفلسطينيني في مناطق عملياتها الخمس.

 »أونــروا« قامــت خــال 
ّ
ويقــول أبــو عيطــة إن

التقليصــات  مــن  بسلســلة  املاضيــة  الفتــرة 
مــن  والتــي  لاجئــني،  املقدمــة  الخدمــات  فــي 
األوضــاع  تــردي  فــي  تســاهم  أن  شــأنها 

املعيشــية وارتفــاع معــدالت الفقر بشــكل أكبر 
ودفعــه  الفلســطيني  الشــعب  صفــوف  فــي 
باســم  املتحــدث  ويطالــب  »التطــرف«.  نحــو 
»فتــح« املجتمــع الدولــي واألمــني العــام لألمــم 
املتحــدة بــان كي مون بضرورة الوقوف تجاه 
مسؤولياتهم والعمل على توفير ما يلزم من 
»أونــروا« مــن أجــل االســتمرار بتقديــم  دعــم لـ

الخدمات املقدمة لاجئني الفلسطينيني.
وقــوف  ضــرورة  إلــى  عيطــة  أبــو  ويدعــو 
الشــعبية  واللجــان  الفلســطينية  الفصائــل 
الخاصــة بالاجئــني أمــام خطــوات املؤسســة 
الرئيســي  املقــر  إلغــاق  الراميــة  الدوليــة 

الخاص بالوكالة في القطاع. 
فــي األثنــاء، يشــير مســؤول املكتــب اإلعامــي 
شــهاب،  داوود  اإلســامي،  الجهــاد  لحركــة 
املقــر  إلغــاق  الرامــي  »أونــروا«  قــرار   

ّ
أن إلــى 

الرئيسي الذي يعتبر مركز عملياتها، خطوة 
علــى  الضغــوط  زيــادة  إلــى  تهــدف  سياســية 

الشعب الفلسطيني.
ويشدد شهاب في حديث لـ »العربي الجديد« 
فــي  الفلســطيني  الــكل  وقــوف  ضــرورة  علــى 
وجــه محــاوالت األونــروا الراميــة إلغاق املقر 
بشــتى  عليهــا  الضغــط  ومحاولــة  الرئيــس، 
الســبل والوســائل إليقــاف تنفيــذ هــذا القــرار 
فــي ظــل اســتمرار الوكالــة الدوليــة بتقليــص 
أرادات  حــال  فــي  أنــه  إلــى  ويلفــت  خدماتهــا. 
عملياتهــا  إيقــاف  املتحــدة  واألمــم  »أونــروا« 
عليهــا تفعيــل قرارات دولية تعمل على إعادة 
التــي  األراضــي  إلــى  الفلســطينيني  الاجئــني 
عــام  االحتــال  يــد  علــى  قســرًا  منهــا  هّجــروا 
املقبــول  غيــر  مــن  أنــه  شــهاب  ويؤكــد   .1948
وقــف  ومحاولــة  الاجئــني  بقضيــة  املســاس 
ضغــوط  ممارســة  أجــل  مــن  املؤسســة  عمــل 
بــني  محتملــة  مفاوضــات  أي  فــي  سياســية 
أجــل  مــن  وإســرائيل  الفلســطينية  الســلطة 

إنهاء قضية الاجئني بشكل كامل.

مــن وضــع حــّد لهــذه الحــرب، ال عســكريا وال 
 لدوتيرتي رأيا آخر.

ّ
سلميا، لكن

فــي الواقــع، ُيعــّد دوتيرتــي صديقــا ملؤســس 
الحزب الشيوعي الفيليبيني في عام 1968، 
خوســيه ماريا سيســون، وكان من الداعمني 
ملحادثــات الســام بــني مانيا والشــيوعيني، 
التــي تعثــرت أكثر من مــرة، قبل توقفها منذ 
أكثــر مــن 13 عامــا. أدت الحــرب إلــى ســقوط 
أكثــر مــن 43 ألــف قتيــل طيلــة الســنوات الـ47 
بــني  محــددة  تمــاس  خطــوط  ال  األخيــرة. 
السلطات والشيوعيني، بل تتوزع النزاعات 
يســتند  الفيليبينيــة.  الجــزر  مختلــف  علــى 
الشــيوعيون فــي قتالهــم علــى دعــم الفقــراء 
وأبنــاء األريــاف لهــم، فيمــا تعمــل الحكومــة 

على تجنيد أبناء املدن ضدهم.

متابعة

■ أي مقاومة تلك التي قضت على كل الحركات املقاومة األخرى 
التي كانت مختلفة عنها فكريا أو أيديولوجيا!

■ توقفوا عن تسمية فصيل أو حزب أو جيش عراقي يساعد في 
#تحرير_الفلوجة، أي كان هؤالء، تبقى الحرية هي الهدف، لو 
أننا نبتعد عن هذه القشور لحّررنا العراق وكل الدول العربية 

التي أثقلتها الدماء والعنصرية وعنهجية األنظمة الحاكمة 
#الفلوجة_تحت_النار

■ صور #الفلوجة خير دليل على قتل #الدواعش رغم مقتل 
العديد من جنود العراق واملدافعني عن ترابها #الفلوجة_

ستنتصر

■ مقتل أكثر من 100 عنصر من لواء ثوار الرقة واألكراد على يد 
مقاتلي #داعش في الريف الشمالي للرقة، لكن الثوار مستمرون

■ مقتل 6 من قادة #داعش من جنسيات روسية وشيشانية 
بقصف جوي للتحالف الدولي شرقي #املوصل. هذا العام 

سينتهي وجود #داعش في #املوصل و#الفلوجة و#الرقة

■ وزير الخارجية السعودي عادل الجبير: #السعودية اتخذت 
خطوات جادة من أجل القضاء على #اإلرهاب، وجهودها مع 

شركائها مستمرة ملحاربة القاعدة في #اليمن

م العراق 
ّ
■ عام 2000 تم تسليم #لبنان إلى إيران، وعام 2003 ُسل
م اليمن إلى إيران... متى دور #سورية؟

ّ
إليران، 2014 ُسل

■ العرب كانوا يطالبون بفتح فلسطني من البحر إلى النهر، 
ثم طالبوا بفتح الضفة على غزة، واكتفوا اليوم بطلب فتح 

#معبر_رفح!

ي: 
ّ
■ وزير الدولة اليمني ملجلسي النواب والشورى عثمان مجل

اتفاق مبدئي في محادثات الكويت على اإلفراج عن املعتقلني 
واألسرى

الشيوعيين  دفع  دوتيرتي  رودريغو  الجديد  الفيليبيني  الرئيس  يريد 
عارضًا  السياسية،  العملية  في  ودمجهم  السلطة،  نحو  »المتمرّدين« 
بعد  األولى  حكومته  في  شيوعيين  وزيرين  تسمية  كبداية،  عليهم، 
أكثر  أصل  من  شيوعيين  وزيرين  تسمية  تكون  قد  السلطة.  تسلّمه 
شجاعة  البعض  يراها  خطوة  مستقبلية،  حكومة  في  وزيرًا   20 من 
لدوتيرتي، لكنها ُتعتبر »انتصارًا« للشيوعيين، في ظروٍف صعبة بالنسبة 

إليهم في الوقت الحالي.

وزارتان لـ»المتمرّدين«

الخميس 26 مايو / أيار 2016 م   19 شعبان 1437 هـ  ¶  العدد 633  السنة الثانية
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الجزائر: النفط يلتهم  االحتياطات
الجزائر ـ حمزة كحال

مــن  الجزائــر  فــي  مراقبــون  حــذر 
صنــدوق  احتياطيــات  تــآكل 
تلجــأ  الــذي  اإليــرادات  ضبــط 
إليــه الحكومــة لتمويــل العجــز فــي امليزانية، 
بعدمــا أظهــرت بيانات حديثــة للجمارك، أن 
امليزان التجاري للباد سجل عجزا قياسيا 
فــي الربــع األول مــن العــام الجــاري.  وارتفــع 
عجــز امليــزان التجــاري بنحو 35% في الربع 
األول، بعدما بلغ 7.63 مليارات دوالر، مقابل 
5.6 مليــارات دوالر فــي الربــع ذاتــه مــن العام 
عبــد  االقتصــادي  الخبيــر  وتوقــع  املاضــي. 
الرحمــن مبتــول، أن »صمود صندوق ضبط 
اإليــرادات، لــن يــدوم كثيرا إذا اســتمر العجز 
ســلبا  ســيؤثر  الــذي  التجــاري،  امليــزان  فــي 
علــى الخزينــة العموميــة، حيــث كان يحــوي 
أكثــر مــن 77 مليــار دوالر فــي 2014، واليــوم 

بــه 9 مليــارات دوالر فقــط«. ويمثــل صندوق 
ضبــط اإليــرادات الذي أنشــأته الحكومة عام 
للنفــط  املرجعــي  الســعر  بــني  الفــارق   ،2000
فــي املوازنــة العامــة واملقدر بنحــو 37 دوالرا 
للبرميل، والسعر الذي يباع به في األسواق 
دوالرا   115 يفــوق  كان  والــذي  الدوليــة، 
للبرميل خال الســنوات التي ســبقت األزمة 
الحاليــة، مــا ســاعد الصنــدوق علــى تكويــن 
احتياطــي مالــي كبيــر. وفــي ظــل انخفــاض 
أسعار النفط، لم يعد هذا الصندوق يسجل 
ســوى إيرادات بســيطة عندما تقفز األسعار 
فوق 37 دوالرا، بينما تسحب منه الحكومة 
مــا  املســجل،  العجــز  لتغطيــة  كبيــرة  مبالــغ 
أفضى لتسارع انخفاض احتياطاته املالية.

وقــال مبتــول لـــ »العربي الجديــد«: »الجزائر 
تعيــش وضعــا اقتصاديــا ال تحســد عليــه، 
احتياطــي الصــرف الذي تعتمد عليه الدولة 
الجزائريــة يتــآكل بالفعــل ولــم يعــد يغطــي 

شــراء الواردات ألكثر من 23 شــهرا، ال بد من 
البحث عن حلول«.

العجــز  هــذا  الجزائريــة  الجمــارك  وتفســر 
بتراجــع  التجــاري،  امليــزان  فــي  القياســي 
صــادرات البــاد مــن النفــط والغــاز، بنســبة 
38.4%، لتســتقر عنــد 7.54 مليــارات دوالر، 
فــي حــني تراجعــت الصــادرات خــارج النفــط 
والغــاز بنحــو 23.1%، حيــث بلغــت فاتــورة 
 543 املحروقــات  خــارج  الجزائــر  صــادرات 

مليون دوالر فقط.
وبــدأت السياســة التــي انتهجتهــا الحكومــة 
فاتــورة  كبــح  ســبيل  فــي  الجزائريــة، 
االستيراد التي بلغت 51 مليار دوالر السنة 
املاضيــة، فــي إعطــاء ثمارهــا، حيــث ســجلت 
واردات  فــي  تراجعــا  الجزائريــة  الجمــارك 
الربــع  فــي  دوالر  مليــار   15.17 بلــغ  البــاد 
األول، بانخفــاض 15.06% مقارنــة بالفتــرة 
تهــاوي  وأفضــى  املاضــي.  العــام  فــي  ذاتهــا 

أســعار النفــط منــذ نحــو عامــني، إلــى تراجع 
الجزائــر.  لــدى  األجنبــي  النقــد  احتياطــي 
وتوقــع صنــدوق النقــد الدولــي، فــي تقريــر 
العمــات  احتياطــي  يتراجــع  أن  حديــث، 
الصعبــة لــدى البنــك املركــزي الجزائــري إلــى 
الحالــي،  العــام  بنهايــة  دوالر  مليــار   121
وذلــك مقابــل 193.3 مليــار دوالر فــي الربــع 

األول من عام 2014.
حــادة  أزمــة  الجزائــري  االقتصــاد  ويعيــش 
بفعــل تراجــع مداخيــل البــاد من بيــع النفط 
إثرهــا  علــى  ســجلت  باملائــة،   70 بنســبة 
غيــر  قياســيا  عجــزا  العموميــة  الخزينــة 
املاضــي،  شــباط  فبرايــر/  نهايــة  مســبوق 
وصل إلى نحو 1.4 ترليون دينار )14 مليار 

دوالر(.
وقد خفضت الجزائر اإلنفاق العام، وجّمدت 
مواجهــة  بهــدف  تحتيــة،  بنيــة  مشــاريع 

تداعيات تهاوي أسعار النفط.

نواكشوط ـ خديجة الطيب

تسبب إضراب عمالي بموريتانيا، في توقف شركة 
»تازيــازت« التــي تحتكــر إنتــاج الذهــب فــي البــاد، 
احتجاجــا علــى تجاهــل اإلدراة مطالــب ماليــة يقــول 
العمال إن عقودهم مع الشركة تنص عليها. وتعتزم 
تقليــص  الكنديــة،  »كينــروس«  لـ اململوكــة  الشــركة 
عــدد العمــال وتحويــل آخريــن مــن عمــال دائمــني إلى 
مؤقتــني، فضــا عــن تقليــص بنــد األجــور، مــا أثــار 
شــامل،  إضــراب  لتنظيــم  ودفعهــم  العمــال  حفيظــة 
وأكــد  األربعــاء.   أمــس  تمامــا،  اإلنتــاج  عمليــة  شــل 

ممثلــون للعمــال توقــف العمــل بشــكل تــام فــي معمل 
إنتــاج الذهــب بالشــركة منــذ ســاعات الفجــر األولــى، 
أمــس، رغــم محــاوالت إدارة الشــركة لتشــغيله، حيــث 
دون  لكــن  ومتعاونــني،  أجانــب  بعمــال  اســتعانت 
جــدوى. ويبلــغ العدد اإلجمالي للعمال املوريتانيني 
مــن  الذهــب  اســتخراج  فــي  املتخصصــة  بالشــركة 
مناجــم الشــمال، نحــو 2200 عامــل، فيمــا يبلــغ عــدد 

العمال األجانب 143، أغلبهم أوروبيون.
وهذه هي املرة األولى التي يتوقف فيها العمل بشركة 
تازيــازت. وقالــت مصــادر عماليــة إن اإلضــراب نجــح 
العمــال  وتجمــع  العمــال.  علــى  الشــركة  ضغــوط  رغــم 

فــي ســاحة وســط املنجــم، وأعلنوا التوقــف على العمل 
بشــكل كامــل بنــاًء علــى اإلشــعار القانونــي الــذي ســبق 
وذلــك  الشــركة،  إدارة  لــدى  العمــال  ممثلــو  أودعــه  أن 
تطبيقــا للقوانــني املنظمــة لاحتجاجــات، وأكدوا أنهم 
إدارة  بهــا  تقــوم  التــي  القانونيــة  املخالفــات  رصــدوا 
الرســمية عبــر  الجهــات  الشــركة، وســيطلعون عليهــا 
»تازيــازت  قالــت شــركة  مــن جانبهــا،  الشــغل.  مفتــش 
موريتانيــا«، فــي بيــان أمس، إنها تأســف لكون ممثلي 
مؤكــدة  اإلضــراب،  فــي  املضــي  خيــار  تبنــوا  العمــال 

استعدادها للمشاركة في محادثات شفافة.
كانــت  وقــت  فــي  جــاء  اإلضــراب  أن  إلــى  وأشــارت   

املفاوضــات جاريــة بشــأن مقتــرح لخفــض تكاليف اليد 
العاملة. وأضافت الشــركة أنها »تحترم بشــكل تام حق 
العمــال فــي اإلضــراب، إال أنها تأمــل أن يتصرف العمال 
إضــراب  بالتزامــات  يتقيــدوا  وأن  مســؤول  نحــو  علــى 
قانونــي، بمــا فــي ذلــك تحريــم منــع العمال الذيــن قرروا 

عدم املشاركة في اإلضراب من مزاولة عملهم«.
وكانــت شــركة تازيــازت قــد أعلنــت عــن خطــة لتخفيض 
الكلفــة باالســتغناء عــن 226 عامــا موريتانيــا، وإلغــاء 
أكثر من 65 وظيفة وافدة، وتخفيض تعويضات جميع 
الوافدين، كما قلصت الشركة كلفة الرواتب بنحو %23 

في املقر واملكاتب اإلقليمية.

إضراب شامل يشّل العمل بمناجم الذهب في موريتانيا

فرنسا تستخدم مخزون 
النفط اإلستراتيجي

قال االتحاد الفرنسي للصناعات 
النفطية أمس، إن فرنسا بدأت 

في استخدام مخزون النفط 
اإلستراتيجي ملواجهة أزمة توقف 

اإلنتاج في بعض مصافي التكرير 
بسبب احتجاجات عمالية.

وقالت املتحدثة باسم االتحاد، 
كاثرين إينك، »نعم سحبنا كمية 

صغيرة من املخزون. وافقت 
الحكومة على هذا والحكومة فقط 

هي التي يمكنها إصدار مثل 
هذا األمر«. وقال رئيس االتحاد 

فرانسوا ديسوس، إلذاعة »آر.
ام.سي« إن القطاع استخدم 

املخزون االستراتيجي على مدار 
يومني. وأضاف: »نستخدم يوميا 

ما يعادل نحو استهالك يوم«.

»شل« تخفض عدد 
موظفيها

قالت شركة رويال داتش شل أمس، 
إنها تعتزم زيادة خفض الوظائف 

في خطة تشمل عامي 2015 
و2016 بنسبة 20% تقريبا إلى 
12500 وظيفة على األقل نتيجة 

انخفاض أسعار النفط واالستحواذ 
على مجموعة بي.جي. وقالت 

الشركة اإلنجليزية الهولندية في 
بيان إنها ستخفض 475 وظيفة 
طوال عام 2016 في أعمال النفط 

والغاز في اململكة املتحدة وأيرلندا. 
وبدأت شل عرض حوافز مالية على 

املوظفني في بريطانيا وهولندا في 
الشهر املاضي لتشجيعهم على 

االستقالة طواعية.

عروض مشجعة لشراء 
شركة بريطانية

قال رئيس الوزراء البريطاني 
ديفيد كاميرون أمس، إن هناك 

عددًا مشجعًا من العروض الجادة 
لشراء أصول شركة تاتا ستيل 

لصناعة الصلب في بريطانيا، لكنه 
أكد أنه لن تكون هناك ضمانات 
على إتمام صفقة بنجاح. وقال 
كاميرون للصحفيني في أثناء 

توجهه إلى اليابان لحضور 
اجتماعات مجموعة السبع »نواصل 

العمل باتجاه محاولة تحقيق ناتج 
جيد لتاتا في جنوب ويلز. عملية 
البيع جارية وهناك عدد مشجع 

من العروض الجادة. وأضاف: 
»كان علينا فقط أن نمسك بها 

)العروض( وأن نفعل كل ما 
باستطاعتنا للوصول إلى نهاية 

ناجحة«.

مصر تشتري 4 ماليين 
طن من القمح المحلي

قالت وزارة الزراعة املصرية، أمس، 
إنه تم استالم 4.076 ماليني طن 
من القمح من املزارعني املحليني 

منذ بداية موسم توريد املحصول 
في منتصف أبريل/ نيسان.وكانت 

مصر أكبر مستورد للقمح في 
العالم تعتزم شراء أربعة ماليني طن 

فقط من القمح املحلي في املوسم 
الحالي وفقًا لتصريحات سابقة من 
وزارة التموين.  ويحصل املزارعون 

على سعر ثابت 420 جنيها 
مصريا )47.3 دوالرًا( لألردب 

)150 كيلوغراما(.

أخبار مختصرة

االستهالك 
يقود نمو 

اقتصاد ألمانيا

أظهــر مســح، أمــس، تحســنا طفيفــا فــي ثقــة املســتهلكني األملــان قبيــل شــهر يونيو/حزيــران مــع اســتمرار تفــاؤل املتســّوقني، مــا يشــير إلــى أن االســتهاك 
الشــخصي مازال يقود النمو بأكبر اقتصاد أوروبي. وتعززت القدرة اإلنفاقية لألملان بتوظيف قياســي مرتفع وصعود األجور الحقيقية والتدني البالغ 
لتكاليــف االقتــراض. وارتفــع مؤشــر جي.اف.كيــه لثقــة املســتهلك املســتقى مــن مســح آلراء نحــو ألفــي أملانــي إلــى 9.8% قبيل شــهر يونيو/حزيــران من %9.7 
قبل شــهر ليســجل أعلى مســتوياته منذ شــهر ســبتمبر/أيلول 2015. وقال الباحث في »جي.اف.كيه« ومقره نورمبرغ، رولف بوركل، »املســتهلكون مازالوا 

)Getty( .»يعتقدون أن االقتصاد األملاني سيواصل النمو بشكل متوسط األشهر القليلة املقبلة

اقتصاد
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اقتصاد

تونس ـ فرح سليم

تـــجـــتـــهـــد الــــحــــكــــومــــة فـــــي تــــونــــس، 
لــــتــــبــــديــــد مــــــخــــــاوف املـــســـتـــهـــلـــكـــن 
ــار املــــــواد الــســلــع  ــعـ ــفــــاع أسـ ــن ارتــ مـ
التطمينات  أن  األساسية خالل رمضان، غير 
من  التونسين  مــخــاوف  تحجب  ال  الرسمية 
أن يــســتــنــزف لــهــيــب األســــعــــار جــيــوبــهــم فــي 
فــي استهالك  الـــذي يتضاعف  الــصــيــام  شــهــر 
العديد من املواد املدعمة، على غرار املعجنات 
ــقـــول الــحــكــومــة  والـــبـــيـــض وزيـــــت الـــطـــعـــام. وتـ
إنها اتخذت حزمة إجــراءات تستهدف توفير 
واللحوم،  والغالل  الخضروات  أصناف  أغلب 
فضال  الكافية،  بالكميات  أنــواعــهــا  بمختلف 
عـــن وعـــــود بــقــطــع الـــطـــريـــق عــلــى املــحــتــكــريــن 
واملـــضـــاربـــن بــتــكــثــيــف حــمــالت املــراقــبــة على 
ــيـــن،  ــتـــونـــسـ األســـــــــــــواق. لــــكــــن الــــعــــديــــد مـــــن الـ
يــعــتــبــرون أن مــا أعــلــنــت عــنــه وزارة الــتــجــارة 
ــأن تــخــفــيــضــات اســتــثــنــائــيــة فــــي أســـعـــار  بـــشـ
بعض املنتجات االستهالكية وتحديد أسعار 
مــنــتــجــات أخــــرى بـــدايـــة مـــن يــونــيــو/حــزيــران 

ــفـــاع املــرتــقــب  املــقــبــل، غــيــر كـــاف ملــجــابــهــة االرتـ
الــتــخــفــيــضــات  لــــألســــعــــار، خـــاصـــة وأن هـــــذه 
ســتــكــون مــقــتــصــرة عــلــى األســــــواق الــتــجــاريــة 
الدولة  بتدخل  املستهلكون  ويطالب  الكبرى. 
القدرة  على  واملحافظة  األسعار  نزيف  لوقف 
تكثيف  إلــى  بــاإلضــافــة  للمواطنن،  الشرائية 

جهودها في املراقبة ومعاقبة املخالفن.
وقــــــــال وزيــــــــر الــــتــــجــــارة مـــحـــســـن حــــســــن، فــي 
ــة، إن جــمــيــع املــنــتــجــات  ــيـ تــصــريــحــات إعـــالمـ
واملواد متوفرة في شهر رمضان، مشددا على 
الجميع، مع  أن األســعــار ستكون في متناول 

التأكيد على تشديد املراقبة االقتصادية.
كما أكدت وزارة التجارة أنه سيتم توفير ما 
يعادل استهالك التونسين ملدة أربعة أشهر، 
ــا يـــعـــادل 1300 طـــن مـــن لــحــوم  مـــع تــخــزيــن مـ
لتر  مليون  و65  بيضة  مليون  و35  الــدواجــن 
من الحليب و400 طن من البطاطا؛ استعدادا 
لشهر الصيام. في املقابل، يؤكد رئيس غرفة 
تــجــار ســــوق الــجــمــلــة حــســن الــعــيــســاوي، أن 
التي تعتمدها  التعديلية  سياسة املخزونات 
الحكومة ملجابهة ذروة االستهالك، غير كافية 
للتصدي للهيب األسعار، الفتا إلى أن املسألة 
ال تــتــعــلــق فــقــط بــخــلــق الــــتــــوازن بـــن الــعــرض 
والــطــلــب. وأضــــاف الــعــيــســاوي فــي تــصــريــح لـ 
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«، أن الـــعـــرض فـــي الخضر 
والـــغـــالل كــمــا بــقــيــة املــنــتــجــات الــتــي تــمــر عبر 
سوق الجملة، متوفرة على مــدار السنة، غير 
أن بــورصــة األســعــار غالبا مــا تخضع ملنطق 
ــأهـــواء وجــشــع الــوســطــاء،  الـــســـوق املــحــكــوم بـ

الـــســـوق  إدارة  ــوء  ــ سـ إن  وقــــــال  ــه.  قــــولــ حـــســـب 
واإلتـــــــاوات الــكــبــيــرة املـــفـــروضـــة عــلــى الــتــجــار 
واملـــزوديـــن خلق ســوقــًا مــوازيــة خـــارج أســوار 
السوق املنظمة، وهو ما جعل عددا كبيرا من 
املـــزارعـــن يــلــجــؤون إلـــى بــيــع منتجاتهم إلــى 

الوسطاء دون فواتير أو ضرائب.
وشدد العيساوي على أهمية إحكام القبضة 
ــى أن عــــودة  ــ ــوق الـــجـــمـــلـــة، مـــشـــيـــرا إلـ ــ عـــلـــى سـ
بــالــفــائــدة على جميع  تــعــود  الــتــوازن للسوق 
الحلقات املتداخلة من مزارعن وتجار جملة 

وتجار تجزئة، فضال عن حماية املستهلكن.
وتــــشــــهــــد الــــنــــفــــقــــات الـــعـــائـــلـــيـــة لــلــتــونــســيــن 
ــدة بــســبــب مــتــطــلــبــات شهر  ــديـ ضـــغـــوطـــات جـ
الصيام الذي يواجهه جزء مهم من املواطنن، 
تؤمن  التي  الصغرى  الــقــروض  إلــى  باللجوء 
نفقات هــذا الشهر وعيد الفطر، ال سيما وأن 
أغــلــب اســتــطــالعــات الــــرأي الــتــي تــم إنــجــازهــا 
تتبخر  التونسين  رواتـــب  أن  أثبتت  مــؤخــرا، 
فــــي األســــبــــوع األول مــــن اســـتـــالمـــهـــا، بــســبــب 

ارتفاع كلفة املعيشة.
ــدفـــاع عـــن املستهلك  ويــــرى رئــيــس مــنــظــمــة الـ
ســلــيــم ســعــد الـــلـــه، أن الــتــونــســي مـــســـؤول في 
جزء ما عن ارتفاع األسعار، معتبرا أن اللهفة 
املفرطة والثقافة االستهالكية الخاطئة تدفع 
للرفع في  الــفــرص  إلــى استغالل هــذه  التجار 
األســـعـــار. وبــاإلضــافــة إلـــى مــحــاصــرة ارتــفــاع 
ــة لـــســـداد  ــيـ ــافـ ــكـ ــلـــع الـ األســـــعـــــار وتــــوفــــيــــر الـــسـ
ــلـــى امـــــتـــــداد شــهــر  حــــاجــــيــــات الـــتـــونـــســـيـــن عـ
لـ »العربي  الله في حديث  قــال سعد  الصيام، 
الجديد«، إنه من واجــب الحكومة واملنظمات 
حماية  بكيفية  الــتــونــســيــن  تــوعــيــة  املــدنــيــة، 
أنفسهم من جشع التجار واملضاربن، معتبرا 
أن الطريقة األنجح هي مقاطعة السلع مرتفعة 
الثمن. ولفت إلى أنه ملس في السنوات األخيرة 
وعيا  الــكــبــرى،  املعيشية  الــضــغــوطــات  بــفــعــل 
لدى املستهلكن، الفتا إلى أن اللهفة واإلقبال 
املفرط على املواد االستهالكية مرتفعة الثمن، 

الرباط ـ مصطفى قماس

ال يــزال ســوق العقارات في املغرب، في حالة 
الــركــود الــتــي دخــل فيها الــعــامــن األخــيــريــن، 
ــدم تـــوفـــر عــــرض يــلــبــي انــتــظــارات  فـــي ظـــل عــ
جميع الفئات، بأسعار تتماشى مع قدراتهم 
ــهــــرت نــتــائــج بــحــث حــديــث،  الـــشـــرائـــيـــة. وأظــ
أصــــدره الــبــنــك املــركــزي ومــؤســســة املحافظة 
الــعــقــاريــة، حـــول مــؤشــرات الــســوق الــعــقــاريــة، 
تراجعًا حادًا في املبيعات، خالل الربع األول 
من العام الجاري، فيما استقرت األسعار أو 

انخفضت، حسب نوعية العقارات.
وتــوصــل الــبــحــث إلـــى أن مــبــيــعــات الــعــقــارات 
بــجــمــيــع أصــنــافــهــا، ســجــلــت تــراجــعــًا بنحو 
الـــجـــاري،  الـــعـــام  مـــن  األول  الـــربـــع  فـــي   ،%8.5
مــقــارنــة بــالــربــع األخـــيـــر مـــن الـــعـــام املـــاضـــي، 
املعدة  العقارية  مضيفا أن مبيعات األصــول 
البنك  وأكـــد   .%12.1 بنحو  تــراجــعــت  للسكن 
املبيعات  أن  الــعــقــاريــة،  واملــحــافــظــة  املـــركـــزي 
ــالـــدار الــبــيــضــاء بـــحـــدود %7.3،  انــخــفــضــت بـ
وهــــي نــســبــة تــصــل إلــــى 13% عــلــى مــســتــوى 
فــي   %21.7 املـــبـــيـــعـــات  وتــــراجــــعــــت  الـــشـــقـــق، 

ارتفعت  باملقابل  بمراكش،  و%27.7  طنجة، 
وذهــب   .%14.3 الــربــاط  بالعاصمة  املبيعات 
البحث إلى أن أسعار العقارات تراجعت %2 
الـــعـــام، مــقــارنــة بالفترة  الــربــع األول مــن  فــي 
التفاصيل  أن  العام املاضي، غير  نفسها من 
تشير إلــى انــخــفــاض أســعــار املــســاكــن بنحو 
 ،%1.2 األراضــــــــي  ــار  ــعــ أســ وارتـــــفـــــاع   ،%0.7
بحدود  املهني  لالستعمال  املعدة  واألصــول 
اتحاد  رئيس  بوحمد،  أحمد  والحــظ   .%3.6
لـ  تصريح  في  الصغار،  العقارين  املنعشن 
»العربي الجديد«، أن أداء األسعار في مدينة 
املناطق،  البيضاء متباين، حسب  الــدار  مثل 
فــفــي وســــط املـــديـــنـــة، يـــعـــرف الــبــيــع وضــعــيــة 
البيع  كــانــت عملية  إذا  ــه  أنـ ركــــود. وأوضــــح 

تعرف نوعًا من الركود في وسط املدينة، فإن 
ضعف الطلب في ضواحي املدينة، أفضى إلى 
تراجع حاد لألسعار، حيث يصل في بعض 
األحيان إلى 3%. وشدد على أن ركود سوق 
املغرب، ُسجل، بشكل ملحوظ،  في  العقارات 
منذ بداية العام الجاري، حيث تنتظر األسر 
ظهور عرض يستجيب النتظاراتها، خاصة 
لم  مـــازالـــت  الــوســطــى،  للطبقة  املنتمية  تــلــك 
تجد بغيتها في السوق املغربية، على الرغم 
العقارين  للمستثمرين  الــدولــة  تشجيع  من 
على توفير مساكن تالئمها. واعتبر مصدر 
مــصــرفــي فــضــل عـــدم ذكـــر اســمــه، أن مــن بن 
أسباب ركود سوق العقار في املغرب، طريقة 
ــبـــات الــــقــــروض،  ــلـ تـــعـــاطـــي املـــــصـــــارف مــــع طـ
إال  تــشــددًا وال تستجيب  أكثر  حيث أضحت 
األحــيــان، بينما  فــي بعض  بعد ثالثة أشهر 
كــانــت فــي الــســابــق تجيب الــطــالــب فــي ظــرف 
أيام قليلة. ورجح أن تكون العديد من األسر 
تتريث في انتظار ظهور املصارف اإلسالمية، 
حــيــث تــبــنــي عــلــيــهــا آمـــــااًل عــريــضــة مـــن أجــل 
تمويل مساكنها، علمًا أن املغرب مقبل على 
استقبال مصارف تعمل بالتمويل اإلسالمي.

طرابلس ـ أحمد الخميسي

ــــاع املــعــيــشــيــة فــي ليبيا أي  لــم تــشــهــد األوضـ
تحسن رغم مرور نحو 3 شهور على تشكيل 
اعتماد  الوطني، بسبب عدم  الوفاق  حكومة 
مــيــزانــيــة لــهــا وتــأخــر االعـــتـــراف بــهــا مــن قبل 
مجلس الــنــواب فــي البيضاء )شــرق الــبــالد(، 
ــــذي أدى إلــــى عــجــزهــا عـــن مــواجــهــة  ــر الـ ــ األمـ

أزمات البالد االقتصادية.  
وكــــان املــجــلــس الــرئــاســي لــحــكــومــة الــوفــاق، 
ــقــــّدم ملــجــلــس  ــراج، قــــد تــ ــ ــسـ ــ ــز الـ ــايـ بـــرئـــاســـة فـ
ــــر/ شـــبـــاط  ــرايـ ــ ــبـ ــ ــواب، فـــــي مـــنـــتـــصـــف فـ ــ ــ ــنـ ــ ــ الـ
املاضي، بتشكيلة مؤلفة من 18 وزيــرًا، ولم 
للتصويت  جلسة  عقد  مــن  الــبــرملــان  يتمكن 
ــول أو رفــــــض الــــحــــكــــومــــة، بــســبــب  ــبــ عـــلـــى قــ
خالفات بن أعضائه، واستمرت إدارة البالد 
باملؤسسات القائمة املنقسمة بن العاصمة 
املصرفي  الخبير  وأكــد  والبيضاء.  طرابلس 
مــحــمــد أبــوســنــيــنــة، لــــ »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، 
الــحــالــيــة ال  الــوفــاق بوضعيتها  أن حــكــومــة 
تستطيع مــبــاشــرة الــكــثــيــر مـــن املـــهـــام الــتــي 
عدم  بسبب  يومية،  ومتابعة  إدارة  تتطلب 
للدولة يمكن  وجــود ميزانية عامة معتمدة 
مـــن خــاللــهــا تــدبــيــر األمــــــور وحــــل املــشــاكــل 
العالقة. وأضاف أن هناك بطئًا في إجراءات 

تــوحــيــد املـــؤســـســـات الــســيــاديــة فـــي الــبــالد، 
مؤكدًا أن أخطر ما يمكن أن يحدث هو مرور 
الـــبـــالد بــفــتــرة ضــبــابــيــة يــتــعــطــل فــيــهــا عمل 
املؤسسات، وتضعف الرقابة على السلطات 
املختلفة في غياب الدستور، في الوقت الذى 

تزداد فيه معاناة املواطنن. 
أبوبكر بعيرة،  النواب  وقــال عضو مجلس 
لـ »العربي الجديد«، إننا مع اندماج جميع 
والسيما  ليبيا  فــي  الحكومية  املــؤســســات 

ــل تـــوحـــيـــد الـــصـــف بــن  ــ ــة، مــــن أجـ ــاديـ ــيـ الـــسـ
الفرقاء ودعم حكومة الوفاق الوطني التي 
تــجــمــع بـــن الـــشـــرق، إال أن تــأخــيــر اعــتــمــاد 

الحكومة أدى إلى تفاقم األزمات. 
وأشــــار إلـــى أن املــجــلــس الــرئــاســي لحكومة 
الــوفــاق يــقــوم بمهامه مــن قــاعــدة »أبوستة 
الــبــحــريــة« فــقــط، واقــتــصــر دوره عــلــى عقد 
العديد من االجتماعات من أجل حل مشكلة 
لتوريد  املستندية  واالعــتــمــادات  الــســيــولــة 

السلع إلى البالد.
ــــي مــــهــــامــــه، ال يـــــــــزال املـــجـــلـــس  ــــولـ ــذ تـ ــ ــنـ ــ ومـ
الشخصية  النفقات  على  يعتمد  الــرئــاســي 
ــة إلــــــى الـــــديـــــون املــــتــــراكــــمــــة عــلــى  ــافــ ــاإلضــ بــ
املجلس  وجــاء  الحكومية.   الجهات  بعض 
الــرئــاســي، بعد حــوار دام أكثر مــن عــام بن 
ــاء الـــســـيـــاســـة فــــي لــيــبــيــا بــــن املــؤتــمــر  ــرقــ فــ
الــنــواب  ومجلس  بطرابلس  الــعــام  الوطني 
الدولة  مؤسسات  وانقسمت  البيضاء.  فــي 
فــي ليبيا منذ شهر أغــســطــس/آب مــن عام 
2014 بن الطرفن.  ووفقًا لتقارير رسمية، 
تــراجــع اإلنــتــاج النفطي مــن ذروتـــه البالغة 
1.6 مليون برميل يومّيًا قبل اندالع الثورة 
عام 2011 إلى أقل من 350 ألف برميل يومّيًا 
إلــى عجز  الــفــوضــى، مــا أدى  حاليًا، بسبب 

كبير في املوازنة العامة.

أسواق رمضان

الحكومة تفشل في كبح األسعار )فرانس برس(

مبيعات العقارات تسجل تراجعًا حادًا

»الوفاق« تعجز عن مواجهة األزمات

مخاوف تونسية 
من لهيب األسعار

معركة الفلوجة تحاصر االقتصاد العراقي

فيما تؤكد الحكومة 
التونسية مراقبة األسواق 

في شهر رمضان، 
للحيلولة دون استغالل 

التجار هذا الموسم، يبدي 
مواطنون مخاوفهم 

بشأن ارتفاع األسعار 
لمستويات تتجاوز 
قدراتهم الشرائية

المغرب تونس

ليبيا

5.4
ــى  ــل الـــــعـــــراق إلـ ــ ــوص ــ ت
ــع صـــنـــدوق  ــ ــاق م ــ ــف ــ ات
هذا  خــالل  الــدولــي،  النقد 
على  للحصول  ــوع،  ــب األس
مليارات   5.4 بقيمة  قرض 
دوالر، واضطرت الحكومة 

إلى اللجوء لالقتراض.

تحقيق

تراجعت القدرة 
الشرائية عند التونسيين 

بحوالى %40

محللون: قطاعات
 دخلت مرحلة »الموت 

السريري«

الفوضى األمنية 
تزيد أوجاع المواطنين 

والتجار

تراجعت أسعار 
العقارات بنحو 2% في 

المغرب، خالل الربع األول

بغداد ـ أحمد النعيمي

كم   55( الــفــلــوجــة  مــعــركــة  زادت 
غـــــــرب الــــعــــاصــــمــــة بـــــــغـــــــداد(، مــن 
تهاوي األسواق العراقية وإرباك 
القطاعات االقتصادية، ولم يتوقف الضرر 
املباشر على أسواق املدينة املحاصرة التي 
تــعــانــي مــن كــارثــة إنــســانــيــة مــروعــة وشلل 
والخدمية،  التجارية  القطاعات  جميع  في 
األســواق بجميع  امتد ليطاول مختلف  بل 

املحافظات العراقية.
وفــــي هــــذا الـــســـيـــاق، يــوضــح رجــــل األعــمــال 
ــــي واملــــحــــلــــل االقـــــتـــــصـــــادي مــحــمــد  ــراقـ ــ ــعـ ــ الـ
»الــعــربــي الــجــديــد« أن املــعــركــة  األعـــضـــب، لـــ
بغداد وتسبب  القريبة من  الحرب  وأجـــواء 
املــلــيــشــيــات بـــرفـــع الـــهـــاجـــس الــطــائــفــي في 
الــفــلــوجــة زاد مـــن مــشــاكــل الـــســـوق وخـــوف 
الــعــراقــيــن مـــن فــتــنــة تــعــصــف بـــالـــبـــالد، ما 

انعكس سلبًا على القطاعات االقتصادية.
وأكــــد األعــضــب أن حــالــة الــفــوضــى األمــنــيــة 
وحالة عدم االستقرار في العاصمة وباقي 
الــســوق يقتصر  املــحــافــظــات جعلت نــشــاط 
عــلــى مـــا يــتــم اســتــهــالكــه يــومــيــا كــالــطــعــام 
ــاالت قــلــيــلــة املــــالبــــس،  ــ ــ والــــــشــــــراب، وفـــــي حـ
الرفاهية  األعـــراس ومظاهر  أن  إلــى  مشيرًا 
تالشت مقابل مآتم القتلى الذين يسقطون 
يوميًا. وجـــاءت مــعــارك الفلوجة مــع األزمــة 
الـــســـيـــاســـيـــة الــــتــــي تـــعـــصـــف بـــالـــبـــالد عــلــى 
خــلــفــيــة اقــتــحــام املــنــطــقــة الـــخـــضـــراء مــرتــن 
ــــن أزمــــــات  ــر لـــتـــفـــاقـــم مـ ــهـ ــــن شـ خــــــالل أقــــــل مـ
السوق  وتأثرت حركة  املعيشية.  العراقين 
انكماش  مــن خــالل  واضـــح  بشكل  العراقية 
واملـــواد  للسلع  والــشــراء  البيع  فــي عمليات 
الــكــهــربــائــيــة واملــنــزلــيــة واألثـــــاث فــضــال عن 
السيارات والحلي الذهبية ومواد يصنفها 
الــعــراقــيــون ضــمــن خــانــة ســلــع الــتــرفــيــه أو 
السلع الكمالية، في حن حافظ قطاع املواد 

االستهالكية اليومية على وضعه السابق.

تراجع للدينار
وشهد الدينار تراجعًا جديدًا مقابل الدوالر 
بــعــد بــيــعــه بــالــســوق الــــســــوداء بــســعــر 128 

ــــدوالر الـــواحـــد عــلــى الــرغــم  ديـــنـــارا مــقــابــل الـ
من ضخ البنك املركزي أكثر من 800 مليون 
دوالر في أقل من أسبوع وبالسعر الرسمي 
لــلــدوالر، بهدف الحفاظ  البالغ 121 ديــنــارا 
املواطنن  هلع  أن  إال  الحالية  القيمة  على 
العراقية  العملة  استبدال  على  اإلقــبــال  فــي 
بالدوالر خشية تدهور األوضاع السياسية 

واألمنية أبقى الطلب على الدوالر مرتفعًا.
ووصــــــف اقـــتـــصـــاديـــون عــــراقــــيــــون الـــســـوق 
بـــأنـــهـــا تـــمـــر بـــمـــرحـــلـــة »املــــــــوت الـــســـريـــري« 
نــتــيــجــة الـــتـــداعـــيـــات الــســيــاســيــة واألمــنــيــة 
السلبي  بالتأثير  يلقي  مــا  واالقــتــصــاديــة، 
والعمال  العراقين  املواطنن  على  املباشر 

والفقراء بشكل خاص.
وقال الخبير االقتصادي، ماجد السوداني، 
»العربي الجديد«، إن »السوق العراقية تمر  لـ
بمرحلة انكماش واضحة بسبب انخفاض 
أســعــار الــنــفــط عــاملــيــًا والــــذي أثـــر جـــدًا على 
وقــد يستمر  عــام  العراقي بشكل  االقتصاد 
هــذا االنــكــمــاش إلــى شــهــور عــديــدة قــادمــة«. 
أن  الجديد«،  »العربي  لـ السوداني  وأضــاف 

»تــأثــيــر تــهــاوي الــســوق الــعــراقــي قــد يكون 
متوسط األمد إذا تمت معالجته بإجراءات 
حكومية عــاجــلــة وفـــق خــطــط مــدروســة في 
وقــت تحولت فيه رواتــب املوظفن ونفقات 
الدولة إلى كتلة نقدية تصرف على الخدمات 
ــراء الـــســـلـــع املـــخـــتـــلـــفـــة«. ولــفــت  ــ ــ الـــعـــامـــة وشـ
إلـــى أن »الــتــشــاؤم يــســود الـــشـــارع الــعــراقــي 

وال تـــوجـــد مـــؤشـــرات حــقــيــقــيــة عــلــى عـــودة 
دفع  ما  البالد  في  املحلية  السوق  انتعاش 
التجار واألثرياء واملواطنن عامة إلى خزن 
أموالهم وتقليل نفقاتهم بشكل كبير توقعًا 
ملا هو أسوأ خالل املرحلة القادمة«. وأوضح 
أن »الــقــدرة الــشــرائــيــة تــراجــعــت واملــواطــنــن 
على  نفقاتهم  تقليل  إلـــى  حــالــيــًا  يــلــجــؤون 
بشكل  أثــر  مــا  اليومية  مستلزماتهم  شـــراء 
كــبــيــر عـــلـــى الــــســــوق املــحــلــيــة ولــــهــــذا بــــدأت 
الدولة تلجأ إلى تنشيط قطاعات اإلسكان 

والصناعة والزراعة لتالفي األزمة«.

فوضى عارمة
وتــفــاقــمــت األوضـــــــاع االقـــتـــصـــاديـــة بسبب 
الفوضى التي تعاني منها البالد، وأعلنت 
الـــحـــكـــومـــة الـــعـــراقـــيـــة الـــشـــهـــر الــــجــــاري عــن 
خــســائــر تــكــّبــدتــهــا الـــبـــالد بــســبــب الــحــروب 
وأعمال العنف على مدار 12 عامًا، بلغت 36 
دوالر(،  مليار   32.5( عــراقــي  ديــنــار  ترليون 
فيما أكد أحد خبراء االقتصاد أن الخسائر 
بشكل  الحكومة  أعلنته  ما  تتخطى  املالية 

كبير. وقال وزير التخطيط العراقي، سلمان 
الــجــمــيــلــي، آنـــــذاك، إن هـــذه الــخــســائــر تأتي 
الــفــتــرة بــن عــامــي 2004 و2016، حيث  فــي 
أثرت بشكل مباشر على دوائر ومؤسسات 
الــــدولــــة. وأشــــــار إلــــى أن مــحــافــظــة األنـــبـــار 
)غــــرب( كــانــت األكــثــر تــضــررًا وخــســارة بن 
املـــحـــافـــظـــات بــــأضــــرار بــلــغــت قــيــمــتــهــا 107 
املركزي  املصرف  كان  فيما  دينار،  مليارات 
الــعــراقــي األكــثــر خــســارة بــن الــجــهــات غير 
املرتبطة بوزارة بقيمة 708 مليارات دينار.

ويــخــشــى الــتــجــار مــن الـــركـــود االقــتــصــادي 
ــــوق الـــعـــراقـــيـــة  ــــسـ ــه الـ ــ ــا تـــمـــر بـ ــ ــــن مـ ــفـ ــ واصـ
الحفاظ  أن  معتبرين  الــســريــري«  »بــاملــوت 
عــلــى أمــوالــهــم فــي املــرحــلــة الــحــالــيــة أفضل 
تكون  قد  تجارية  في مشاريع  إنفاقها  من 
خاسرة بسبب التردي األمني والسياسي.

ــد تـــاجـــر لــلــمــواد الــكــهــربــائــيــة، يــاســن  ــ وأكـ
العراقية  السوق  به  تمر  »مــا  أن  القريشي، 
ــلـــغـــايـــة وســــــط الــتــقــشــف  مـــرحـــلـــة صـــعـــب لـ
الــحــكــومــي واألزمــــة االقــتــصــاديــة واألمــنــيــة 
ــيــــة  الــــخــــانــــقــــة وتـــــــراجـــــــع الـــــــقـــــــدرة الــــشــــرائــ
»العربي  لـ القريشي،  وأضاف  للمواطنن«. 
الــجــديــد«، »بــدأ الضعف يــدب إلــى مفاصل 
 2014 ــلــــع  ــطــ مــ ــــذ  ــنـ ــ مـ الـــــعـــــراقـــــيـــــة  الــــــســــــوق 
ومنتصف عام 2015 مع تصاعد العمليات 
ــراق  ــ ــعـ ــ ــلـــف مـــــــدن الـ ــتـ ــــي مـــخـ الــــعــــســــكــــريــــة فــ
بغداد  فــي  السياسية  الــخــالفــات  وتصاعد 
مــا ســبــب رفـــع أســعــار املــــواد االســتــهــالكــيــة 

في السوق«.

كساد تجاري
ويـــقـــول كـــبـــار الـــتـــجـــار فـــي أســــــواق بـــغـــداد 
الــضــخــمــة أن وارداتـــهـــم الــيــومــيــة تــراجــعــت 
كثيرًا من نحو خمسة مالين دينار عراقي 
يوميًا إلى مليون دينار ما يعني أن واردات 
النصف  الــربــع منذ  إلــى  الــتــجــارة تراجعت 
الــثــانــي مـــن عـــام 2015 وحــتــى مــايــو/أيــار 
بــالــالئــمــة على  تــجــار  يلقي  فيما  الـــجـــاري، 
أن  معتبرين  والحكومة  األمنية  السلطات 
ات الروتينية  كثرة نقاط التفتيش واإلجراء
املــعــقــدة تــعــرقــل دخــــول الــبــضــائــع والــســلــع 
إلــى  الثقيلة  األوزان  وشــاحــنــات  املختلفة 
ــن أكـــبـــر  ــ ــي تـــعـــد مـ ــتــ أســـــــــواق الـــعـــاصـــمـــة الــ
باقي  أســواق   عن 

ً
العراقية فضال األســـواق 

املدن األخرى ما سبب تراجع الواردات.
وأرجــــع مــراقــبــون أزمــــة الــســوق الــرئــيــســيــة 
الدولة  التي صرفتها  الكبيرة  النفقات  إلى 
على الحرب املستمرة حتى اآلن في حوالي 
نصف مساحة البالد. وهو ما أكده الخبير 
»الــعــربــي  ــتـــصـــادي ســـالـــم الــحــســنــي، لـــ االقـ

الـــجـــديـــد«، الــــذي قــــال، إن »عـــوامـــل عــديــدة 
ومرورها  املحلية  السوق  بتراجع  تسببت 
ــتـــرة  ــفـ ــرة الـ ــيــ ــطــ بـــــأزمـــــة ركــــــــود كــــبــــيــــرة وخــ
املاضية، دفعت التجار إلى بيع بضائعهم 
بــأي ثمن بهدف ســداد إيــجــارات محالتهم 
ــور عــمــالــهــم  ــ ــ ــة، وأجـ ــاريـ ــتـــجـ ومـــخـــازنـــهـــم الـ

وموظفيهم«.
وأضاف الحسني، »تبع ذلك تراجع واضح 
فــي حــركــة االســتــيــراد الــتــي انــخــفــضــت إلــى 
نحو 30 % عما كانت عليه قبل 2014 وربما 
تــتــراجــع بشكل أكــبــر خــالل األشــهــر القليلة 
القادمة في وقت تتكدس فيه البضائع في 
الطلب  قلة  أمــام  بالتجار  الخاصة  املــخــازن 

على الشراء«. انتكاسة 
األسواق

دخلت القطاعات االقتصادية المختلفة في العراق، انتكاسة جديدة، في ظل تصاعد معركة 
الفلوجة التي قادت األسواق إلى مزيد من االرتباك، حيث كشف تجار لـ»العربي الجديد«، عن 

ندرة العديد من السلع وارتفاع أسعارها وتفاقم الركود
النفط يشّكل 99% من الصادرات

مــن صـــادرات  ــل %99 
ّ
النفط شــك أن  أمـــس،  التخطيط،  وزارة  أكـــدت 

الــعــراق خــالل الــعــام املــاضــي 2015، وفيما أشـــارت إلــى أن تداعيات 
الحكومة  »اإلرهـــاب« اضطرت  والحرب ضد  النفط  أسعار  انخفاض 
إلى البحث عن مصادر جديدة للدخل ودعم اإلنتاج املحلي، لفت إلى 
املحلي حاليًا بعد دعمه  الناتج  بـــ7% من  الــزراعــي يسهم  القطاع  أن 
من قبل الحكومة. وقال املتحدث باسم وزارة التخطيط عبد الزهرة 
الحكومة  العاملية اضطرت  النفط  الهنداوي، أمس، إن »تراجع أسعار 
اإلنتاج  تنشيط قطاعات  مع  للدخل  البحث عن مصادر جديدة  إلى 

الســيــمــا الــزراعــيــة والــصــنــاعــيــة«. وأضــــاف الـــهـــنـــداوي، أن »املـــبـــادرة 
الزراعية التي أطلقت خالل العام 2010 أسهمت إلى حد ما في إنعاش 
القطاع الزراعي«، مشيرًا إلى أن »وزارة الزراعة اتخذت حزمة إجراءات 
لحماية اإلنتاج املحلي من خالل منع استيراد العديد من املحاصيل 
التي يمكن تحقيق االكتفاء منها«. وفي سياق آخر أكد الهنداوي، أن 
على  تعتمد  كونها  بعد  تتبلور  لم  الجديدة  الخمسية  الخطة  مالمح 
تعديالت عدة على  إجــراء  للحكومة«، كاشفًا عن  املستقبلية  الرؤية 

الخطة الحالية نتيجة التغييرات التي شهدها واقع البلد.

محصور في الفئة »غير املثقفة«، مشددا على 
التوعوية  الحمالت  وتكثيف  النصح  أهمية 
في األسواق وعبر وسائل اإلعالم. وبّن سعد 
مدة  منذ  انطلقت  الرسمية  الــجــهــات  أن  الــلــه، 
لالستعداد لرمضان. في املقابل، أشار رئيس 

املنظمة إلى أنه، ورغم استقرار األسعار، فإن 
الشرائية  الــقــدرات  فــي ضعف  يتمثل  الــعــائــق 
عند التونسي الــذي لم يعد قــادرًا على تلبية 
احتياجاته. وحسب بيانات رسمية من املعهد 
الشرائية  القدرة  تراجعت  الوطني لإلحصاء، 

إلى   2011 من   %40 بحوالى  التونسين  عند 
2015، وهو ما يصفه الخبير االقتصادي معز 
الـــجـــودي، بــالــتــراجــع املـــفـــزع، األمـــر الـــذي دفــع 
نحو مليون تونسي لالرتهان لدى املصارف 

ملجابهة تكاليف املعيشة عبر القروض.

زيادة الطلب على 
السلع في رمضان، 
تزعج التونسيين بشأن 
األسعار )فرانس برس(

ركود في 
أسواق العراق 
)Getty(
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1213
اقتصاد

يونس بلفالح

يعتمد االستبداد االقتصادي على 
ــتــــصــــادي الــــــذي يـــحـــّول  الــــريــــع االقــ
الدولة من دولــة إنتاجية إلى  دور 
دولــــة تحصيصية، تــنــدثــر فــيــهــا قــيــم الــعــمــل، 
يفرز  ما  واالستحقاقية،؛  االبتكار  االجتهاد، 
نظامًا فاسدًا معتمدًا على انتشار ممارسات 
رأسمالية  أو  املحاسيب،  رأسمالية  قبيل  من 
الـــقـــرابـــة، تــكــون الـــدولـــة فــيــهــا راعـــيـــة للفساد 
ووكالة لتوزيع اإلكراميات والرخص والهبات 

واالمتيازات للرعايا وليس حقوقًا للمواطنن؛ 
ــــى شــبــكــات  فـــتـــتـــحـــول مــــؤســــســــات الـــــدولـــــة إلــ
اقتصادية ودوائر سياسية تجمع  بن رجال 
التنفيذية  السلطة  فــي  واملــســؤولــن  األعــمــال 
وأجهزة األمن عبر روابط وشائجية من قبيل 
والطائفي،  اإلثني  القبلي،  العائلي،  االنتماء 
الوطنية  املــؤســســات  إفــــراغ  عــن  بــذلــك  معلنة 
من كينونتها املبنية على اإلسهام في الرقي 
الــوطــنــي وتحويلها إلــى مباٍن  ــأداء اإلنــتــاج  بـ
صـــوريـــة تــســبــح فـــي الــفــســاد وتــقــطــع أوصـــال 
االجتماعي  والسلم  التماسك  ومعاني  الثقة 
الـــســـيـــاق، يستند  املــجــتــمــع. وفــــي ذات  ــــل  داخـ
االســتــبــداد االقــتــصــادي للفساد الــذي يتجلى 
فــي استعمال الــنــفــوذ الــعــام مــن أجــل تحقيق 
مصالح خاصة ومكاسب شخصية، حيث يتم 
الديمقراطي  املسار  وتقويض  الدولة  اعتقال 
وهدم االستقرار السياسي. وفي ذات السياق، 
تـــتـــعـــدد أشــــكــــال الـــفـــســـاد بــــن أنـــشـــطـــة فـــرديـــة 
الحصول  تعني  فــالــرشــوة  جماعية،  وأخـــرى 
على أموال أو أية منافع  أخرى من أجل تنفيذ 
بطريقة مخالفة  تنفيذه  عن  لإلمتاع  أو  عمل 
لألصول. عالوة على ذلك، نجد أشكااًل أخرى 

على القروض ليس فقط القتناء بيت أو سيارة، 
بل صارت ترافق املواطن في كل املناسبات من 
الــدخــول املــدرســي إلـــى األعـــيـــاد، حــتــى أصبح 
ــــروض االســـتـــهـــالكـــيـــة ال  ــقـ ــ الـــحـــصـــول عـــلـــى الـ
يحتاج في الكثير من الدول العربية إلى عمل 
قار أو دخل مرتفع، فضمان القرض هو دائرة 
االستهالك والتي تجعل املواطن يسدد قرضه 
قصد الحصول على أخر. ومما يجب التوقف 
رئيسيتن  غايتن  املمارسات  لهذه  أن  عنده، 
كانت  الــتــي  االســتــبــداديــة  لــألنــظــمــة  بالنسبة 
تــســيــطــر عـــلـــى املـــشـــهـــد الـــســـيـــاســـي الـــعـــربـــي، 
تتجلى األولى في الريع والفساد االقتصادي 
فــقــد أدت ســيــاســات االنــفــتــاح الــعــشــوائــي إلــى 

تضخم اإلدارة واستفحال الفساد.
ــذا الــــصــــدد، اســـتـــخـــدام الــســلــطــة  ونـــجـــد فـــي هــ
االقتصادية،  لألسس  املــدمــر  الــثــراء  لتشجيع 
ــاالت اســتــثــنــائــيــة  ــ ــد تـــحـــول الــفــســاد مـــن حـ وقــ
ــلـــوب إدارة يـــهـــدد بـــأزمـــات  مـــحـــدودة إلــــى أسـ
وانسدادات بنيوية عميقة على الدول العربية، 
خـــاصـــة وأن الـــعـــديـــد مـــن الـــقـــوانـــن أصــبــحــت 
الـــفـــســـاد، فيصبح  فـــاســـدة أو مــحــرضــة عــلــى 

الــفــســاد بمخالفة  الــفــســاد بــالــقــانــون ولــيــس 
ــــالوة عـــلـــى إشـــكـــالـــيـــة الــــريــــع فــي  ــانــــون.  عــ ــقــ الــ
العالم العربي بسوء توزيع مرده إلى انحراف 
السياسة االقتصادية إلى سياسة مصروفات 
ال تعتني بالرفع من املردودية عبر التصنيع 
واالســتــثــمــار فـــي قــطــاعــات إنــتــاجــيــة مــثــمــرة، 
التحتية  البنية  تدعم  إنمائية  برامج  بوضع 
املهترئة في الدول العربية، بل تنشغل بتوفير 
واحتكار  واملــضــاربــات  للتربح  حاجبًا  غــطــاء 
األســواق. على ذات املنوال، تم إهــدار الثروات 
الوطنية في مغامرات سياسية غير مدروسة 
ــروب اإلقـــلـــيـــمـــيـــة وإنـــــفـــــاق كـــبـــيـــر عــلــى  ــحــ ــالــ كــ
التسليح من طرف األنظمة االستبدادية، الذي 
لــم يستخدم فــي غــالــب األحــيــان لــصــد الــعــدو 

الخارجي بل ملواجهة شعوبهم.
أمـــا الــغــايــة الــثــانــيــة فــهــي ســيــاســيــة محضة، 
تتلخص في إلهاء الشباب باالستهالك وإثقال 
عمره  يمضي  املــواطــن  بــالــديــون جعل  كاهله 
مقيدًا ومحصورًا بفواتير لحاجاته األساسية 
والكمالية ويتبع لذاته االستهالكية دون كلل 
أو ملل. وفــي الــواقــع، فــإن التشجيع على هذه 

الشعوب  وتهميش  تفقير  استهدف  األنــمــاط 
ــل حــرمــانــهــا مـــن املـــمـــارســـة الــســيــاســة  مـــن أجــ
ــات، فــأصــبــحــت الــطــبــقــات  ــريـ ــحـ ــالـ املـــطـــالـــبـــة بـ
الفقيرة مغيبة الوعي ومكتفية بالتفرج على 

ما يحدث بل ومشغولة بلقمة عيشها.
الــعــربــي يستدعي  الــديــمــقــراطــي  املـــشـــروع  إن 
األخذ بعن االعتبار إقامة أنظمة بمؤسسات 
ســيــاســيــة واقـــتـــصـــاديـــة جــامــعــة تــعــمــل على 
املـــشـــاركـــة الـــواســـعـــة لــلــمــواطــنــن فـــي صــيــاغــة 
الـــســـيـــاســـات الـــعـــامـــة، الـــتـــعـــدديـــة الــســيــاســيــة 
وسيادة القانون، فصل السلطات واستقاللية 
القضاء. باإلضافة إلى إرساء عدالة اجتماعية 
ــلـــم واالســــتــــغــــالل والـــقـــهـــر  يــنــتــفــي فـــيـــهـــا الـــظـ
كليهما،  أو  السلطة  أو  الــثــروة  من  والحرمان 
ــاء  ويــغــيــب فــيــهــا الــفــقــر والــتــهــمــيــش واإلقـــصـ
ــفـــروق غــيــر املــقــبــولــة  االجــتــمــاعــي، وتــنــعــدم الـ
واألقاليم  والجماعات  األفـــراد  بن  اجتماعًيا 
داخــل الدولة الــواحــدة، ويتمتع فيها الجميع 
بــحــقــوق اقــتــصــاديــة واجــتــمــاعــيــة وســيــاســيــة 

وبيئية متساوية وحريات متكافئة.
)املغرب(

االستبداد االقتصادي  في العالم العربي

)تصوير بيتر مولر(

)Getty( خسمون قرشًا سودانيًا

المصائر  االقتصاد في تقرير  تزايد قوة  مع 
السياسية، أصبح االستبداد االقتصادي أكثر 
من  الدول مجموعة  تمارس  إذ  استعماًال؛ 

بمعيشة  المرتبطة  االقتصادية  السياسات 
المواطنين، من خالل احتكار قلّة من الناس 
للمصادر والثروات. من أشكال هذا االستبداد، 

توريط الشباب العرب في القروض البنكية. 
المنظومة  على  الضوء  يسلّط  ملّف  هنا، 
االقتصادية التي تتبعها الحكومات، وآليات 

توظيفها لقوى رأس المال، بهدف إغراق 
باالستهالك،  وإلهائهم  بالديون،  الشباب 

ليبتعدوا عن الشأن العام.

محور

أُهِدرت الثروات 
الوطنية في مغامرات 

سياسية غير مدروسة

عادل كلر

يــقــع الــكــثــيــر مــن الــشــبــاب الــســودانــيــن تحت 
نير قروض التمويل األصغر التي ترمي إلى 
مــســاعــدتــهــم فــي إنــشــاء مــشــروعــات صغيرة 
ــداد الـــرســـوم الـــدراســـيـــة، وبــلــغــت قيمة  أو ســ
مــيــزانــيــة الــتــمــويــل األصــغــر فــي الــعــام 2015 
ملياري جنيه سوداني، لكن حظيت تجارب 
قــــروض الــتــمــويــل األصـــغـــر واملــتــنــاهــي بنقد 
ــن واجــهــتــهــم  ــذيــ ــن املــســتــفــيــديــن الــ كــثــيــف مــ
مشكالت عند السداد، وارتفاع سعر الفائدة 

التي يضعها البنك على القرض.
يقول املوظف في وزارة العمل، محمد أحمد 
الــــســــودان تعمل  فـــي  الـــبـــنـــوك  ــابـــي، إن  غـــالمـ
ــادة األغــنــيــاء غنى والــفــقــراء فقرًا،  لصالح زيـ
مــوضــحــًا أنـــه خـــاض تــجــربــة أخـــذ قـــرض من 
بنك املـــزارع التجاري على أقــســاط ملــدة أربــع 
سنوات، وكان القرض بهدف تحسن دخله، 

نادين محمد

حــكــايــات دارت أحـــداثـــهـــا بـــن أروقـــــة الــبــنــوك 
أبطالها  باملحاكم،  وانتهت  التأمن  وشركات 
أعمارهم 30 عامًا، وجــدوا  لم تتجاوز  شباب 
أنــفــســهــم مــعــرضــن لــلــســجــن نــتــيــجــة لــتــراكــم 
كانت  عاما   26 ميرفت محمد،  البنوك.  فوائد 
بــطــلــة إلحــــدى الــحــكــايــات، حــن اضــطــرت إلــى 
أخذ أحد قروض الزواج، بمبلغ 20 ألف جنيه، 
بضمان راتبها في إحدى الجهات الحكومية.

في حديثها إلى »جيل العربي الجديد«، تقول 

التي  املخاطر  لم يتحدث عن  البنك  إن  وقــال 
يمكن أن تواجه املقترض إذا تعرض املشروع 

لحريق أو سرقة أو حادث.
ــتــــرى بــــأمــــوال الـــقـــرض  ويـــشـــيـــر إلـــــى أنـــــه اشــ
عــربــة لتعمل فــي خــطــوط املــواصــالت، لكنها 
تل شخص فيه؛ بيد أن 

ُ
تعّرضت إلى حادث ق

البنك لم يمهله وكان مطالبًا بسداد األقساط 
الشهرية، األمــر الــذي دفعه إلى إنفاق جميع 
مدخرات األسرة، ومع ذلك لم ينج من العجز 
في السداد ملدة أربعة أشهر، بعدها قام البنك 
ــــدون رصــــيــــد« وتـــم  ــيـــك بــ ــــالغ »شـ بــتــحــريــك بـ

حبسه بحراسات الشرطة ملدة ثالثة أيام.
عبد  مــزاهــر  كوستي،  فــي مستشفى  املوظفة 
الله، تستعرض تجربتها مع القروض، قائلة 
إنها نالت قرضًا من بنك األسرة حتى تسّدد 
 إلــى 

ً
ــــوم أبــنــائــهــا الـــدراســـيـــة، مــشــيــرة بـــه رسـ

أن مــســؤولــي الــبــنــك طــالــبــوهــا بــضــمــان، كــان 
مرتبها؛ حيث حّولت املرتب إلى بنك األسرة 

إنــهــا لـــم تــنــتــبــه إلــــى أن الــبــنــك يــفــرض فــائــدة 
ربع  يعادل  بما  ومصاريف  وضريبة  ودمغة 
القسط الشهري املطلوب منها سداده شهريًا، 
 عــن غــرامــة الــتــأخــيــر فــي حـــال تأخرها 

ً
فــضــال

يــومــًا واحـــدًا عــن الــســداد. وتشير إلــى أن تلك 
األموال بدأت في التراكم، ولم ُيخطرها البنك 
األقــصــى، وفوجئت  الحد  بذلك، حتى تخطت 
الدفع،  بــضــرورة  يطالبها  البنك  مــن  باتصال 
الــبــنــك املــركــزي  أو تــحــويــلــهــا لقضية وإبــــالغ 

بوضعها داخل القائمة السوداء.
ــوداء، يــعــنــي مــنــعــهــا من  ــســ دخــــول الــقــائــمــة الــ
كافة التعامالت املادية مع أي جهة حكومية، 
لــلــخــارج، وعــدم  أو منعها مــن السفر بــأمــوال 
ــرة أخــــــرى، حتى  ــذ قــــرض مــ قـــدرتـــهـــا عــلــى أخــ
فــي حالة الــســداد تبقى فــي هــذه القائمة مدة 
ــى أن  ــا بـــن شـــهـــور أو ســــنــــوات، إلــ تــــتــــراوح مـ
قولها.  املالية، بحد  الذمة  إقــرار  تحصل على 
محاوالت التفاوض مع البنك لتأخير السداد، 

 بــأن الــقــرض كان 
ً
وفــتــح حــســاب بــه، مضيفة

سدد على مدى ثمانية 
ُ
عشرة مالين جنيه ت

عشر شهرًا.
السداد مجحفة،  أن طريقة  الله  عبد  ح 

ّ
توض

فالبنك تابع لوزارة الرعاية االجتماعية التي 
مـــن املــفــتــرض أن تــخــفــف املــعــانــاة عـــن كــاهــل 
 بأن 

ً
أي مــواطــن، وهــو مــا ال يــحــدث، مضيفة

القرض »ربــوي« ألنها أخــذت القرض بقيمة 
عشرة مالين جنيه وقامت بسداد ثالثة عشر 
االقــتــصــادي  يــقــول  ألـــف.  وسبعمائة  مليونًا 
كمال كرار، في حديٍث إلى »العربي الجديد«، 
ــن نـــتـــائـــج الـــســـيـــاســـة الـــرأســـمـــالـــيـــة فــي  إن مــ
الــثــالثــة عـــقـــود األخـــيـــرة مـــا يــســمــى بــبــرامــج 
التكييف الهيكلي وخروج الدولة من النشاط 
أفـــرزت نتائج وخيمة،  االقــتــصــادي، أنها قــد 
التوظيف وتكاليف  خصوصًا على مستوى 
ـــد 

ّ
املـــعـــيـــشـــة، فـــانـــتـــشـــرت الـــبـــطـــالـــة الـــتـــي تـــول

االحتقان السياسي والغنب االجتماعي. يشير 

فـــشـــلـــت، خـــصـــوصـــًا بـــعـــد تـــحـــويـــل األمــــــر إلـــى 
قــضــيــة فـــي املــحــكــمــة بــالــفــعــل والـــحـــجـــز على 
راتــبــهــا الـــشـــهـــري، قــائــلــة إنـــهـــا اضـــطـــرت قبل 
جلسة املحكمة األولى إلى بيع شقتها بنصف 

الثمن لتتمكن من سداد قيمة القرض كاملة.
لم يتوقف البنك عن تقديم اإلغراءات لها مرة 
الــقــرض، فبعد شهرين  أخــرى بعد تسديدها 
بفيزا  أخـــرى، إلغرائها  مــرة  البنك  بها  اتصل 
للسحب مرة أخــرى، معلقة: »يستخدمون كل 
 مــن أجـــل الــحــصــول 

ً
الــوســائــل لــجــذبــنــا ثــانــيــة

كــــرار إلـــى أن الــبــنــك الـــدولـــي طـــرح مــا يسمى 
بــمــشــروعــات الــتــمــويــل األصـــغـــر واملــتــنــاهــي 
الــصــغــر مــن أجـــل امــتــصــاص هـــذا االحــتــقــان، 
ــبـــدال الــوظــيــفــة بــاملــشــروع  ــتـ وحـــتـــى يــتــم اسـ

عـــلـــى الـــفـــوائـــد مــســتــغــلــن حــاجــتــنــا لـــلـــمـــال«. 
أحمد حسن، 25 عــامــًا، كــان يعمل فــي شركة 
خــاصــة، يــقــول لـــ »جــيــل العربي الــجــديــد«، إنه 
اقـــتـــرض مـــن الــبــنــك لـــشـــراء شـــقـــة، والـــتـــزم في 
الـــســـداد، ولـــم يــواجــه مــشــاكــل مــع الــبــنــك، لكن 
أنه  انتهت، موضحًا  التجنيد  تأجيل  شهادة 
عــنــدمــا ذهــــب لــتــجــديــدهــا أخـــبـــروه بــضــرورة 
أنــه في  إلــى  حــضــوره للتجنيد.  يشير أحمد 
الــبــدايــة حــــاول الــتــفــاوض مــع الــبــنــك لتأجيل 
السداد، حتى انتهاء عام الخدمة في الجيش، 
الفترة؛  راتبه خــالل تلك  خصوصًا مع توقف 
ــه أن تــلــك ليست  لــكــنــهــم رفــــضــــوا، مـــؤكـــديـــن لـ
بــعــد شــهــريــن برفع  أحــمــد  فــوجــئ  مشكلتهم. 
ــبـــنـــك، وفـــصـــلـــه مــــن عــمــلــه،  قــضــيــة مــــن قـــبـــل الـ
لــحــصــول الــبــنــك عــلــى بـــاقـــي مــســتــحــقــاتــه من 
الشركة كسداد لقيمة القرض. بلغت القروض 
املتعثرة في السداد 81.8 مليار دوالر بنسبة 
الــقــروض البنكية، وفــقــًا ملا  9.1% مــن إجــمــال 

أهدافا  املشاريع  لهذه  أن  موضحًا  الصغير، 
خــفــيــة وأخــــرى مــعــلــنــة؛ مــنــهــا تــوســيــع دائـــرة 
الـــعـــمـــل الــــخــــاص وتـــقـــلـــيـــص الـــعـــمـــل املــنــظــم 
القروض  وفــوائــد  بالسداد  َمولن 

ُ
امل وإرهـــاق 

األمر الذي يجعلهم دومًا في حالة بحث من 
أجــل األمـــوال. ويذهب املتحدث إلــى صعوبة 
ــدًا )%30(  ــ إمــكــانــيــة ســــداد أصـــل الـــقـــرض زائـ
سعر فائدة، وبهذا ال يمكن لهذه املشروعات 
إلى  تــدر فائض دخــل ألصحابها، مشيرًا  أن 
إشكاالت أخرى متعلقة بهذه القروض تكمن 
في قصر فترة القروض وحصر النشاط في 
مشاريع محددة، وقال إن رأس املال الصغير 
ال يخلق عمال اقتصاديا ناجحا ومستديما، 
كـــذلـــك تــطــالــب الـــبـــنـــوك املــقــتــرضــن بــضــمــان 
وشـــــــــروط تـــعـــســـفـــيـــة، مـــضـــيـــفـــًا أن الـــنـــظـــريـــة 
الرأسمالية فشلت في أهــداف إخــراج الناس 

من دائرة الفقر.
)السودان(  

أعــلــنــه الــبــنــك املــركــزي املــصــري فــي 18 مــايــو/
أيار الجاري، في حن بلغت أرصدة القروض 
املقدمة للعمالء بنهاية فبراير/شباط املاضي 
799.8 مليار جنيه مقابل 793.1 مليار جنيه 
بنهاية يناير/كانون الثاني بزيادة نحو 6.7 

مليارات جنيه.
مــحــســن خــضــيــر، الــخــبــيــر املــصــرفــي، يــوضــح 
لـــ »جــيــل الــعــربــي الــجــديــد«، أن هــنــاك مشاكل 
كثيرة في عملية تحصيل القروض املتعثرة، 
ــدرة الــشــبــاب على  ــ ــدم قـ خــصــوصــًا فـــي ظـــل عــ
مشروعات  لديه  من  بانتظام، حتى  التسديد 
صــغــيــرة، وعــــدم الــســحــب عــلــى املــنــتــجــات في 
ــيـــر، أن الـــبـــنـــوك فــي  األســـــــــــواق. يــعــتــبــر خـــضـ
من  للقروض  تقدم تسهيالت  الحاالت  بعض 
دراســة  ومــن دون  التعثر،  دون حــســاب خطر 
اقــتــصــاديــات هـــؤالء األفــــراد، والــشــبــاب منهم، 

قبل إعطاء القروض.
)مصر(

من البنوك إلى المحاكمقروض تمويل الشباب ومخاطر السداد

بلغت القروض 
المتعثرة في السداد 

81.8 مليار دوالر

واستراتيجيات تسويقية تهدف إلى التحكم 
فــي عــقــل الــشــبــاب وتــوجــيــهــيــهــم نــحــو أنــمــاط 
قبيل  من  بمحفزات  عقالنية  غير  استهالكية 
الحداثة، االستفادة التعلم من الغرب، التغيير 

نحو األفضل واالنخراط في مسار العوملة.
 وقد ساعد على ذلك فتح املجال أمام القطاع 
الـــخـــاص لــالنــتــشــار فـــي األســــــواق ومــخــاطــبــة 
الــعــقــول بـــشـــعـــارات جـــديـــدة تــالمــس املــشــاعــر 
ــال حــــتــــى أصـــــبـــــح شــــرب  ــ ــيـ ــ ــخـ ــ وتـــســـتـــعـــمـــل الـ
املشروبات الغازية يقوي الشخصية ويعطيك 
الــدراســة وتغيير زيت  أو  العمل  فــي  الــنــجــاح 
الــطــهــي يــجــعــل الــبــيــت ســعــيــدًا واألســـــرة أكــثــر 
تماسكًا، إضافة إلى دور البنوك في التشجيع 

القروض المصرفية... أوهام البيت السعيد

املالية،  الجريمة  إطـــار  فــي  تــدخــل  الفساد  مــن 
الـــذي يتجلى  في  الــعــام  املـــال  خصوصًا نهب 
الــحــصــول على أمـــوال الــدولــة والــتــصــرف بها 
مــن غــيــر وجـــه حــق تــحــت مــســمــيــات مختلفة. 
وعلى هذا النحو، يشل الفساد خاليا التنمية، 
فيضعف اإلنتاج والرخاء االقتصادي، ويغيب 
الـــتـــوزيـــع الـــعـــادل لـــلـــثـــروة، وتــضــيــع مـــقـــدرات 
الطبيعية والــحــقــوقــيــة واملــعــرفــيــة في  الــدولــة 
غياهب الفقر والجهل واملرض، كما يترتب عن 
ثقافة  وتدمير  الــفــرص  تكافؤ  انــدثــار  الفساد 
ــان، بـــل يــنــتــشــر اإلحــبــاط  ــقــ االســتــحــقــاق واإلتــ
والـــالمـــبـــاالة فـــي  املــجــتــمــع مـــع تــدمــيــر واضـــح 

ملنظومة القيم وملصداقية مؤسسات الدولة. 
ــربـــي خـــــالل الــعــقــود  ــعـ ــم الـ ــالـ ــعـ ولـــقـــد شـــهـــد الـ
األخـــيـــرة تــغــيــيــرات اقــتــصــاديــة كــبــيــرة تحت 
عنوان اإلصالح متمثلة في سياسات التحرر 
واالنفتاح عبر فرض نمط رأسمالي استهالكي 
عــلــى املـــواطـــنـــن، خــصــوصــًا الـــشـــبـــاب مــنــهــم. 
فــتــم ذلـــك بــاالنــفــتــاح الــتــجــاري عــبــر اســتــيــراد 
املــنــتــجــات والـــخـــدمـــات الــحــديــثــة والــتــشــجــيــع 
عــلــى اســتــهــالكــهــا بــحــمــالت تــرويــجــيــة مكلفة 

حسن عودة

يـــرى املــخــتــصــون فــي الــشــأن االقــتــصــادي األردنــــــي، أن ثمة 
صــلــة وثــيــقــة بــن اعــتــمــاد الــشــبــاب عــلــى الـــقـــروض البنكية، 
وتوّجه الدولة االقتصادي القائم منذ أكثر من عقدين، على 
تطبيق جملة من السياسات الرأسمالية؛ إذ إن ارتفاع نسبة 
القائمة  الرأسمالية   من 

ً
القروض بن الشباب يعكس شكال

على اإلنفاق االستهالكي، والذي بدروه ينهك موازنة األسرة 
 ال تتناسب ومستويات الدخل.

ً
ا عالية

ً
ب عليها كلف

ّ
ويرت

تجربة رامز فريج، وهو شاب أردني استعان بأحد البنوك 
نظام  بــه  يتسبب  أن  يمكن  مــا  تعكس  ــــزواج،  الـ مــن  ليتمكن 
بع حالًيا في معظم البنوك، من وضع القيود 

ّ
التسهيالت املت

إلــى »جيل  فيتحدث  بداية طريقهم،  الشباب منذ  أيــدي  في 
العربي الجديد« عن تجربته: »لم يكن لدي ما يكفي من مال 
أن  شـــاب  ا ألي 

ً
ممكن يــكــن  ولـــم  ــــزواج،  الـ لتوفير مستلزمات 

كــان املصباح  البنك  العمل،  قليلة من  يتزوج خــالل سنوات 
السحري الذي ال يمكن أن تعرف مع قروضه املستحيل«. في 
عام 2009، ُسّرح رامز من عمله وفقد مصدر دخله الوحيد؛ 
فتراكمت أقساط القرض وفوائده، ولم يعرف حتى اآلن كيف 
تحّولت ثمانية آالف دينار، مجمل القرض الذي استلفه، إلى 
ــا خــالل سنتن، وكـــان عــدم قــدرتــه على الــســداد؛ 

ً
عشرين ألــف

أقصر الطرق إلى السجن.
 مع رامز، 

َ
يرى الخبير االقتصادي محمد البشير، أن ما حدث

وكثيرين غيره، يعطي مؤشًرا على غياب الدور الفاعل للبنك 
املركزي بصفته أداة رقابّية في القطاع املصرفي. فيقول في 
حديثه إلى »جيل العربي الجديد«: »منذ دخــول األردن في 
فــي هذا  الحكومي  والـــدور   )1993( الــحــرة  الــتــجــارة  اتفاقية 
يها لسياسات 

ّ
السياق محدود جًدا، واعتماد الحكومة وتبن

رأسمالية يفرضها صندوق النقد الدولي، أوصلنا إلى هذه 
الحالة من الفوضى واإلرهاق االقتصادي«.

في  والسلطة  املـــال  رأس  بــن  تحالفًا  ثمة  أن  البشير  يــؤّكــد 
ــع الــــدولــــة عـــن عــمــلــيــة اإلصــــالح  ــراجـ ــكـــّرس بــعــد تـ األردن، تـ
الحكومية،  الرقابة  أدوات  إضــعــاف  إلــى  أدى  مــا  السياسي؛ 

وأعطى أفضلية ألصحاب املال على حساب املواطن.
ى في الكيفّية التي تستفيد منها البنوك 

ّ
هذا التحالف يتجل

الــوضــع االقــتــصــادي واالجتماعي فــي األردن؛ إذ تصب  مــن 
معظم البنوك تركيزها على فئة الشباب، من خالل توظيف 
أحالمهم بتلقي التعليم الجامعي أو امتالك سيارة األحالم 
لصالح بيعهم أكبر قدر ممكن من الوهم. يخبرنا فادي، وهو 
القروض في أحد  اســم مستعار ملسؤول عن فريق مبيعات 
البنوك األردنــيــة، طلب عــدم الكشف عــن اســمــه، عــن الكيفية 

الــتــي يخطط لــهــا الــبــنــك إلقــنــاع الــشــبــاب بــالــقــروض. يــقــول: 
»يبدأ عمل موظف املبيعات في البنك من خالل تشكيل دائرة 
أصدقاءهم  سيخبرون  الــذيــن  بأقربائه،  تبدأ  العالقات  مــن 
وأقرباءهم، وهكذا حتى يصل إلى خلق دائــرة كبيرة ال بد 
املهتمن بالحصول على قرض«.  الكثير من  أن يكون فيها 
التجليات  الــعــالقــات ليست إال أحــد  إال أن هــذه الشبكة مــن 
الظاهرة لفكرة أعمق تقوم، بحسب فــادي، على أساس فهم 
أصــحــاب الــقــرار فــي الــبــنــوك لــواقــع املجتمع األردنــــي؛ إذ إن 
تدني األجور وانخفاض مستوى الدخل من ناحية، وعفوية 
واهتمامهم  عمرهم،  من  املبكرة  املراحل  في  الشباب  تفكير 
بالرفاهية على حساب الخطط املستقبلية من ناحية أخرى، 
يــشــّكــل نــقــطــة الــتــقــاء تــبــدو كــأنــهــا صــمــمــت خــصــيــًصــا لهذه 
التفكير  بــنــاًء على فهم نمط  الــقــروض لهم  ــدُم 

ّ
تــق الغاية، إذ 

االجتماعي السائد.
يضيف فــادي في هــذا السياق: »نبحث عــادة عن الشخص 
لقروضنا  بالتسويق  يقوم  من  وهــو   )Key Person( املفتاح 
بشكل تلقائي، من دون معرفته بذلك، ملجرد حصوله على 
خــدمــة مــمــتــازة مــن قبلنا والــتــعــامــل مــعــه كــمــا ُيــحــب، وهــذا 
الشخص موجود في كافة الدوائر االجتماعية التي ينشئها 
كل موظف مبيعات يعمل هنا«. يظهر تحالف السلطة ورأس 
املال بشكل واضح في الخطوة األخيرة التي تتبعها البنوك 
البنك على  فــي  الــقــرار  ــاع 

ّ
إذ يعمد صــن قــروضــهــا؛  لتسويق 

ها مــن خــالل البرامج 
ّ
إنــتــاج إعــالنــات إذاعــيــة، يــصــاُر إلــى بث

ح فادي هذا املوضوع بالقول: 
ّ

الصباحية الخدماتّية، ويوض
»نــدرك أن أكبر نسبة من مستمعي البرامج الخدماتية هي 
أو  بالتعليم  يحلمون  والذين  املحدود،  الدخل  من أصحاب 
باستهدافهم  فنقوم  توفير مسكن محترم،  أو  شــراء سيارة 

من خالل إنتاج إعالنات تبث في الوقت املناسب«.
)األردن(

شباب 
غارقون في 

االستهالك

أن تكون مجبرًا على 
السقوط في الفخ

يتحالف كل من السلطة ورأس 
المال، في األردن، من أجل 

إنهاك الشباب في قروض بنكية 
ُتجبرهم على إمضاء وقتهم 
منهمكين في تحصيل المال 

لسداد ديونهم

السياسي؛  نظيره  عن  بمعزل  االقتصادي  االستبداد  إلى  النظر  يمكننا  ال 
باعتبارها صاحبة  السلطة  تلجأ  انتشارًا. هنا،  االستبداد  أكثر أشكال  وهو 
في  األوامر  وإصدار  التصرف،  في  الشرعي  والحق  التأثير،  على  القدرة 
الذي  السياسي،  لالستبداد  ممارستها  في  للقمع  معين،  مجتمع 
يشّكل كل نظرة دونية ألي إنسان، وكل تعصب وعنصرية، وكل تزوير 
وكل  والتوحيد،  والتنسيق  والتعاون  للحوار  رفض  وكل  وتضليل، 

استهتار باألخالق والحريات والقوانين الخادمة لإلنسان.

سليل االستبداد السياسي

تفاقمت التغييرات 
االقتصادية في العالم 

العربي، بحجج اإلصالح، 
لكنها فرضت أنماطًا 

رأسمالية استهالكية على 
المواطنين

تقدم البنوك 
تسهيالت للقروض من 

دون احتساب خطر تعثر 
الشباب المستدينين

)تصوير أمينة إسماعيل(
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عمر كوش

ــاء الــســوريــن الــتــي ســالــت في  ــضــاف دمــ
ُ
ت

قبل  وطــرطــوس،  مدينتي جبلة  تفجيرات 
أيــام، إلــى النهر الدامي الــذي بــدأ جريانه، 
منذ أعلن النظام األسدي حربًا شاملة على 
الثورة السورية، وحاضنتها االجتماعية، 
لــن يتوقف جــريــانــه إال بالخالص  والـــذي 
مـــن نـــظـــام الــبــرامــيــل املــتــفــجــرة، وحــلــفــائــه 
الــروس واإليرانين، ذلــك أن أركــان النظام 
رفــعــوا، مــنــذ نــحــو خــمــس ســنــوات، يافطة 
»األسد أو نحرق البلد«، مقابل شعار »يا 
الله ارحــل يــا بــشــار«، فــي مقايضٍة دامية، 
السورين،  املحتجن  جميع  قتل  تشترط 
وحرق مدنهم وبلداتهم وقراهم، في مقابل 

بقاء األسد في السلطة.
ــتـــوان الـــنـــظـــام، منذ  ــم يـ ــذلـــك، لـ وتــطــبــيــقــًا لـ
الــلــحــظــات األولــــــى لـــلـــثـــورة الـــســـوريـــة عن 
الــثــوار  قــتــل  ثــم  السلمين،  املحتجن  قــتــل 
وقــتــل غــالــبــيــة الــنــاس فــي جــمــيــع املــنــاطــق 
التي  وخصوصًا  سيطرته،  عــن  الــخــارجــة 
تحتضن املعارضة املسلحة، كما لم يترّدد 
فــي تــدمــيــر املــعــالــم الــتــاريــخــيــة، واألحــيــاء 
واملــــــــدارس واملــســتــشــفــيــات، فـــي كـــل املـــدن 
والبلدان والقرى التي عرفت حراكًا ثوريًا 

مناهضًا له.  
 ولم تختلف معظم مدن الساحل السوري 
ــا، إذ عـــرفـــت حـــراكـــًا  ــ ــــواهـ وبــــلــــداتــــه عــــن سـ
مــنــاهــضــًا لــلــنــظــام األســــــدي، مــنــذ بــدايــات 

خالد أبو صالح

فــي غــوطــة دمشق  الحاصل  الــصــراع  يفتُح 
الــشــرقــيــة ســــؤااًل أكــبــر مــن نــطــاقــه الــزمــانــي 
واملكاني، يمتّد ليالمس مستقبل السورين 
وبالدهم التي أنهكتها الصراعات، داخلية 
وخــارجــيــة، واســتــنــزفــت قــدراتــهــم الحــتــواء 
هـــــــذه الــــــصــــــراعــــــات، والـــــــوصـــــــول بــبــلــدهــم 
إلـــى بـــّر األمــــــان.  لــيــســت هـــذه الــســطــور في 
ــراع في  مــعــرض الــكــتــابــة عـــن أســـبـــاب الـــصـ
الغوطة وتفنيده، وال اإلشارة إلى األطراف 
ـــد ُكــــثــــٌر مــا 

ّ
ــا؛ فـــقـــد فـــن ــقــــدهــ ــة ونــ ــارعـ ــتـــصـ املـ

يحصل، وعــرضــوا أســبــابــه، وحــتــى مآالته 
فــي حــال اســتــمــراره. مــا يجري فــي الغوطة 
ــرٍة عــن  ــغـ ــوم لـــيـــس ســـــوى صـــــــورٍة مـــصـ ــيــ الــ
الــنــار الــكــامــنــة تــحــت الــرمــاد فــي كــل مدينة 
وبــلــدة مـــحـــّررة، حــيــث عــشــرات التشكيالت 
ــــارب واملــــــــآرب،  ــــشـ الـــعـــســـكـــريـــة املــخــتــلــفــة املـ
البعد  ذات  التشكيالت  بعض  إليها  أضــف 
نار  تزكي  أن  بإمكانها  التي  اإليديولوجي 
الصراع الكامن، وتفّجره في أي وقت، وقد 
شــهــد الـــشـــمـــال الــــســــوري وحـــتـــى الــجــنــوب 
بــعــضــًا مــن هـــذه الـــصـــراعـــات، كـــان بعضها 
تحت يافطة قتال تنظيم الّدولة اإلسالمية، 
وكــان بعضها اآلخــر صــراعــًا واضــحــًا على 
النفوذ واملصالح. حار كثيرون من مؤيدي 
الــثــورة الــســوريــة، عــربــًا وعــجــمــًا، مــن تعّدد 
ــرادًا وجــمــاعــات،  ــ الــفــصــائــل، وســعــى كــثــٌر أفـ
الكبير،  الــعــدد  هــذا  لتجاوز  دواًل،  وأحيانًا 
ــل عـــلـــى إدمـــــــــاج بـــعـــض الـــفـــصـــائـــل  ــمــ ــعــ والــ
فيما  الــتــجــارب  بعض  ونجحت  ببعضها، 
ــّوج الــفــشــل أكـــثـــرهـــا. ويــســتــطــيــع املــتــابــع  ــ تـ
الوقوف  السورية  الــثــورة  لسيرورة  الجيد 
عــلــى الــســبــب الــرئــيــس لــتــعــداد الــفــصــائــل، 
وهو صــراُع النفوِذ واملصلحة، ومــرّدُه إلى 

الفصائل، أواًل، من ثّم الدول الراعية لها. 
لن نطيل في شرح أسباب هذا التعّدد، بل 
األهــم ما هو مستقبل سورية في ظل هذه 
معظم  بيدها  والــتــي  املــتــنــاحــرة،  الفصائل 
أمور الداخل السوري، وجــزءًا غيَر هّن من 
الــقــرار الــســيــاســي حــالــيــًا. ولــســت، هــنــا، في 
 

ُّ
املستشف وإنــمــا  عليها،  الــهــجــوم  مــعــرض 
ملستقبٍل يراُه السوريون في كل يوم يمضي 

أحمد ماهر

كتبت في »العربي الجديد«، قبل أكثر من 
 للدكتورة 

ً
عـــام، عــن بحث قــرأتــه مــصــادفــة

فــي   1989 عــــــــام  ـــــشـــــر 
ُ
ن مــــــوســــــى،  صـــــفـــــاء 

مــجــلــة الــســيــاســة الــدولــيــة الــتــي يــصــدرهــا 
ــات الـــســـيـــاســـيـــة  ــ ــدراسـ ــ ــلـ ــ مــــركــــز األهـــــــــــرام لـ
ــر، وكــــان  ــذكــ واالســـتـــراتـــيـــجـــيـــة عـــلـــى مــــا أتــ
بعنوان »نهاية النظم العسكريه واالنتقال 
الــثــالــث«. هو  العالم  فــي  الديمقراطية  إلــى 
بحث رائــع، وال أزال أتذّكره جيدًا ألسباب 
عديدة، منها أنه في مجلٍة يصدرها مركز 
بحثي عريق مملوك للدولة املصرية، وأن 
ــة صــــدرت فـــي بـــدايـــة عــهــد حسني  ــدراسـ الـ
مـــبـــارك ضــمــن عــــدة أبـــحـــاث مـــحـــايـــدة عن 
الــوطــن العربي،  حالة حقوق اإلنــســان فــي 
ومــنــهــا أنـــه صـــدر مــنــذ أكــثــر مـــن 27 عــامــًا 
من  وقتها  هــنــاك  يكن  ولــم  بشكل محايد، 
ثـــــورة شــعــبــيــة عظيمة  تـــقـــوم  أن  يــتــخــّيــل 
ثــورة 25 يناير 2011، ولم  فــي مصر مثل 
يحدث  أن  يتخّيل  وقتها  أحــد  هــنــاك  يكن 
ــتـــراجـــع وهـــــذا الـــتـــدخـــل الــعــســكــري  هــــذا الـ
ــور، كــمــا جــرى  ــ والــتــحــّكــم فـــي مــقــالــيــد األمــ
ــاءت  ــ جــ  .2013 ــــوز  ــمـ ــ تـ يــــولــــيــــو/   3 ــذ  ــنــ مــ
ــة بـــاألســـاس عــلــى أمــثــلــه لـــكـــوارث  الــــدراســ
الحكم العسكري في أميركا الجنوبية في 
وسبعينياته،  العشرين  الــقــرن  ستينيات 
وكــيــف حـــدث تــحــول ديــمــقــراطــي بــعــد ذلــك 
في تلك البلدان، أدى إلى التقدم والتنمية 
ــة أنها  فــي مــعــظــمــهــا. وروعــــة تــلــك الـــدراسـ
صالحة بشكل كبير لتفسير ما يحدث في 
مصر اآلن، ألن السيناريو واحد، ولألسف 
الحكم  نتيجة  الكارثية متشابهة  النتائج 
التاريخ،  مــدار  على  واستمراره  العسكري 

ولألسف ال نتعلم.
ــــاب  ــبـ ــ ــد الـــــــــدراســـــــــة بــــــــاألســــــــاس أسـ ــ ــــرصــ تــ
الــعــســكــريــة فــــي دول الــعــالــم  ــقــــالبــــات  االنــ
أزمــات  بعد  غالبًا  تستجد  والــتــي  الثالث، 
كحكومة  والنخبة،  السياسية  القوى  بن 
ــدول حديثة  ومــعــارضــة، خــصــوصــًا فــي الــ
الديمقراطية، فتتوقف جميع األنشطة في 
الــدولــة، نتيجة تلك األزمـــات، ما قد يؤدي 
إلـــى الــتــدخــل الــعــســكــري لــعــدة أســـبـــاب أو 
دوافع، منها دافع وطني، كمحاولة إلنقاذ 
ــبـــالد والــــوصــــول إلــــى حـــل ســـيـــاســـي، أو  الـ
لوقف أعمال العنف، أو لوقف الفوضى، أو 
لتجنب تدخالت خارجية وأخطارها. وفي 
هـــذه الــحــالــة، يــعــود الــجــيــش إلـــى ثكناته، 
بعد إتمام املهمة وحــل األزمــة، والوصول 
إلى صيغة للتوافق بن القوى السياسية، 

وهي حاالت نادرة.
يغلب عليها  كثيرة،  أيضًا حــاالٌت  وهناك 
الــطــمــع واالنـــتـــهـــازيـــة عــلــى بــعــض الـــقـــادة 
السلطة  فــي  البقاء  فيؤثرون  العسكرين، 
بشكل مباشر، بحجة الحفاظ على األمن. 

وائل نجم

الجولة  الجاري،  جــرت، يوم 22 مايو/أيار 
الثالثة من االنتخابات البلدية واالختيارية 
والنبطية،  الجنوبي  لبنان  محافظتي  في 
ومعلوم أن هاتن املحافظتن تعدان املعقل 
األســاســي لكل مــن حــزب الــلــه وحــركــة أمــل، 
تقريبًا  الشيعة %70  اللبنانيون  إذ يشّكل 
مـــن ســكــانــهــمــا، فــيــمــا يــســتــأثــر الــفــصــيــالن 
الــنــدوة  الــشــيــعــي عــلــى مــســتــوى  بالتمثيل 
السياسي  التمثيل  ويــحــتــكــران  الــنــيــابــيــة، 
للشيعة على مستوى الوطن. وقد أظهرت 
دالئل  املحافظتن  في  البلدية  االنتخابات 
بمثابة  تعتبر  ألنــهــا  تــجــاهــلــهــا،  يــمــكــن  ال 
مــــؤشــــراٍت عــلــى تــغــّيــر مــلــحــوظ فـــي املــــزاج 
االقتراع  نسب  على  قياسًا  العام،  الشيعي 
فــي عــام 2010، وعلى  الــــدورة السابقة  فــي 
ضت عنها. وكانت نسبة 

ّ
النتائج التي تمخ

االقــتــراع في تلك الــدورة أكثر من 52% في 
أقضية املحافظتن، وتراجعت إلى %48.7 
في اقتراع األحــد املاضي، والــذي بدا الفتًا 
في  كــانــت  فيه  املرتفعة  املــشــاركــة  أن نسب 
والسنية  املسيحية  األغلبية  ذات  األقضية 
والـــــدرزيـــــة، وتـــراجـــعـــت فـــي األقـــضـــيـــة ذات 
األغلبية الشيعية، ما يعني أن عزوفًا، بقدر 
االعتراض  من  نوعًا  بوصفه  سّجل  معن، 
التي  التوافقية  واللوائح  السياسات  على 
شكلت بــن حركة أمــل وحــزب الــلــه، ووجــد 
بهذا  ذلــك  عن  للتعبير  فرصة  املعترضون 
ــة الــتــي  ــايـ الــــعــــزوف، عــلــى الـــرغـــم مـــن الـــدعـ

اعتمدت واألموال التي صرفت. 
ــــرت املـــعـــركـــة االنـــتـــخـــابـــيـــة وجـــــودًا  ــهـ ــ وأظـ
كانت  التي  اللوائح  مع  كبيرين  وتنافسًا 
ــة مـــن مــســتــقــلــن، ومــن  مــشــّكــلــة ومـــدعـــومـ
الـــيـــســـار الــلــبــنــانــي عـــمـــومـــًا، وقــــد شــهــدت 
 كــبــرى مــعــارك انتخابية 

ٌ
بــلــدات جــنــوبــيــة

ــل - حــــزب الــلــه،  ــادة، بـــوجـــه تــحــالــف أمــ ــ حــ
واســتــطــاعــت الـــلـــوائـــح الـــتـــي تــشــّكــلــت من 
الــــحــــزب الـــشـــيـــوعـــي الـــلـــبـــنـــانـــي، ومــنــظــمــة 
من  سابقن  ويسارين  الشيوعي،  العمل 
اختراق لوائح أمل – حزب الله في بلداٍت 
االخــتــراق،  ووصــل حجم  كثيرة،  جنوبية 
ــدود نــصــف  ــ ــــى حــ ــلــــدات، إلـ ــبــ فــــي بـــعـــض الــ
أعــضــاء املــجــالــس الــبــلــديــة، كــمــا جـــرى في 

بلدات كفرمان وحوال وغيرها. 
حضورًا  االنتخابية  املــعــركــة  أظــهــرت  كما 
قويًا للمستقلن، والعائالت، واملعترضن 
عــلــى قــيــاداتــهــم ضــمــن الــتــحــالــف الثنائي 
الــشــيــعــي. وهــنــا تــبــرز بــلــداٌت كــثــيــرة شّكل 

ــثــــورة فـــي كـــل مـــن طـــرطـــوس وبــانــيــاس  الــ
وجبلة والالذقية، لكنها واجهت قمعًا غير 
مسبوق، وتمّكن النظام من إحكام قبضته 
لشبيحته  العنان  وأطــلــق  عليها،  األمنية 
ذلــك،  تــشــاء. وبعد  فيها تقتل وتنّكل بمن 
ــأًى عن  ــنـ بـــاتـــت املــنــطــقــة الــســاحــلــيــة فـــي مـ
الذي  والتجويع  والحصار  والدمار  القتل 
لحق بباقي املناطق واملدن السورية، وبدا 

وكأنها تتمتع باألمن واألمان.
ضربت  التي  السبعة  التفجيرات  وتشير 
ــرًا، إلــى  ــيــ مــديــنــتــي جــبــلــة وطــــرطــــوس، أخــ
دخــــول الـــكـــارثـــة الـــســـوريـــة مــرحــلــة دمــويــة 
أخرى، ال تخرج عن إطار التوظيف البشع 
لدماء السورين، أينما وجدوا، في الحرب 
األســدي  الــنــظــام  الــتــي يخوضها  الشاملة 
ضـــد غــالــبــيــة الـــســـوريـــن، بــمــن فــيــهــم من 
 لبقاء األسد، 

ً
يّدعي حمايتهم، وذلك خدمة

جميعًا  بالسورين  يضّحي  ألن  املستعد 
في سبيل بقائه جاثمًا على صدورهم إلى 

األبد.
وال جــديــد فــي تــبــيــان أن الــنــظــام األســـدي، 
ــــف دمــــاء 

ّ
بــنــســخــتــْيــه، األب واالبــــــــن، يــــوظ

الــســوريــن فــي خــدمــة بــقــائــه فــي السلطة، 
حيث كان قام بتفجيرات دامية في أحياء 
عديدة في حلب ودمــشــق، في ثمانينيات 
ــقــــرن الـــعـــشـــريـــن املـــنـــصـــرم، فــــي صـــراعـــه  الــ
ــع جـــمـــاعـــة اإلخـــــــــوان املـــســـلـــمـــن، واتـــهـــم  مــ
مــعــارضــيــه بــتــنــفــيــذهــا. ونـــفـــذ، مــنــذ بــدايــة 
ــورة الــــســــوريــــة، تـــفـــجـــيـــرات وهــجــمــات  ــثــ الــ

مكتبه في 12 أكتوبر/ تشرين األول 2005. 
ــرات جــبــلــة  ــيــ ــجــ ــفــ تــ ــيــــف  ــوظــ تــ ــرج  ــ ــخـ ــ يـ وال 
وطرطوس عن إطار التوظيف األداتي الذي 
يريده النظام وحلفاؤه الروس واإليرانيون، 
مــن خـــالل الــربــط بــن اتــهــامــات حـــزب الله 
لــلــمــعــارضــة )الـــجـــمـــاعـــات الــتــكــفــيــريــة( في 
ــكــــري، مـــصـــطـــفـــى بــــدر  ــعــــســ قــــتــــل قـــــائـــــده الــ
الـــديـــن، واتــهــامــات الــنــظــام فــصــيــل »أحــــرار 
التفجيرات، وسعي  الشام« بالوقوف وراء 
مــوســكــو فــي مــجــلــس األمــــن إلـــى وضـــع كل 
»أحرار الشام« و»جيش اإلسالم« في خانة 

املنظمات اإلرهابية.
والالفت أن النظام األسدي عمد إلى تبرئة 
تنظيم الدولة اإلسالمية )داعش(، وإلصاق 
الــشــام، حيث ادعى  التهمة بفصيل أحــرار 

إعالم النظام الرسمي أن هذه الحركة تبنت 
التفجيرات، في حن لم يصدر عن املنابر 
الرسمية للحركة أي بيان، أو تعليق على 
الــذي صدر هو  الوحيد  الحادثة، والبيان 
عن وكالة »أعماق« التابعة لتنظيم داعش، 
أّكــدت فيه تبني التنظيم التفجيرات التي 
طــاولــت »تــجــمــعــات الــعــلــويــن«، وفـــق لغة 
بيان تبني الجريمة التي تصب في خانة 
خــدمــة الــنــظــام، وأغــراضــه فــي اإلمــعــان في 
تــخــريــب الــنــســيــج االجـــتـــمـــاعـــي والــديــنــي 
الحقد  السوري، وتعميق جرائم ومشاعر 
الطائفي، ونشر ثقافة الخوف واملظلومية 

بن مكونات الشعب السوري.
لــلــنــظــام  اإلرادوي  الــتــوظــيــف  يـــخـــرج  وال 
مــن هــذه التفجيرات عــن زيـــادة الضخ في 
نهر الــدمــاء الــســوريــة، ونــشــر صــور القتل 
والقتل املضاد، وصور األجساد املشوهة، 
ــرؤوس املــقــطــوعــة، وحــرقــهــا  ــ ــ ودحــــرجــــة الـ
ورفــعــهــا على األســيــجــة، كــي ينعم األســد، 
بوصفه القاتل األول، باستعراض مهارات 
نــظــامــه وحــلــفــائــه فــي تــحــويــل الــثــورة إلــى 
ز إمساك 

ّ
صراع طائفي ومذهبي، وبما يعز

نظامه رقاب العباد من جديد. ولعل أولى 
ردات الــفــعــل عــلــى الــتــفــجــيــرات ذهــبــت إلــى 
الــضــحــايــا الــســوريــن، وخــصــوصــًا الــذيــن 
هّجرهم نظام البراميل املتفجرة وحلفاؤه 
مـــن أمـــاكـــن ســكــنــاهــم وعــيــشــهــم، ونـــزحـــوا 
قطعان  قتلت  حيث  الساحل،  مناطق  إلــى 
الشبيحة بعضهم، واعتدت على اآلخرين 

ومــمــتــلــكــاتــهــم، تــمــهــيــدًا لــلــخــالص مــنــهــم، 
أو إعــــــادة تــهــجــيــرهــم، وضـــــرب الــتــركــيــبــة 

الديموغرافية السورية.
ــذا الـــتـــوطـــيـــف الـــبـــشـــع هــو  ز هـــ

ّ
ــز ــعــ ــا يــ ومـــ

التنسيق  والتعاون ما بن النظام األسدي 
و»داعش« الذي تجاوز مجاالت صفقات 
النفط، وتبادل السيطرة على بعض املدن 
والــبــلــدات الــســوريــة، فــي عــمــلــيــات تسلم 
ــاء بــهــا إلــى  ــقـ وتــســلــيــم مــفــضــوحــة، واالرتـ
مــصــاف الــتــقــاســم فـــي ارتـــكـــاب الــجــرائــم، 
وتقديم الخدمات األمنية، وذلك بعد نشر 
صور مرعبة على وسائل اإلعالم ومواقع 
التواصل االجتماعي، ألحد رموز اإلجرام 
ــام الـــبـــرامـــيـــل املـــتـــفـــجـــرة، عــصــام  ــظـ فــــي نـ
زهـــر الـــديـــن، وهـــو يــقــطــع أشــــالء جثتن، 
لــم يكن  الــتــي  الــبــشــعــة  مــتــبــاهــيــًا بفعلته 
الــنــظــام،  تنقصها ســـوى مــبــاركــة مــفــتــي 
أحمد حّسون الــذي لم ينس كيل املدائح 

ملليشيا حزب الله.
يــجــري ذلــك كــلــه، فــي ظــل استعصاء الحل 
الــســيــاســي الــــذي يـــديـــره الــســاســة الـــروس 
ــتــــزامــــن مــــع تــدمــيــر  ــالــ واألمــــيــــركــــيــــون، وبــ
ــة، وتــغــيــيــر بــنــيــتــهــا االجــتــمــاعــيــة،  ســــوريــ
لكي يبقى األســد مجرمًا من طــراز خاص، 
الــروســي  الرئيس  رصيفه،  بحماية  ينعم 
فــالديــمــيــر بــوتــن )بــوصــفــه ذنــبــًا لــــه(، وال 
مـــبـــاالة الــرئــيــس األمـــيـــركـــي بـــــاراك حسن 

أوباما. 
)كاتب سوري(

نــحــو املـــجـــهـــول أكـــثـــر فـــأكـــثـــر، فــالــشــعــارات 
ــا  ــ الــتــي أطــلــقــت، فـــي بـــدايـــة الـــثـــورة، ورّددهـ
 
ً
مفرغة أصبحت  الــشــوارع  فــي  املتظاهرون 

من معانيها في أتون هذا الصراع. 
ال يـــســـتـــطـــيـــُع أحــــــــٌد إنــــــكــــــاَر مـــــا قــــامــــت بــه 
الفصائل من تضحياٍت وقتال لنظام األسد 
ــزء أصـــيـــل مـــن ثـــورة  ــائـــه، وألنـــهـــا جــ وشـــركـ
الـــســـوريـــن ومــســتــقــبــلــهــا، يــجــب أن تــكــون 
، ولـــيـــس مـــن الــفــشــل الـــذي 

ّ
ــزءًا مـــن الــــحــــل ــ جـ

اليوم بخطى ثابتة. وال يتعلق  إليه  نسير 
ــمــا بكل 

ّ
 بالفصائل وحــدهــا، وإن

ّ
هــذا الــحــل

الــســوريــن الــذيــن آمــنــوا بــالــثــورة وقيمها 
فــي داخــــل ســوريــة وخــارجــهــا، فعليهم أن 
يضغطوا نحو هذا املسار الذي ال غنى لنا 
عنه، وليس السورين أفرادًا وحسب، وإنما 
كــل مــؤســســات املــجــتــمــع املــدنــي والــهــيــئــات 
والروابط العلمائية والجماعات والتيارات 
معه،  تتفاعل  أن  الوطنية يجب  السياسية 
وتــضــغــط بــاتــجــاهــه. كــلــنــا يــتــابــع الـــحـــراك 
الــدولــي، فــي هــذه املــرحــلــة، ويــرى كيف يتم 
فرض حل سياسيٍّ بالقوة ال يلبي طموح 
يـــأبـــه بــتــضــحــيــاتــهــم وال  الــــســــوريــــن، وال 
يوجد لهم من يمثلهم حقيقة فيه، فما زال 
الــســوريــون يــخــتــلــفــون، حــتــى فــي أحـــد أهــم 
فصول املسرحية التي يدفعون فيها الجزء 
األكبر من التضحية واأللـــم. أولــى خطوات 
هذا الحل يكمن في إدراك الجميع خطورة 
املرحلة التي نمر بها اآلن على كل األصعدة، 
وال ســيــمــا املـــيـــدانـــي والـــســـيـــاســـي. ونــفــض 
التبعية الــعــمــيــاء الــتــي قــّيــدتــنــا بــهــا الـــدول 
الداعمة، وهذا لن يحصل إال من خالل تغيير 
عميق في بنية تفكير السورين، يؤدي إلى 
هبٍة شعبيٍة في كل مكان، لتكون األمل بطّي 
السورين كرامتهم من  املــاضــي واســتــرداد 
جـــديـــد. وتــشــكــيــل مــجــلــس عــســكــري مــوّحــد 
بالنضال  التي تؤمن  التشكيالت  كل  يضّم 
الوطني السوري وبناء سورية املوحدة لكل 
أبنائها، فلقد تعبنا من الشعارات الكبيرة 
ــتـــجـــارب فــشــلــهــا األخـــالقـــي  الـــتـــي أثــبــتــت الـ
والــواقــعــي عــنــد صـــدام املــصــالــح، وســيــقــوُم 
هــــذا املــجــلــس عــلــى اعـــتـــمـــاد اســتــراتــيــجــيــٍة 
عــســكــريــٍة مـــوحـــدٍة، وإنـــهـــاء حــالــة الــحــروب 
الــعــبــثــيــة الــتــي تــفــرضــهــا بــعــض الــــــدول، أو 

وأحـــيـــانـــًا، تــتــم إقـــامـــة انــتــخــابــات صــوريــة 
أحيان  وفــي  العسكري.  القائد  فيها  يفوز 
أخـــــرى، يـــكـــون الــتــدخــل الــعــســكــري بــدافــع 
ــة  ــاديــ ــتــــصــ ــلــــى املــــصــــالــــح االقــ الــــحــــفــــاظ عــ
كثيرة،  أحيان  وفي  العسكرية.  للمؤسسة 
مــــســــبــــق ودور  تـــخـــطـــيـــط  هـــــنـــــاك  يـــــكـــــون 
الــعــســكــريــة فــي إشــعــال األزمـــة  للمؤسسة 
السياسين،  بــن  والــخــالفــات  الــســيــاســيــة 

حتى يكون هناك ذريعة للتدخل.
أن الحكم  البحثية كذلك  الــورقــة  ورصــدت 
الــعــســكــري يــبــدأ فــتــرتــه بــشــرعــيــٍة مشكوٍك 
ــرٍة داخـــلـــيـــة  ــ ــيـ ــ ــثـ ــ ــا، واعــــــتــــــراضــــــات كـ ــهــ ــيــ فــ
وخارجية، خصوصًا أنه يرتكز على إقامة 
الطابع  عليه  يغلب  ســلــطــوي،  نــظــام حكم 
الــفــردي، وقــد جــرت العادة في دول العالم 
الـــثـــالـــث بـــاســـتـــخـــدام ذريــــعــــة حـــفـــظ األمــــن 
وإنــقــاذ االقــتــصــاد والــحــفــاظ على الــدولــة، 
السلطة، وعــدم  فــي  البقاء  أجــل تبرير  مــن 
بالطبع،  يتطلب،  ما  الثكنات،  إلى  العودة 
اتــــخــــاذ تـــدابـــيـــر اســتــثــنــائــيــة وإجـــــــــراءات 
قمعية، وإغــالق قنوات التعبير عن الرأي. 
 
ً
وبــــالــــتــــالــــي، تـــصـــبـــح الـــشـــرعـــيـــة مـــرهـــونـــة

بتحقيق األهداف املعلنة والوعود.
ــر الــــتــــي رصـــدتـــهـــا الــــورقــــه  ــن الــــظــــواهــ ــ ومــ
تغلق  عندما  أنــه  عــامــًا،   27 منذ  البحثية، 
الـــعـــســـكـــريـــة  أو  الــــعــــســــكــــريــــة،  ــلــــطــــات  الــــســ
ــرداء املـــدنـــي، املــجــال الـــعـــام، بحجة  ــ ذات الـ
االصطفاف وعدم التعطيل، يلجأ املجتمع 
إلــى الــوســائــل البديلة واملـــوازنـــة، مــن أجل 
إبطال  فعند  اآلراء،  أو  الـــذات  عــن  التعبير 
ما  أو حــصــارهــا، يظهر  األحــــزاب،  فاعلية 
تــســمــى الـــحـــركـــات واالئـــتـــالفـــات، وعــنــدمــا 
الوسائل  أو  الشرعية،  القنوات  يتم إغالق 
ــيـــة الـــتـــمـــثـــيـــلـــيـــة، مـــثـــل الـــبـــرملـــان  الـــســـيـــاسـ
واملجالس املنتخبة التي تصبح مجرد أداٍة 
في يد السلطة، يلجأ املجتمع إلى الوسائل 
االحــتــجــاجــيــة واملـــظـــاهـــرات واإلضـــرابـــات، 
وعـــنـــدمـــا يــتــم حــظــر الــتــنــظــيــمــات املــعــلــنــة 

.
ً
تتحول سرية

البحث منذ 27 عامًا  فــي  املالحظات  ومــن 
إلى  يلجأ  العسكري  الطابع  ذا  النظام  أن 
ــة املـــشـــروعـــات الــكــبــرى،  ــامـ ــراط فـــي إقـ ــ ــ اإلفـ
واملشروعات ذات الطابع القومي، بغرض 
مشكلة  وملعالجة  الشعبي  التأييد  زيـــادة 
الشرعية، وهو ما يدفعه إلى التوسع في 
الـــقـــروض، والــحــصــول عــلــى املــنــح إلقــامــة 
يتم  وكذلك  دعائي،  ذات طابع  مشروعات 
ــن الــحــقــوق  ــن الـــحـــرمـــان مـ االســـتـــعـــاضـــة عـ
السياسية بمحاوالت إشباع االحتياجات 

االقتصاديه واألساسية.
ــن املـــعـــتـــاد فــــي األنـــظـــمـــة ذات الــطــابــع  ــ ومـ
الــهــدف تحقيق نمو  يــكــون  أن  الــعــســكــري 
ــادي ســــريــــع، يــســتــطــيــع تــســويــقــه  ــتــــصــ اقــ
ــل  ــر، مـــــن أجــ ــيــ ــاهــ ــمــ نــــجــــاحــــات أمـــــــــام الــــجــ
معالجة أزمة الشرعية، ومن أجل تخفيف 

فيها مــحــســوبــون عــلــى حـــزب الــلــه وحــركــة 
أمــــل لـــوائـــح انــتــخــابــيــة، خــالفــًا لــتــوجــهــات 
لوائح  مواجهة  وفــي  بل  الحزبية،  القيادة 
هـــذه الــقــيــادة، وقـــد اســتــطــاع بــعــض هــؤالء 
تــســجــيــل فــــوز كــاســح عــلــى لـــوائـــح الــحــزب 
والــحــركــة، كــمــا جـــرى فــي بــلــدة ديـــر أنــطــار 
ــازت الئــحــة محسوبة  الــجــنــوبــيــة، حــيــث فــ
ــه عــلــى  ــلـ ــــزب الـ ــابـــق فــــي حـ عـــلـــى قــــيــــادي سـ
الــالئــحــة املــدعــومــة مـــن الـــحـــزب والــحــركــة، 
ل 

ّ
إلى اشتباك مسلح، وتدخ أّدى ذلك  وقد 

الــجــيــش لــوقــفــه. وكــذلــك مــا جـــرى فــي بلدة 
ــازت الــالئــحــة  ــ جــــوّيــــا الـــجـــنـــوبـــيـــة، حـــيـــث فــ
صلة  على  كانت  شخصيات  من  املدعومة 
بــالــحــركــة والـــحـــزب فـــي مــواجــهــة الــالئــحــة 
الــتــوافــقــيــة، مــا تــكــرر فــي عــشــرات الــبــلــدات 
الــــجــــنــــوبــــيــــة. وكـــــشـــــف هــــــــذا املــــشــــهــــد عــن 
حــجــم االعــــتــــراض عــلــى الــثــنــائــي الشيعي 
وسياسته في الجنوب، مع العلم أن معظم 
هذا  يحتكرها  املناطق  هــذه  فــي  الخدمات 
عن  ناهيك  الــدولــة،  مستوى  على  الثنائي 
حصرية السالح الذي يمتلكه تحت مسّمى 
املقاومة. وبالذهاب إلى قراءة األرقام التي 
فــارق األصــوات  أن  نــرى  النتائج،  حملتها 
في  التحالف  فيها  فــاز  التي  البلديات  فــي 
 ،

ً
ــلـــوائـــح األخــــــرى كــــان ضــئــيــال مـــواجـــهـــة الـ

كــان يجري،  اكتساح كبير  ولــم يكن هناك 
وأظهرت هذه األرقــام تراجعًا ملحوظًا في 
شعبية حــزب الله وحــركــة أمــل، خصوصًا 
لــوائــح  فـــي  كـــان يجمعهما  الــتــحــالــف  وأن 
املــعــركــة  أن  افــتــرضــنــا  مـــا  وإذا  مــشــتــركــة. 
االنتخابية كانت ستجرى على أساس كل 
من »أمل« و»حزب الله« في لوائح منفردة 
ــر، كــمــا كـــان يــجــري في  ومستقلة عــن اآلخــ
ــد أن  ــؤكــ ــن املــ ــقـــة، لـــكـــان مــ ــابـ الــــــــــدورات الـــسـ
دور املــســتــقــلــن والـــيـــســـاريـــن والـــعـــائـــالت 
ــلــــى ســــيــــاســــات الــــحــــزب  واملــــعــــتــــرضــــن عــ
 وتأثيرًا 

ً
والحركة سيظهر أكثر جالًء وقوة

مما ظهر عليه في هذا االستحقاق. 
ــابـــات  ــتـــخـ ــائـــج االنـ ــتـ ــة الــــقــــول إن نـ خــــالصــ
البلدية في الجنوب والنبطية أظهرت، بما 
ال يــدع مــجــااًل للشك، أن شعبية حــزب الله 
 لــم تــصــل إلـــى املــرحــلــة التي 

ْ
تــراجــعــت، وإن

إال  الخسارة،  إلى  يتأثر بها وينتقل معها 
أنها أشارت، بوضوح، إلى حجم االعتراض 
الــشــيــعــي املـــتـــزايـــد عـــلـــى ســـيـــاســـة الـــحـــزب 
مع  بالقتال  تــورطــه  بعد  سيما  ال  بعة، 

ّ
املت

الــنــظــام الـــســـوري، واملـــرّجـــح أن يــتــزايــد في 
حال استمر الحزب بهذه السياسة.

)كاتب لبناني(  

ــة عــــديــــدة فــــي الـــعـــاصـــمـــة دمـــشـــق،  ــيـ ــابـ إرهـ
ــاولـــت مـــقـــّراتـــه األمـــنـــيـــة وأمــــاكــــن تجمع  طـ
املدنين، ولعل أشهرها كان الذي وقع في 
حــي املــيــدان، فــي 6 يــنــايــر/ كــانــون الثاني 
الــــســــوري  ــفـــزيـــون  ــلـ ــتـ الـ بــــث  ــيـــث  حـ  ،2012
الرسمي، عن طريق الخطأ، صورًا ملراسل 
إحدى املحطات الرسمية، في أثناء توزيعه 
أكياسا تحوي خضارا وفواكه، إلى جانب 
بقع الدماء، على أنها أكياس من قضوا من 
أيضًا  الــســوري  التلفزيون  وكــان  املدنين. 
حاضرًا في مكان أحد تفجيرات طرطوس، 
ــفــه التفجير بعد 

ّ
حــيــث نــقــل صـــورا ملــا خــل

دقائق من وقوعه، ونقل سكان عن وجود 
التفجير، في تكرار  التلفزيون قبل  طواقم 
ملا حدث في حي امليدان في دمشق، حيث 
ــاف في  ــعــ وجــــد عـــشـــرات مـــن طـــواقـــم اإلســ
محيط املنطقة نفسها قبل وقوع االنفجار 

بثالث ساعات.
ــــرّدد نــظــام  ــتـ ــ ــم يـ ــاق نـــفـــســـه، لــ ــيـ ــسـ  وفـــــي الـ
بـ  عــرف  ما  املتفجرة في تصفية  البراميل 
»خلية األزمة« في18  يوليو/ تموز 2012، 
التي كانت تضم العديد من رموز وأركان 
النظام نفسه، ونتج عنه مقتل وزير الدفاع 
داود راجحة، والعماد آصف شوكت، صهر 
األسد، ورئيس مكتب األمن القومي، هشام 
بختيار، ورئيس خلية إدارة األزمة، حسن 
تركماني. وقبله جرت عملية تصفية اللواء 
غازي كنعان، وزير الداخلية األسبق، الذي 
قــضــا »مــنــتــحــرًا« بــخــمــس رصـــاصـــات! في 

تقوم بها بعض الفصائل الستجالب الدعم. 
والتوجه إلى مخيمات الضباط، ودعوتهم 
إلى املشاركة في العمل العسكري، وإفساح 
املجال لهم، ليقوموا بواجبهم تجاه بلدهم 
ــــذي يــحــتــرق، ويــحــتــاجــهــم اآلن أكــثــر من  الـ
ــة سياسية، 

ّ
أي وقـــت مــضــى. وإيـــجـــاد مــظــل

تــمــثــل املـــجـــلـــس الـــعـــســـكـــري لـــلـــتـــواصـــل مــع 
الجهات السياسية السورية، والشخصيات 
يجمع  وطــنــي،  مؤتمر  لتحضير  الوطنية، 
الـــســـوريـــن مـــن إجــــل إنـــتـــاج قـــيـــادة فعلية 
ــم ثـــورتـــهـــم، وال تــحــيــد عن  جــامــعــة مـــن رحــ
أهدافهم. وهناك تفاصيل أخرى كثيرة في 
الوسع تأجيلها، حتى إنتاج قيادة سورية 
من  خلصنا 

ُ
ت أن  تستطيع  جــديــدة،  بــدمــاء 

هـــذه الـــدوامـــة الــتــي نعيشها مــنــذ ســنــوات، 
الــســوريــن،  بــاســتــرداد هيبة  الكفيلة  وهــي 
 املــنــتــفــعــن عــلــى 

ُ
بـــعـــد أن ضــيــعــهــا بـــعـــض

أعتاب سفارات الدول، سعيًا وراء املصلحة 
ــمــتــنــا الـــثـــورة 

ّ
الــشــخــصــيــة والـــحـــزبـــيـــة. عــل

الــســوريــة أنـــه ال يــوجــد مـــا هـــو مستحيل، 
عندما تتّوفر اإلرادة ونبدأ العمل، سنصل 
إلى ما نصبو إليه، نحتاج فقط، كسورين، 
اليوم أن نبدأ بمشروع التغيير من أنفسنا 
على الرغم من كل الصعوبات، للخروج من 
حالة االنسداد السياسي التي وصلت إليها 
ــة. وبـــعـــد خــمــس ســـنـــوات،  الــــثــــورة الـــســـوريـ
أثبت الشعب السوري أنه قــادٌر على صنع 

املعجزات. 
)إعالمي وناشط سوري(

ــل الـــحـــقـــوق  ــاهــ ــجــ ــى تــ ــلــ االعــــــتــــــراضــــــات عــ
السياسية، أو القمع واالستبداد، وهو ما 
يــؤدي عــادة إلى مشكالت اقتصادية على 
املــــدى الــبــعــيــد، تــــؤدي، بــعــد عـــدة ســنــوات، 
ــاؤل الــتــأيــيــد الــشــعــبــي، وزيـــــادة  إلــــى تـــضـ

االحتجاجات بسبب إجراءات التقشف.
ورصـــد البحث أنـــه، فــي معظم الــحــاالت، 
تــؤدي اإلجــراءات االقتصادية املصاحبة 
طـــابـــع  ذات  الــــضــــخــــمــــة  لــــلــــمــــشــــروعــــات 
الــدعــائــي، والــتــي يــكــون معظمها بــدون 
عائد اقتصادي، أو تنموي حقيقي، مثل 
ــتـــراض والــتــقــشــف وتقليل  ــراءات االقـ ــ إجــ
االلتزامات االجتماعية للدولة، إلى مزيٍد 
من املعاناة واألزمات على املدى الطويل، 
والتوسع في القروض الدولية، والتوسع 
في استيراد السلع الرئيسية لسد العجز 
الناتج عن التركيز على املشروعات ذات 
الــطــابــع الــدعــائــي، عــلــى حــســاب التنمية 
ــاج الــحــقــيــقــي. ومـــع  ــ ــتـ ــ والــتــصــنــيــع واإلنـ
الوقت، يبدأ النظام ذو الطابع العسكري 
فـــي مــخــالــفــة الــــوعــــود، وتــظــهــر الــنــتــائــج 
واملعاناة، وتزداد مع الوقت، فتبدأ فئات 
اقتصادية  أخرى في االحتجاج ألسباب 
ــا يــعــتــبــره الــنــظــام  واجــتــمــاعــيــة، وهــــو مـ
تهديدًا وجــوديــًا، ويبدأ في زيــارة جرعة 
ــيـــب. ومـــــع الــقــمــع،  ــرهـ ــتـ الـــقـــمـــع بـــهـــدف الـ
تــــزداد االحــتــجــاجــات، ويــكــتــســب الــنــظــام 
اٍت جــديــدة، ويــــزداد الــقــمــع، وتـــزداد  عــــداء
االحتجاجات إلى أن يؤدي ذلك إلى أزمة 

جديدة.
وقد تحولت معظم دول أميركا الجنوبية 
إلـــى الــديــمــقــراطــيــة، بــعــد عــقــود طــويــلــة في 
األنظمة السلطوية واالنقالبات العسكرية، 
وبـــــعـــــد مـــــعـــــانـــــاة شــــــديــــــدة مــــــن األزمــــــــــات 
االقـــتـــصـــاديـــة والــــــكــــــوارث الـــتـــي ســبــبــتــهــا 
املضادة،  واالنقالبات  العسكرية،  األنظمة 
العسكري  بالنظام  الطريق  يصل  فعندما 
إلــى أزمــٍة جــديــدة، بسبب الــغــرور والعناد، 
يــصــبــح هـــنـــاك عــــدة ســـيـــنـــاريـــوهـــات، فــإمــا 
أن يــؤدي إلــى كــارثــٍة على الــدولــة، وهــو ما 
حدث في مصر بالفعل في يونيو/ حزيران 
ــة الــجــديــدة إلــى  ــ 1967، أو قـــد تــــؤدي األزمـ
انقالٍب جديٍد من داخــل املؤسسة. ويؤدي 
ذلـــك إلـــى تــكــرار املــأســاة مـــرة أخــــرى، أو قد 
تجري املؤسسة العسكرية استبدااًل سلميًا 
قــانــونــيــة للشخص  بــــإجــــراءات  هـــادئـــًا، أو 
املـــوجـــود فـــي املـــواجـــهـــة، واملــمــثــل ملــصــالــح 
املؤسسة. وهناك السيناريو األكثر نضجًا 
، وهــو الــوصــول إلــى صيغة 

ً
واألكــثــر شــهــرة

ــاق جــــديــــد، لـــلـــمـــشـــاركـــة فــي  ــ ــفـ ــ جــــديــــدة واتـ
السلطة بن السياسين والعسكرين، بما 
الحفاظ على  يحفظ مصالح املؤسسة مع 
والسيناريو  املدني،  والحكم  الديمقراطية 
لــلــتــحــول  بـــالـــفـــعـــل،  مــــا أدى،  األخــــيــــر هــــو 

الديمقراطي التدريجي في بالٍد عديدة.
)ناشط مصري معتقل(

توظيفات النظام لتفجيرات جبلة وطرطـوس

الغوطة تفتح السؤال... سورية إلى أين؟

مرّة أخرى.. عن بحٍث منذ 27 عامًا

عندما تتراجع شعبية 
حزب اهلل في جنوب لبنان

يوظف النظام 
األسدي، بنسختْيه، 

دماء السوريين 
في خدمة بقائه

علّمتنا الثورة السورية 
أنه ال يوجد مستحيل، 

عندما تتّوفر اإلرادة 
ونبدأ العمل

تحولت معظم 
دول أميركا الجنوبية 

إلى الديمقراطية 
بعد عقود في 

األنظمة السلطوية

آراء

معن البياري

 
ٌ
طوى صفحة

ُ
ت أن  ما  املتحدة  والواليات  املغرب  السياسية بني  »املناوشات«  وأّن  أما 

الصحيح عن وجــود عالقة شراكٍة  الكالم  فذلك يجعل  أخــرى،  منها حتى تستجّد 
أقــرَب  واشنطن،  حليفات  من  الرباط  معها وصــف  يجوز  البلدين،  بني  استراتيجيٍة 
 باتت تشهدها العالقات 

ً
إلى الّرطانة التي ليس في وسعها أن تخفي خالفاٍت عميقة

بني العاصمتني. وعندما يتم استدعاء السفير األميركي في الرباط إلى مقر وزارة 
الخارجية املغربية، األسبوع املاضي، لُيسمعه وزيٌر منتدب ما »يؤكد تالعبًا واضحًا 
حقوق  بشأن  األميركية  الخارجية  تقرير  ها 

ّ
تضمن وقــائــع  فــي  فاضحة«  وأخــطــاء 

إلى  املغرب يجنح  القرار في  أن صانع  لعام 2015، فذلك يعني  املغرب  اإلنسان في 
ترسيم ما قاله غير وزيــر ومــســؤول مغربي عن عــدم حاجة بــالده إلــى دروٍس من 
أميركا وغيرها بشأن حقوق اإلنسان، بل ورفضها أّي لوٍن من الوصاية عليها، وفي 
البال ما ترّدد أن امللك محمد السادس إنما قصد الواليات املتحدة تحديدًا )والله أعلم( 

 ألحد. 
ً
 تابعة

ً
في قوله، في قمة الرياض الخليجية املغربية، إن بالده ليست محمية

جـــاءت حـــّدة الغضب املــغــربــي مــن التقرير األمــيــركــي الــســنــوي، هــذا الــعــام، شــديــدة، 
 متنوعة، وبــعــيــدًا عن 

ٌ
 وإعــالمــيــة

ٌ
 وأهــلــيــة

ٌ
وشــاركــت فــي تظهيرها فــاعــلــيــاٌت رســمــيــة

ا 
ّ
املــزاودات الكالمية إّياها، أوجز وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، وأوفــى، مل

قال إن املغرب يعرف تقدمًا في ملف حقوق اإلنسان، غير أن هناك نواقص كثيرة، 
وإن املواطنني املغاربة يعرفون جوانب القوة والضعف في أوضاع حقوق اإلنسان في 
بالدهم. وإذ أقّرت الخارجية األميركية بخطأ، قالت إنه غير مقصود، عندما أوردت 
في تقريرها اسم مدير األمن الوطني املغرب، فيما لم يكن الرجل في هذا املوقع، فإن 
 تم في مواضع في التقرير لم يكن 

ً
هذا األمر يجوز التدليل به للذهاب إلى أن ارتجاال

مدققًا، وال مستوفيًا تفاصيله الالزمة. 
جاءت هذه النوبة من إظهار »عني حمراء« مغربّية للصديق األميركي، الحليف السابق 
ربما، والشريك حتمًا، بعد نازلٍة أغضبت املغرب إلى حد كبير، وليس ثّمة ما ُيغضبه 
مثل اللعب في ملف الصحراء. والظاهر أن العقل السياسي األميركي لم يصل إلى 
يواصل  العكس،  إنــه، على  بل  القضية،  لهذه  نهائي   

ّ
بحل املساهمة  بوجوب  القناعة 

مناوراٍت ومراوغاٍت مع الرباط بشأنها، ومن جديد هذا الحال، ما عرفه مجلس األمن 
الدولي، في إبريل/ نيسان املاضي، عندما تصّرفت واشنطن، في صياغة مشروع 
قراٍر بشأن الصحراء »بما ُيعاكس روح الشراكة التي تربطها باململكة املغربية«، على 
 
ً
بدا مياال الــذي  األميركي  املسلك  املغربية »تأسف« من  للخارجية  بيان  ما جاء في 

إلى استنزاف الرباط في ضغوٍط ال تنهض، بالضرورة، على حقائق ظاهرة، ووقائع 
معلومة.  ولكن، ليس املنظور األميركي في ملفاتنا العربية قدرًا ال راّد له، ففي وسع أي 
دولٍة عربيٍة أن تواجه الواليات املتحدة في نزاٍل سياسيٍّ ودبلوماسي، إذا ما تسلحت 
 على ذلك في إحباطها مشروع قرار 

ً
بإمكانات قّوة قرارها، وقد يّسرت الرباط دليال

مراقبة  على تضمني  عمل  األمــن،  في مجلس  العام 2013  في  واشنطن  به  تقّدمت 
حقوق اإلنسان ضمن مهمات بعثة األمم املتحدة في الصحراء املغربية )أو الغربية(، 
وذلـــك عــنــدمــا فــوجــئــت اإلدارة األمــيــركــيــة بــإلــغــاء املــغــرب مـــنـــاوراٍت عــســكــريــة، كانت 
مقّررة في تلك الغضون، وقد تصدت الرباط للمشروع املذكور بحركية دبلوماسّية، 
اضطّرت واشنطن إلى سحبه. واملعلوم أن أي تجاوزاٍت تحدث في أقاليم الصحراء 
همل التأشير إليها، وال إعالء الصوت بصِددها، 

ُ
)الساقية الحمراء ووادي الذهب( ال ت

في  الجزائر  همة  أن  أيضًا،  واملعلوم،  عــديــدة.  مغربية  حقوقية  وجمعياٌت  منظماٌت 
للمغرب،  الصديق  اللوبي  وأن  نشطة،  األميركية  الساحة  في  املغرب  على  التنغيص 
 في غير شأن، ربما ألن الزمن غير 

ً
في الساحة نفسها، يخوض معارك ليست هينة

الزمن، فأميركا الراهنة ليست ذلك الحليف املعهود للمغرب وغيره من العرب، كما أن 
االنفتاح املغربي، وغيره، على الصني وروسيا، في إقامة الشراكات وتبادل املصالح 
واملنافع، نشط وبنّي... واألرجح أن نوبات التوتر بني الرباط وواشنطن ما صارت تزيد 

أخيرًا إال ألن لهذه املفاعيل تأثيراتها واختباراتها.

زياد خداش

ما إن تفتح كتاب »الكلمة التي صارت مدينة« حتى  تصعد إلى وجهك، مثل ينبوع 
املنهوب.  الطازج غير  األنيق، وجمالها   بوضوحها 

ً
كاملة الفلسطينية  مرح، حيفا 

ــّرر جــونــي مــنــصــور كــامــل حيفا مــن مــيــنــاء وجــبــل، مستعيدًا كــامــل ذاكــرتــهــا،  حـ
التحرير  يبقى خــارج  املسيانية، ال شــيء  الــغــزاة  أن تدهمها رؤى  وأزمــانــهــا، قبل 
فــي كــتــاب جــونــي معلم الــتــاريــخ املخلص والــنــاشــط اآلن فــي جــمــع  ذاكـــرات القرى 
الفلسطينية املهّجرة. استعاد املعلم  هدوء حيفا وسالمها، مستدرجًا ضحكات 
الحيفاويني والحيفاويات على شواطىء املتوسط، واسترخاءهم الصباحي بمالبس 
املدينة،  بيوت  والحكايات شــرفــات  بالصور  واســتــدعــى  وأســــّرة،  أرائـــك  الــنــوم على 
وأدبائها  وصحفها  وفناراتها  وبحارتها  مينائها  وعمال  وعائالتها  ومشافيها 
وأعيادها و سفنها، ومسارحها وسكة حديدها وعرباتها ومدارسها وبرجها. ال 
يقاوم قارىء الكتاب الرغبة في الصراخ )هذا إذا كان من النوع الذي يقاوم البكاء(، 
وهو يشاهد ما كان من حيفا، وما بقي منها، كل ما نراه في كتاب حيفا املحّررة، 
يقتل ويغيظ، لكنه أيضًا يحيي ُوينهض، كيف سيتحمل الفلسطيني رؤية الفارق، 
النفسية،  لألمراض  أو مشفى  أنقاض مدرسة،  على  ُمقامًا  وهو يشاهد مرقصًا 
منتصبًا على بقايا مبنى لجريدة شهيرة؟ كيف سيتحمل قلب الفلسطيني رؤية 
الذي حدث وملاذا  ساحة الحناطير، وقد صارت ساحة باريس؟ كيف سيفهم ما 

حدث؟ أليس موتًا صغيرًا ذلك الفارق؟ 
 حقيقة ضرورة كتابة حيفا، وباقي مدن فلسطني صورًا 

ً
من جهة أخرى، تبدو جلية

، في مناٍخ 
ً
التي تأتي اآلن، والتي ستأتي مستقبال وقصصًا، خصوصًا لألجيال 

منقوٍع في طني الهزيمة حتى العنق. قنبلة هذا الكتاب صــاروخ هــادئ وسيل من 
التظاهرات الصامتة، مدافع من ذاكــرة نار تتأبى على االنطفاء. ليس للفلسطيني 
هو  الكامل  فــاملــوت  ويحلم،  ــر 

ّ
ويــتــذك أن يستعيد  واملــحــاصــر ســوى   

ً
قليال املقتول 

غياب الحلم، ال تموتوا بشكل كامل أيها الفلسطينيون، تزّوجوا من الحلم، وأنجبوا 
كثيرين من أطفال األمل، هزيمة الجغرافيا حادثة قتل، لكن هزيمة الذاكرة مجزرة، 

كل هذا يقوله كتاب: )حيفا الكلمة التي صارت مدينة(.
الكتاب الضخم صادر في حيفا عام 2015 على نفقة الباحث، بذل فيه جهدًا خارقًا 
وأبناء  ومعارفه  أصدقائه  من  توثيقيٍة  بمساندة  حيفا،  ذاكــرة  قــاع  إلــى  للوصول 

مدينته، كحنا أبو حنا ورياض فاخوري وعباس شبالق وغيرهم.
قصة حيفا هي قصة مدن فلسطني كلها، فهذه املدينة التي يصفها جوني منصور 
كم  الشهّية.  الله  بأراضي  أبناؤها  اللتني يصفهما  وعكا  يافا  بالجنة هي شقيقة 
أحلم بكتاٍب لكل مدينٍة في فلسطني مثل هذا، كتب تنهض فلسطني من رمادها، 
تنهضها بالصور والقصص، تنتشل وجهها القديم من البئر الذي ألقي فيه، ليس 
، هذا متاح وسهل، يحتاج فقط إلى روح من العزيمة، وجهد كثير، 

ً
هذا مستحيال

ويحتاج إلى فلسطني داخلنا.
 لحضور محاضرات جوني منصور في رام الله عن تاريخ املكان 

ً
ال أفّوت فرصة

يحاضر  إلى جوني، وهو  والحكاية. من يستمع  بالصورة  املشطور  الفلسطيني، 
كائن  ثّمة   عليها،  بالخوف  التي خطفوها، وكسروا معاملها، ال يشعر  عن حيفا 
ثّمة  املــكــان،  روح  على حماية  ثّمة عزيمة  يتحّدث،  وهــو  قربه  يجلس  األمــل  اسمه 
البقاء  فــي  أعلى  نموذجًا  يقدم  ثّمة شعب حــي،  الظلم،  إزالـــة  مظلوم مصمم  على 
التهويد والطمس. جوني منصور أحد  الــرغــم مــن كــل مــحــاوالت  والــصــمــود، على 
مثقفي  فلسطينيي الداخل لم يثبتوا فلسطينيتهم، فهذه الهوية ال تثبت بل تعاش، 

قّرروا أن يكونوا شعالٍت دائمة  االشتعال إلنارة الطريق وحفظ الصوت.
قّرر الحيفاويون أن »ساحة باريس« ليست سوى فكرة ال معنى لها في يومياتهم، 
وتغيير اسم شارع أو ساحة ال يغّير ما في قلوب الناس، ما زالت الحناطير تسرح 

 ألحٍد على لجمها.
َ
وتمرح في ذاكرة املكان، ال قدرة

سالمة كيلة

طرح مصطلح سورية املفيدة منذ مدة، وكان يعني أن السياسة اإليرانية تميل، بعد 
النظام،  إلــى غير مصلحتها ومصلحة  الــســوري  الــصــراع  في  القوى  ميزان  اختالل 
 إلى 

ً
إلى تشكيل »دولــة علوية«، تمتد من دمشق مــرورًا بالقلمون وحمص، وصــوال

الجغرافي. فتكّرر  االمتداد  القلمون وحمص، لضمان  لهذا، سيطرت على  الساحل. 
املصطلح انطالقًا من ذلــك. لكن، ما زال هناك من يكّرر أن املسار يفضي إلى بناء 
القوى، ويعملون على  الــروس، وأعـــادوا تغيير ميزان  أن تدخل  املفيدة، بعد  سورية 

حسم الصراع على األرض.
يبدو أن رئيس وفد املعارضة في املفاوضات، أسعد الزعبي، ما زال لم يفارق »زمن 
إيران«. لهذا، عاد يكّرر الفكرة نفسها، أي أن ما يجري هو بناء سورية املفيدة، وكيان 
كردي في الشمال. كما يبدو أنه ال يعرف »الطموح الروسي«، وال إصرار النظام على 
السيطرة على كل سورية. وهو، كذلك، يجهل الوضع على األرض، الوضع الذي يشير 
إلى »الترتيب« الذي يشتغل عليه النظام مع إيــران وروسيا، والــذي يهدف إلى دحر 

الكتائب املسلحة وفرض السيطرة التامة على كل سورية.
ال يعرف أسعد الزعبي حاجة روسيا لحقول النفط في شرق سورية، حيث وقعت 
ذلك سنة 2012،  وأكملت  استثمار بعضها منذ سنوات،  الروسية عقود  الشركات 
وشركاتها تنشط فيها اآلن، أي وهي تحت سيطرة تنظيم الدولة اإلسالمية )داعش(، 
حيث نشرت املعلومات عن التعاون النفطي بني »داعش« والنظام وروسيا. وبالتالي، 
ال يعرف أن »داعش« هذه هي شكل السيطرة الروسية على الشرق السوري، والذي 
يجب أن يبقى جزءًا من سورية الخاضعة لسيطرة النظام، وتحت االنتداب الروسي، 
إنها أداة روسية. وأن داعش تحاول التمدد والسيطرة على الجزء الباقي من الحدود 
مع تركيا، بالتعاون مع الروس والنظام وإيران. لهذا، »تضمن« روسيا سيطرتها على 

الشرق والشمال السوريني، إذا استطاعت ذلك.
التي توجد فيها املجموعات السلفية والجيش السوري الحر، وما زالت  أما املناطق 
الـــروس والــنــظــام وإيـــران هــو تعزيز دور جبهة  تــدافــع عنها، فما يمكن أن يــقــوم بــه 
املناطق،  تلك  الكاملة على  للسيطرة  ربما  ثم  ومــن  الــثــورة«،  »بيئة  لتخريب  النصرة، 
»املقاتلني«  مــع  تفاهمات  عقد  ثــم  ومــن  فيها.  السلفية  واملجموعات  الــثــورة  وهزيمة 
في تلك املناطق وغيرها، لتتحقق السيطرة الكاملة على كل سورية. ربما هذه هي 
اإلستراتيجية الروسية، وروسيا تناور في املفاوضات، والتي تعني أنها تهدف إلى 
كسب سورية وليس جزءًا منها. لهذا، تنشر القواعد العسكرية، ليس في الساحل 

فقط، بل في حمص وتدمر أيضًا.
لبنان والعراق  أتــت بها من  التي  القوى  أمــام ضعف قدرتها، بكل  إيــران  ربما مالت 
وباكستان وأفغانستان وغيرها، إلى أن تفكر بالحفاظ على »سورية املفيدة«، لكن 
التدخل الروسي أشاح النظر عن الفكرة، وبات الهدف هو السيطرة على كل سورية، 
أي هزيمة الثورة التي جرى اختراقها بمجموعاٍت أصوليٍة وسلفية »جهادية«، والتي 

يمكن أن يلعب بعضها دورًا خطيرًا للوصول إلى ذلك.
املــيــل إلى  ليس تقسيم ســوريــة مــطــروحــًا، ليس نتيجة كــل مــا سبق فــقــط، بــل ألن 
التقسيم يمكن أن يفضي إلى حرٍب إقليميٍة، نتيجة خوف تركيا من تفكيكها، وحتى 
إيران تخاف املصير نفسه، فهما دولتان تتشكالن من قوميات. وبالتالي، ال يشير 
الوضع الدولي إلى قبول ذلك، هذا ما يظهر واضحًا في شمال العراق، حيث لم يستطع 
األكراد الحصول على االستقالل، على الرغم من السيطرة الكاملة على الشمال. لهذا، 
ما هو ممكن في سورية هو »الفيدرالية« القائمة على أساس طائفي وإثني، لكن في 
دولة »موحدة«، خاضعة لروسيا. وهذا يتوافق مع مصالح روسيا التي تريد سورية 
طلق التصريحات على عواهنها، من 

ُ
، وليس سورية املفيدة. الوضع أدق من أن ت

ً
كاملة

دون أن ُيفهم الواقع بعمق ودقة، فاألمور ال تحتمل التصريحات العشواء، والتخويف 
من أوهام، وتجاهل املشكالت الحقيقية. 

يحدث بين الرباط وواشنطن كتاب قاتل حّرر حيفا

سورية المفيدة .. وهمًا مزمنًا
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معــروف أن الكــوارث توحــد الشــعوب، وتنســيهم الحــزازات والثــارات، حتــى 
املتوغــل فــي النفــوس منهــا، لكــن مــا أصبــح مالحظــا فــي مصــر أن الكــوارث 

أصبحت تؤصل الخالفات وتعمقها بني أبناء الشعب الواحد.
هل من املعقول أن يفرح إنســان ملوت إنســان؟ هذا تســاؤل أصبح، لألســف 
الشديد، مطروحا بعد ما عاشته مصر من أحداث أخيرًا، مصر التي اشتهر 

شعبها برقة الطبع ورهافة الحس، أصبح يطرح فيها مثل هذة األسئلة!
بمجرد حدوث كارثة قومية، من املفترض أن تدمى لها قلوبنا جميعا، تجد 
حالــة مــن التربــص الغريــب غيــر املحترم، يحــاول كل فريق أن يطــّوع الحادث 
املأســاوي ليخــدم وجهــة نظــرة، فتجــد حــزن الحــادث يتضاعــف فــي قلــوب 
 على مدى 

ً
ذوي الضحايــا، بــني هجــوم املعــارض الــذي يرى هذا الحادث دليال

اإلهمال الذي تسبب فيه النظام، فيسارع بعضهم بتفسير هذا النقد الذي لم 
ينتق صاحبه توقيته على أنه نوع من الشماتة، وبني دفاع املؤيد للنظام الذي 
يريد الدفاع عن وجهة النظر التي يخدمها، بصرف النظر عن مدى صدقها 
أو كذبهــا، وبالطبــع يخــون أي شــخص يحــاول أن يوضــح الحقيقــة، وإن كان 
هــذا التوضيــح البــد منــه. يــا قومنا، يا أهــل مصر.. ملــاذا ال تحترمون الحزن، 
وتقفون صامتني، ولو لحظة أمام جالله، أرجوكم أن تضعوا أنفسكم مكان 

أهالي الضحايا الذين تلحقونهم بذويهم املفقودين بصرعاتكم الدنسة.
مــا أثــار حزنــي، بعدمــا أثــار غضبي هو حادث الطائــرة املصرية األخير، وما 
طــاول ســمعة الضحايــا فيــه مــن نقــد وتجريــح. ال أتصــور أن أي إنســان، أيــا 
كانت جنسيته، قد يقول إن الطيار املصري انتحر، وال عذر ملرّدد مثل هذه 
األراجيف أن شــبكة عاملية مثل »ســي إن إن« مصدر الخبر، ألم تمّرر الخبر 
ر في ما أثر مثل هذا الخبر 

ّ
على ضميرك قبل أن تمّرره على عقلك، ألم تفك

على أهل الطيار الفقيد، أتجمع على أبيه وأمه مرارة الثكل وعار الشائعة التي 
ترّددهــا أنــت بمنتهــي األريحية. رأيت كثيرين ممن يســمون أنفســهم خبراء 
يهرفون بما ال يعلمون، ولم يعلمه إلى وقت كتابة هذة السطور أكبر خبراء 
العالــم، هــل كنــت تنتظــر ضربــة حــظ تخدمــك، فيوافــق تحليلــك واقــع األمــر، 
فتنــال الشــهرة التــي تلهــث وراءهــا مــن فتــرة، ولــم تدركها وقد وخط الشــيب 
فوديــك، اســمح لــي أن أخبــرك، ســيدي الخبيــر، أنــك، بهــذا الفعــل، ال تعــدو عن 
كونك مقامرًا، وليت األمر اقتصر على القمار، فأنت ال تقامر بشيء تملكه، 

أنت تقامر بمصائر أناس، ال يستطيعون الدفاع عن أنفسهم .
علي خيري )مصر(

منذ أعلن تنظيم الدولة اإلســالمية )داعش(، بقيادة أبو 
بكــر البغــدادي، فــي يونيو/ حزيران من العام 2014 عن 
إقامــة دولــة الخالفــة، بــدأت تنهــال عليــه صكــوك الــوالء 
والطاعــة مــن تنظيمــات مشــابهة فــي امليــول اإلجراميــة 
والفوضويــة، مــن مناطــق مختلفــة وبعيــدة حــول العالم، 
مثــل نيجيريــا وأفغانســتان وروســيا، إلــى جانــب ليبيا 
التكتــل ذي  هــذا  مــن  الرغــم  علــى  وتونــس، وغيرهمــا. 
الرقعــة الجغرافيــة الهائلــة، والتــي يعجــز عــن صناعتــه 
ســوى البلــدان العظمــى، إال أن طبيعــة العالقــات بني هذه 
التنظيمات املتطرفة اإلجرامية تبقى غامضة، لصعوبة 
واملترابطــة حولهــا  الكافيــة  املعلومــات  علــى  الحصــول 

وحول تنسيقها مع داعش األم.
وعلــى الرغــم مــن تلــك الصعوبــة، اســتمر التنظيــم فــي 
نشــر مــواده الدعائيــة علــى الشــبكة العنكبوتيــة، والتــي 
تؤثــر بشــكل فعــال علــى زيــادة أنصــاره حــول العالــم، 
كمــا أنــه مســتمر فــي نشــر مــواده التــي تبــث عمليــات 
اإلعــدام املختلفــة مــن قطع الــرؤوس والرمي بالرصاص 
والحــرق، والتــي وصفت مــواد صورت وأخرجت بأيدي 
أنــه  الخبــرة، كمــا  خبــراء ســينيمائيني مهــرة، واســعي 
مســتمر أيضا ببث تهديداته للغرب والشــرق، واألغرب 
أن وســائل اإلعــالم، علــى اختالفهــا، ســرعان مــا تأخــذ 
تلــك املــواد لنشــرها علــى نطاق واســع، األمر الذي يخدم 
التنظيم أيما خدمة. يعتبر فرع داعش في والية سيناء 
املصرية من أكثر التنظيمات التي أعلنت والءها لداعش 
 كبيرًا كونه يخدم نظام السيســي 

ً
األم، وهــو يثيــر جــدال

بشــكل فعال، عبر ســعيه إلى تفريغ الشــريط الحدودي 
مــع الكيــان الصهيونــي، وتحقيــق أمــن إســرائيل املرجو 

على هذا الشريط وقطع إمدادات السالح لحماس.
منذ اســتولى السيســي على الحكم في مصر، وتنظيم 
واليــة ســيناء يعطــي املبــررات الالزمــة لتنفيــذ عمليــات 
الحــدودي  الشــريط  طــول  علــى  العســكرية  السيســي 

العمليــات  حتــى  ســيناء،  فــي  الصهيونــي  الكيــان  مــع 
العســكرية املشــتركة مع طائرات األباتشي الصهيونية، 

والتي كان يظهر أنها تقصف مسلحي والية سيناء.
قــد  بليبيــا،  فــزان  واليــة  برقــة،  واليــة  طرابلــس،  واليــة 
يكــون تنظيــم داعــش بليبيــا مــن أقــدم التنظيمــات التــي 
أعلنــت والءهــا للتنظيــم األم، داعــش، بــني كل التنظيمات 
اإلرهابيــة التــي انتشــرت حــول العالــم، إذ أسســت هــذه 
فــي  القذافــي  معمــر  نظــام  إطاحــة  بعيــد  التنظيمــات 
البــالد  التــي عمــت  العارمــة  الفوضــى  2011، مســتغلة 
حيــث  واألمنــي،  السياســي  الصعيديــن،  علــى  وقتهــا، 
فــي  برقــة  البــالد، وواليــة  غــرب  كانــت واليــة طرابلــس 
الشــرق، وواليــة فــّزان فــي الجنــوب، فكانــت هنــاك قيادة 
مركزيــة لهــذه التنظيمــات الثــالث. تنظيــم واليــة صنعاء 
فــي اليمــن، والــذي أعلــن والءه لداعــش األم فــي مــارس/ 
آذار 2015، عندمــا أعلــن مســؤوليته عــن سلســلة مــن 
التفجيــرات املميتــة والوحشــية فــي املســاجد واألســواق 
فــي جميــع أنحــاء صنعــاء، حيــث اســتغل فرصــة الفراغ 
األمنــي، عقــب الحرب الدائــرة بني قوات التحالف، بقيادة 
العربيــة الســعودية واملتمرديــن الحوثيــني. والغريــب أن 
معظم منتســبي والية صنعاء من املنشــقني عن تنظيم 
أن  إذ  عامليــا،  األخطــر  يعتبــر  زال  مــا  والــذي  القاعــدة، 
وحشــية داعــش وبهيميتــه أغرت املنشــقني املتعطشــني 
للعنــف والدمــاء، والجاهزين دائما لتنفيذ تلك األجندات 

التي ترمي إلى إشعال الفنت والحروب في املنطقة.
تنظيــم واليــة خراســان فــي أفغانســتان، أعضــاء هــذا 
التنظيــم هــم بمجملهم ممن انشــقوا عــن حركة طالبان، 
وأصبحــوا أعــداء لهــا. فــي باكســتان وأفغانســتان، كان 
أول عمــل إجرامــي لواليــة خراســان، قبــل إعالنها الوالء 
لداعش األم، هو تفجير القنصلية الباكستانية هذا العام 
فــي مدينــة جالل أبــاد األفغانية. والية الدولة اإلســالمية 
فــي غــرب إفريقيــا »بوكــو حــرام« ســابقا فــي نيجيريــا: 

جــّراء  حاليــا،  التنظيــم  هــذا  ضعــف  مــن  الرغــم  علــى 
هجمــات الجيــش النيجــري عليــه، واستســالم كثيريــن 
مــن منتســبيه للقــوات الحكوميــة النيجيريــة، إال أنــه مــا 
املنطقــة.  لداعــش األم ويشــكل خطــرا علــى  زال ذراعــا 
واليــة نجــد فــي اململكــة العربيــة الســعودية: قبــل إعــالن 
الــوالء لداعــش األم كان إعــالن املســؤولية عــن هجمــات 
مميتة طالت مســاجد للشــيعة في الســعودية والكويت، 
راح ضحيتهــا عشــرات، باإلضافــة إلــى هجمــات طالــت 
املراكــز األمنيــة والحكوميــة فــي كال البلدين، بعد إعالن 
الــوالء لداعــش، مــا أثــار مخــاوف تجــاه تنامــي نفوذ هذا 
التنظيــم فــي الخليــج العربي. واليــة القوقاز، والتي تضم 
أنغوشــيا والشيشــان وداغســتان جنوب روسيا: حقق 
هذا التنظيم مؤخرا نجاحات في فرض نفوذه كتنظيم 
إرهابــي تابــع للتنظيم املركــزي، وتعتبر هذه النجاحات 
ضربــة قويــة بحــق اإلمــارة اإلســالمية التابعــة لتنظيــم 
القاعــدة فــي منطقــة القوقــاز، والتــي قامــت هــي بدورهــا 
فتــرة طويلــة مــن خــالل العمليــات اإلرهابيــة املناهضــة 
اإلرهابيــة  التنظيمــات  مــن  الــوالء  إعالنــات  للحكومــة. 
لداعــش األم عــادة مــا تســبقها هجمــات وحشــية مميتة 
علــى املســاجد، واملراكز األمنيــة والحكومية، أو عمليات 
نوعيــة تحصــد عشــرات بــل مئات األرواح، مــا يدل على 
وحشية هذا التنظيم ودمويته وبهيميته، والذي يسعى 
إلــى نشــر رعبــه حول العالــم. لكن الســؤال الكبير، كيف 
الــذي أسســته شــرذمة مــن مدمنــي املخــدرات  لداعــش 
واملحكومني بقضايا اغتصاب وقضايا جنائية أخرى، 
أن يؤسسوا لتكتل دولي إرهابي واسع النطاق والنفوذ، 

كالتكتل الذي نراه، هل يعقل ذلك؟
ربمــا، وراء هــذا التنظيــم الدولــي وكاالت إســتخباراتية 
عامليــة وقــوى عظمى، تســعى منه إلــى تنفيذ مخططاٍت 

جهنمية كثيرة.
بشار طافش )األردن(

فضاء مفتوح

آراء

كمال عبد اللطيف

التــي صاحبــت  اإلعالميــة،  الضجــة  تابعــُت 
بمنصــب  وفــوزه  بريطانــي  مواطــن  ــح 

ُّ
َرش

َ
ت

عمــدة مدينــة لنــدن، فوقفــت علــى جملــٍة مــن 
 فــي 

ً
املعطيــات، التــي يمكــن أن تكــون مفيــدة

معاركنــا املتواصلــة، مــن أجــل ترســيخ قيــم 
وآليات املشــروع السياســي الديمقراطي في 

مجتمعاتنا.
فــي  بريطانيــا  فــي  حصــل  مــا  يكشــف 
املوضــوع املذكــور أن قــوة النظــام السياســي 
املفتــوح،  طابعــه  فــي  ــل 

َّ
تتمث الديمقراطــي 

ست بتقنيات  سواء في املجتمعات، التي تمرَّ
اتهــا ومآثرهــا، أو فــي  الديمقراطيــة وإجراء
املجتمعــات التــي ما فتئــت تبحث عن طريٍق 
فــي  ــرُت،  وتذكَّ وعتباتهــا.  أبوابهــا  لولــوج 
العربيــة،  ــب 

َ
خ

ُّ
الن دفــاع  أن  نفســه،  الســياق 

السياســي  املشــروع  عــن  واليــوم،  باألمــس 
الديمقراطــي، كان وال يــزال ينــدرج فــي إطــار 
دفاعهــا املتواصــل عــن التحديث السياســي، 
للمبــادئ  َســة  ؤسِّ

ُ
امل الحاضنــة  باعتبــاره 

الكبــرى للديمقراطيــة، فــي مختلــف أوُجهها 
وحاالتها. 

ال يمكــن أن ُيفهــم فــوز صــادق خان بمنصب 
عمــدة واحــدٍة مــن أكبر العواصم فــي العالم، 
إال فــي إطــار املبــدأ الــذي ُيِقــرُّ بأنــه ال حــدود 
د واختالف،  َعــدُّ

َ
مغلقــة للديمقراطيــة، إنهــا ت

ال  كثيــرة  معطيــاٍت  يســتدعي  د  َعــدُّ
َّ
والت

عادل شديد

منــذ اللحظــة األولــى لإلعــالن عــن االتصــاالت 
حكومــة  لتوســيع  الداخليــة  اإلســرائيلية 
بنيامني نتنياهو، وضم حزب إسرائيل بيتنا 
اليمينــي القومــي، بزعامــة أفيغــدور ليبرمــان، 
لهــا، بــدأت وســائل اإلعــالم العربيــة والدوليــة 
ومهــم.  الفــت  بشــكل  املوضــوع  مــع  التعاطــي 
فــي حالــة  املنطقــة ســتدخل   بــدا وكأن  حيــث 
جديــدة  مــن التطــّرف والحــروب واالســتيطان، 
وكأن الظروف الحالية من الناحية السياســية 
واألمنية  جيدة  ومستقّرة، وهنالك خشية من 
انهيارها، بعد انضمام أفيغدور ليبرمان لها.
فــي   وحتــى   والعالــم،  املنطقــة  فــي  أحــد  ال 
عنجهيــة  بشــأن  يختلــف  نفســها،  إســرائيل 
ســواء  حزبــه،  وكذلــك  وعدوانيتــه،  ليبرمــان 
تجاه شرائح يهودية غربية ليبرالية، وسواء 
ضد الشعب الفلسطيني واألمة العربية، فهو 
كل  مالحقــة  مشــروع  صاحــب  أنــه  املعــروف 
الجمعيات الحقوقية اإلســرائيلية اليســارية، 
اإلســرائيلي،  القضائــي  الجهــاز  ولجــم 
والحــد مــن صالحيــات محكمــة العــدل العليــا 
اإلســرائيلية، علــى الرغــم مــن أنهــا جــزء مــن 
تحــاول  إنهــا  بــل  ال  ومؤسســاته،  االحتــالل 
القوانــني  علــى  القانونيــة  الصبغــة  إضفــاء 
احتالليــة  وقوانــني  اليهوديــة،  العنصريــة 

ة، وال   بصــورة قطعيَّ
ً
تكــون دائمــا محســومة

بطريقــة ميكانيكيــة. ومــن هنــا، فــإن املعارك 
مجتمعــات  فــي  د  تتجــدَّ أو  تنشــأ  التــي 
ــة ومفتوحــة مثل بريطانيا، تقتضي 

َ
َعْومِل

َ
ُمت

ببنــاء  وذلــك  التحديــث،  مواصلــة  دائمــا 
مــات  مقدِّ مــع  منســجمة  جديــدٍة  قــاٍت 

ُ
تواف

الحداثة ومآثرها.
يهتم الفاعل السياسي العربي الذي ُيواجه، 
رتهــا   مــن التداعيــات التــي فجَّ

ً
اليــوم، جملــة

التــي  انفجــارات 2011، بأشــكال االســتماتة 
يهتــم  كمــا  االســتبداد،  أنظمــة  تمارســها 
باألعــراق  النخــب  بعــض  ــن  تحصُّ بصــور 
وأشــجار النســب، وتوظيــف بعضهــا آليــات 
ومجتمعــات  الطوائــف  أنظمــة  وقواعــد 
خــالص  ال  أنــه  مــن  ــد  فيتأكَّ َحــل، 

ِّ
والن ــل 

َ
امِلل

وثقــل  التاريــخ،  أعبــاء  مــن  ملجتمعاتنــا 
املــوروث السياســي املحافــظ، إال بمواصلــة 
وباســتماتٍة  السياســي،  التقليــد  مناهضــة 
ن  مماثلــٍة الســتماتة القــوى املحافظــة، للتَمكُّ
التعاقــد  مــات  مقدِّ أمــام  املجــال  فتــح  مــن 
خيــوط  ونســج  والتاريخــي،  االجتماعــي 

الحاضر واملستقبل بواسطتها.
تــدور  التــي  عاِيــن أشــكال الصــراع 

ُ
عندمــا ن

ز 
َّ
َرَحاَها اليوم في املجتمعات العربية، يتعز

إيماننــا باملشــروع السياســي الديمقراطــي، 
عــن  املتواصــل  دفاعنــا  مبــدأ  معــه  ز 

َّ
ويتعــز

الرغــم  علــى  البشــري،  التاريــخ  يــة  َواِحدَّ
والُجــُدد  القدامــى  املحافظــني  ميــل  مــن 

كثيــرة يتــم  فرضهــا وتطبيقهــا علــى الشــعب 
الفلسطيني في الضفة الغربية والقدس، وهو 
الذي يدعو إلى  إخراج فلسطيني الداخل من 
دولــة إســرائيل وحرمانهــم مــن كل حقوقهــم 
املثلــث  فلســطيني  وطــرد  واملدنيــة،  القوميــة 
الفلســطيني فــي الداخــل إلــى مناطق الســلطة  
إنــه  كمــا  الغربيــة،  الضفــة  فــي  الفلســطينية 
يدعــو إلــى إعادة احتالل قطاع غزة، وإســقاط 
حكــم حركــة حمــاس هنــاك، واغتيــال القيــادي 
الكبير فيها إســماعيل هنية، وتطبيق أحكام 
فــي  يشــاركون  الذيــن  للفلســطينيني  اإلعــدام 
الســد  وقصــف  االحتــالل،  مقاومــة  عمليــات 

العالي، ومواقف هوجاء متطرفة كثيرة. 
يحــاول   أن  املوضوعيــة  مــن  ليــس  ولكــن، 
بعضهم إظهار القادم أكثر تطرفا  من السابق 
الســابق،   الحــرب  وزيــر  فتاريــخ  والحالــي، 
وفتــكا  تطرفــا  أكثــر  يعلــون،  بوغــي  موشــي 
 ضــد أبنــاء الشــعب الفلســطيني، حيــث 

ً
وقتــال

استشــهد أكثــر مــن 2200 فلســطيني فــي قطاع 
غــزة، مــن بينهــم أكثــر مــن 400 طفــل، وتدميــر 
هائــل فــي املنــازل والبنيــة التحتية  في الحرب 
العدوانيــة علــى غــزة صيــف 2014، عندمــا كان 
يعلون وزيرًا للدفاع، كما أن يعلون يعتبر من 
قيــادات الليكــود املتطرفــني الداعمني اســتمرار 
االســتيطان فــي الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة، 
مجــال  بقــاء   ،

ً
مســتقبال يمنــع،  واقــع  وإيجــاد 

فــي  ل  التحــوُّ ط. يحصــل 
ُّ
االســتبداد والتســل

السياســية، بصيــغ  أنظمتــه  وفــي  التاريــخ، 
عديدة خالل مراحل التاريخ املختلفة، منها 
ُرهــا  جِّ

َ
ف

ُ
ت فتئــت  مــا  التــي  الت  التحــوُّ نمــط 

ِبيــل مــا 
َ
ق أزمنــة الحــروب والصراعــات، مــن 

يجري اليوم في املشرق العربي.
فــي  ل  ــكِّ

َ
ِلُيش الديمقراطيــة  ســؤال  يعــود 

للتفكيــر  كبيــرًا  إطــارًا  العربــي  الحاضــر 
الراهــن، وهــو  فــي مآلنــا السياســي  دًا  ُمجــدَّ
مطلــب  إلــى  العمــق،  فــي  ُيحيــل،   

ٌ
ســؤال

الديمقراطيــة  أن  ذلــك  السياســي،  التحديــث 
فــي صورها املتعددة، وأشــكالها التاريخية 
مركزيــة  قاعــدٍة  علــى  تقــوم  املختلفــة، 
عــن  السياســي  تمييــز  قاعــدة  مشــتركة، 
عالقــات  وإبــراز  والطوبــاوي،  العقائــدي 
السياســي  بــني  القائمــة  القويــة  التداخــل 

متناثــرة، غيــر قــادرة علــى البقــاء والصمــود، 
حيث يرى أن الظرف الحالي الذي يشهد حالة 
االنقســام السياســي الفلســطيني، وما يشــهده 
املحيــط العربــي مــن صراعــاٍت إثنيــٍة ومذهبيٍة 

 الستكمال مشروعه.
ً
وطائفيٍة  فرصة

والفلســطينية  العربيــة  الفعــل  ردود  أّدت 
وزيــرًا  ليبرمــان  تعيــني  واملنتقــدة  الرافضــة 
يســتثمرها  أن  إلــى  اإلســرائيلي  للجيــش  
كونهــا  يعلــون،  وموشــي  نتنياهــو  بنيامــني 
علــى  كبيــرًا  خطــرًا  التعيــني  هــذا   إلــى  تنظــر 
ظهــر املذكورْيــن 

ُ
املنطقــة وتجــّدد الحــروب، وت

أنهمــا  كانــا حمامتــي ســالم، وأنهمــا يمثــالن 
املركــز فــي النظام السياســي اإلســرائيلي، على 

واملجتمعــي،  السياســي  والتاريخــي، 
والفعــل  السياســي  والعقالنــي،  السياســي 
التاريخــي،  والتدبيــر  التاريخــي  اإلرادي 
املفاهيــم  أزواج  قلــب  فــي  عاِيــن 

ُ
ن حيــث 

الحاملــة  املقدمــات  مــن   
ً
جملــة بنــا 

َّ
رت التــي 

أبعــاده،  فــي  السياســي  التحديــث  مشــروع 
عة. وقد ســاهمت،  وُصــوره التاريخيــة املتنوِّ
وتســاهم، الصراعــات املشــتعلة فــي املشــرق 
العربــي فــي خلخلــة كثير من مالمح املشــهد 
وهــي،  علــى حصولهــا،  الســابق  السياســي 
علــى الرغــم مــن كل الويــالت الناتجــة عنهــا، 
دًا النخراٍط  تضعنــا فــي طريــٍق يؤهلنا ُمَجــدَّ
 وأشــمل في عملية بناء أُســٍس نظرية، 

َ
أْعَمق

ِاَســبٍة للطموحات والخيارات التحديثية 
َ
ُمن

التي نروم بلوغها.
فــي  أفــق  السياســي  التحديــث  أن  نعتقــد 
التجريــب السياســي التاريخــي واإلنســاني، 
التجريب الرامي إلى تقنني الفعل السياسي 
اإلنســاني وفــق معاييــر تاريخيــة وضعيــة، 
معاييــر قابلــة للتطويــر فــي ضــوء التجــارب 
ها، البشــرية 

ُ
ِجز

ْ
ن

ُ
تهــا، وما زالت ت

َ
َجز

ْ
ن

ً
التــي أ

فــي  فإنهــا،  الديمقراطيــة،  أمــا  التاريــخ.  فــي 
رنــا، أفــق لترتيــب الحقــوق وتدبيرهــا  تصوُّ
اإلقنــاع  وأســاليب  والحــوار،  بالجــدل 
ق التي بنتها اإلنسانية خالل تاريخ 

ُ
والتواف

بنائها أنظمة الحكم ووســائله املعروفة في 
التاريخ.

)أكاديمي مغربي(

الرغــم مــن أنهمــا قتال من الشــعب الفلســطيني 
عنــه  املعــروف  ليبرمــان،  مــن  كثيــرة  أضعافــا 
ليبرمــان  ليــس  لذلــك،  والتلــون.  بالتقلــب  
أســوأ مــن ســلفه يعلــون، ال بــل إن عــدم خبرتــه 
العســكرية، وتناقضــه مــع النخبــة العســكرية 
وارتبــاكا،  تــرّددًا  أكثــر  قــد تجعالنــه  الحاليــة، 
وخصوصــا أن رئيــس الحكومــة اإلســرائيلية، 
بنيامــني نتنياهــو، األكثر تطرفا مــن ليبرمان، 
الحــرب  قــرار  النهايــة،  فــي  خــذ،  

ّ
يت مــن  هــو 

طبخــة   
َّ
أن يرّوجــون  الذيــن  أمــا  والتصعيــد. 

تصريحــات  بعــد  ســتتم،  وخاصــة  سياســية 
السيســي،  الفتــاح  عبــد  املصــري،  الرئيــس 
الحكوميــة  بالتركيبــة   

ً
جهــال يعكــس  فهــذا 

تعيــني  ويتضمــن  إســرائيل.  فــي  والحزبيــة 
علــى  ردًا  للحــرب  وزيــرًا  ليبرمــان  نتنياهــو 
تلميــح السيســي إلــى انضمام زعيــم املعارضة 
اإلســرائيلية إســحاق هرتســوغ إلــى الحكومة، 
اإلســرائيلية  هآرتــس  صحيفــة  كتبــت  وقــد 
عــن بصقــة إســرائيلية فــي وجــه السيســي مــن 
نتنياهــو. لذلــك، مــا زال الســالم الــذي ينشــده 
ليــس  وبالتالــي،  بعيــدًا.  الفلســطيني  الشــعب 
مطلوبا سوى مزيد من الصمود وإعادة النظر 
في الخطاب والبرنامج السياسي الفلسطيني 
الحالــي املعتــدل  الــذي ينهــار  يومــا بعــد يــوم، 

مع زيادة التطرف اإلسرائيلي.
)كاتب فلسطيني(

الهويــة  مبــادئ  حبــال  علــى  الرقــص  إلــى 
مــن  الرغــم  علــى  والخصوصيــة،  واألصالــة 
معاينتهــم أن املجتمعــات التــي ســبقتنا فــي 
م، َعَبــَرت املســالك الوْعرة نفســها  َرْكــب التقــدُّ
ْعُبــر اليــوم. ولهــذا نقــول إن االنتقــال 

َ
التــي ن

بعــض  عليــه  انفتحــت  الــذي  الديمقراطــي، 
الثــورات  فيهــا  نجحــت  التــي  املجتمعــات 
ــك مكاســب 

ُّ
ــُد الطريــق إلــى تمل العربيــة، ُيَمهِّ

شــريطة  الديمقراطــي،  السياســي  الخيــار 
فــي  يومــا  تكــن  لــم  الديمقراطيــة  أن  ــا 

َ
َوْعِين

 جاهــزة للقضــاء التــام علــى 
ً
ــة

َ
التاريــخ َوْصف

إبــداٍع  عمليــة  إنهــا  والفســاد،  االســتبداد 
متواصــل لخيــارات ومواقــف، وبنــاء حلــول 
مواجهــة  فــي  تســاعد  أن  يمكــن  اٍت  وإجــراء
اليــوم،  تتناســل،  التــي  يــات  َحدِّ

َّ
الت مختلــف 

تســمح  ولعلهــا  االجتماعــي،  محيطنــا  فــي 
وتاريخيــٍة،  نظريــٍة  ارتــكاٍز،  نقــط  ببنــاء 
ــي العقبــات الجديــدة التي 

ِّ
ــا مــن تخط

َ
ن

ُ
ن َمكِّ

ُ
ت

ز حداثتنا 
ِّ
نواجه اليوم، ونحن نبني ما ُيَعز

السياسية.
أعتقــد أن مــا منــح موضــوع العمــدة الضجة 
اإلعالمية التي واكبته هو الصراع املتواصل 
االندمــاج  بمســألة  واملتعلــق  العالــم،  فــي 
د هوياتها  االجتماعــي في مجتمعاٍت تتجدَّ
د مصادر تكوينهم  َجدُّ

َ
اتها، وت

َ
ن د ُمَكوِّ َجدُّ

َ
ِبت

 فعلية في 
ً
ووعيهم، وما يمنح اليوم راهنية

الواقــع العربــي ملزيــد مــن الدفــاع عــن الخيار 
مظاهــر  مقاومــة  ومواصلــة  الديمقراطــي، 

لقيــام الدولــة الفلســطينية علــى حــدود الرابــع 
مــن يونيــو/ حزيــران للعــام 1967. وهو اضطر 
إلهانــٍة  تعــّرض  أن  بعــد  اســتقالته،  لتقديــم 
مــن  إلقصائــه  مقدمــة  نتنياهــو،  مــن  كبيــرٍة 
حــول  معــه،  االختــالف  بعــد  الجيــش،  وزارة 
بالسياســة،  الجيــش  عالقــة  تخــص  قضايــا 
ومكانتــه فــي املجتمــع اإلســرائيلي، ومحاولــة 
القومــي  الدينــي  والتيــار  نتنياهــو،  بنيامــني 
االســتيطاني، املتمثــل بقاعــدة حــزب الليكــود، 
وحزب البيت اليهودي السيطرة على الجيش،  
الدولــة  جيــش  يســمى  مــا   مــن  وتحويلــه  
الحكومــة  رئيــس  نظريــة  حســب  والشــعب، 
اإلســرائيلية األول، ديفيــد بــن غوريــون،  إلــى 
جيش لدولة مستوطني الضفة الغربية )دولة 
العبــري  التعريــف  حســب  والســامرة،  يهــودا 
التوراتي(، حيث تعتبر الحكومة اإلســرائيلية 
تاريــخ  فــي   

ً
ويمينيــة تطرفــا  األكثــر  الحاليــة 

التــي  تركيبتهــا  بســبب  إســرائيل،  حكومــات 
 في قوة اليمني الديني والقومي 

ً
تعكــس زيــادة

والــذي  األخيــرة،  الســنوات  فــي  إســرائيل  فــي 
الفلســطينية،  بالحقــوق  االعتــراف  يرفــض 
ال بــل إنــه يــرى أنــه لــم يتــم حتــى اآلن االنتهــاء 
املتمثــل  الصهيونــي،  املشــروع  تحقيــق  مــن 
بالســيطرة علــى الحــد األقصــى مــن الجغرافيا 
الفلســطينية، مــع التخلــص مــن الحــد األقصى 
مــن الشــعب الفلســطيني، وتركهــم فــي معــازل 

في االحتفاء بالديمقراطية

لماذا هذه الضجة بشأن ليبرمان؟

يشكل سؤال 
الديمقراطية في 

الحاضر العربي إطارًا 
دًا في  للتفكير ُمجدَّ

مآلنا السياسي الراهن

تاريخ وزير الحرب 
السابق موشي 

يعلون أكثر تطرفًا 
وقتًال ضد أبناء الشعب 
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أمين محمد

شــرق  فــي  ــة 
ّ
الرق مدينــة  أهالــي   

ّ
يظــن لــم 

عــني  فــي  ســتصبح  مدينتهــم  أن  ســورية، 
واليابــس،  األخضــر  علــى  قضــت  عاصفــة 
حصــى، مــن فقــد ونــزوح وهجــرة 

ُ
وجــّرت ويــالت ال ت

وخوف، في قلب املحافظة التي تعاني منذ عقود من 
إهمال وإقصاء وتهميش.

ــة إلــى الواجهــة اإلعالميــة 
ّ
أّول مــن أمــس، عــادت الرق

مــع انطــالق الحملــة العســكرية الســتعادتها مــن يــد 
تنظيم الدولة اإلسالمية )داعش(، بدعم من التحالف 
الدولــي بقيــادة الواليــات املتحــدة األميركيــة. وكانــت 
أواخــر  أنشــئت  التــي  الديمقراطيــة«  ســورية  »قــوات 
العــام الفائــت وتضــّم مقاتلــني ينتمــون إلــى فصائــل 
كرديــة وأخــرى عربيــة وتركمانيــة - وحــدات حمايــة 
الشــعب ثقلهــا األساســي - قــد أعلنــت الثالثاء، في 24 
مايو/ أيار الجاري، بدء عملية عســكرية انطالقا من 
ــة الشــمالي الــذي ســيطرت عليــه الوحــدات 

ّ
ريــف الرق

»داعــش«  تنظيــم   
ّ
أن ُيذكــر  الفائــت.  العــام  منتصــف 

ة بالكامل 
ّ
كان قــد فــرض ســيطرته علــى محافظــة الرق

فــي عــام 2014 إثــر طــرده فصائــل تابعــة للمعارضــة 
الســورية كانــت تســيطر عليهــا فــي أوائــل عــام 2013. 
هكــذا، تحّولــت إلــى أبــرز والياتــه فــي ســورية، فيمــا 

يعّدها كثيرون أهم معاقله في »الشام«.
ــة 

ّ
 حركــة النــزوح والهجــرة مــن الرق

ّ
علــى الرغــم مــن أن

)بــدأت فــي عــام 2014( تعــّد األكبــر فــي تاريــخ املدينــة 

 أكثــر مــن 500 ألــف مدنــّي )تقديرات ال 
ّ
املعاصــر، إال أن

إحصاءات( ما زالوا داخل املدينة. تجدر اإلشارة إلى 
 كثيريــن مــن هــؤالء نزحــوا مــن محافظــات ســورية 

ّ
أن

اقتصاديــة  ظــروف  وســط  يعيشــون  وهــم  أخــرى، 
 ارتفــاع  جنونــي في األســعار وبطالة 

ّ
صعبــة فــي ظــل

يعانــون  كذلــك،  الخدمــات.  فــي  ونــدرة  مستشــرية 
مــن تــرّدي الخدمــات الطبيــة، نتيجــة تدميــر املراكــز 
الصحّية بأكثرها، إثر غارات لطيران النظام السوري 

أو طيران التحالف الدولي أو الطيران الروسي.
 
ّ
ــة، يقول الناشــط أبــو البتول إن

ّ
مــن داخــل مدينــة الرق

»األهالــي منقســمون إلــى قســَمني. األّول بــدأ بالفعــل 
 
ً
بالنــزوح إلــى الريــف، حيــث ال يقــف التنظيــم حائــال
دون ذلك. هو يســمح للعائالت بالخروج من املدينة، 
شرط عدم تجاوز حدود املحافظة. أّما القسم الثاني، 
فغيــر قــادر علــى النــزوح بســبب قلــة املــوارد املاليــة 
إلــى  لــذا اضطــر  املكلــف.  النــزوح  فــي  التــي تســاعده 
البقــاء منتظــرًا الفــرج أو املــوت«. ويؤكــد أبــو البتــول، 
 
ّ
فــي حديــث مــع »العربــي الجديــد« عبر »ســكايب«، أن
التنظيــم ال يمانــع خــروج مــن يرهــن ممتلكاتــه، إلــى 
خــارج »واليــة الرقــة«. يضيــف: »منــذ أكثــر مــن شــهر، 
بدأ التنظيم يسمح ملن يرغب بالخروج من املحافظة 
شريطة أن يقّدم كل األوراق التي تثبت ملكيته ألرض 
أو منــزل أو عقــار، علــى أن يفقــد ممتلكاتــه فــي حــال 

عدم عودته ضمن فترة زمنية محددة«.
 الخوف والقلق من »املجهول 

ّ
ويوضح أبو البتول أن

ــة، الفتــا إلــى 
ّ
املقبــل« يتســّيد املشــهد فــي مدينــة الرق

خلــّو األســواق من املشــترين على خلفّيــة هذا الخوف 
يضيــف:  القريبــة.  األريــاف  إلــى  كبيــر  عــدد  ونــزوح 
املدينــة، فوجدتهــا  فــي  مــن جولــة  قليــل  قبــل  »عــدت 
هــي  وتخشــاه.  املجهــول  تنتظــر  وخائفــة  شــاحبة 
ســوف تدفــع بــال شــّك ضريبــة ثقيلــة، ربمــا هــي غيــر 
قــادرة علــى تحّملهــا«. ولدى ســؤاله عــن أبرز مصادر 
ع أال تنتهي 

ّ
الخوف، مع بدء حملة عسكرية من املتوق

قريبــا، يجيــب: »عوامــل الخــوف متعــددة ومتشــّعبة. 
 ثّمــة خوفــا مــن القتــل العبثي 

ّ
لكــن باإلمــكان القــول إن

بقصــف جــوّي، وخوفــا مــن تدمير املدينــة كما حصل 
في أكثر من مدينة سورّية، وخوفا من انتقام يطاول 
مدنّيــني أبريــاء ال ذنــب لهــم بعدما يؤخــذون بجريرة 

التنظيم«.
من جهة أخرى، يشير إلى خشية واضحة لدى أهالي 
 

ّ
ــة مــن كســاد محاصيلهم الزراعيــة وهي كل

ّ
ريــف الرق

مــا يملكــون. يقــول: »بــدأ موســم حصاد القمــح، وثّمة 
الفالحــون  حصــد  حــال  وفــي  املحاصيــل.  فــي  نــدرة 
علــى  قدرتهــم  عــدم  مــن  يخشــون  هــم 

ّ
فإن حقولهــم، 

ــك 
ّ
يتمل »ثّمــة خوفــا حقيقيــا   

ّ
أن تســويقها«. ويؤّكــد 

الجميــع هنــا، مــن حصــار طويــل. بحســب الوقائــع، 
 التنظيــم لــن يتنــازل بســهولة عــن املدينــة«، 

ّ
 أن

ّ
أظــن

 »مــا ُينشــر فــي وســائل اإلعــالم عــن خروج 
ّ
مضيفــا أن

ة غير صحيح. 
ّ
املقاتلــني األجانــب وعائالتهــم من الرق

ذلــك ينــدرج ضمــن حملــة إعالميــة مصاحبــة للحملة 
ة األبرياء ثمنها دما«.

ّ
العسكرية، يدفع أهالي الرق

علــى  يصــّر  مجــاورة،  قريــة  مــن  ح 
ّ

فــال إبراهيــم،  أبــو 

النــزوح.  أو  الهجــرة  فكــرة  رافضــا  بأرضــه،  تمّســكه 
مــن  اقتالعــي  تســتطيع  قــّوة  »ال   

ّ
أن علــى  ويشــّدد 

 هذه 
ّ

 لـ«العربي الجديــد«: »لم ندفع كل
ً
أرضــي«، قائــال

كان  إذا  بالدنــا.  ونغــادر  أرضنــا  نتــرك  كــي  األثمــان 
هــم 

ّ
ــة كمحتلــني، فإن

ّ
الفاتحــون الجــدد آتــون إلــى الرق

هــم 
ّ
لــن ينالــوا إال الخــذالن والهزيمــة«. ويشــير إلــى أن

»أهــل حيــاة ال مــوت، ولــم يكــن لنــا أّي دور فــي أحداث 
العاَمــني األخيَريــن«، مضيفــا: »نحــن ضحايا. عانينا 
نــا مــا زلنــا نأمــل أن تنتهــي املأســاة، ال أن 

ّ
كثيــرًا، لكن

تبدأ مآس أخرى«.
ة خشــيتهم من 

ّ
في الســياق، يبدي أكثر مثقفي الرق

غطــاء  تحــت  الديمقراطيــة«  ســورية  »قــوات  تقــّدم 
نــاري أميركــي باتجــاه مدينتهم، مــع ما يحمل هذا 
التقــّدم مــن ويــالت علــى املدنّيــني داخلهــا. الخشــية 
هــي مــن تهجيــر يطــاول كثيريــن، ومــن مجــازر قــد 
رتكــب. بالنســبة إليهــم، بــات مــا ُيســّمى »محاربــة 

ُ
ت

منظمــات  تكتفــي  ملمارســات  ذريعــة  اإلرهــاب« 
عبــد  الكاتــب  يــرى  جهتــه،  مــن  بإدانتهــا.  دوليــة 
ــة مــن 

ّ
 »ثّمــة محــاوالت لتفريــغ الرق

ّ
الســالم فريــج أن

ســكانها كمقّدمــة لتنفيــذ مشــروع ترعــاه الواليــات 
إلــى ســيطرة أحــزاب كردّيــة علــى  يــؤّدي  املتحــدة، 
ــة 

ّ
الــزور والرق ديــر  التــي تضــم  الســورّية  الجزيــرة 

والحســكة. وهــي املحافظــات األهــم اقتصاديــا فــي 
 »ثّمــة مخــاوف حقيقيــة 

ّ
ســورية«.  ويؤّكــد فريــج أن

ــة برّمتــه، وعلــى شــمال ســورية 
ّ
علــى مســتقبل الرق

وشرقها. املدينة اليوم في مهّب املجهول«.

مجتمع
 نحــو ســبعة ماليــني شــخص يموتــون فــي كل عام حــول العالم، بســبب تلّوث 

ّ
كشــف تقريــر أممــي أن

الهــواء، مــن بينهــم 14 ألفــا فــي كينيــا وحدهــا. صــدر هــذا التقريــر تحــت عنــوان »تدابيــر بخصوص 
تحسني جودة الهواء«، في ختام الدورة الثانية لبرنامج األمم املتحدة للبيئة في العاصمة الكينية 
 »مســتويات تلــّوث الهــواء حول 

ّ
نيروبــي، التــي كانــت قــد انطلقــت يــوم الجمعــة املاضــي. وقــد أّكــد أن

العالم، ارتفعت بنسبة 8% منذ عام 2013«. وجاء في التقرير أيضا: »أينما نعيش، يجب أن نراعي 
)األناضول( نوعية الهواء وجودته، محليا وعامليا وبطريقة جماعية«. 

 التدخــني ال يضــّر صحــة األم وحدهــا خالل 
ّ
كشــف باحثــون فــي املركــز الطبــي لجامعــة كولومبيــا أن

الحمــل، بــل يرفــع أيضــا مــن مخاطــر إصابــة مولودهــا املنتظــر بمــرض انفصام الشــخصية، بنســبة 
 
ّ
38 فــي املائــة. وقــد نشــروا نتائــج دراســتهم فــي الدوريــة األميركيــة للطــب النفســي. وأشــاروا إلــى أن
 التدخــني أثنــاء الحمــل يزيــد مخاطــر تعــّرض املواليــد ملشــاكل 

ّ
دراســات ســابقة كانــت قــد بّينــت أن

 دراســتهم هــذه هي األولــى التي 
ّ
ــع. لكــن

ّ
صحيــة عديــدة، بمــا فــي ذلــك العيــوب الخلقيــة ووفــاة الرض

)األناضول(  تدخني الحامل يؤثر على صحة الطفل العقلية. 
ّ
تشير إلى أن

تدخين الحوامل يصيب المواليد بانفصام الشخصيةتلّوث الهواء يقتل 7 ماليين شخص سنويًا

فــي أحــد شــوارع العاصمــة الســورّية دمشــق، يقــف 
ــة، وقــد طلبــت منــه املصــّورة إذنــا لتســجيل 

ّ
ابــن الرق

لقطة له. ال يرغب كثيرًا في ذلك، فيشيح بنظره عن 
ــق األســى الــذي يخّبئه 

ّ
آلتهــا. ربمــا ال يريدهــا أن توث

يــه، بعدمــا اضطــّر إلــى النــزوح مــن مدينتــه. 
َ
فــي عين

ــق الخــوف والقلــق علــى مــن 
ّ
ربمــا ال يريدهــا أن توث

ــق 
ّ
بقــي مــن األهــل، هنــاك. ربمــا ال يريدهــا أن توث

خشــيته مــن تدميــر منزلــه ومــن حــرق حقلــه الــذي 
شقى في زرعه.

هــذا الرجــل ونســاء العائلــة اللواتــي يظهــرن خلفــه، 
نجحــوا فــي الفــرار مــن النــار. لكــّن آخريــن، مــا زالوا 
عالقني في املدينة تحت رحمة تنظيم »داعش«، فيما 
عِلــن الثالثــاء املاضــي عــن بدء معركة اســتردادها.  

ُ
أ

ــة، فــإّن الخيــارات 
ّ
هــم نجــوا، أّمــا العالقــون فــي الرق

ــد الصحافي عمر 
ّ
أمامهــم »ضّيقة« بحســب ما يؤك

 الخيارات 
ّ

الهويدي. يقول لـ »العربي الجديد« إّن »كل
ــة، صعبــة وموجعــة. البقــاء 

ّ
املتاحــة أمــام ســكان الرق

الغــارات  للقتــل مــن جــّراء  فــي منازلهــم يعّرضهــم 
 اتجــاه. 

ّ
الجوّيــة«. يضيــف: »هــم محاصــرون مــن كل

ال يســتطيعون النــزوح إلــى شــمال املحافظة بســبب 
ســيطرة الوحــدات الكرديــة علــى أجــزاء واســعة منه، 

 أبيض وبلدة ســلوك وريفهما. 
ّ

خصوصا مدينة تل
الغربــي،  ــة 

ّ
الرق ريــف  إلــى  النــزوح  يخشــون  كذلــك 

بســبب تخّوفهــم مــن تقــّدم النظام مــن منطقة أثريا، 
شــرق حمــاة، حيــث تتمركــز قــوات لــه«. أّمــا الريــف 
فيــه،  حواضــر  وال  قــرى  ال  باديــة،  فهــو  الجنوبــي 

والريف الشرقي يتعّرض لقصف جوي دائم«.
)العربي الجديد(
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عدنان علي

ال تختلف قّصة عبدو أبو يوسف عن قصص الشباب السورّيني اآلخرين الذين 
كانوا جزءًا من الثورة السورية. شارك في التظاهرات السلمّية قبل بدء ويات 
الحرب واملعاناة والحصار والجوع. اليوم، بات الجئًا في أحد البلدان األوروبية، 

بعد رحلة صعبة بدأها من تركيا.
حني اندلعت الثورة السورية عام 2011، كان أبو يوسف قد أنهى خدمته العسكرية. 
خرج مع شباب حارته )جنوب دمشق( في تظاهرات سلمية، وطالبوا باإلصاح 
يقول:  األخـــرى.  السورية  املناطق  مــن  غــرار عديد  على  األمنية  القبضة  وتخفيف 
»في ذلك الوقت، لم أكن أتابع األوضــاع السياسية في الباد. كنت مواطنًا عاديًا 
ل األجهزة 

ّ
يمتعض مثل باقي الناس بسبب غاء األسعار وقلة فرص العمل وتوغ

األمنية. وعندما بدأت التظاهرات السلمية، وجدت نفسي مشاركًا قبل أن تتحّول 
الثورة تدريجيًا إلى العمل العسكري ردًا على تمادي األجهزة األمنية«. يضيف: 
»في تلك الفترة، بدأت قوات النظام التضييق على سكان مناطق جنوب دمشق، 
 على املنطقة بدءًا 

ً
من خال إغاق مداخلها تدريجيًا، إلى أن فرضت حصارًا شاما

من عام 2013. عانى السكان من الجوع، ونفدت املواد الغذائية وارتفعت أسعار ما 
ى، وغادر معظم الناس، وبقي فيها من كان يخشى االعتقال أو من لم تساعده 

ّ
تبق

أحواله املادية. كنا نضطر إلى البحث عن األعشاب عند أطراف البلدة«. يوضح أبو 
 األمور صارت أسوأ بعد سيطرة تنظيم الدولة اإلسامية »داعش« على 

ّ
يوسف، أن

منطقة الحجر األســود، ما اضطره وآخرين إلى التنقل بني بلدات جنوب دمشق. 
ه كان من الضروري البحث عن وسيلة للخروج من املنطقة، وقد تسنى 

ّ
يضيف أن

له ذلك بمساعدة بعض األشخاص من خال رشى قّدمت لحواجز النظام. ويتابع: 
»غادرت سورية إلى تركيا، قبل أن أتمكن من الوصول إلى إحدى الجزر اليونانية 
أيــام، وصلت إلى العاصمة أثينا ومنها  )البلم(. بعد  قــارب مطاطي  القريبة عبر 
تمنع دخول  الهنغارية  السلطات  كانت  إلــى هنغاريا.  ثم  املقدونية  الــحــدود  إلــى 
املهاجرين إلى النمسا. بقيت أيامًا أحاول الوصول من دون جدوى، إلى أن نصحنا 
الذهاب إلى هولندا عسى أن يكون  لت 

ّ
أحدهم بالذهاب إلى كرواتيا. الحقًا، فض

 باستطاعتي عبور كل هذه الــدول من دون أن 
ّ
الوضع أفضل هناك، خصوصًا أن

 وصوله إلى هولندا أّمن 
ّ
يأخذوا بصمتي«. على الرغم من صعوبة الرحلة، إال أن

له االستقرار على الرغم من عدم تقديم أي مساعدة مالية باستثناء سكن جماعي 
 وضعه »اليوم 

ّ
ووجبات طعام، إلى حني املوافقة على طلب اللجوء. يشير إلى أن

أفضل«. لكن في ظل »عــدم قدرتي على التحدث بلغة أهل الباد، وبقاء أسرتي 
بعيدة عني، يبقى شعوري بالغربة وعدم االنتماء«.

العراقيّين بشكل  المواطنين  القانون والفوضى على  يؤثّر غياب 
كبير. باإلضافة إلى الفلتان األمني وفقدان اإلحساس باألمان، يجد 

بعضهم أنفسهم ضحية البتزاز عصابات تختلق األكاذيب للحصول 
على »ديّة« من الفريسة األسهل

أهالي تطوان ال يشربون مياه البلدية
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مجتمع

بغداد ـ آدم محمود

ــى كــامــل خميس 
ّ

عــــادة مــا يــتــوخ
الــــحــــذر لـــــدى مـــــــروره فــــي بــعــض 
العاصمة  فــي  الشعبية  األحــيــاء 
الــعــراقــيــة بــغــداد بــســيــارتــه. أحــيــانــًا، يرفض 
طلب زبون إيصاله إلى حّي معنّي، وإن كان 
قــريــبــًا ويــســاهــم فــي زيــــادة دخــلــه. دائــمــًا ما 

يرّدد: »ال يلدغ املؤمن من جحر مرتني«.
ليس لدى خميس أّي مصدر رزق آخر غير 
عــمــلــه كــســائــق ســيــارة أجــــرة إلعــالــة أســرتــه 
أفـــراد. لكنه خسر كثيرًا  املكّونة من خمسة 
هــذا الــعــام، حني اضطر إلــى دفــع دّيــة بلغت 
خــمــســة مــايــني ديــنــار عــراقــي )نــحــو 3900 

دوالر أميركي(. 
 
ّ
 ســيــارتــه هــي الــســبــب، لكن

ّ
يــقــول مــازحــًا إن

ــلــــخــــداع. يــخــبــر  األمـــــــر يـــرتـــبـــط بـــتـــعـــرضـــه لــ
»الــعــربــي الــجــديــد«: »أثــنــاء مـــروري فــي حي 
ــغـــداد، رمــــى شــــاب فـــي مقتبل  شــعــبــي فـــي بـ
العمر بنفسه أمام سيارتي، وادعى إصابته 
بكسور. خال نصف ساعة، صرُت مسجونًا 
في مركز للشرطة بعدما قّدم رجال شكوى 

ضدي بأنني دهست ولدهم«.
يضيف خميس: »عرفُت حينها أنني وقعت 
ضحية إحـــدى الــعــصــابــات، ومـــا مــن خيار 

ــامـــي غــيــر الــــرضــــوخ ملــطــالــبــهــم. بــعــدهــا،  أمـ
املبلغ  تنازل والــد الشاب املدهوس ودفعت 
ألنــقــذ نــفــســي مــن ســجــن لــن أخــــرج مــنــه في 
حـــال عـــدم الــتــنــازل عـــن الـــشـــكـــوى«. فـــي ظل 
ضــعــف الـــقـــانـــون والـــفـــســـاد املــســتــشــري في 
كثيرون من  يعاني  الــدولــة،  جميع مفاصل 
االبـــتـــزاز الـــذي تــتــعــدد أســالــيــبــه، مــن بينها 
»الفصل العشائري« الذي يعرف بـ »الدية«، 
وهو بمثابة موروث عشائري ُوضع لتهدئة 
 

ّ
 املشاكل والتوّصل إلى حل

ّ
النزاعات وفض

يضمن السلم املجتمعي وعدم إراقة دماء.
ــّيـــني  ــراقـ ــعـ الـ جـــمـــيـــع   

ّ
أن يـــعـــنـــي  ال  وجــــــــوده 

يلتزمون فيه بالضرورة، وقد يتحول األمر 
إلى قرار شخصي. 

لــكــن املشكلة تكمن فــي لــجــوء الــبــعــض إلــى 
الحصول على »دية« بأي وسيلة، حتى لو 
كانت اختاق الحوادث. وليس مبالغًا القول 
العصابات باتت متخّصصة في   بعض 

ّ
إن

افتعال الحوادث بهدف الحصول على دّية. 
بهدف  الــخــداع  وأساليب  وسائل  وتختلف 
إيــقــاع أكــبــر عــدد ممكن مــن الضحايا، بعد 
ابتزازهم بإتقان من دون أن يشّك الضحايا 

للحظة بهم«.
لــــدى ســهــيــل الــــعــــزاوي تــجــربــتــه مـــع إحـــدى 
العصابات. يصف هذه التجربة بـ »املريرة«. 

 املدعي يجلب الشهود 
ّ
عمليات نصب. لكن

 
ّ

وجميع األدلـــة، بعدما يكون قد خطط لكل
املدعى  الحالة، ال ينفع نفي  شــيء. في تلك 
 محاربة 

ّ
عليه التهم املوجهة إليه«. ويرى أن

هذه العصابات يتطلب فرض القانون على 
الجميع من دون استثناء.

 هذه العصابات 
ّ
كذلك، يشير الامي إلى أن

مدعومة من قبل مليشيات مسلحة. ويشير 
عـــدة، اعتقلت عصابات  مـــرات   »فــي 

ّ
أن إلــى 

 
ّ
بعد ثبوت أدلــة قانونية ضّد أفــرادهــا. لكن
نــافــذة،  مليشيات  إلـــى  تنتمي  شــخــصــيــات 
غالبًا ما تتدخل لتسوية القضية واإلفــراج 

عن أفراد العصابة«.
ــدد مـــن شــيــوخ  ــّدد عــ ــذا الـــســـيـــاق، يـــشـ فـــي هــ
الــحــوادث من أجل   افتعال 

ّ
العشائر على أن

ــــة هـــو أمــــر يــتــنــافــى مـــع عــــادات  ــدّي فــــرض الــ
اإلشــارة  تجدر  العراقية.  العشائر  وتقاليد 
استيفاء مبالغ   شيوخها يرفضون 

ّ
أن إلــى 

الرغم من استحقاقها في كثير  الــدّيــة على 
 »الــهــدف 

ّ
ــذا أمـــر يــؤكــد أن مـــن األحـــيـــان. وهــ

مـــن االلـــتـــزام بــالــتــقــالــيــد الــعــشــائــريــة وبــقــاء 
الـــعـــرف الــعــشــائــري قــائــمــًا فـــي املــجــتــمــع، له 
ــــه يــهــدف إلــــى الــحــفــاظ على 

ّ
أهــمــيــتــه، إذ إن

النسيج املجتمعي ورفع الظلم ونشر ثقافة 
الــتــســامــح«، بــحــســب الــشــيــخ الــقــبــلــي أحــمــد 

العبيدي. 
تناولت  قد  عديدة  إعامية  وسائل  وكانت 
من خال تقارير ومقاالت مختلفة، انتشار 
ــرة »الـــعـــصـــابـــات الـــعـــشـــائـــريـــة« الــتــي  ــاهــ ظــ
تــســتــغــل الــعــشــيــرة لــتــنــفــيــذ جــرائــمــهــا. وقــد 
ســـأل الــكــاتــب املـــعـــروف شــامــل عــبــد الــقــادر 
ــقـــال كــتــبــه تـــحـــت عــــنــــوان »عـــصـــابـــات  فــــي مـ
ــيـــة«، عـــن »مــصــدر  الــفــصــل الـــعـــشـــائـــري ثـــانـ
 املواطنني 

ّ
قــوة هــذه الــعــصــابــات الــتــي تبتز

وملــاذا  العشائري،  الفصل  باسم  بــغــداد  فــي 
عتقل وهي تمارس دورهــا الــقــذر؟«. في 

ُ
ال ت

ه وقع ضحية إحدى تلك 
ّ
مقاله، أشار إلى أن

العصابات في أحد األيام. 
أضــــــاف: »كـــتـــبـــُت ســلــســلــة مـــقـــاالت لــرئــيــس 
الداخلية، فاستجاب  الـــوزراء ووكــيــل وزيــر 
ــر الــداخــلــيــة الــســابــق بــالــوكــالــة عــدنــان  وزيــ
األســــــدي، وأرســـــل ضــابــطــني لــلــتــحــقــيــق في 
قــضــيــتــي، خــصــوصــًا أنــنــي لــســت الضحية 
األولــى. كذلك، اتصل بي عدد من املواطنني 
نفسها  بالطريقة  لابتزاز  تعرضوا  الذين 
في مناطق مختلفة من بغداد باسم الفصل 
الـــعـــشـــائـــري. وقــــد أخـــبـــرنـــي أحــــد الــضــبــاط 
ــــدى هــذه  ــده أيـــضـــًا وقــــع ضــحــيــة إحـ ــ  والــ

ّ
أن

العصابات املجرمة«.
 الــبــقــاء هو 

ّ
بالنسبة إلـــى عــبــد الـــقـــادر، فــــإن

 
ّ
أن الــعــراق، خصوصًا  فــي  العصابات  لتلك 

القانون لن يكون يومًا لصالح املظلوم. في 
التحقيق،  ملف  »أغلق  يكتب:  مقاله،  نهاية 
ــلـــت هــــذه الــعــصــابــة عــمــلــهــا في  فــيــمــا واصـ
ابتزاز الناس باسم األعــراف، من دون إلقاء 

القبض على أي شخص«.

مختبر إسباني أثبت 
عدم صالحية المياه 

للشرب، بسبب نسبة 
البكتيريا العالية

 في أحد األيام، 
ّ
يقول لـ »العربي الجديد« إن

)سبع  وطفلها  يقلها  أن  امـــرأة  منه  طلبت 
 
ّ
سنوات( إلى مكان معنّي عند الظهيرة، لكن

نهاية  فــي  كبيرًا«  »مبلغًا  فته 
ّ
كل إنسانيته 

املطاف. يوضح العزاوي الذي يملك سيارة 
أســـواق  داخـــل  الــبــضــائــع  لنقل  يستخدمها 
بغداد، أنه »بــدا على املــرأة اإلعياء الشديد. 
وطــلــبــت أن أقــلــهــا إلـــى مــنــطــقــة ســكــنــهــا مع 
طفلها الصغير، قائلة إنها ال تملك املال وقد 
نفدت نقودها بسبب عاج طفلها املريض. 
كـــانـــت تــحــمــل كــيــســًا صــغــيــرًا فــيــه أدويــــــة«. 

يضيف: »قبل الوصول إلى املكان املقصود، 
وأخبرته  بأحدهم  النقال  بهاتفها  اتصلت 
أنــهــا آتــيــة. حــني وصــلــنــا، شكرتني ونــزلــت 
ــن الـــرجـــال  ــع طــفــلــهــا، وإذ بــمــجــمــوعــة مــ مــ
اّدعــت  وقــد  للشرطة،  إلــى مركز  يقتادونني 
املــرأة أنني دهست ولدها، وصــار الصغير 
يــصــرخ مدعيًا األلـــم. وشــهــد الــرجــال الذين 
 
ّ
اقــتــادونــي ضـــّدي فــُســجــنــت«. يشير إلــى أن

القضية تحّولت إلى فصل عشائري، ودفع 
سبعة آالف دوالر.

إلى مراكز  التي تصل  الشكاوى  كثيرة هي 

الــشــرطــة فــي بــغــداد وغــيــرهــا مــن املــــدن. قد 
يسحب املــّدعــي شــكــواه عــلــى املــدعــى عليه، 
بــحــســب الــنــقــيــب عـــلـــي الــــامــــي مــــن شــرطــة 
 كثيرًا ما تسّوى األمور 

ّ
بغداد، الفتًا إلى أن

ــائـــري. يــضــيــف لـــ  ــــال الـــفـــصـــل الـــعـــشـ مــــن خـ
 »العرف العشائري أمر 

ّ
»العربي الجديد« أن

الـــعـــراق. وال نستطيع، وإن  مــعــمــول بــه فــي 
ا جهة حكومية أمنية، وقف تطبيق هذا 

ّ
كن

العرف بني العشائر«. 
 
ّ
ويؤّكد علم الجهات الحكومية األمنية بأن

»عددًا كبيرًا من تلك الحاالت ال يتعدى كونه 

صادف أمس عيد 
المقاومة والتحرير 

في لبنان، وهو يوم 
انسحاب إسرائيل من 
األراضي اللبنانية. قلّة 
فقط من الناشطين 

على »فيسبوك« 
أعربوا عن موقف 
يتعلّق بهذا اليوم. 

قال أحدهم إن »عيد 
التحرير الحقيقي يكون 

بالتحرّر من قيود 
السلطات الخارجية 
وتحسين العالقات 
مع دول الجوار، 

باستثناء إسرائيل«، فيما 
كتب آخر: »في عيد 

المقاومة والتحرير، ألف 
رحمة على كل شهيد 
سقط في وجه العدو 

الصهيوني، وألف 
تحيّة لكل مقاوم جبار 

في الجنوب وبيروت 
والجبل..«.

يشكو سّكان تطوان 
المغربية من استمرار 

مشكلة »المياه الملّوثة«، 
فيما يؤّكد المعنيون 

الرسميّون سالمتها

تطوان ــ وصال الشيخ

ــرانـــي لــــرفــــع دعــــوى  ــمـ يـــســـتـــعـــّد أســــامــــة الـــعـ
قضائية ضّد املعنّيني بمشكلة املياه القائمة 
في مدينة تطوان، شمال املغرب. والعمراني 
استهاكه  نتيجة  ببكتيريا  أصــيــب  الــــذي 
مياه الصنبور، وما زال يخضع للمتابعة، 
يعيش حــالــة خــوف دفــعــت بــه إلــى تجنيب 
تصل  الــتــي  املــيــاه  استهاك  الثاثة  أطفاله 
إلـــى املــنــزل عــبــر الــشــركــة املـــــزّودة املعتمدة. 
املعدنّية.  املــيــاه  إلــى  حصرًا  يلجأ  بالتالي، 
مــنــذ نــحــو شــهــريــن، يــعــانــي أهــالــي املــديــنــة 
دون بها غير الصالحة  يـــزوَّ التي  املياه  من 
املـــنـــزلـــي، بسبب  لـــاســـتـــخـــدام  لــلــشــرب وال 
ورائحتها.  مذاقها  وتغّير  باألتربة  تلّوثها 
املياه  ذلــك على خلفّية تغيير مصدر  يأتي 
التي تغذي تطوان، من سّد أسمير إلى سّد 

النخلة القديم والجاف.
 
ّ
يــقــول الــعــمــرانــي، لـــ »الــعــربــي الــجــديــد«، إن

»الــقــضــيــة الــتــي رفــعــتــهــا هـــي ضـــّد الــشــركــة 
املسؤولة،  الجهات  وبعض  للمياه  املـــزّودة 
ــر املـــــاديـــــة الــتــي  ــائـ لـــلـــتـــعـــويـــض عــــن الـــخـــسـ
تــكــّبــدتــهــا فـــي شـــــراء مـــيـــاه مــعــدنــيــة طـــوال 
مغربي  مواطن  العمراني  السابقة«.  الفترة 
مـــن بـــني مــواطــنــني كــثــر ال يــثــقــون فـــي مــيــاه 
ع معتمد. 

ّ
الصنابير التي تصلهم عبر موز

التي  التحليات  نتائج  في  يثقون  ال  كذلك 
البلدية في مختبراتها الوطنية،  تقوم بها 
خصوصًا بعدما أرسلت جمعية »املحامون 
إلــى  عــّيــنــة وفـــق مقاييس معينة  الــشــبــاب« 
مــخــتــبــر فـــي الــعــاصــمــة اإلســبــانــيــة مــدريــد، 
ُيذكر  للشرب.  غير صالحة  املــيــاه   

ّ
أن أثــبــت 

 التقرير اإلسباني الذي اطلعت »العربي 
ّ
أن

عالية  »نسبة  يــؤّكــد وجــود  عليه،  الجديد« 
من البكتيريا في املياه«.

 
ّ
لكن بأكملها،  متضررة  غير  تطوان  مدينة 

الــزهــرة  شــرائــهــا، للشرب والــطــبــخ«. فاطمة 
مــن ســكــان املــديــنــة، تــقــول: »نــحــن ال نشرب 
 ثّمة رائحة لها. نذهب إلى 

ّ
املياه العادية ألن

خــارج املدينة لــشــراء املــيــاه، لكنها ال تكفي 
 »عـــدم 

ّ
الســتــخــدامــنــا الـــيـــومـــي«. تــضــيــف أن

 املــيــاه 
ّ
ســكــان أحــيــاء كــثــيــرة يــشــكــون مــن أن

الــتــي تصلهم فــي ســاعــات مــحــددة يــومــيــًا، 
ــة«. وفـــي  ــربــ ــاألتــ ــكـــون »مـــلـــّونـــة ومــلــيــئــة بــ تـ
ــمـــي، لــجــأ الــســكــان  غـــيـــاب أي تــوضــيــح رسـ
إلــــى وســـائـــل الـــتـــواصـــل االجــتــمــاعــي لنشر 
صـــور وتــســجــيــات فــيــديــو لــلــمــيــاه املــلــّونــة 
فـــي بــيــوتــهــم. كــذلــك انــتــشــرت فـــي الـــشـــوارع 
املــعــبــأة، ويصل  الينابيع  مــيــاه  لبيع  نــقــاط 
سعر العبوة الــواحــدة )ثــاثــة لــيــتــرات( إلى 
يـــورو واحـــد تــقــريــبــًا. أيــضــًا، يلجأ البعض 
إلى الينابيع الطبيعية. ويخبر عبد السام 
ــه »منذ 

ّ
الــذي يبيع املياه في حّي طابولة أن

شــهــر تــقــريــبــًا أبـــيـــع املـــيـــاه الـــتـــي نـــأتـــي بها 
من عني حّما. والــنــاس يقبلون يوميًا على 

تــنــظــيــف الــــســــدود خــصــوصــًا قــبــل ســقــوط 
األمطار تسبب في املشكلة«. 

ــــود الــــعــــمــــرانــــي لــــيــــوضــــح: »نــــحــــن غــيــر  ــعـ ــ ويـ
 من حق 

ّ
 املياه ملّوثة، لكن

ّ
مخّولني بالقول إن

املختبر  فــي  وتحليلها  عــّيــنــة  ــذ  أخـ املـــواطـــن 
الـــذي يــريــده. ثــّمــة صــمــت مــن قــبــل السلطات 
املــحــلــيــة والــجــمــعــيــات الــحــقــوقــيــة وجــمــعــيــة 
حــمــايــة املــســتــهــلــك، بــالــتــالــي مـــا مـــن تفسير 
واضح ملشكلة املياه«. وبهدف متابعة األزمة، 
أنـــشـــأ الـــعـــمـــرانـــي مـــع نــاشــطــني اجــتــمــاعــيــني 
»لـــجـــنـــة مــتــابــعــة الــــشــــأن املـــحـــلـــي« وأطـــلـــقـــوا 
عريضة احتجاج ضّد الشركة املزّودة للمياه.
في السياق ذاته، تؤكد »الجماعة الحضرية« 
ـــهـــا عــلــى مــوقــعــهــا 

ْ
ــات لـــهـــا، نـــشـــَرت فـــي بـــاغـ

ها 
ّ
 ال ضرر في املياه وأن

ّ
اإللكتروني، على أن

»مطابقة ملعايير الجودة والسامة«. يقول 
رئـــيـــس جــمــاعــة تـــطـــوان )الــجــهــة الــرســمــيــة 
املـــحـــلـــيـــة(، مـــحـــمـــد إيــــدعــــمــــار، لـــــ »الـــعـــربـــي 
ــا يــحــصــل هــــو مــــزايــــدات  ــ  »مـ

ّ
الــــجــــديــــد«، إن

ــل فــي األمــــر أشــخــاص 
ّ

ســيــاســيــة، وقـــد تــدخ
ــنـــهـــاج  ــــبــــعــــوا املـ

ّ
غــــيــــر مـــتـــخـــصـــصـــني لـــــم يــــت

الدقيق للتأكد من جودة املياه من عدمها«. 
 »الــجــمــاعــة الــحــضــريــة أجـــرت 

ّ
ويـــوضـــح أن

اختبارات على عينات وفق معايير معتمدة 
الخاضعة  املــغــربــيــة  اململكة  مــخــتــبــرات  فــي 
ملــعــايــيــر دولـــيـــة، وقـــد طلبنا مــن املــواطــنــني 
ــة مــشــكــلــة فـــي املــيــاه  الـــذيـــن يــعــانــون مـــن أيــ
املحلية  بالسلطات  أو  بالجماعة  االتــصــال 
الـــتـــوزيـــع أو املــكــتــب  أو بــمــســؤولــي شـــركـــة 
 أّيـــة شــكــوى لــم تصلنا 

ّ
الــوطــنــي لــلــمــاء. لــكــن

»املستشفيات   
ّ
أن يــضــيــف  الــلــحــظــة«.  لــحــّد 

لـــم تــســتــقــبــل أّيـــــة حـــالـــة مــصــابــة بـــأعـــراض 
لم  كذلك  املــيــاه،  بموضوع  مرتبطة  صحية 
تسّجل جمعية حماية املستهلك أّي ارتفاع 
املعدنية في األســواق«.  املياه  في استخدام 
ـــف املــواطــنــني 

ّ
وعــنــد ســـؤالـــه عـــن ســبــب تـــوق

يؤكد  أخيرًا،  الصنابير  مياه  استخدام  عن 
 
ً
قائا مفتعلة«،  »القضية   

ّ
أن على  إيدعمار 

ه ال يعرف أسباب ذلك.
ّ
إن

 ما 
ّ
من جهته، يوضح املحامي، كمال املهدي، أن

قبل  ع من 
ّ
واملوق الحضرية  الجماعة  أصدرته 

أربع جهات رسمية، الذي يؤكد على صاحية 
إثر  تــطــوان املستهلكة، جــاء  املــيــاه فــي مدينة 
الــشــبــاب« لإلعان  إعـــان جمعية »املــحــامــون 
 
ّ
عــن نــتــائــج تحاليل إســبــانــيــا، الــتــي بــّيــنــت أن

املياه غير مستوفية ملعايير الصاحية.
ــل فـــريـــق االتـــحـــاد 

ّ
ــــذي يــمــث ــهـــدي، الـ يـــقـــول مـ

االشـــتـــراكـــي فـــي الــجــمــاعــة الــحــضــريــة وفــي 
تــطــمــئــن  ــم  ــ لـ »إذا  ــتــــشــــاريــــن:  املــــســ مـــجـــلـــس 
من  يطمئنوا  لــن  ــهــم 

ّ
فــإن الــســكــان،  الجماعة 

دون االطـــــــاع عـــلـــى تـــقـــاريـــر عــلــمــيــة تــؤكــد 
ــأت فــي  ــتــــي نــــشــ ــالــــة الــ ــة املـــــيـــــاه. الــــحــ ســــامــ
 
ّ
ــــوف«. ويــضــيــف أن صــفــوفــهــم هـــي حــالــة خـ

»مــن حق املــواطــن، الــذي يملك عقد اشتراك 
مع شركة توزيع مياه ُيفترض أنها صالحة 
لـــلـــشـــرب مـــقـــابـــل ثـــمـــن مـــعـــني، أن يــســتــعــني 
ــأّي مــخــتــبــر مــحــلــي أو دولــــي لــلــتــثــّبــت من  بــ
 »األمر ال يتعلق 

ّ
سامتها«. ويشّدد على أن

بسياسة، وال بإخال بالقانون«.

تحقيق

فسبكة

الفصل العشائري
عصابات نافذة تبتّز العراقيّين

نادني باسمي: سعيد آالك

يحلّل ما يتقاضاه لقاء 
الخدمات، إذ يرفض أن 

يكون عالة على أحد

الجزائر ــ عبد الرزاق بوكبة

»مـــــنـــــغـــــولـــــي«، بـــــهـــــذا ُيــــــعــــــرف شـــعـــبـــيـــًا مــن 
أو »مــتــازمــة  »مـــتـــازمـــة داون«  مـــن  يــعــانــي 
تــثــلــث الــصــبــغــّي 21«. قـــد يــكــون مـــن السهل 
الــتــعــّرف إلـــى »شــخــص مــنــغــولــي« مــن خــال 
الوجه  في  ال سّيما  صفات جسدية محددة 
واألطراف. لكن من الصعب إدراك خصائصه 
البيئات  فــي  خصوصًا  والــفــكــريــة،  النفسية 
والتي  التعليم،  في  ارتجال  من  تعاني  التي 
تخضع نظرتها إلى أفرادها ألحكام مسبقة 
 من يعاني من 

ّ
أن وجاهزة. من تلك األحكام 

وال  التعليم  ي 
ّ
لتلق قابل  غير  املــتــازمــة  تلك 

ملواكبة محيطه. هذا هو السائد في الفضاء 
الجزائري.

تسّجل في الجزائر ستة آالف حالة سنويًا، 
فـــيـــمـــا تـــخـــصـــص مـــنـــحـــة شـــهـــريـــة لــلــحــالــة 
أميركيًا.  دوالرًا  تتجاوز ثاثني  ال  الواحدة 

 الحكومة فشلت في إدماج 
ّ
ويمكن القول إن

هــذه الــشــريــحــة، بحسب املــديــر الــســابــق في 
وزارة الــتــضــامــن الــوطــنــي أيــــوب عــمــريــش، 
»ألنها قفزت على ضــرورة تثقيف املجتمع 
حــــول هــــذه املــــتــــازمــــة«. يــشــيــر لــــ »الــعــربــي 
 »الجزائري وفــي حــال أراد 

ّ
الجديد« إلــى أن

وصف أحدهم بالغباء والسذاجة والسلبية، 
سياسة  مــن  نتوقع  كيف  باملنغولي.  نعته 
ــاج أن تــنــجــح مــن دون تــصــويــب هــذه  ــ اإلدمـ
الــنــظــرة الــقــاصــرة؟«. يــضــيــف: »إذا كـــان من 
فضل في إجاء حقيقة املصابني باملتازمة 
في الجزائر، فإنه يعود إلى نماذج عبقرية 

منهم«.
في مدينة بودواو، 38 كيلومترًا شرق الجزائر 
الــعــاصــمــة، قـــد نــجــد مـــن يــجــهــل اســـم رئــيــس 
املــديــنــة،  أو يجهل مــن هــم مشاهير  الــبــلــديــة 
من أمثال أحمد محساس، أحد مفّجري ثورة 
الــعــشــريــن،  الــقــرن  فــي خمسينيات  الــتــحــريــر 
الــنــادر  والــروائــي رشــيــد ميموني. لكننا مــن 
أن نجد أحدًا ال يعرف سعيد آالك )37 عامًا(، 
فاملدينة  داون،  بمتازمة  مــصــاب  ألنــه  ليس 
تحصي حــاالت عديدة، بل ألنــه فــرض نفسه 

بطريقته الخاصة في التعامل مع محيطه.
الثقيل  لسانه  إليه  يستمعون  الــذيــن  ينسى 
ويذكرون كلماته التي تخرج حكمًا ونصائح. 
هو يبدي اشمئزازًا مما يراه شرًا أو منكرًا أو 
فسادًا أو وقاحة أو حرامًا أو عيبًا، ويقاطع 
قد  الجميع.  مــن  مــرأى ومسمع  مقترفه على 
ه ال يجاملهم، حتى 

ّ
يصبر على الناس، إال أن

بات يمثل الضمير الحّي في املدينة.
يعترف هشام ق. بأنه كان عاقدًا العزم على 
»صـــون حــريــتــي بــعــدم الـــــزواج، لكنني عــدت 
عن قــراري، استنادًا إلى نصيحة سعيد. قال 
لــي: حــني يداهمك املـــوت، فــإنــك ســوف تموت 
ــك بـــا أوالد يــخــلــفــونــك«. هــشــام  نــهــائــيــًا ألنــ
ه رأى 

ّ
الذي أسمى طفله األول سعيد، يقول إن

»أكثر من متعلم ومــتــزوج وإطــار في الدولة 
يستشيرونه في أمور خاصة. كذلك أفعل أنا، 
 البعض، بل 

ّ
التبّرك، كما يظن بــاب  ليس من 

من باب عمقه وصدقه في النصيحة«.
مــن املــمــكــن أن تــجــد ســعــيــد نــــاداًل فــي مطعم 
في  بائعًا  أو  فــي حافلة  قابضًا  أو  مقهى  أو 
سوق أو حارسًا في موقف السيارات أو رجل 
استقبال في فندق أو مساعدًا في حّمام. وقد 
يشغل هـــذه الــوظــائــف كلها فــي يـــوم واحـــد، 

ال لــيــحــّصــل املــــــال، بـــل لــيــســاعــد أصــحــابــهــا. 
ل« ما يتقاضاه لقاء تلك الخدمات، إذ 

ّ
و«يحل

هو يرفض أن يكون عالة على أحد. من جهة 
أخـــرى، ال يظهر غضبه إال فــي حــالــة واحــدة 
فقط، عندما ُينادى »منغولي«. وفرض اسمه 
عــلــى الــجــمــيــع، مــطــّبــقــًا بــذلــك شــعــار »نــادنــي 
بــاســمــي« الــــذي تــرفــعــه »الــجــمــعــيــة الوطنية 
لــــــإلدمــــــاج املــــهــــنــــي واملـــــــدرســـــــي لــلــمــصــابــني 

بمتازمة داون«.
نادرًا ما يغيب سعيد عن عرس أو تظاهرة 
لنفسه  يــخــّصــص  بـــل  ثــقــافــيــة، ال  أو  فــنــيــة 
ه يخطف 

ّ
مكانًا بالرقص والفكاهة، لدرجة أن

أحــيــانــًا األضـــــواء مــن الــعــرســان والــفــنــانــني، 
من دون أن يثير ذلك انزعاجهم أو غيرتهم. 
ـــ«الـــعـــربـــي  يــــقــــول املـــمـــثـــل ولــــيــــد عـــبـــد الــــلــــه لـ
ــــه مــعــجــب بــمــوهــبــة ســعــيــد في 

ّ
الـــجـــديـــد« إن

التمثيل الذي يؤّديه مع الفرق املسرحية في 
»دار الشباب«. يضيف: »لم أجد أحدًا يبدع 
فــي االرتـــجـــال مــثــلــه، مــن غــيــر أن يــخــرج عن 
ه ال يضحك 

ّ
روح النّص. واملثير لإلعجاب أن

ــه 
ّ
حـــني يــثــيــر ضــحــك اآلخـــريـــن بـــــــأدواره. كــأن

يــســعــى إلـــى جــعــلــهــم فـــي مــواجــهــة ذواتـــهـــم، 
حــتــى يــدركــوا أنــهــم هــم املــنــغــولــيــون وليس 

هو. ويصّححون نظرتهم الخاطئة«.
ــوان زوقـــاري  مــن جهته، يشير الــنــاشــط رضـ
يــحــضــر عند  مـــن  أّول  هـــو   »ســعــيــد 

ّ
أن إلــــى 

ــافـــي، ويــنــطــلــق  ــقـ بـــرمـــجـــة نـــشـــاط فـــنـــي أو ثـ
الـــنـــاس وتوجيههم  فـــي اســتــقــبــال  مــبــاشــرة 
ل بتهدئة األطفال عند 

ّ
إلى القاعة. كذلك يتكف

ــر 
ّ

الــتــشــويــش عــلــى الــنــشــاط. وفـــي حـــال تــأخ
الـــضـــيـــوف، فــيــعــمــد إلــــى إلـــهـــاء الــحــاضــريــن 
في  »تدهشني طاقته  بارتجاالته«. يضيف: 
جعلهم  على  وقدرته  الجميع،  مع  التواصل 

ينسون أنه مختلف عنهم«.
ُيــســأل سعيد عــن سبب عــدم امتاكه  عندما 
هــاتــفــًا نــقــااًل مــثــل صــديــقــه مــحــمــد بـــوقـــادوم، 
يــنــفــجــر ضــاحــكــًا  بــمــتــازمــة داون،  ــاب  املـــصـ
ويـــجـــيـــب: »لـــســـت مـــتـــزوجـــًا حـــتـــى تــهــاتــفــنــي 
أيــن يجدني.  مــن يحتاجني يعرف  زوجــتــي. 
 
ّ
ال أريــد أن أجلب الــصــداع لنفسي«. ُيــذكــر أن
التحيات التي تنهال على سعيد وهو يسير 
في الشارع، ال يحصل عليها إال إمام مسجد 
الــقــدم.  أو شيخ البلدية أو مـــدرب فــريــق كــرة 
أّما هو فيرّد بإشارة بيده، مثلما يفعل كبار 

املسؤولني في زياراتهم امليدانية.

كان عبدو أبو يوسف قد شارك في تظاهرات سورية قبل أن 
يهاجر. في هولندا، يحاول تجاوز شعوره بالغربة

قصة الجئ

إيران االنبار

النجف

البصرة

سامراء

بعقوبة

اربيل

كركوك

السليمانية

بغداد

العراق

الكويت
المملكة 

العربية 
السعودية

سورية

تركيا

1500
دوالر أميركي هو الحّد 

األدنى للديّة في العراق، 
وقد تصل قيمتها 

إلى 20 ألفًا أو أكثر في 
حاالت القتل

عبدو أبو يوسف
الغربة أنقذتني من الموت
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ربما وقع ضحية إحدى العصابات  )أحمد الربيعي/ فرانس برس(

»نذهب إلى خارج المدينة لتعبئة المياه« )العربي الجديد(»ال أريد أن أجلب الصداع لنفسي« )العربي الجديد(



قضايا

أحمد سعيد قاضي

كان االستيالء األكبر على األرض 
داخـــل فلسطني فــي عــام االحــتــالل 
األول والنكبة 1948، حيث التهمت 
إسرائيل كل ممتلكات الفلسطينيني أصحاب 
بـــالـــقـــوة،  طـــــــردوا  ــن  ــذيــ الــ ــيـــني  ــلـ األصـ األرض 
التي  إســرائــيــل  إلــى دولــة  وتحولت ملكيتها 
قامت، لكن االستيالء لم يتوقف، بل استمر، 
بــشــكــل ســــري وعــلــى دفـــعـــات غــيــر مــلــمــوســة، 
وليس على شكل انهيارات كبيرة، كما حدث 

مع النكبة.
ــيــــل عــلــى  يــــقــــوم نــــظــــام األراضـــــــــي فــــي إســــرائــ
الــدولــة يهودية عمليًا، وهذا  أراضــي  اعتبار 
يناقض مبدأ املساواة املدنية، أحد أهم أسس 
أراٍض  إلــى  تــتــحــّول  أن  بــد  وال  الديمقراطية، 
في  الــالمــســاواة  يتم تجاوز  لكي  إسرائيلية، 
ــي، فقد استخدمت إســرائــيــل،  تــوزيــع األراضــ
لتحقيق  عــديــدة  وأدوات  وســائــل  تــــزال،  وال 
أغراضها املتعلقة باالستيالء على أكبر قدر 
وتحويلها  الفلسطينية،  األرض  مــن  ممكن 

إلى امللكية اليهودية.
وكـــــان قـــد بــــدأ تــســلــســل األحـــــــداث بــعــد طــرد 
عام  النكبة  أرضهم، خــالل  الفلسطينيني من 
الــوالدة  حديثة  إسرائيل  خرجت  فقد   ،1948
بالسيطرة على 20.6 مليون دونم، ما يشكل 
لكن  االنــتــدابــيــة.  أراضــــي فلسطني  مــن   77%
ــا يـــعـــادل 13.5%  ــم فــقــط ومــ ــ 2.8 مــلــيــون دونـ
مــن مساحة أراضـــي إســرائــيــل كــانــت تملكها 
املنظمات اليهودية واألفــراد اليهود والدولة 
معًا. فيما الغالبية الساحقة من أراضي الدولة 
والباقون  املهّجرون،  الفلسطينيون  يملكها 
أنــهــم أعـــداء،  الــدولــة إليهم على  الــذيــن تنظر 
وقــّررت عــدم السماح بعودتهم في منتصف 
عام 1948. والجدير بالذكر أن أراضي الدولة، 
أيضًا، هي موروثة عن أراضي دولة االنتداب، 
والتي كانت ملكًا للدولة العثمانية، أي أنها 
من  كغيرها  منهوبة  للفلسطينيني،  أراٍض 

األراضي الفلسطينية.

قوانين وإدارات
ــوانــــني  ــقــ ــد ذلــــــــك الــ ــعــ وجـــــــّيـــــــرت إســـــرائـــــيـــــل بــ
الــعــثــمــانــيــة واالنـــتـــدابـــيـــة، وأنـــشـــأت ســلــطــاٍت 
أراضـــــــــي  نـــــهـــــب  عـــــــن  ــة  ــ ــؤولــ ــ ــســ ــ مــ وإدارات 
الــفــلــســطــيــنــيــني. وبــهــذيــن املـــســـاريـــن، أنــشــأت 
)وسلب(  لنهب  القانوني  األســـاس  إسرائيل 
أراضــــــــــي الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــني الــــتــــي تــــقــــع تــحــت 
عملية  جــذور  وتعود  ملكيتها.  ال  سيادتها، 
النهب إلى مــارس/ آذار من عام 1948، حيث 
شّكلت لجانًا عسكريًة للتحكم في األراضي، 

وتنسيق استخدامها.
وفي 21 يونيو/ حزيران عام 1948، ُسن قانون 
 Abandoned( املــهــجــورة«  املــنــاطــق  »مــرســوم 
Areas Ordinance(، وشّكل أول أساس قانوني 
للسيطرة على األراضي الفلسطينية. وعّرف 
الــقــانــون املــنــاطــق املــهــجــورة بــأنــهــا األراضـــي 
التي خضعت للجيش اإلسرائيلي، وهجرها 
املهجورة  واألمـــالك  منهم،  جــزء  أو  سكانها، 
هي كل األمــالك، ومن ضمنها األراضــي التي 
تــركــهــا أهــلــهــا فـــي هــــذه املــنــاطــق املــهــجــورة. 
ــــي مــد  ــق فـ ــحــ ــح الــــقــــانــــون الـــحـــكـــومـــة الــ ــنــ ومــ
تطبيق القانون اإلسرائيلي، ليشمل املناطق 

»املهجورة«.
نفسه،  الــعــام  مــن  أيــلــول  وفـــي 22 سبتمبر/ 
أصدرت إسرائيل »مرسوم دائرة االختصاص 
 Area of Jurisdiction and( والــصــالحــيــات« 
الــذي نص على تطبيق   )Powers Ordinance
ــــل مــنــاطــق  الــــقــــوانــــني اإلســــرائــــيــــلــــيــــة عـــلـــى كـ
ــــي  الـــدولـــة، بــاإلضــافــة إلـــى املــنــاطــق واألراضـ
الجيش اإلسرائيلي  التي يعلن  الفلسطينية 
السيطرة عليها. وبالطبع، الفلسطينيون هم 
املستهدفون مــن هــذا الــقــانــون وســابــقــه، ذلك 
أنــهــم كــانــوا يــطــردون مــن أرضــهــم وبــالدهــم، 
ــات  ــابـ ــعـــصـ ــة الـــــطـــــرد عــــلــــى أيــــــــدي الـ ــيـ ــلـ ــمـ وعـ
الصهيونية تجري على قــدٍم وســاق، وإن لم 
ينص القانونان على مصادرة أراضي العرب 
بشكل مباشر، للحفاظ على صورة إسرائيل 
الديمقراطية، إال أنه، وبناًء على ظروف أرض 
املتضرر من  هــم  الفلسطينيون  كــان  الــواقــع، 

القانون بشكل مباشر.
وفي 15 أكتوبر/ تشرين أول من عام 1948، 
أعـــلـــن املــجــلــس الــحــكــومــي املـــؤقـــت »مـــرســـوم 
 Emergency Regulations( الــطــوارئ«  أنظمة 
الــبــريــطــانــي  الــحــكــم  عـــن  وراثــــــًة   )Ordinance
والذي يشمل بندين: فالحة األراضي املوات، 
وتــمــديــد الــصــالحــيــات. ونــشــر فــي 7 يناير/ 
كانون ثاني عام 1949 مرة أخرى، مع بعض 
الــتــعــديــالت. وبــمــوجــبــه، عــلــى وزيــــر الــزراعــة 
ــوات بــضــرورة  ــــي املــ تــحــذيــر أصــحــاب األراضـ
مالك  ويملك  فالحتها،  ضــمــان  أو  فالحتها، 
هــذه األراضــي 14 يومًا لتقديم إثباٍت لوزير 
الــزراعــة أنهم بــدأوا فعاًل بفالحتها، أو أنهم 
ــــرب وقــــت مــمــكــن، وضــمــان  ســـيـــبـــدأون فـــي أقـ

االستمرار في فالحتها.
واألراضــــي الــتــي لــم تــقــدم إثــبــاتــات حــول بدء 
فــالحــتــهــا، أو أنــــه تــتــم فــالحــتــهــا أصــــــاًل، أو 

وجود نياٍت حقيقية لفالحة األرض في أقرب 
فــرصــة، أو وجــود شــك لــدى وزيــر الــزراعــة أن 
املــــالــــك لــــن يــســتــمــر فــــي فـــالحـــة األرض، فـــإن 
لضمان  األرض  على  تسيطر  الــزراعــة  وزارة 
الــدولــة للتصرف بها  إلــى  زراعــتــهــا، وتنتقل 
خمس ســنــوات، بــداًل من سنتني وأحــد عشر 
شهرًا، كما في النسخة األولى قبل التعديل، 
والتي صدرت في أكتوبر/ تشرين أول 1948.
من   125 بند  باستخدامها  إسرائيل،  وكانت 
أنــظــمــة الــدفــاع )الـــطـــوارئ( لــعــام 1945 الــذي 
يمنح القائد العسكري الحق بإعالن مناطق 
ــع أمــنــيــة، ُتعلن  ــ عــســكــريــة مــغــلــقــة تــحــت ذرائـ
مناطق عسكرية مغلقة بعد تهجير سكانها، 
يستطيع  وال  منهم،  املستطاع  قــدر  طــرد  أو 
ســــواء املــهــّجــريــن، وال الـــبـــاقـــني، الـــخـــروج أو 
ــــي واملــنــاطــق الــتــي  الــتــحــّرك فـــي هـــذه األراضــ
إلى  تتحول  وبــالــتــالــي،  فيها.  التحرك  يمنع 
أرٍض مـــوات، حسب الــقــانــون. وتــتــحــّول هذه 
ــة، ألن الــســكــان  ــدولـ األراضـــــي إلـــى ســيــطــرة الـ
أو  الــخــروج  املــوجــوديــن واملهّجرين ال يمكن 
الذهاب لفالحة أراضيهم. وكان ذلك تمهيدًا 
لــالســتــيــالء عــلــيــهــا وتــحــويــل مــلــكــيــتــهــا كما 
رأيــنــا عـــام 1953، مــن خـــالل »قـــانـــون امــتــالك 
األراضي« الذي شرعن ملكية الدولة األراضي 

التي تم االستيالء عليها بأثر رجعي.
ــــان »مـــرســـوم  ــــوارئ كـ ـــطـ ــن بــــني أنـــظـــمـــة الــ ومـــ
ــــالك مـــــن أجـــــــل األغـــــــــــراض الــــعــــامــــة،  ــمـ ــ ــتـ ــ االسـ
 Land Acquisition for Public( األراضــــــي« 
 1943 عــــام  ــادر  الـــصـ  )Purposes Ordinance
والــــذي يــخــّول وزيـــر املــالــيــة مــصــادرة أراٍض 
من أجل األغراض العامة. ولعب هذا القانون 
دورًا مــهــمــًا كـــــأداة لــالســتــيــالء عــلــى أراضــــي 
مصادرة  وتمت  إسرائيل.  في  الفلسطينيني 
ــي فــلــســطــيــنــيــني لـــبـــنـــاء مــســتــوطــنــاٍت،  ــ ــ أراضـ
ــنـــاصـــرة الــعــلــيــا )نــتــســيــرت عــيــلــيــت(  مــثــل الـ
باستخدام هذا القانون، وبلغت 1200 دونم. 
كما أن أراضــي دير األســد وقــرى أخــرى التي 
لبناء مستوطنات   1963 بداية  في  صــودرت 
ــًا، ومـــصـــادرة  جــــديــــدة، وبــلــغــت 5550 دونــــمــ
ــي بــلــغــت  ــتــ ــي الـــســـبـــعـــيـــنـــات، والــ األراضـــــــــي فــ
كانت  األرض،  يـــوم  وأشــعــلــت  دونـــمـــًا،   6320
األراضي  لكن  القانون.  كذلك باستخدام هذا 
املــــصــــادرة بــاســتــخــدام هــــذا الـــقـــانـــون تشمل 
ــّي الجــئــني أيــضــًا. ومن  أراضـــّي مـــواٍت وأراضــ
املــالحــظ أن معظم األراضــــي الــتــي صـــودرت، 
بموجب هــذا الــقــانــون، هــي فــي املناطق ذات 
الجليل  فــي  الفلسطينية  السكانية  الكثافة 

والنقب.
وفي مارس/ آذار من عام 1950، سنت إسرائيل 

 Absentees’( الــــغــــائــــبــــني«  أمـــــــالك  »قـــــانـــــون 
حقوق  نقلت  بموجبه  الــذي   )Property Law
امللكية إلى »حارس أمالك الغائبني«، وحّرمت 
إعــــــادة األراضـــــــي إلــــى أصـــحـــابـــهـــا، ألنـــهـــم لم 
ــكــــني الـــشـــرعـــيـــني لـــهـــا حــســب  ــالــ ــودوا املــ ــ ــعــ ــ يــ
الـــقـــانـــون. ويــنــص الــقــانــون عــلــى أن الــغــائــب 
ــــودًا فــــي 29  ــــوجـ هــــو أي شـــخـــٍص لــــم يـــعـــد مـ
عــام 1947، وما  الثاني من  نوفمبر/ تشرين 
القانون،  التاريخ حتى صــدور هذا  بعد هذا 
قــانــونــيــًا أي ملكية كــانــت داخــل  وكـــان يملك 
حــدود إسرائيل، وكــان خــالل الفترة املحددة 
مــواطــنــًا أو حــاضــرًا فــي الـــدول العربية التي 
دخلت في حرب ضد إسرائيل، ومن ضمنها 
الــضــفــة الــغــربــيــة وقــطــاع غــــزة، أو حــتــى كــان 
مــواطــنــًا فــي إســرائــيــل، لكنه انتقل مــن مكان 
الــقــانــون على إنشاء  إقامته األصــلــي. ونــص 
مجلس الوصاية على أمالك الغائبني إلدارة 
هــذه األراضـــي، والقائم على املجلس يسمى 
ــادم أمـــالك الــغــائــبــني. ويــســتــهــدف الــقــانــون  خـ
الفلسطينيني بشكل واضــح وصــريــح، حيث 
الذين  الفلسطينيني  طــرد  حقيقة  على  بني 
تحّركوا من أماكن إقامتهم قسرًا إلى الضفة 

وغزة والدول العربية املحيطة.
أنــشــئــت   1950 تــــمــــوز  ــو/  ــيــ ــولــ يــ  31 وفــــــي 
سلطة  »قانون  بموجب  التطوير«،  »سلطة 
 )Development Authority Law( التطوير« 
لــلــتــعــامــل مــــع األراضــــــــي اإلســـرائـــيـــلـــيـــة مــن 
ــر وغــيــرهــا  ــيـ ــأجـ ــر وتـ بـــيـــع وشـــــــراء وتـــطـــويـ
مــن املــهــام. وأضــيــفــت إلـــى الــدولــة وأذرعــهــا 
املــخــتــلــفــة والـــصـــنـــدوق الـــقـــومـــي الــيــهــودي 
في  األرض  بملكية  مخولة  ثــالثــة  كــأجــهــزة 
إسرائيل. وفي 1953، جاء »قانون استمالك 
 )Land Acquisition Law( األراضــــــــــــي« 
لــيــشــرعــن، بــأثــر رجـــعـــي، اســتــمــالك أراضـــي 
بعد  إسرائيل،  في  املواطنني  الفلسطينيني 
أن بدأوا محاوالت استرجاع أراضيهم التي 
الدولة  املـــوات، بتخطيط  وضعت في خانة 
اإلسرائيلية وتدبيرها. فما كان من الدولة 
إال أن ثبتت ملكية الدولة هذه األراضي من 
خــالل هــذا الــقــانــون، وقطعت الــطــريــق أمــام 
الــقــانــون،  يشرعن  إلــى أصحابها.  إعــادتــهــا 
بـــأثـــر رجـــعـــي، األراضـــــــي الـــتـــي احــتــاجــتــهــا 
واالستيطان  التطوير  مثل  لغاياٍت  الــدولــة 
واألمـــن، أو مــا زالــت بحاجة إليها مــن أجل 
هـــذه الـــغـــايـــات، أو أنــهــا لـــم تــكــن فـــي حـــوزة 
أبــــريــــل/ نــيــســان 1952. وبــني  ــالـــك فـــي 1  املـ
مــارس/ آذار من عام 1953 ومــارس من عام 
1954 صـــــادرت إســـرائـــيـــل، مـــن خــــالل وزيـــر 
املــالــيــة الــــذي أصــــدر 465 شــهــادة مــصــادرة 
بناًء على القانون السابق، 1.2 مليون دونم. 
325000 دونم منها بفضل قانون استمالك 

األراضي. 
القانون،  املطروح، بموجب  التعويض  وكــان 
ماليًا أو أرضًا بديلة. ومجمل األراضي التي 
عــام 1970 كانت 170000  إلــى  تــم تعويضها 
دونم، أي نصف األراضي املصادرة عن طريق 
القانون نفسه 55629 دونمًا، كانت على شكل 
أراٍض، والباقي تعويضات على شكل أموال. 
إلــى درجــة  قليلًة  املــاديــة  التعويضات  كــانــت 
ــــي  ــا تــعــويــضــات األراضـ تــثــيــر الــســخــريــة. أمــ
التي تمت فأحيانًا كانت أمالك غائبني، وفي 

بعض الحاالت، كانت األراضي ألشخاص من 
العائلة نفسها، ما يجعل قبولها مستحياًل 
أن قبول  ألســبــاب اجتماعية وأخــالقــيــة، كما 
التعويض عمومًا في املجتمع العربي اعتبر 

اعترافًا بالنهب.
أراضــــــــي  »دائــــــــــــــرة  تــــأســــســــت   ،1960 وفــــــــي 
إســـرائـــيـــل«، بــمــوجــب »قـــانـــون دائــــرة أراضـــي 
 )Israel Land Administration( إســـرائـــيـــل« 
الــــــــذي نــــــص، أيـــــضـــــًا، عـــلـــى إنـــــشـــــاء مــجــلــس 
املتعلقة بوضع  املــهــام  ذي  إسرائيل  أراضـــي 
ســيــاســات األراضــــــي، واإلشــــــراف عــلــى إدارة 
ميزانياتها  على  واملوافقة  إسرائيل  أراضــي 
وغيرها من املهام. ونص القانون على حظر 
ــي الــتــي تملكها  ــ بــيــع أو نــقــل مــلــكــيــة األراضــ
البيع  مــن خــالل  التطوير،  أو سلطة  الــدولــة، 
أو غيرها من أشكال نقل امللكية. وهكذا، بعد 
شرعنة نهب أراضي الفلسطينيني، سن هذا 
في  املنهوبة  األراضـــي  بقاء  القانون لضمان 
يــد الــدولــة، وإغـــالق الــبــاب أمــام تسّربها إلى 
األراضــي  انتقال  قانونية  مع  الفلسطينيني، 
الرسمية، حيث فتح ذلك  بــني هــذه األجــهــزة 
الباب أمام بيع »حارس ممتلكات الغائبني« 
إلى  أراضــي الالجئني تقريبًا وملكياتهم  كل 
الدولة. ومن خالل هذا القانون، أقفلت الدولة 
على ملكية األراضــي، وجعلت من املستحيل 

تسّربها إلى أصحابها الفلسطينيني. 
ــذه املــرحــلــة الــثــانــيــة، في  وبـــنـــاًء عــلــيــه، فـــي هـ
الستينيات، أخرجت الدولة هذه األراضي من 
السوق، ومنعت نقل ملكيتها بالبيع وغيره، 
وبـــذلـــك ضــمــنــت الـــدولـــة الــســيــطــرة عــلــى أهــم 
عنصر للحياة، وهو األرض التي يقيم عليها 
الفلسطينيون في إسرائيل، وتجعل ملكيتها 
للدولة الحديث عن املساواة واهية، من دون 
املــادي الجوهري،  إلــى هــذا العنصر  التطرق 

لتحقيق املساواة الفعلية. 
ــرة بــتــعــديــل  ــاشـ ــبـ ــــادرة غـــيـــر املـ ــــصـ وكــــانــــت املـ
قانون األراضــي العثماني، حيث رفعت عدد 
أن يثبت تصرفه  الفالح  التي على  السنوات 
إلــى 25 سنة،  بـــاألرض خاللها كــي يتملكها 
وكــانــت الــضــربــة الــقــاصــمــة عـــام 1969، حيث 
ألــغــي الـــقـــانـــون الــعــثــمــانــي بــرمــتــه، وتــوقــفــت 
عملية التمليك بناًء على التصرف باألرض. 
املــبــاشــرة، وغير  الــقــانــونــيــة  األدوات  وبــهــذه 
املـــبـــاشـــرة، تــســيــطــر إســـرائـــيـــل عــلــى أراضــــي 
الــفــلــســطــيــنــيــني املـــهـــّجـــريـــن، والــفــلــســطــيــنــيــني 
الباقني في أرضهم، في ظل الحكم اإلسرائيلي.
وقــد شمل مــا طــرأ مــن إصــالح على الجهاز 
املسؤول عن أراضي الدولة عام 2009 وضَع 
ــدٍة لـــبـــدء عــمــلــيــة خــصــخــصــة أراضـــــي  ــ ــنـ ــ أجـ
الــــدولــــة، فـــي إطــــار الــخــطــاب الــنــيــولــيــبــرالــي 
ــد، فـــــي حـــــني َيـــــحـــــرم الـــحـــاضـــريـــن  ــ ــاعـ ــ ــــصـ الـ
الــفــلــســطــيــنــيــني  ــئــــني  الــــالجــ أو  ــبــــني،  ــائــ ــغــ الــ
املــواطــنــني فــي إســرائــيــل، مــن %4 مــن مجمل 
أراضي الدولة، والتي وضعت تحت مقصلة 
الخصخصة، والتي تعود ملكيتها لهم قبل 
أن خصخصة  عـــالوًة على  أن تسلب منهم. 
األراضـــي تعّقد مسألة إعـــادة األراضـــي إلى 
أصحابها، وتجعل حلها خارجًا على سلطة 
الـــحـــكـــومـــة. وتـــــــداول األراضـــــــي فـــي الـــســـوق، 
أراضـــي املهّجرين واألراضـــي  والـــذي يشمل 
يعّقد  عــمــومــًا  الفلسطينيني  مـــن  املــســلــوبــة 
التي  ــراف  األطــ لتعدد  اســتــرجــاعــهــا،  مسألة 
ويختفي  بــهــا،  وأحقيتها  ملكيتها،  تــّدعــي 
الـــطـــابـــع الـــقـــومـــي لـــلـــصـــراع، فــيــظــهــر بشكل 

صراع مدني على ملكيات األراضي.
)كاتب فلسطيني(

مسار متواصل منذ 1948 بسن قوانين المصادرات وسياسات التهويد واالستيطان

نهب إسرائيل أراضي
فلسطينيّي الخط األخضر

تضييق على 
الفلسطينيين ونهب 
أراضيهم، وحصرهم 
في أقل قدر ممكن 

من األراضي، مقابل 
توسيع رقعة السيطرة 

والملكية اليهودية 
لألراضي، وتوسيع 

رقعة االستيطان 
والتهويد على حساب 

الفلسطيني وأرضه

في مارس/ آذار 
1950، سنت إسرائيل 

»قانون أمالك الغائبين« 
الذي بموجبه نقلت 

حقوق الملكية إلى 
»حارس أمالك الغائبين«، 
وحّرمت إعادة األراضي 

إلى أصحابها، ألنهم 
لم يعودوا المالكين 
الشرعيين لها حسب 

القانون

لم تتوقف إســرائيل، منذ احتاللها األول فلســطين في العام 1948، عن مصادرة أراضي الفلســطينيين في داخل الخط األخضر 
ونهبها، واســتخدمت في ذلك قوانين انتدابية وعثمانية، ثم ابتدعت قوانين جديدة، وأنشــأت مؤسسات لهذا الغرض. تلقي 

المطالعة التالية أضواء كاشفة على مسار هذه السياسة واإلجراءات

)Getty( الجئون فلسطينيون في مخيم قلنديا في 1956 شردوا من أراضيهم

الذي  إسرائيل«  أراضــي  »مجلس  إسرائيل  أراضــي  إدارة  رأس  على  يقوم 
المتمثلة في ضمان  يحّدد سياساتها في إطار صالحياتها ومهامها 
استخدام األراضي الوطنية، بما يتطابق والقوانين اإلسرائيلية، وحماية 
أراضي الدولة واإلشراف عليها، جعل األراضي متاحًة لالستخدام العام، 
األراضي  األراضي، وتنظيم تسجيل  وتخطيط وتطوير وإدارة مخزون 
وغيرها من الجوانب المتعلقة بأراضي الدولة. وسياسات األراضي في 

إسرائيل وقوانينها تمنع الفلسطينيين عمليًا من شراء األراضي.

»مجلس أراضي إسرائيل«
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هواجس »تحرير« الرقة في وسائل التواصل

»واتساب« العبري يحرّض ضد الفلسطينيين

عدنان علي

الســورية  الرقــة  مدينــة  توصــف  مــا  كثيــًرا 
بأنها منســية، ســواء خــالل العقود املاضية 
من حكم آل األسد، أم خالل الثورة السورية، 
بسبب اإلهمال الذي عانت منه من الجميع.
ومــع بــدء الحديــث عــن »تحريــر الرقــة« مــن 
تنظيــم »داعــش« الذي انتزعهــا مطلع العام 
ثــارت  املعارضــة،  فصائــل  أيــدي  مــن   2014
مواقــع  عكســتها  عــدة،  وهواجــس  أســئلة 
أو  الجهــة  حــول  االجتماعــي  التواصــل 
الجهات التي ســتقوم بهذا التحرير، وحول 
مصير املدينة ومن يتســلم إدارتها فيما لو 

 طرد التنظيم منها.
ً
تم فعال

علــى  يكتــب  نهــار  حــازم  والباحــث  الكاتــب 
»فيســبوك«: »علــى األغلــب ســيفتتح أوبامــا 
قريبــًا ســمفونية أميركيــة فــي الرقــة أســوة 
بصديقه بوتني. كل همجي يغطي همجيته 
معــرض  بالدنــا  غــدت  حتــى  بســمفونية 
ســمفونيات، وكلمــة الســر )البقــرة الحلوب( 
هــي داعــش!«. وفــي تعليــق آخــر، يــرى نهــار 
أن حــكام الرقــة الجــدد لــن يكونــوا بأحســن 
مــن أســالفهم: »ســتحصل مدينــة الرقة على 
الجائــزة األولــى فــي تجريــب أنــواع متعددة 
مــن الدواعــش املســتوردة واملحليــة، بذقــون 

وبال ذقون، وبألوان ولغات مختلفة«.
عــن  اللــه  نصــر  يوســف  الناشــط  ويعّبــر 
القــوات  تؤديــه  الــذي  الــدور  مــن  تخوفــه 
الكرديــة فــي هــذه املعركــة، فيقــول »نتمنــى 
الشــوكة  هــو  الكــردي  املكــون  يكــون  ال  أن 
املراد زراعتها في خاصرة الجســد الســوري 
تقســيم  بغيــة  خارجيــة  أهــداف  لتحقيــق 
وتفتيت الوطن وأن يبقى الكرد أحد شرائح 
املجتمــع الوطنــي الســوري الذي ال يمكن إال 

أن يكون لوحة واحدة بكل ألوانها« .
غيــر  القــوى  بفاعليــة  ناشــطون  كمــا شــكك 
فــي  باملشــاركة  لهــا  ســمح  التــي  الكرديــة 
وليســت  هامشــية،  لكونهــا  الرقــة،  معركــة 
صاحبة قرار، وتفتقر إلى التســليح الكافي. 
وأبــرز تلــك القــوى هــو »لــواء ثــوار الرقــة » 
عنتــر  الناشــط  يقــول  كمــا  اضطــر،  والــذي 
لالنضمــام  معروفــة،  وألســباب  داييــس، 
إلــى »قــوات ســورية الديمقراطيــة« مشــاركة 
الهــوى  الشــمرية  الصناديــد  قــوات  مــع 
وقــوات مــن قبيلــة شــمر تحــت قيــادة أحمــد 
الجربــا )تيــار الغــد( وقــوات الســوتورو فــي 

منوعات
على وسم »#ال_اثق_في« دّون تغريد

مغردون من العالم العربي وكتبوا 
عمن وما لم يعودوا يثقون به في 

بلدانهم. فكتبت ميادة: »لم أعد 
أثق بأي أحد في هذا البلد ولن أفعل 

بعد اآلن«. وكتب آخر: »نسيب يراقبك 
بتويتر«، وكتب عبداهلل: »#ال_اثق_في 

شخص تكلم بأسرار غيره عندي«.

دشن مستخدمو موقع التواصل 
وسمًا ساخرًا حمل عنوان »#خريج_

ايه_وشغال_ايه«، دخل ضمن 
قائمة األكثر تداوًال واستخدامًا 

على »تويتر« مصر، وكتب المغردون 
قصص شباب ال يعملون بسبب 

البطالة، أو يعملون في مجاالت 
بعيدة عن اختصاصاتهم.

 »WednesdayWisdom#« أما وسم
فغرد المستخدمون عليه بتعابير 

»حكيمة«، فكتبوا عن السعادة 
والتجارب والحب وغيرها. وكتبت 

إحدى المستخدمات: »ال تحرق 
فرصك في الحياة من أجل راحة 

أو سعادة مرحلية«. وكتبت أخرى: 
»جرّبوا، هذا ما يقوله القلب«.

ال تزال معركة الفلوجة تحظى 
باهتمام واسع على مواقع 
التواصل االجتماعي، فأطلق 
مغردون وسوم »#الفلوجة_

ُتباد_وتذبح« و»#الفلوجة_تذبح«، 
عبروا فيها عن رفضهم للمعارك 

ومشاركة مليشيات فيها، بينما دعا 
آخرون إلجالء المدنيين واألبرياء.

الجزيــرة. ويقــول داييس فــي تعليق له على 
 أبناء الرقة يعولون 

ّ
»فيســبوك«: »ال شــك أن

أن يدخلهــا ثــوار الرقــة وهــم األقدر واملرحب 
بهم من أبناء املدينة«، لكنه عّبر عن خشيته 
من أن »تدب الفوضى في املدينة كما حصل 
خــالل تحريرهــا مــن قــوات النظــام فــي ربيع 
منشــآتها  تعرضــت  حيــث   ،2014 العــام 

العامة آنذاك للســلب والســرقة تحت مسمى 
الغنائــم، أمــا اليــوم فلــم يبــق فيها مــا ينهب 
وجيوبهــم«،  الرقــة  أهــل  ممتلــكات  ســوى 

بحسب قوله.
التواصــل  وســائل  علــى  انتشــرت  وقــد 
مــن  تحــذر  وســومات  عــدة  االجتماعــي 
حيــاة  علــى  املرتقبــة  العمليــة  عواقــب 

املدنيــني، ومصيــر املدينــة منهــا »هنا الرقة، 
مدنيــون تحــت املــوت،  الرقــة 700 ألــف مدني 
تحــت القصــف، الرقــة تحــت القصــف، الرقــة 

مدينتي« .
العمليــة  بــدء  عــن  الحديــث  غمــرة  وفــي 
العســكرية علــى الرقــة، انتشــرت أخبــار عــن 
عمليــات نــزوح واســعة مــن املدينــة، وأخــرى 
عــن عمليــات قصــف وفــرض إجــراءات غيــر 
تنظيــم  جانــب  مــن  املدينــة  فــي  اعتياديــة 
شــككوا  الناشــطني  بعــض   

ّ
أن غيــر  الدولــة. 

 ثمــة مبالغات 
ّ
بدقــة هــذه األخبــار وقالــوا إن

كثيــرة تــرد في مواقــع التواصل االجتماعي 
حول ما يحدث في الرقة. وفي صفحة »الرقة 
تذبح بصمت«، وهي الصفحة األشهر التي 
تتابع أخبار املدينة، جاءت تعليقات تشكك 
في هذه األخبار. وقال أحدهم »يا أخي أنتم 
تكذبون في كل شيء. تحدثت مع أهلي بعد 
ما قرأت أخباركم هنا فوجدت أن كلها كذب. 
الوضــع عادي فــي الرقة والحركة طبيعية«. 
هــاي  شــفت  مــن  »واللــه  آخــر  معلــق  وقــال 
الصفحــة وهــي أخبارهــا كــذب لــو ســموها 
ثالــث  وقــال  تكــذب بصمــت أحســن«.  الرقــة 
»قبــل دقائــق حكيــت مع أهلي والنت شــغال 
والحيــاة طبيعيــة ومــا فــي شــي أبــًدا، اللــي 
صايــر أغلــب صفحــات الرقة عــم تبث أخبار 
متابعيهــا  بقلــوب  والخــوف  الرعــب  لــدب 
واملفــروض كان الزم يكــون العكــس تمامــًا، 
لكــن شــو بدنــا نعمل؟ أهم شــي عنــدن تبقى 
الصفحــة نشــيطة بشــكل يومــي وال يهمهــم 
أحــد، ويــا ريــت فــي حدا منهــم بالرقــة، كلهم 
برات البلد وعم يكتبوا من خلف الشاشة«.

ممــا  هملــو  خليــل  الصحافــي  ســخر  كمــا 
تتناقله بعض املواقع بأن املعركة أصبحت 
بشــكل  مشــيًرا  األثــري،  الرقــة  ســور  داخــل 
خاص إلى املرصد السوري لحقوق اإلنسان 
الذي سماه »مرصد الكذب السوري«، وذلك 
بعــد أن قــال املرصــد إن محــور القتــال يــدور 

في الفرقة 17.
عنــوة  عنهــا  املهجــرون  الرقــة  أهــل  ويبقــى 
قريًبــا،  إليهــا  بالعــودة  األمــل  يغمرهــم 
مواقــع  عبــر  إليهــا  أشــواقهم  ويبثــون 
الشــاعر  فعــل  كمــا  االجتماعــي،  التواصــل 
الرقــاوي صالــح الحاج، في كلمات باللهجة 
العاميــة الرقاويــة: »دك القلــب دقــات.. دقة ب 
أثــر دقــة... خفــت وســألته شــبيك... رد بحــزن 

مالوم.. مشتاك للرقة«.

انتقادات ُوّجهت 
للصفحات اإلخبارية التي 

ُتعنى بالرقة

دعوات للعنف ضد 
العرب ُترسل عبر 

مجموعات »واتساب«

صالح النعامي

في الوقت الذي يقر فيه مسؤولون وأوساط 
إســرائيلية وازنــة بتعاظــم مظاهــر الفاشــية 
 املعطيــات علــى تعاظــم 

ّ
فــي »إســرائيل«، تــدل

العــرب،  ضــد  العنصريــة  علــى  التحريــض 
وتصاعــد الدعــوات للعنف الجســدي ضدهم 
في مواقع التواصل االجتماعي ومجموعات 
»واتســاب« العبرية. فبحســب دراسة وتقرير 
 املضامــني العنصريــة 

ّ
إســرائيليني، تبــني أن

والتحريضيــة في املناشــير التي تنشــر على 
موقع التواصل االجتماعي »فيســبوك« وفي 
التــي ينشــرها »تويتــر« واملــواد  التغريــدات 
التــي ترســل بواســطة »واتســاب« تعاظمــت 

بشكل كبير.
منشــورًا  أن  إلــى  الدراســتان  وتشــير 
مواقــع  فــي  ينشــر  العــرب  ضــد  تحريضيــًا 
التواصــل االجتماعــي العبريــة كل 6 دقائــق، 
فــي حــني تنشــر مــادة تحــث علــى اســتخدام 
دقيقــة.   27 كل  ضدهــم  الجســدي  العنــف 
»املركــز  أجراهــا  التــي  الدراســة  وحســب 
أن  تبــني  فقــد  والدولــة«،  للديــن  اإلصالحــي 
يقودهــا  التــي  اإلرهابيــة  »الهفــا«  منظمــة 
دورًا  تلعــب  غوفشــتاين،  بنتســي  الحاخــام 
فــي  العــرب  علــى  التحريــض  فــي  مركزيــًا 
 إلى أن 

ً
مواقــع التواصــل االجتماعــي، مشــيرة

»الحركــة اإلرهابيــة تجنــد عناصرهــا للعمل 
على مدار الساعة على نشر املواد العنصرية 
وأشــارت  العــرب«.  ضــد  والتحريضيــة 
الدراسة، التي اقتبستها صحيفة »معاريف« 
 »الهفا« تقوم بنشــر 200 

ّ
منذ يومني، إلى أن

ألف منشور وتغريدة وصورة، ذات مضامني 
عنصرية على فيسبوك وتويتر وإنستاغرام 
كل عام. وذكرت الدراسة أن حوالي 50 باملئة 
بمواقــف  تشــيد  والتغريــدات  املناشــير  مــن 

مــن  ومواقفــه  وأيديولوجيتــه  غوفشــتاين 
إلــى   

ً
العــرب ومنطلقاتــه »الفقهيــة«، مشــيرة

تنشــر  التــي  املــواد  مــن  اآلخــر  النصــف  أن 
علــى مواقــع التواصــل تحــث علــى الكراهيــة 
والعنف ضد العرب، وال ســيما ترديد شــعار 
أصــول  اجتثــاث  و»علينــا  للعــرب«  »املــوت 
العماليــق«، مــع العلــم أن التــوراة اســتخدمت 
القبائــل  إلــى  فــي اإلشــارة  لفــظ »العماليــق« 
فلســطني  فــي  تقيــم  كانــت  التــي  الكنعانيــة 

الفلســطيني.  الشــعب  إليهــا  ينحــدر  والتــي 
وأشــارت الدراســة إلــى أن نســبة كبيــرة مــن 
فــي  الكنائــس  إحــراق  إلــى  تدعــو  املناشــير 
يجاهــر  غوفشــتاين  إن  حيــث  فلســطني، 
أن  بزعــم  الكنائــس  هــذه  إلحــراق  بدعوتــه 
املســيحية »تعد ضربًا من ضروب الوثنية«. 
وقد أكد غوفشــتاين في أكثر من مناســبة أن 
إحراق الكنائس »فريضة شــرعية«، مســتندًا 
بــن  موشــيه  الحاخــام  أصدرهــا  فتــوى  إلــى 

»الرمبــام«، والــذي عــاش  ميمــون، املعــروف بـ
فــي مصــر فــي القــرن الثانــي عشــر. وأشــارت 
تعمــل  أن هنــاك 80 مجموعــة  إلــى  الدراســة 
فــي »فيســبوك« تعمــل علــى تعميــم الرســائل 

العنصرية والتحريضية ضد العرب.
الشــؤون  معلــق  قــال  متصــل،  ســياق  وفــي 
االستخبارية رونني بريغمان، إن »واتساب« 
املضامــني  لنقــل  فعالــة  أداة  إلــى  تحولــت 

العنصرية تجاه العرب في إسرائيل.
»يديعــوت  صحيفــة  نشــرته  تقريــر  وفــي 
إن  بريغمــان  قــال  يومــني،  منــذ  أحرونــوت« 
اليمــني املتطــرف نجــح فــي إقنــاع مســؤولني 
حكوميني وجنراالت متقاعدين ومستشرقني 
وصحافيــني بارزيــن باالنضمــام ملجموعات 
فــي  ســمعتهم  واســتغالل  »واتســاب«  علــى 
إضفــاء صدقيــة علــى املضامــني العنصريــة 
للرسائل التي يعممها. وأوضح بريغمان أن 
الرســائل التي تعممها قوى اليمني املتطرف 
مــن خــالل »واتســاب« تعرض العــرب كمجرد 
»مخربــني«. وأضــاف أن هــذه الرســائل تقــدم 
تواجــد  مناطــق  فــي  يتــم  عمــل جنائــي  لــكل 
العرب داخل إسرائيل بعنوان »مخربون في 
قلــب إســرائيل«. وأضــاف بريغمــان أنــه تبــني 
لــه أن إحــدى الجهــات التــي تقــف وراء تعميم 
للهيــكل«،  »عائــدون  حركــة  الرســائل  هــذه 
وهــي حركــة تجاهــر بالدعــوة لبنــاء الهيــكل 

على أنقاض املسجد األقصى.
يتزعمهــا  التــي  الحركــة،  أن  إلــى  وأشــار 
قمصانــًا  مؤخــرًا  وزعــت  موريــس  رفائيــل 
علــى أعضائهــا تحمل منظــر الجرافات وهي 
تدمــر األقصــى اســتعدادًا لبنــاء الهيــكل علــى 
أنقاضــه، مضيفــًا أن »هذا الســلوك يدلل على 
قــدرًا  يضفــي  بــات  اإلســرائيلي  املجتمــع  أن 
كبيــرًا من الشــرعية علــى الخطاب العنصري 

ضد العرب«، كما قال.

)Getty( نازحون من تل أبيض في الرقة العام الماضي

)Getty( منشور تحريضي ضد العرب كل سّت دقائق

يتخــوف الســوريون في تعليقاتهم عن ما ُســّمي بـ»تحرير الرقة« من أبعاد هذه العمليات، ويســألون عن الفصائــل التي تقاتل فيها، 
بينما يعتبر البعض أن أغلب أخبار صفحات وسائل التواصل غير حقيقية
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بيروت ـ ربيع فران

ــــي مــن  ــانـ ــ ــثـ ــ ــزء الـ ــ ــجــ ــ ــي الــ ــ ــع فــ ــابــ ــتــ نــ
ــــالت« عــــرض  ــسـ ــ ــلـ ــ ــسـ ــ »عــــــــــــروض املـ
األعـــمـــال الـــدرامـــيـــة الـــتـــي تــتــنــاطــح 
الــفــضــائــيــات الــعــربــيــة عــلــى عــرضــهــا بــهــدف 
جــذب املــشــاهــد، ويــبــدو هــذا الــعــام أن الصراع 
بشكل أساسي هو على الدراما املشتركة التي 

تعرض على أكثر من قناة.

»سمرقند« )أبو ظبي(
ــلـــيء  ــرة مـ ــ ــــاصـ ــعـ ــ ــل أســـــــطـــــــوري بــــــرؤيــــــة مـ ــمــ عــ
بالحكايات التاريخية املشوقة عن السالطني 
وعالقاتهم بالجواري والخدم في زمن بعيد. 
أزمــــان وحــيــاة أنــــاس تــرســم بــيــئــة الــشــرق في 
حلم  األول  طرفها  تنافر  حــالــة  تجسد  روايـــة 
)عمر الخيام( بمرصد وحديقة وورد مع امرأة 
وكأس، وطرفها اآلخر يمثله سعي من أطراف 
امتد  امللك والجاه والسلطة وما  إلى  متعددة 
مــن ذلــك إلــى عنف وكــراهــيــة وتقتيل أسسها 
الحشاشني،  فرقة  ونفذتها  الصباح(  )حسن 

أقوى نظام اغتياالت عرفه التاريخ.

»غراند أوتيل« )أبو ظبي(
ــراره  ــأسـ ــيــــل( عـــالـــم مــثــيــر بـ فـــنـــدق )غــــرانــــد أوتــ
وحكاياته الكثيرة التي تعيشها جميع طبقات 
املجتمع في خمسينيات القرن املاضي. يسكن 
بــني جــدرانــه الــخــدم والــحــشــم ونــــزالء فاحشو 
الثراء ورجــال أعمال يعقدون صفقاتهم. يقرر 
)عــلــي( زيـــارة شقيقته التي تعمل فــي الفندق 
الشك  يــدل  أنها رحلت قبل وصــولــه.  ليتفاجأ 
قــلــبــه وتـــبـــدأ أحـــــداث الــقــصــة املــشــوقــة بــطــولــة 

عمرو يوسف سوسن بدر وأنوشكا.

»نص يوم« )أم بي سي والجديد(
حكاية املسلسل الدرامي املشترك »نص يوم« 
بطولة نادين نسيب نجيم وتيم حسن، تبدأ 
بــوفــاة رجـــل يــديــر إقــطــاعــيــة زيـــتـــوٍن واســعــة، 
ونشهد فيما بعد عودة ابنه املغترب »مّيار« 
)تيم حسن( إلى البالد إلنهاء جملة التزاماٍت 
ــرام فــتــاٍة  ــ مــهــنــيــة وعـــائـــلـــّيـــة، لــكــنــه يــقــع فـــي غـ
جميلة تدعى »يارا« )نادين نسيب نجيم( ما 
يدفعه إلى إلغاء سفره والبقاء في البالد. إال 
أن حكايتهما تخوض العديد من الصراعات 
بعد اكتشاف الشاب بأن حبيبته امرأة محتالة 
ولــعــوب. وتــشــّكــل قــّصــة الــحــب هـــذه جـــزءًا من 
ــذي تــدور أحــداثــه ضمن قالٍب 

ّ
ال حبكة العمل 

بــولــيــســي مـــشـــّوق، يــصــّور بـــرقـــاوي مــشــاهــده 
بني بيروت وعدة مناطق في لبنان املسلسل 
قصة إخراج سامر برقاوي إعداد وسيناريو 
اقتبسه باسم السلكا من رواية عاملية )لن يتم 

الكشف عن عنوانها قبل العرض(. 

المشروع الجديد 
يستند إلى رواية »أوميرتا« 

لماريو بوزو

2223
منوعات
رمضان

شاشاتفيديو كليبمسلسل

جمال

ــة، هـــكـــذا يـــقـــول فــــــارس كـــرم  ــيـ ــابـ ــجـ صـــدمـــة إيـ
عـــن أغــنــيــتــه الـــجـــديـــدة »بــــال حــــّب بـــال بــطــيــخ« 
األغنية، صدرت  بــركــات،  ملحم  الفنان  ألحان 
قــبــل أســـبـــوعـــني. هـــكـــذا، جــمــعــت الــصــدفــة بني 
»املــوســيــقــار« ملحم بــركــات، وفـــارس كــرم في 
الــصــيــف املـــاضـــي، وهـــكـــذا كـــان الــتــعــاون بعد 
أقل من عام، في قالب موسيقي لم يبتعد عن 
أسلوب فارس كرم في اختيار أغانيه عمومًا، 
أســلــوب اســتــطــاع مــن خــاللــه كـــرم فـــرض لــون 
غــنــائــي، شــعــبــي، قــريــب جـــدًا مــن لــغــة الــشــارع، 
الـــتـــي اعـــتـــاد عــلــيــهــا جـــمـــهـــوره  الـــــذي يــمــتــاز 
بـــوفـــائـــه  لـــصـــاحـــب »الــــتــــنــــورة« فــــي حــفــالتــه 
عدد  استنساخ  رغــم  ي، 

ّ
الفن نشاطه  ومتابعة 

اللون  لــهــذا  الناشئني  املغنني  مــن  بــه  بــأس  ال 
الغنائي مؤخرًا.

في »كليب« األغنية الجديدة، يختاركرم، هذه 
ــتــحــدة األمــيــركــيــة، مستعينًا 

ُ
املـــرة الــواليــات امل

قــائــم  بــشــعــالنــي، ســيــنــاريــو  إدوار  بـــاملـــخـــرج 
كرم  بــفــارس  يحطن  الــلــواتــي  الجميالت  على 
ــكـــان. مــغــامــرات  ــل مـ ــنـــزل والــــشــــارع، وكــ فـــي املـ
الــذي  الــصــورة الكاملة للرجل  »الــدونــجــوان«، 
ــا،  ورغــــــم أن  ــهـ ــالـ ــمـ ــى املـــــــــرأة  إاّل جـ ال يـــــرى فــ
في  »اللوعة«  على  اعتاد  الشهير  الدونجوان 
أغنيات سابقة، إال أنه كسر القاعدة، هذه املرة، 
ــل« الحبيبة مــنــه بــدايــة »الــكــلــيــب«  وبــعــد »زعــ
يخرج شــاهــرًا سيف ســحــره، ووســامــتــه، عبر 
من  به  يحطن  اللواتي  الحسناوات  مجموعة 
ــــرورًا بشرطة  عـــامـــالت املـــنـــزل إلـــى الـــشـــارع، مـ
املـــرور. أسلوب اإلغـــراء الــواضــح في استغالل 

ى منذ 
ّ
ابن صديق مافياوي من صقلية ُيتوف

بعض الوقت. 
دراســـاتـــهـــم  فــــي  نـــاجـــحـــني  أوالد   3 ألبــــريــــل 
املــدرســيــة والــجــامــعــيــة، مـــا يــجــعــلــه حريصًا 
على إبــعــادهــم عــن عــاملــه املــافــيــاوي. فــي حني 
أن آستوري يتدّرب على إدارة شؤون العائلة 
املــافــيــاويــة، ويــســافــر إلـــى صقلية الكــتــســاب 

مهارات املهنة في جذورها األصلية. 
له،  منافسني  أيـــدي  على  أبــريــل  ُيقتل  عندما 
مصارفه  باستخدام  طلبهم  يــرفــض  أن  بعد 
يــربــحــونــهــا بفضل  الــتــي  أمــوالــهــم  لتبييض 
تــــجــــارة املـــــــخـــــــّدرات، يـــجـــد آســـــتـــــوري نــفــســه 
ــوده بــحــمــايــة عــائــلــة  ــ ــ ُمـــطـــالـــبـــًا بــتــحــقــيــق وعـ
ــي، ومــصــالــحــه املــخــتــلــفــة، هو 

ّ
والـــــده بــالــتــبــن

صاحب األســهــم األكــثــر فيها. علمًا أن رجــال 
»املكتب الفيدرالي للتحقيقات )أف. بي. آي.(« 
والــشــرطــة املــحــلــيــة ال ُيـــحـــّركـــون ســاكــنــًا إزاء 
جريمة القتل، »ربما« ألنهم متوّرطون فيها. 
انتقام آستوري، فسيكون »رهيبًا«، بعد  أما 

ي. 
ّ
تحديده »أعداء« والده بالتبن

مـــاذا عــن سيلفستر ســتــالــون نفسه؟  لــكــن، 

نديم جرجورة

األميركي سيلفستر  واملخرج  املمثل  يستعّد 
في  تجربة جديدة  لخوض   )1946( ستالون 
مساره التمثيلي )الذي بدأ في العام 1970(، 
بتأديته دورًا أساسيًا في مسلسل تلفزيوني 
ر  صوَّ

ُ
ع أن ت

ّ
جديد، يتّم إعداده حاليًا، وُيتوق

العام  صيف  منه  األولـــى  التجريبية  الحلقة 
أنــطــوان  السينمائي  املــخــرج  أن  علمًا   ،2016
الــحــلــقــة،  إخــــــــراج  ـــى 

ّ
ــيـــتـــول سـ  )1966( فــــوكــــا 

ذ للسلسلة. 
ّ
وسيكون املنتج املنف

املـــمـــثـــل ـ الـــحـــامـــل نـــجـــومـــيـــة كـــبـــيـــرة بــفــضــل 
شخصيتي روكــي بالُبَوا وجــون رامــبــو، في 
السلسلتني السينمائيتني األشهر في سيرته 
املهنية »روكــي« و»رامبو« ـ يدخل االستديو 
املــرة،  هــذه  البطولة  دور  لتأدية  التلفزيوني 
أدوار  فــي  عــديــدة  مــشــاركــات تلفزيونية  بعد 

عابرة أو ثانوية. 
املـــشـــروع الــجــديــد هــــذا يــســتــنــد إلــــى روايــــة 
ـ   1920( بــــوزو  ملـــاريـــو   )2000( ــا«  ــرتـ ــيـ »أومـ
املشهورة،  ثالثيته  فــي  كتاب  ثالث   ،)1999
التي تبدأ بـ »العّراب« ـ املتحّولة إلى ثالثية 
سينمائية بتوقيع فرنسيس فورد كوبوال 
ـ  و1990  و1974   1972 األعــــوام  فــي   )1939(
ــّراب األخـــيـــر«. وفــيــه، يــــؤّدي ستالون  و»الـــعـ
 تروي 

ْ
شخصية زعيم عصابة مافياوية، إذ

الحبكة األصلية لـ »أوميرتا« حكاية الدون 
ريــمــونــدو أبـــريـــل، املــافــيــاوي الــنــيــويــوركــي، 
العائلي آستوري،  الذي يستقبل في منزله 

جمال الفتيات، والتركيز على الرفاهية، ورغد 
افتراضية،  أميركية،  مدينة  لصاحب  العيش 
صور املشاهد، هو نفسه فارس كرم الذي 

ُ
كما ت

يــرمــي حــكــايــة حــب خــذلــه، بــاحــثــًا عــن الحرية 
والــنــســيــان، فــي إطـــار مــن الــتــحــدي، بعيدًا عن 

الحبيبة التي رمقته بنظرة تساؤل أخيرة.
أغنية شعبية، تعاني من ضعف في توزيعها 
املوسيقي لطوني سابا، لكنها دون شك تزيد 
من نجاح فارس كرم، في التعاون املوسيقي 
اعتبر  املقابل  بــركــات. في  له مع ملحم  األول 
نفسها  واألغــنــيــة  كليب  الفيديو  أن  كثيرون 
تــســيء لــلــمــرأة، مــن خــالل تسليعها الــواضــح 

في مشاهد الفيديو كليب.
ربيع...

إلى أي حّد ُيمكنه أن يرتدي زّي املافياوي، 
ــة ذات  ــيـ هــــــو الــــــالمــــــع فــــــي تــــــأديــــــة شـــخـــصـ
عـــضـــالت مــفــتــولــة، تـــواجـــه خــصــومــهــا في 
حلبات املالكمة، أو في ساحات الوغى؟ هو 
ــب، فــي أفــالمــه طبعًا، مقتل 539  ُيــســبِّ الـــذي 
ُيقتلون رميًا  شخصًا )بينهم 318 شخصًا 
بالرصاص، و136 آخرين يذهبون ضحايا 
تــفــجــيــرات مــقــصــودة، فـــي حـــني أن الــبــاقــني 
ــمـــوتـــون« بــأســالــيــب مــخــتــلــفــة(، بحسب  »يـ
فيغارو«  »لو  الفرنسية  اليومية  الصحيفة 

)27 مايو/ أيار 2015(.
هـــل يــنــجــح فـــي تــقــديــم شــخــصــيــة لـــن تــكــون 
ــًا عن  ــذريـ ـــيـــًا، لــكــنــهــا تــخــتــلــف جـ

ّ
مــســاملــة كـــل

أو  قها روكـــي 
ّ
ــضــاهــى«، ُيحق

ُ
ت بــطــوالت »ال 

ــق، فــي 6 أفــالم 
ِّ
رامـــبـــو؛ عــلــمــًا أن األول ُيــحــق

ماليني   903 و2006(،   1976 الــعــامــني  )بـــني 
و607 آالف و638 دوالرًا أميركيًا )منها 576 
أميركية  دوالرات  و206  ألــفــًا  و141  مليونًا 
الـ 3 األخيرة(، في  كإيرادات دولية لألجزاء 
ق، في 4 أفالم فقط )بني 

ِّ
حني أن الثاني ُيحق

و873  مليونًا   727 و2008(،   1982 العامني 
ألفًا و237 دوالرًا أميركيًا كإيرادات دولية؟

هل يتوّصل املمثل ـ الذي ُيرّدد مرارًا أنه، على 
الرغم من نجاحات مهنية عديدة، يعتبر أن 

96 باملئة من حياته »فاشلة« ـ 
الفني،  مــســاره  فــي  نوعية  نقلة  تحقيق  إلــى 
الذي  النيويوركي،  املافياوي  شخصية  عبر 
ـــع أن يــظــهــر عــلــى الـــشـــاشـــة الــصــغــيــرة 

ّ
ُيـــتـــوق
قريبًا؟

حروب »تتر« األعمال الدرامية... سيلفستر ستالون.. زعيم مافياوي في أول بطولة تلفزيونية
قبل عرضها

هل ربح فارس كرم ملحم بركات؟

أكثر من 40 عارضة أزياء 
عالمية يقفن يوم الثالثاء 

المقبل في بيروت النتخاب 
أفضل عارضة أزياء عالمية

بيروت ــ العربي الجديد

44 عارضة أزياء، من جميع أنحاء العالم يقفن يوم 
الثالثاء املقبل، لتفوز واحدة بلقب ملكة عارضات 

األزياء في العالم.
الــحــفــل ُيـــقـــام فـــي بـــيـــروت لــلــســنــة الــســابــعــة على 
التوالي، وهو من تنظيم إيلي نحاس، الذي أصبح 
 حــصــريــًا لـــهـــذه املــســابــقــة الــعــاملــيــة. وعــلــى 

ً
ــيـــال وكـ

الـــذي عقد فــي بيروت  املــؤتــمــر الصحافي  هــامــش 
»العربي الجديد«: »هذا  حول الحفل، قال نحاس لـ
الـــعـــام زاد عــــدد الـــعـــارضـــات املـــتـــبـــاريـــات وأصــبــح 
ــن جــمــيــع أنــــحــــاء الـــعـــالـــم،  ــ 44 عــــارضــــة أزيــــــــاء، ومـ
وسيريالنكا،  وأوغــنــدا،  زيمبابوي،  دخلت  بعدما 
ــة فـــي املــهــرجــان  ــاركـ والــفــيــلــيــبــني، عــلــى خـــط املـــشـ
إعالميًا  بشأنه  نتعاقد  والــذي  السنوي،  الجمالي 
املباريات  وهــي ستنقل  اللبنانية   Mtv مع محطة 

على شاشتها«.
تقضي  والجبلية،  الساحلية،  لبنان  مناطق  بــني 
العارضات يومياتهن، وسط التمارين على الحفل 

الذي يقام في فندق »غراند هيلز« شرق بيروت.
وعن الهدف من االنتخابات التي يجريها نحاس 
بــشــكــل ســـنـــوي، يـــقـــول: »ال بـــد مـــن اإلشــــــارة، إلــى 
شكل عنصرًا مهما 

ُ
ــاء، ت أن مهنة عــارضــات األزيـ

ــيـــة، ولـــم يــعــد األمــر  خــصــوصــًا فــي الــــدول األوروبـ
ــع لــيــشــمــل  ــذه الــــــــدول، بــــل تـــوسـ ــ يــقــتــصــر عـــلـــى هـ
العالم كله، لذلك نحن نحاول أن نجمع كل هؤالء 

بيروت ــ العربي الجديد

صـــبـــاح أمـــــس، وزع املــكــتــب اإلعــــالمــــي ملــســلــســل 
»جــريــمــة شــغــف« )عـــربـــي مــشــتــرك( الــــذي يلعب 
دور الــبــطــولــة فــيــه املــمــثــلــون قــصــي خــولــي وأمــل 
عــرفــة ونــاديــن الــراســي، ومــنــى واصـــف، النسخة 
سجل بصوت 

ُ
األولى من تتر املسلسل الغنائي امل

الفنان ملحم زيــن، وحــمــل عــنــوان »عــقــدة ذنــب«. 
اخــتــار  قــد  الــرفــاعــي  مفيد  املسلسل  وكـــان منتج 
منذ  العمل  من  البداية  أغنية  لتأدية  زيــن  ملحم 
شهرين وهي من كلمات منير بو عّساف، ألحان 
هشام بولس وتوزيع داني حلو، وطلب الرفاعي 
إصـــدارهـــا قــبــل بــدايــة املــســلــســل لــتــنــال نصيبها 
الــدرامــا  بــدايــة موسم  الــذي يسابق  الترويج  مــن 
ــًا يــعــتــمــده  ــرفـ ــبـــح عـ ــــك أصـ املـــقـــبـــل. ويــــبــــدو أن ذلـ
املنتج، فيستعني بأحد املغنني املعروفني بداية، 
ثــم تــصــدر االغــنــيــة عبر املــواقــع، قبل بــدء عرض 

العمل نفسه.
 وكانت شركة »ايغل« املنتجة املنفذة ملسلسل »يا 
ريـــت« املشترك أيــضــًا أصـــدرت األســبــوع املاضي 
وحملت  أليسا  الفنانة  بــصــوت  املسلسل  أغنية 
الكردي،  عنوان »يا ريت« كلمات وألحان صالح 
واســتــغــل املــنــتــج األغــنــيــة لــتــوزيــعــهــا وإدارجـــهـــا 
املواقع، قبل ثالثة أسابيع من بداية عرض  عبر 
املــســلــســل فــي لــبــنــان والــعــالــم الــعــربــي، وهـــو من 
بــو غصن، وقيس  ومــاغــي  بطولة مكسيم خليل 
املكتب اإلعــالمــي للشركة  الشيخ نجيب، ونــشــر  

الــتــكــريــم«. وحـــول كيفية  لــهــن تستحققن  لــنــقــول 
»ال  نحاس:  يقول  للمشاركة،  العارضات  اختيار 
بد أن تخضع شروط االختيارات بالتنسيق مع 
ــرشــح مــن ترى 

ُ
الــوكــاالت الخاصة فــي كــل دولـــة ت

فيها املقومات الخاصة لتمثيل بلدها، وبالتالي 
العمل مع هذه الوكاالت على إبراز النتيجة التي 
تساعد الــعــارضــة فــي عملها فــي حــال فــوزهــا أو 
وصولها إلى مراتب متقدمة في الحفل، وهذا ما 
يسهم إلى حد كبير في نجاحها أكثر وتقدمها 
في عملها، خصوصًا في عروض األزياء العاملية، 
راعى في 

ُ
ويؤكد نحاس ان املواصفات العاملية ت

قام سنويًا 
ُ
ت التي  املسابقات  النوع من  مثل هذا 

وتنفيذها  تسويقها  فــي  األحــقــيــة  للبنان  وكـــان 
عبر وكالة نحاس style التي منحت ملهنة عرض 
الــعــارضــات من  فــي تكريم  ــاء قيمة مضافة  األزيــ

لبنان والعالم«.
لجنة التحكيم، مؤلفة من أخصائيني، في مجاالت 
الـــجـــمـــال، والــــطــــب، األزيــــــــاء، عـــربـــًا وأجــــانــــب، وهــم 
أزيـــاء يجدون  مــوّكــلــون بانتخاب أفــضــل عــارضــة 

فيها الكفاءة لذلك.
املــبــاراة بشكل سنوي،  لــهــذه  لبنان،  اختيار  وعــن 
األمنية  التحذيرات  الرغم من  يقول نحاس: »على 
الــتــي تــخــرج بـــني الــحــني واآلخــــــر، مـــن قــبــل بعض 
آخــر خارج  مكان  اختيار  والطلب مني  السفارات، 
لبنان، أصّر دائمًا على إجراء هذا الحدث الجمالي 
التي  السياحية  املناطق  أبـــرز  وأخــتــار  لبنان،  فــي 
ــعـــارضـــات، ونــعــمــل عــلــى إدراج كل  الـ تــســتــضــيــف 
ع 

ّ
الــصــور الــتــي تــؤكــد وجــودهــن فــي لبنان والتمت

أن يكون  لبنان يجب  فــي  األمـــن  بالحرية واألمـــن، 
ــذا مـــا نـــحـــاول إثــبــاتــه لــكــل مـــن يــريــد  لــلــجــمــيــع، وهــ
زيارة لبنان في السنوات األخيرة، وهو خائف من 
األوضاع األمنية والسياسية التي ال تقتصر على 

لبنان بل ربما تشمل املحيط العربي كله«.

»بــرومــو« ترويجيًا لالغنية. وقــد أثــار ذلــك جداًل 
فعبرت  االجتماعي،  التواصل  مواقع  على  كبيرًا 
املمثلة اللبنانية باميال الكيك عن تساؤالت عدة 
ألن اإلعــــالن األول لــألغــنــيــة اســتــثــنــى حــضــورهــا 
كبطلة فــي املــســلــســل، مــا فــتــح الــبــاب أمـــام ردود 
والــتــي  الــكــيــك،  قــبــل معجبي  مــن  فــعــل مستنكرة 
ومتابعة  واالنتظار،  بالهدوء  جمهورها  طالبت 
لإلعالن  املتابعني  بعض  تساءل  فيما  املسلسل. 
املمثلني مكسيم خليل وقيس  تــحــّول  كيفية  عــن 
الــشــيــخ نجيب إلـــى مــا يشبه عــارضــي أزيــــاء في 
لـــرمـــضـــان، وكــــانــــت ردود فــعــل  الـــعـــمـــل املــنــتــظــر 
النجمني  ملكانة  بوغصن  توظيف  حــول  شاجبة 

الفنية.
من جهتها اعتمدت شركة الصباح، على السرية 
الـــتـــامـــة فـــي الــكــشــف عــلــى مــوســيــقــى مسلسلها 
يــوم« بطولة نادين  املــوســم »نــص  املشترك لهذا 
الفنان  رافـــق  بــعــدمــا  وتــيــم حــســن،  نسيب نجيم 
الــعــام املاضي  مـــروان خــوري مسلسالت الشركة 
فــي »تــشــيــلــلــو« وُعــلــم ان منتجي »لـــو« اخــتــاروا 
شكل مفاجأة للمتابعني، ولن 

ُ
موسيقى عاملية ست

تعرض إال مع انطالق عرض املسلسل بعد أيام.
ــتـــرات«  ــبـــدو أن الـــســـبـــاق الــرمــضــانــي عــلــى »تـ ويـ

املسلسالت. 
دخل  بعدما  املقبلة  القليلة  األيـــام  فــي  سيحتدم 
وائـــــل جـــســـار، وآدم، ونـــانـــســـي عـــجـــرم وأصـــالـــة 
 في عدد من االعمال الدرامية 

ّ
نصري على الخط

املصرية الحاضرة بقوة هذا املوسم 

الفضائيات
والحروب الطاحنة

)Getty( يتوّقع تصوير أولى الحلقات التجريبية هذا الصيف

نتابع عرض خريطة 
بعض المسلسالت 

التي ستقدم 
على مائدة رمضان 

الدرامية لهذا 
الموسم، ويبدو 

أن االتجاه سيشمل 
أعماال متعددة 
الجنسية على 
القنوات العربية

عروض المسلسالت 
]2/2[

ملكة العارضات العالميات

فنون وكوكتيل

»يا ريت« )Mtv وقناة مسلسالت(
»أوربـــت  وقــنــاة  اللبنانية   Mtv محطة  فـــازت 
مسلسالت« بعرض مسلسل مشترك ثاٍن لهذا 
املوسم »يا ريت« بطولة مكسيم خليل، وماغي 
تبدأ  القصة  نجيب،  الشيخ  وقيس  بوغصن، 
مــن عاصمة الــضــبــاب لــنــدن عــن مــاضــي رجل 
األعمال الناجح » إيــاد حرب » يعشق طفلته 
زينة ويعيش معها هناك، انفصل عن زوجته 
ــه الــصــغــيــرة وهــي  اإلنــكــلــيــزيــة الـــتـــي تـــركـــت لـ

ســـوريـــة إلـــى الــغــربــة، يـــوم انــتــحــرت شقيقته 
ــام عينيه بــعــدمــا تــزوجــت من  الــتــوأم زيــنــة أمـ
رجل ال تحبه، فهاجر إياد ألنه لم يعد يريد أن 

يعيش مع عائلة يعتبرها مجرمة ومتخلفة.

»طريق المعلمات« )أم بي سي(
عــنــدمــا تــكــون الــغــربــة واقــعــًا مــفــروضــًا على 
مستقبلهن،  لتأمني  الشابات  مــن  مجموعة 
ــــي ســبــيــل  ــة عـــلـــيـــهـــا فـ ــقـ ــمـــوافـ ــلـ ــطــــررن لـ يــــضــ

رضيعة وأحبت رجال آخر وسافرت معه الى 
ميشيغن ليتزوجا ويؤسسا عائلة جديدة.

إياد، رجل في الـ 40 من عمره، هاجر إلى لندن 
يوم كان في الـ 18 من عمره وعمل هناك بكد 
وجــهــد وأكــمــل علمه قـــدر املــســتــطــاع ... تــزوج 
من زوجته اإلنكليزية وحصل على الجنسية 
اإلنكليزية، ومن ثم انتقل الى العمل في مجال 
سلسلة  صــاحــب  ذلــك  بعد  ليصبح  السياحة 
فـــنـــادق، ومــكــاتــب ســفــر. هــــرب إيــــاد مـــن بــلــده 

تــحــســني ظـــروفـــهـــن، لــكــنــهــن أمـــــام مــصــاعــب 
ــا، ســيــصــطــدمــن بـــواقـــع  ــ ــهـ ــ ــراراتـ ــ ــة ومـ ــربـ ــغـ الـ
الخليجية  االجتماعية  الــدرامــا  مرير ضمن 
مات« على MBC1. يطرح العمل 

ّ
»طريق املعل

حــكــايــة مــــدرســــات يــغــتــربــن عـــن مــنــاطــقــهــن 
وقراهن ويذهنب إلى قرية نائية تبعد مئات 
الــكــيــلــومــتــرات، حـــامـــالٍت مــعــهــن قصصهن 
أمــام  بالتالي  أنفسهن  ليجدن  ومشاكلهن، 
التي يعرضها  واقــع صعب. من املسلسالت 

تــلــفــزيــون قـــنـــوات دبــــي كـــذلـــك » بــــني قــلــبــني« 
)درامــــــي خــلــيــجــي(، تــألــيــف عــلــيــاء الــكــاظــم، 
وإخــــراج ســائــد الـــهـــواري، ومـــن بــطــولــة عبد 

الله بوشهري.

»الحرب العالمية األولى« )دبي(
كذلك تعرض قناة »دبــي«، في إطــار كوميدي 
ــــرب الــعــائــلــيــة  ــــحـ ــو »الـ ــا هــ ــيــ ــاراتــ مــســلــســال إمــ
األولــــــى«؛ غــانــم رجـــل أرمــــل وأوالده الــثــالثــة، 

يسهر على راحتهم ويلبي طلباتهم بعد وفاة 
زوجته، تساعده في ذلك العاملة املنزلية، في 
الوقت الــذي يتسبب فيه غانم في العديد من 
نسيانه  بــســبــب  وألوالده،  لــنــفــســه  املــشــكــالت 
املــتــكــرر وتــشــخــيــص حــالــتــه بــبــدايــة أعــــراض 

مرض »األلزهايمر«.

)MTV( »صرخة روح«
في كل خماسية، قصة يتقاسم أبطالها الحب 
والـــخـــوف والـــفـــرح والـــوجـــع: أحــــالم منكسرة، 
غدر القدر، ضياع الروح، نفاق البشر وخيبات 
بــطــولــة: باميال  مـــن  الــحــيــاة. »صـــرخـــة روح« 
الــكــيــك، طــونــي عــيــســى، بــاســم مغنية، كــارمــن 
داغـــر، مجدي  بــيــار  لــبــس، ستيفاني صليبا، 
مشموشي، سلوم حداد، فادي إبراهيم، أيمن 

رضا، وجيني إسبر.

»الخانكة« )LBC الفضائية وروتانا(
غادة  بطولة  من  »الخانكة«، مسلسل مصري 
عــبــد الـــــرازق. تــــدور قــصــة الــعــمــل حـــول واقــعــة 
معلمة  حـــول  ــــداث  األحـ تـــدور  بحيث  حقيقية 
تتعرض للتحرش من قبل أحد الطالب، وفي 
إطار سعيها للحصول على حقها تتحول هي 
إلى الجاني بداًل من املجني عليه.  يشارك في 
الوهاب  املصري وفتحي عبد  الخانكة ماجد 

-إخراج محمد جمعة.

»جريمة شغف« 
)الجديد وLBC الفضائية  وروتانا(

بطولة قصّي خولي، منى واصف وأمل عرفة 
وناظلي الــرّواس من سورية، ونادين الراسي 
وتقال شمعون ومجدي مشموشي من لبنان، 
ونجالء بدر وجميلة عوض من مصر. تنطلق 
ــداث الــعــمــل الـــذي يــخــرجــه ولــيــد ناصيف،  أحــ
الــدرامــيــة األولـــى فــي املسلسالت  فــي تجربته 
التلفزيونية، مع وقوع جريمة قتل في لحظة 
تغير كل ما بعدها، ويروي قصة شاب وسيم 
ألسباب  قتله،  يحاولن  نساء  خمس  تــطــارده 
 منهن، فيتناول 

ّ
مختلفة، ولدوافع خاّصة بكل

املسلسل عالقات الحب والخيانة والغدر.

الدراما المشتركة 
تعرض على أكثر من قناة 

عربية

فارس كرم )العربي الجديد(
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الفائزة باللقب العام الماضي )العربي الجديد(
من »طريق المعلمات« )MBC(من مسلسل »جريمة شغف« )العربي الجديد(

من »صرخة روح« )المكتب اإلعالمي(

)MTV( »من مسلسل »يا ريت



 في 
ً
ة العامة« وبنى نظرية »َمشاكل األلُسنيَّ

واملستعِمل،  امللفوظ  بــن  تربط  التواصلية 
 ،)1960-1911( أوســتــن  جـــون  أعــمــال  وإلـــى 
 إنجازّيًا 

ً
الذي َجعل من الفعل الكالمي ِفعال

 مــن خــالل 
ً
ل فــيــه الــقــول فــعــال خــاّصــًا، يــتــحــوَّ

عــمــلــيــة الــتــلــفــظ داخــــل ســيــاق تــواصــلــيٍّ مــا؛ 
ــرون فــــي الـــَجـــلـــســـات الــعــشــر  ــاضــ ــحــ ــ

ُ
 امل

َ
أبـــــــرز

ــِة  وأولــيَّ الــتــداولــيــة  الكفاية  أهمية  للمؤتمر 
مقوالتها، كما لفتوا إلى صعوبات تطبيق 
ه من 

َّ
 أن

َ
مقوالتها على اللغة العربية ِمؤكدين

العربية في املستوى  أولــويــات تدريس  بن 
ـــحـــديـــد أفـــضـــل لـــهـــذه الــكــفــايــة 

َ
الـــجـــامـــعـــي ت

ــس  ــتــلــمَّ
َ
ــراح بـــيـــداغـــوجـــيـــة مــتــكــامــلــة ت ــ ــتـ ــ القـ

الــصــعــوبــات وتــحــتــرز مــن الــِفــخــاخ املرتبطة 
 شرَح 

َّ
بإنجاز األفعال اللغوية، ال سيما وأن

ان عبر  يها َيِتمَّ
ّ
هذه األفعال اإلنجازية وتلق

وسيط لغوي ُمختلٍف عن العربية. 
توّسع املشاركون بشكٍل خــاٍص في تحليل 
اللغوية  الــتــعــّدديــة  أو  ــــة  قــضــايــا االزدواجــــيَّ
وهــي   ،)Polyglossie( ــة  الــَعــربــيَّ  

ُ
تــمــّيــز الــتــي 

ـــج عـــنـــهـــا ســلــســلــة مــن 
ُ
ـــنـــت

َ
 ألـــســـنـــيـــة ت

ٌ
ســــمــــة

الصعوبات في عملية الترجمة والنقل. ذلَك 
ــرض 

َ
ــفــت

َ
 الــتــرجــمــة نــحــَو الــلــغــة الــعــربــيــة ت

َّ
أن

الكفايات  نفس  َيمتلك  عــام  وجــود جمهوٍر 
الشرط  وهــذا  والتعبير،  الفهم  في  اللغوية 
إن كان 

َ
ير متحقق بالضرورة في الواقع. ف

َ
غ

ة  صحى ال يمثل صعوبات َجمَّ
ُ
استعمال الف

ليس األمــر كذلك 
َ
ف املــرِســل،  أو  لــدى املتلقي 

ستعمل في 
ُ
ت الــدارجــة عندما  إلــى  بالنسبة 

 
َّ
أن كما  ترجمتها،  ويـــراُد  النصوص  ة، بعض  التعدديَّ نحو  تتسُع  قــد  اللغة  ازدواجــيــة 

ــات الـــلـــهـــجـــات  ــ ــالفــ ــ ــتــ ــ ــة إلــــــــى اخــ ــ ــافــ ــ ــاإلضــ ــ بــ
املستعملة في مختلف املناطق العربية.          
وقـــد دارت أعـــمـــال املــؤتــمــر حـــول مــحــوريــن 
الـــلـــغـــة  ازدواجــــــــــيــــــــــة  األول:  أســــــاســــــيــــــن، 
 محيٌر َوضــَع املشاركن 

ٌ
وتعدديتها؛ ســؤال

س؟  َدرِّ
ُ
أمام مفارقٍة كبيرة: أيَّ سجٍل عربيٍّ ن

 أغلبية 
َّ
رجمة نختار؟ فمن املعلوم أن

َ
وأيَّ ت

أفــــعــــال الــــكــــالم الـــيـــومـــيـــة تـــجـــري مــــن خـــالل 
ومن  فشل(. 

َ
َست إنها 

َ
ف )وإال  الـــدارج   

ِّ
السجل

 بــعــض أفــعــال الــكــالم 
ُ
جــهــة ثــانــيــة، ال تــنــجــز

أو  الفصيح  السجل  مــن خــالل  إال  الرسمية 
مزج ما بن 

َ
األدبــي. وأمــا الخطابات التي ت

ــْن فــإنــهــا تــتــوافــر عــلــى نمط 
َّ
ــِجــل َهــذيــن الــسِّ

ل بشكٍل 
َّ
َحل

ُ
اشتغاٍل مختلف، وتستحق أن ت

السياسية  الــخــطــابــات  مــعــّمــٍق، خــصــوصــًا 
واإلنتاج اإلعالمي والديبلوماسي والخطب 

الدينية.
وانـــصـــّبـــت األبـــحـــاث ثــانــيــًا عــلــى املــضــمــون 
الــبــيــداغــوجــي الــــذي يــجــب تــلــقــيــنــُه، فــســواٌء 
ــر بــالــعــربــيــة كــلــغــة أجــنــبــيــة، أو  ــ ـــق األمـ

ّ
ـــعـــل

َ
ت

أو  الناطقن بالعربية،  الى  َســة  ــَدرَّ
ُ
امل باللغة 

ساءل املشاركون 
َ
بالترجمة نحو العربية، ت

ـــــــدرس أو 
ُ
ـــلـــفـــوظـــات الـــتـــي ت

َ
ــبــيــعــة امل

َ
ــن ط عــ

رجم. فعلى سبيل املثال: ما هي الجدوى 
َ
تت

ـــدريـــس املـــفـــردات األدبـــيـــة- الفصيحة 
َ
ت مـــن 

نجم الدين خلف اهلل

انــــعــــقــــد مــــــؤخــــــرًا فــــــي »الــــجــــامــــعــــة 
الـــلـــبـــنـــانـــيـــة« فــــي بــــيــــروت مــؤتــمــر 
ضايا 

َ
ق في  للبحث  ص  صِّ

ُ
عاملي خ

التداولية العربية )Pragmatique( من خالل 
ْي الترجمة واللغة العربية، وال 

َ
ت دريس مادَّ

َ
ت

سيما لغير الناطقن بها. 
 جــاؤوا من 

ً
ناقش أكثُر من عشرين متدخال

كــنــدا وبــلــجــيــكــا وفــرنــســا ومــصــر واملــغــرب 
وتونس ولبنان الُبعد التداولي في تدريس 
خالل  من  وإليها،  منها  والترجمة  العربية 
دراسة أفعال الكالم، والوظائف التواصلية 
وامللفوظات اإلنجازية في عالقاتها جميعًا 

ستعِملن. 
ُ
بسياقات الكالم وامل

وبالعودة إلى أعمال إميل بنفنيست )1902-
1974( الذي أدمج مفهوم التداولية في كتابه 

تونس ـ شوقي بن حسن

فــي تــونــس، يــتــزامــن خـــالل األســبــوع الــجــاري 
إعــادة  هو  األول  بالتماثيل؛  قان 

ّ
متعل حدثان 

ــاء دولـــة  ــ ــصــب الــحــبــيــب بــورقــيــبــة، أول رؤسـ
ُ
ن

االستقالل إلى قلب العاصمة حيث كان طوال 
ــارة«  ــعـ ــتـ ســــنــــوات حـــكـــمـــه، والــــثــــانــــي، هــــو »اسـ
تمثال حنبعل )هانيبال( النصفي من »قصر 
كــيــنــالــي« فــي رومــــا. ال تــخــلــو كــال العمليتن 
حــنــبــعــل  فــتــمــثــال  تـــوظـــيـــفـــات،  أو  مــــن دالالت 
األشــهــر انــحــصــر الــحــديــث عــنــه فــي فــضــاءات 
ّدم بادئ األمر في القصر 

ُ
بروتوكولية حيث ق

الرئاسي بقرطاج قبل أسبوعن، وسيتم غدًا 
عرضه أول مرة للجمهور في »متحف باردو«.
ــا تــمــثــال بــورقــيــبــة، فــبــإعــادتــه إلـــى الــشــارع  أمـ
الرئيسي للعاصمة )والــذي يحمل اسمه منذ 
االســتــقــالل( ال يخلو هــو اآلخــر مــن تقاطعات 
ـــطـــرح فــكــرة 

ُ
ــواء قــصــر قـــرطـــاج، إذ لـــم ت ــ مـــع أجـ

السبسي  الباجي قائد  إعادته إال مع وصــول 
الذي  الرئاسة، وهو  إلى  انتخابات 2014  إثر 
ــن بــورقــيــبــة«، مـــا يــشــيــر إلــى  يــنــتــمــي إلـــى »زمــ
املــســؤولــن عــن خــيــارات  الــتــي تحكم  العقلية 
حسب  توقعاتهم  وتغّيرات  املعمارية  املدينة 

ساكن القصر. 
عـــــودة بــورقــيــبــة إلــــى الــــشــــارع الــرئــيــســي ذي 
ــاز )تــصــمــيــم  ــيـ ــتـ ــامـ الـــبـــنـــيـــة االســـتـــعـــمـــاريـــة بـ
يعيد  فــيــري(،  جــول  للرئيس  تكريمًا  فرنسي 
املــكــان، هناك حيث توجد في  تشكيل صــورة 
الذي  بمعمارها  فرنسا  الشارع سفارة  بداية 
الـــعـــام«، تقابلها  لــم يتغّير مــنــذ عــهــد »املــقــيــم 
»كنيسة القّديس لويس«، والتي سّميت على 
اسم امللك الفرنسي الذي مات بالطاعون على 
شــواطــئ تــونــس حــن أتــاهــا غــازيــًا فــي الــقــرن 
الثالث عشر ضمن إحدى الحمالت الصليبية. 
ــن عـــلـــي حـــدًا  ــ ــــن وضــــــع زيــــــن الــــعــــابــــديــــن بـ حـ
لــرئــاســة بــورقــيــبــة »مــــدى الـــحـــيـــاة«، يــبــدو أن 
مسؤولي ذلك الوقت، أرادوا أن يبادروا أيضًا 
بتصميم شيء على مقاس ذوق ثاني رؤساء 
الديكورية  الضرورات  فاقتضت  الجمهورية، 

العربية 
في يومياتها

ال يخلو تغيير مواقع 
التماثيل من رمزيات، 

خصوصًا حين توضع 
في سياقاتها السياسية 
والتاريخية، كما ال يخلو 

الخطاب حولها من 
دالالت وتوظيفات

ال تزال التداولية، كمجال 
لدرس العالقات بين اللغة 

ومستعمليها، بحاجة 
إلى مزيد من التأصيل في 
البالد العربية. ولعل ذلك 

ال يتم إال بتوسيع نطاق 
بحوثها وتطبيقاتها

التوظيف اللغوي الذي 
يحّط من قيمة اآلخرين 
ال يزال منتشرًا في شمال 

أوروبا، بين السياسيين 
والكالم العادي، 

لكنه ليس حكرًا على 
األوروبيين وحدهم

عنف رمزي في الشارع الرئيسي للعاصمة

ثقافة العنصرية تدافع عن نفسها

مؤتمر التداولية  دراسات تتقّدم ببطء

يؤدي اإلنتاج 
الكالمي وظيفًة سياسية 

ُتَغيِّر الواقع

تتراكم رمزيات 
فترات الحكم التونسية، 

فيما تغيب لمسات 
الزمن الجديد

تمييز لغوي 
تصنعه السياسة ويبرع 

مثقفون في تبريره

دعوة إلى تحليل 
اإلنتاج اإلعالمي والخطب 

الدينية
اعتبر كثير من المؤرّخين أن التطّور الكبير للسانيات وعلوم اللغة قد غيّر 
مسارات جميع المعارف واألنشطة البشرية األخرى منذ القرن الماضي، 
يظل  السياسة.  إلى  الفلسفة  من 
بشكل  منعكس  غير  التطّور  هذا 
اللغة  لعلوم  نجد  فال  عربيًا،  جيد 
بعض  فــي  إال  حــضــورًا  الحديثة 
مثلما  ــنـــدوات،  والـ الــمــؤتــمــرات 
»التداولية  مؤتمر  مع  الحال  هو 
)الصورة(،  بيروت  في  والترجمة« 
ــور  ــض ــح ــذا ال ــ ــر هـ ــه ــظ كـــمـــا ي
العربية،  المكتبة  في  المنقوص 

تأليفًا وترجمًة.
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ثقافة

لغة

مشهد

إطاللة

فعاليات

 هذه 
َّ
تح حساٍب َبنكي، والحال أن

َ
الخاصة ِبف

نجز في الواقع من خالل العبارات 
ُ
العملية ت

الدارجة أو من خالل مفردات لغة أجنبية؟ ثمَّ 
ما فائدة أن نترجم للطلبة السجل الشفوي 
من  لغوي-معياري،  فــي سياق  يظهر  الــذي 
خالل استعمال الفصحى، في حن أن األثر 

اإلنشائي َيظل رهن البعد الشفوي؟
 املقّدمة نتائجها من ثالثة 

ُ
واستقت األعمال

لت 
َّ
مــجــاالٍت أســاســيــة فــي أفــعــال الــقــول، َحل

أفعال  أّولها هي  ها وصعوباتها؛ 
َ
مضامين

القول التي تنتمي إلى املجال الرسمي التي 
والبيانات  التصريحات  خــالل  مــن  جلى 

َ
ت

َ
ت

لــلــمــشــهــد الـــجـــديـــد أن يـــتـــم »إخـــــفـــــاء« نــصــب 
بورقيبة وتحويله إلى حلق الوادي، وتوضع 
ه ساعة أصبحت رمزًا لـ »العهد الجديد«، 

ّ
محل

ثم سرعان ما انتشرت الساعات في ساحات 
املدن األخرى، مستبدِلة تماثيل بورقيبة.

هذه املرة، لن يعود النصب إلى مكانه القديم 
ــلـــى الـــســـاعـــة  ــرى اإلبـــــقـــــاء عـ ــ ــبـــط، إذ جــ ــالـــضـ بـ
ــلـــى ضـــوء  ــه خــــيــــاٌر ُوضـــــــع عـ ــلـ ــعـ ــة )لـ ــمـــالقـ ــعـ الـ
وقبالة  قبالتها،  لــيــكــون  الــتــكــلــفــة(،  حــســابــات 
رمز آخر للسلطة؛ وزارة الداخلية، فوق قطعة 
التونسيون في  فيه  الـــذي تجمهر  املــكــان  مــن 

مظاهرات يناير 2011. 
هــكــذا، فــي مــســافــة مــئــة مــتــر، تــتــراكــم رمــزيــات 
ملسات  تغيب  فيما  التونسية،  الحكم  فــتــرات 
الزمن الجديد في هذا الشارع أو لم تظهر ما 
دامــت تجثم فــوق صــدرهــا رمــوز أخـــرى. لكن، 
ألــم تكن مــســارات السياسة تؤشر إلــى عــودة 
»القديم« الكاسحة، فال غرابة أن ُيّسرب رموزه 
في خيارات معمارية ليست سوى أحد أشكال 
»الــعــنــف الــرمــزي« الـــذي يــمــارس على املدينة 
وأهــلــهــا. على ذكــر مفهوم »الــعــنــف الــرمــزي«، 
ــــع واضـــــعـــــه، عـــالـــم   مـ

ً
ــلـــيـــال يـــمـــكـــن أن نـــفـــّكـــر قـ

االجــتــمــاع الفرنسي بــيــار بــورديــو، حــن يرى 
أنــه يعتمد بــاألســاس على قــدراتــه التخييلية 
إلخــضــاع الــواقــع وإعــــادة إنــتــاج الــنــظــام الــذي 
يــدافــع عــنــه. عنف رمـــزّي تصاحبه عـــودة إلى 
الــلــغــة واملـــمـــارســـات الــخــشــبــيــة إيـــاهـــا، ومنها 
الدعاية  ونـــوع  حنبعل  تمثال  إخـــراج  عملية 
الــذي  الــفــكــر  لـــه. حــالــتــان تكشفان بنية  الــرثــة 

ط لهذه البالد وهذه املدينة منذ عقود.
َّ
خط

ـــطـــع الــنــظــر عن 
َ
ــق والـــوثـــائـــق الـــرســـمـــيـــة. وِبـ

ه 
َّ
طبيعة هذا اإلنتاج الكالمي اللسانية، فإن

ر الواقع، بمعنى  يِّ
َ
غ

ُ
 سياسية ت

ً
يؤّدي وظيفة

التي نمتلكها  الت 
ّ
التمث ر فيه وفي 

ِّ
ه يؤث

َّ
أن

َعنه.
ثانيًا، جرى التطّرق إلى أفعال القول املنجزة 
ــة الكثير من  ــمَّ

َ
ــث

َ
داخـــل ســيــاق غير رســمــي ف

هام التواصلية التي ينجزها املتحّدثون، 
َ
امل

ــذارات والــشــكــر  ــ ــتـ ــ مــثــل صــيــغ الــتــحــيــة واالعـ
ــن األحـــــــــوال وغــــيــــرهــــا. ولـــهـــذه  والـــــســـــؤال عــ
ــار عــلــى مــســار الــتــرجــمــة، ســـواَء  األفـــعـــال آثــ
بالدبلجة  أو  اآللــيــة،  بالترجمة  األمــر  تعلق 

أو اإلشهار أو الترجمة األدبية. 
ــتــــي تـــّمـــت  ــول الــ ــ ــقـ ــ ــال الـ ــ ــعـ ــ ــال أفـ ــ ــكـ ــ ــالــــث أشـ ثــ
القانوني  بــاملــجــال  املتعلقة  تــلــك  دراســتــهــا 
الكثير  وتشمل  القضائي  بالعمل  املتصلة 
من امللفوظات التي تؤّدي وظيفة ذاَت طابع 
قــانــونــي )مـــثـــل صــــوغ املــنــاشــيــر واألحـــكـــام 

والتصاريح، والنطق باألحكام(.
 دراسة هذه املسائل 

َّ
وقد أشار البعض إلى أن

قــــد تـــســـاهـــم فــــي تـــطـــويـــر أنـــثـــروبـــولـــوجـــيـــا 
 
ُ
ــكــــالم الـــعـــربـــيـــة، َحـــيـــث ــال الــ ــعــ مــنــاســبــة ألفــ

ــــذا الــــنــــوع مــــن الـــخـــطـــابـــات، ضــمــن  ــــر هـ
ّ
يــــؤث

أنثروبولوجيا تواصلية، في جملة الرموز 
املنبثقة عن  الثقافية  واملواضعات والقيود 

العالم العربي، في تنّوعه الثري.

تصويب

إياد برغوثي

بـــــــاألمـــــــس كـــــنـــــت فـــــــي طـــريـــقـــي 
 عـــلـــى الـــــــدرج الـــطـــويـــل مــن 

ً
نـــــــازال

بــيــتــي الــجــبــلــي الـــجـــديـــد نــســبــيــا، 
روتشيلد«،  »مستشفى  بجانب 
ــصــفــت 

ُ
ــكــــان ذاتــــــه الــــــذي ق فــــي املــ

ــام 1948  مــنــه حــيــفــا الــعــربــيــة عــ
بالقذائف والرعب والكراهية، إلى 
مكاتب »جمعية الثقافة العربية«، 
قـــرب حــي وادي الــنــســنــاس الــذي 
ع فيه القالئل الذين نجوا من  ُجمِّ

التهجير في غيتو وصدمة.
كــــــــان صـــــبـــــاح أمــــــــس مـــكـــفـــّهـــرًا 
ــار حيفا  ــ غــائــمــا، الــغــريــب عـــن أّيـ
بــالــلــيــلــك، محِبطا  ــادة،  ــ املـــلـــّون، عـ
ــــيء، خـــصـــوصـــا أن  ــــشـ بـــعـــض الـ
هــــنــــاك مـــشـــاعـــر رافـــقـــتـــنـــي مــع 
فــصــول الــكــتــاب الــجــديــد للمؤرخ 
ــاع »نــكــبــة وبــقــاء« الــذي 

ّ
ــادل مــن عـ

ــــل ظـــــــروف بـــقـــاء 
ّ
ــل يـــحـــكـــي ويــــحــ

الفلسطينيني في حيفا والجليل، 
ــيـــف وملــــــــاذا بــقــيــنــا؟  ــأل: كـ ــ ــسـ ــ ويـ
ــوا 

ّ
شــغــلــتــنــي حــكــايــات الـــذيـــن ظــل

هنا بعد الدمار والخراب، قدرتهم 
عــلــى الــصــمــود والـــتـــحـــّمـــل، على 
النضال وعلى التحايل؛ حكايات 
أعـــوام الــعــزلــة الــطــويــلــة، والــخــروج 

من تحت الركام.
ــبــــاب  ــ ــت ال ــحـ ــتـ ــا فـ ــدمــ ــنــ ــنــــي، عــ ــكــ ــ ل
الـــحـــديـــدي األخــــضــــر لــلــجــمــعــيــة، 
فلسطني  »احتفالية  ملصق  أنــار 
ــق فــي مركز 

ّ
ــــأدب«، حيفا املــعــل ل

الّزجاجّي شمسا صغيرة  الباب 
دافــئــة فــي قلبي. فــي تلك اللحظة 
أّن ما نقوم به  أدركــت من جديد 
جميعا، بمجرد وجودنا هنا اآلن 
واألحــــرف  واألدب  الــشــعــر  نــنــثــر 
العربية في أنحاء هذه املدينة، في 
مقاهيها ومسارحها وفضاءاتها 
الــــحــــّرة، هـــو احـــتـــفـــال بـــالـــوجـــود، 
بمكانة  احتفال  بالوعي،  احتفال 
األدب والشعر في تشكيل الوعي 
ــال  ــفـ ــتـ وتــــحــــصــــني الـــــــوجـــــــود. احـ

بحيفا، بأننا في حيفا.

شطرنج التماثيل التونسية

حرب مفردات في الشمال

في  والثقافي«  واالجتماعي  االقتصادي  البحث  »مركز  في  وغدًا،  اليوم  تقام 
السياسية  العلوم  باحثون في  يشارك فيها  فكر فرانز فانون،  ندوة حول  الرباط، 
والتحليل النفسي، منهم جوزيف توندا ومجيد صفوان وكنزة صفريوي، كما 
يعرض فيلمان هما »أنا أيضًا اسمي فرانز فانون« لـ أوليفيي شركي، و»ما يتبقى 

من الجنون« لـ جوريس الشيز. 

يعقد »المجلس الثقافي للبنان الجنوبي«، في الساعة السادسة من مساء اليوم، 
يشارك  والتحديات  الواقع  الفصحى:  العربية  اللغة  بعنوان  ندوة  بيروت،  في 
الندوة  يُقّدم  )الصورة(.  زراقط  المجيد  وعبد  علي  أبو  محمد  الباحثان،  فيها 

ويدير الحوار الذي يعقبها الباحث شفيق البقاعي.

تختتم في »مركز خليل السكاكيني« برام اهلل، فعاليات الدورة التاسعة من احتفالية 
ج م كويتزي  لكل من  بقراءات  اليوم،  السابعة من مساء  فلسطين لألدب في 
وبعروض  قنازع  وريمي  عجمية  أبو  وعلي  )الصورة(  هارتمان  وسعيدية 
التي انطلقت، السبت  لـ »مقاطعة« و»هيكل« و»جلمود«. االحتفالية  موسيقية 
الماضي، جابت مدنًا فلسطينية محتلة، منها الخليل وبيت لحم والقدس وحيفا. 

الحديث«،  المصري  الفن  المعرض االستعادي ألعماله في »متحف  على هامش 
في  وناقدًا،  فنانًا   ،)2016  -1921( الجويلي  كمال  عنوان  تحت  ندوة  ُتنّظم 
الساعة السابعة من مساء اليوم، في مقرّ المتحف بمشاركة الباحث، عبدالمنعم 

معوض، والناقد محمد كمال. وتديرها الناقدة والتشكيلية شادية القشيري.

كوبنهاغن ـ ناصر السهلي

ــنـــذ ســــنــــوات مــا  ــد، تــــجــــري مـ ــويــ فــــي الــــســ
وتدقيق  »تصحيح  عملية  عليها  أطــلــق 
عبارات  وُعــّدلــت  طبت 

ُ
وفيها ش ثــقــافــي«، 

املكتوبة  البالد وثقافتها  أدب  في  كثيرة 
واملـــحـــكـــيـــة، حــيــث جــــرت غــربــلــة مـــفـــردات 
»الــعــبــيــد«. جيرانهم  أو  كــالــزنــوج  كثيرة، 
الــــدنــــمــــاركــــيــــون، وخـــصـــوصـــًا طــبــقــة مــن 
 جنونهم، متهمن 

ّ
اب واملثقفن، جن

ّ
الكت

ــقـــوم بــعــمــلــيــة »تــقــيــيــد  الـــســـويـــد بـــأنـــهـــا تـ
لحرية التعبير«. 

فـــي الـــلـــغـــات اإلســكــنــدنــافــيــة، عــلــى األقـــل 
الجيم  تلفظ  ال  والنرويجية،  الدنماركية 
إن كانت منفردة وبالكاد تسمع الراء في 
آخـــر الــكــلــمــة أو فــي وســطــهــا، لـــذا وحتى 
املــاضــي  الــقــرن  مــن  الثمانينيات  أواســــط 
يــســتــخــدم   )neger( »نـــيـــيـــا«  تــعــبــيــر  كــــان 
كتعبير عنصري مثلما كان األميركيون 
السياق  فــي   )nigger( نيغر  يستخدمون 
عــــيــــنــــه، وبــــعــــض الـــــــواليـــــــات الـــجـــنـــوبـــيـــة 
تــســتــخــدمــه مــثــلــمــا تــفــعــل إســكــنــدنــافــيــا 

الجديدة اليوم.
ــؤون لــجــنــة  ــ ــقــــّرر شــ ــورن إســـبـــرســـن، مــ ــ ســ
ــة فـــــي الــــبــــرملــــان  ــيــ ــارجــ ــات الــــخــ ــاســ ــيــ الــــســ
الدنماركي، شخصية مثيرة للجدل، وهو 
وقع  للصهيونية،  والءه  ُيخفي  ال  الـــذي 
فــي مــطــّب عــلــنــي، أخـــيـــرًا، وهـــو يستخدم 
الزنجي« متحدثًا عن باراك  مفردة »هــذا 

أوباما. 
مــفــردة لــم تــأت فــي ســيــاق وصــف لــون أو 
عـــرق، بــل فــي اســـتـــدالالت أخـــرى للمعنى 
املتعالي الذي كان يمارس بتعبير أو آخر 
تحت سقف »نيغر« كحاٍط من قدر السود 

وقيمتهم سواء في أميركا أو غيرها.
يــيــبــا كـــوفـــود، وهــــو عــضــو بـــرملـــان شــاب 
تصّدى  ديمقراطي،  اجتماعي  حــزب  عــن 
 

ٌ
جــدل فاندلع  ســنــة.   63 البالغ  إلسبرسن 

ــنــــت الـــثـــقـــافـــة جـــانـــبـــًا وغــــاص  لــــغــــوي، ُركــ
»نيغر«.  تعنيه  املعاجم وما  في  مثقفون 
وكما في واقعنا العربي، تصعد اتهامات 
ح 

ّ
بالخيانة والعمالة في الغرب ملن يوض

ــذا الـــســـيـــاســـي  ــ ــ ــوم هـ ــ ــ ــورة، فــــبــــدل لـ ــ ــ ــــصـ ــ الـ
»العتيق«، راحــوا يلومون الشاب كوفود 

ألنه أثار انتباه األميركين.
الــقــول بــأن فالنًا أبيض  مثقفون يـــرّدون: 

اللون يمكن أيضًا أن يحمل عنصرية!
سعف إسبرسن »براعته 

ُ
بكل األحوال، لم ت

الصهيونية« في تفادي األسوأ. فقد كان 
رًا أن يــكــون فــي واشــنــطــن عــلــى رأس  مــقــرَّ

من هو الصحيح في هــذه البشرية. ففي 
حملته األخيرة من خالل »حملة الصور« 
لجذب املزيد من الناخبن واألعضاء، بدت 
الدنماركية  العائلة  صـــورة  لــه  بالنسبة 
ــام املــنــتــقــدون بشن  »بــيــضــاء كــالــثــلــج«. قـ
حملة مضادة بسلسلة صور أخرى تعّبر 
ع اإلثني الصحيح في املجتمع.

ّ
عن التوز

قِلع فيه جميعنا عن 
ُ
لكن، هل يأتي زمن ن

بعضًا؟  االســتــعــالئــيــة ضــد بعضنا  لــغــة 
أمــــر يــخــطــر بــبــالــي حـــن أراجـــــع مــفــردات 

أننا  العرب، رغــم  نستخدمها حتى نحن 
نــصــرخ كــثــيــرًا مـــن الــعــنــصــريــة املــمــارســة 
بــحــقــنــا. قـــبـــل حــــوالــــي الـــشـــهـــريـــن ســألــت 
شــابــة عـــائـــدة مـــن الــخــلــيــل فـــي فلسطن: 
ما اسم هذه؟ وكانت تشير إلى طربوش 
شـــوكـــالتـــة مــحــشــو بــالــقــشــطــة املــخــفــوقــة 
واملــســّمــى عــنــدنــا مــنــذ أن يــحــبــو الــطــفــل: 
ثقافتنا وعاشت  تعرف  العبد! هي  رأس 
بــيــنــنــا وتـــعـــلـــمـــت لـــغـــتـــنـــا. لــكــنــهــا مــثــلــي 
ــع مــتــنــاقــضــات الــنــفــاق  لــديــهــا مــشــكــلــة مـ
ــة. ورغــــم انــتــهــاء الــعــبــوديــة،  ــ ــيـ ــ واالزدواجـ
ــا زال  مــ الـــبـــشـــر ســـواســـيـــة،  ــًا، وأن  ــريـ نـــظـ

بعضنا يستخدم هذه التسميات. 
 مــن قيمة 

ّ
الــتــوظــيــف الــلــغــوي الـــذي يــحــط

اآلخرين، رغم أن الجميع في كل البرامج 
الــعــلــمــيــة يــقــولــون عــن أصــولــنــا الــواحــدة 
كبشر، هو ليس حكرًا على الغرب، لدينا 

منه أمراض مثلما لدى غيرنا.

لــجــنــة الـــشـــؤون الــخــارجــيــة فـــي الــخــريــف 
ــا، فــألــغــى  ــامــ الـــقـــادم لـــلـــقـــاءات تــشــمــل أوبــ
رحـــلـــتـــه. إســـبـــرســـن، مــثــلــه مــثــل »مــثــقــفــي 
يملكون  ال  املــتــطــّرف«،  الشعبوي  اليمن 
في قواميس ثقافتهم السياسية االعتذار 
عن شــيء. لقد سبق أن قــال موينز كامر: 
بــنــاتــهــم«،  يغتصبون  املــســلــمــون  ــاء  ــ »اآلبـ
ــلــــيــــه بــــعــــض وســــــائــــــل اإلعــــــــالم  ثــــــــــارت عــ
والـــقـــضـــاء، لــكــنــه وجـــد حــمــايــة سياسية 
ــة الــتــعــبــيــر.يــقــول إســبــرســن  ــريـ بـــاســـم حـ
في تصريح أخير: »ملــاذا علّي أن أعتذر؟ 
وملــن أعــتــذر؟ لــبــاراك أوبــامــا؟ أنــا ال أحبذ 
استخدام املفردة للنظر بدونية لآلخرين. 
 فــي أفريقيا نيغر. إن 

ّ
الــكــل  :

ً
كالقول مــثــال

مــفــردة نييا هــي جـــزء مــن أعــــوام حياتي 
الـ63 ولن تتغّير«.

دائم  املشكلة ليست هنا فحسب، فحزبه 
االستخدام لصورة نموذجية أخرى تبّن 
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احتفالية حيفا

لوحة »ميدان التحرير« لـ يزيد خلوفي، الجزائر

مظاهرة مضادة للعنصرية في كوبنهاغن، كانون الثاني 2015، )تصوير: فريا موراليس(

من عملية نقل التمثال من حلق الوادي، )تصوير: فتحي بلعيد(



كاريكاتير
26

باسل طلوزي

كانــت هــذه املناســبة »الوطنيــة« مغايــرة 
لــكل مــا تعّود عليــه فرج في ذلك الصباح، 
»جنــازة  بـــ  املــرة  هــذه  يتعلــق  فاألمــر 
علــى  أمــس  نحبــه  الــذي قضــى  الزعيــم«، 

نحو مباغت أربك الجميع.
حاشــية  اتخذتــه  الــذي  األول  القــرار  كان 
ســائر  مشــاركة  ضــرورة  هــو  الزعيــم 
قطاعات الشــعب بالجنــازة، وفاء للزعيم، 
بمعنــى أنــه كان يتعني على أفراد الشــعب 
عمومــا مغــادرة منازلهــم وأماكــن عملهــم 
الشــوارع  إلــى  والخــروج  ومدارســهم، 

للمشاركة في جنازة الزعيم.
والحــال أن فــرج اســتقبل نبأ املشــاركة في 
الجنازة بكثير من الكآبة، بادئ األمر، ألنه 
يعــرف مــا تعنيــه املناســبات »الوطنيــة«، 
التــي ال تتعلــق بالوطــن طبعــا، بقــدر مــا 
كمناســبات  الزعيــم،  شــخص  تخــص 
والتحاقــه  ختانــه،  وتواريــخ  ميــاده 
و«بلوغــه«،  االبتدائــي،  األول  بالصــف 
ومسلسل زيجاته، وتاريخ زيارته األولى 
مــع  قبــل عشــرين عامــا،  املجــاري  لــوزارة 
مــا يصاحــب كل ذلــك مــن هتافات شــعبية 
بحياتــه:  حناجرهــم،  تســتنزف  كاذبــة 

»يعيش الزعيم«.
املناســبات  خاتمــة  فتأتــي  اآلن،  أمــا 
»الوطنية« بموته، التي أربكت الحاشــية، 
خصوصــا حــول طبيعــة »الهتــاف« الــذي 

ينبغي على الشعب إطاقه.
طريــق  إلــى  وصلــت  الحاشــية،  وألن 
مســدود حــول هــذه القضيــة املعقــدة، إذ ال 
يجــوز أن يهتــف الشــعب »يموت الزعيم«، 

فقد طلبت أن تكون املسيرة صامتة.
لكــن مــا إن بدأت املســيرة، حتى تذكر فرج 
أنــه لــن يرى الزعيــم ثانية، وال يدري كيف 
والشــعب  املــرة،  هــذه  يهتــف بصــدق  راح 
يعيــش  الزعيــم..  »يعيــش  وراءه:  يــردد 

الزعيم«.

خيمــت  املنكوبــة  املصريــة  الطائــرة  كارثــة 
بظالها الحزينة على رسومات الكاريكاتير، 
واســتفزت بحزنهــا الرســامني الذيــن عبــروا 
فــي  تركــزت  مختلفــة،  زوايــا  مــن  املأســاة  هــذه  عــن 
مــع  والتعاطــف  والحــزن  الحــداد  جــو  علــى  معظمهــا 
أهالــي الضحايــا .. هنــا مختــارات ألهــم مــا نشــر حــول 

هذا املوضوع .

الطائرة 
المصرية 
المنكوبة

مضحكات عربية

كاريكاتير مترجم

يموت الزعيم

شريط
الرسام كوتيربا 

)موقع بوليتيكال كارتوتز(

أبو الهول
واألهوال!

ماريان كمنسكي )كيجل كارتونز(

سوريا كلها تدمر )صحيفة عمان(

الفلوجة تباد والعرب نيام )الراية القطرية(

الحوثي ومشاورات الكويت )االتحاد اإلماراتية(الُحجاج ذخيرة لمناكفات إيران السياسية )مكة السعودية(

أخطبوط الفساد والجزائر )الشروق الجزائرية(

أبيض وأسوأ
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هوت فهوت معها القلوب حزنًا )الرسام توفيق - موقع مصر العربية(الصقر الفرعوني يبكي في البحر )أمجد رسمي - فيسبوك(

النظام القمعي وتعامله مع الكارثة )المصري اليوم( مصر حزينة لخسارتها )ياسر أحمد - صحيفة مكة السعودية(
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رياضة

بّدد النجم 
البرتغالي 
كريستيانو 
رونالدو كل 
مخاوف عشاق 
النادي الملكي، 
بعدما عاد 
لتمارين فريقه 
بشكل طبيعي، 
على إثر تعرضه 
أول من أمس 
إلصابة عضلية 
غادر على إثرها 
ملعب التدريبات، 
وشكل هذا 
األمر ارتياحًا لدى 
الجميع، خاصة 
أن الميرنغي 
يترقب نهائي 
دوري أبطال 
أوروبا أمام 
أتلتيكو مدريد 
رونالدو يتحّضر لنهائي األبطال يوم السبت بمدينة ميالن )Getty(يوم السبت.

رونالدو يبّدد المخاوف

يتمنى األرجنتيني خافيير زانيتي نائب رئيس 
نادي إنتر ميان اإليطالي، أن يساعد مواطنه 

إيفر بانيغا الفريق املوسم املقبل مع تأكيده قرب 
انتقاله للنيراتزوري، موضحا أنه يتمنى حصول 

العب إشبيلية اإلسباني حاليا على »الدوري 
األوروبي للمرة الثالثة« مع النادي اإليطالي. 

وقال زانيتي خال مؤتمر صحافي عقد بمدينة 
ميانو: »إنه العب جيد ويتمتع بشخصية رائعة، 

هذا ما ينقصنا«.

يعتقد هاري كني مهاجم توتنهام هوتسبير، 
أنه سيشكل مع زميله جيمي فاردي العب 

ليستر سيتي شراكة قوية، ملنح إنجلترا دفعا 
 خال بطولة أوروبا 2016 لكرة 

ً
هجوميا هائا

القدم بفرنسا. وتفوق كني على فاردي بفارق 
هدف واحد في الصراع على لقب هداف الدوري 

اإلنجليزي املمتاز بعدما سجل 25 هدفا ليصبح 
أول العب إنجليزي يتوج بهذا اللقب بعد كيفن 

فيليبس العب سندرالند منذ 16 عاما.

خرج مدافع ريال مدريد، الفرنسي رفائيل فاران 
من قائمة يورو 2016 التي ستستضيفها باده 

ليدخل مدافع إشبيلية عادل رامي بداًل منه، 
وقال االتحاد الفرنسي لكرة القدم في بيان إن 

الفحوصات الطبية التي خضع لها الاعب في 
معسكر املنتخب، أثبتت إصابته بتمزق من 

الدرجة الثانية في عضلة الفخذ الخلفية بالساق 
اليسرى، وهو الذي تعرض إلصابة في تدريبات 

الريال استعدادًا لنهائي دوري األبطال.

زانيتي يتمنى لبانيغا 
تحقيق لقب الدوري 

األوروبي مع اإلنتر

كين يتطلع لتشكيل 
ثنائي مرعب مع جيمي 

فاردي

فاران خارج قائمة 
فرنسا بعد تأكيد اإلصابة 

في الفخذ
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وستبروك تعملق 
في اللقاء وخطف 
األضواء بشكل الفت

بنجوينز يحيي آماله في التأهل
للقسم  النهائي  الـــدور  سلسلة  فــي  آمــالــه  على  بنجوينز  بيتسبرغ  حــافــظ 
الشرقي بدوري هوكي الجليد بعدما فاز 5-2 على تامبا باي اليتنينغ في 
مــبــاراة فاصلة، وقــدم ماثيو مــوراي  إلــى  الحسم  ليتأجل  السادسة  املــبــاراة 
حارس بيتسبرغ في الشوط الثالث مستوى رائعا، وتعرض ملحاوالت عديدة 
يفوق عددها ما تعرض له خالل أول شوطني. وسجل برايان راست العب 
بيتسبرغ هدفًا قبل حوالي دقيقتني من النهاية وأضاف نيك بونينو هدفًا في 
املرمى الخالي قبل 53 ثانية من النهاية ليحقق بنجوينز االنتصار الثمني. 
الخميس وسيتأهل  اليوم  أرضــه  على  السابعة  املــبــاراة  بنجوينز  وسيلعب 

الفائز إلى الدور النهائي للمسابقة.

تعادل سلبي بين بنما وفنزويال
أهـــداف خالل  بــدون  أمــام ضيفه فنزويال  الــقــدم  تــعــادل منتخب بنما لكرة 
املئوية  للنسخة  استعداداتهما  إطار  في  بينهما  التي جمعت  الودية  املباراة 
من بطولة كوبا أميركا، التي ستنطلق في الثالث من الشهر املقبل. وشهدت 
اكتمال  فــي بنما، عــدم  التي جــرت على ملعب »رومــيــل فرنانديز«  املــبــاراة، 
قليلة  فــرص  باستثناء  الفريقني،  املرمى من  إلــى  الوصول  معظم محاوالت 
لم تكلل بالنجاح. وكانت آخر مباراة جمعت بني بنما وفنزويال في الثامن 
منهما.  لكل  بهدف  اإليجابي  بالتعادل  وانتهت  املاضي  من سبتمبر/أيلول 
وتستعد فنزويال لكوبا أميركا بعدة لقاءات ودية، حيث ستواجه كوستاريكا 
في 27 مايو/آيار الجاري، وغواتيماال في األول من يونيو/حزيران املقبل. أما 
بنما فستلعب ودية أمام البرازيل في 29 مايو الجاري، وبعدها ستشارك 

في كوبا أميركا.

مارسيلو: أتلتيكو فريق يقاتل بشراسة
أكــد املــدافــع الــبــرازيــلــي، ونــجــم ريـــال مــدريــد اإلســبــانــي، مارسيلو، أنــه تذكر 
عامني، وضمانه  قبل  لشبونة  في  احتياطيًا  للجلوس  انتابه  الــذي  الغضب 
اللعب أساسيًا في نهائي هذا املوسم بميالنو أمام نفس املنافس أتلتيكو، 

»لــم يكن غضبي  وقـــال مارسيلو:  للغاية:  أنــه سيكون شــرســًا  تــوقــع  الـــذي 
بــســبــب عـــدم مــشــاركــتــي أســاســيــًا، فــنــحــن يــد واحــــدة فــي ريــــال مــدريــد لنا 
أهميتنا، ولكن كان بسبب أنني غير قادر على مساعدة الفريق«. وأضاف 
أنني  الكثير وأعتقد  لقد تعلمت  الحني،  »لقد تغيرت أشياء كثيرة منذ ذلك 
نتغير  أن  استطعنا  ولكننا  جيد،  بشكل  املوسم  هــذا  نبدأ  لم  تحسنت،  قد 
بالتواضع وباالجتهاد كي نصل للنهائي، اآلن علينا أن نحاول الفوز به«. من 
ناحية أخرى طالب الجميع بالهدوء فيما يخص كريستيانو رونالدو الذي 
غادر التدريب مؤخرًا بعد تعرضه لكدمة في الفخذ إثر تداخله مع الحارس 
كيكو كاسيا خالل مران الفريق امللكي، وأعرب عن ثقته في مشاركته في 

: »أنا أراه بخير«.
ً
النهائي قائال

إندبنديينتي اإلكوادوري يحقق إنجازًا تاريخيًا
كأس  بطولة  نهائي  نصف  اإلكــــوادوري  بايي  ديــل  إندبنديينتي  فريق  بلغ 
لــيــبــرتــادوريــس لــكــرة الــقــدم ألول مــرة فــي تــاريــخــه، بعد فـــوزه على بوماس 
أونام املكسيكي. وحجز الفريق اإلكوادوري مقعده في املربع الذهبي بفوزه 
الــلــقــاء عــلــى ملعبه »أوليمبيكو  أقــيــم  بــومــاس، حــيــث  عــلــى صــاحــب األرض 
أونيبرسيتاريو« في إياب ربع النهائي بركالت الترجيح 5-3. وتم االحتكام 
 ،1-2 إندبنديينتي  على  بوماس  بفوز  اللقاء  النتهاء  نظرًا  املــوت  لضربات 
وكان لقاء الذهاب قد انتهى بذات النتيجة، وسيواجه إندبنديينتي في نصف 
النهائي بوكا جونيورز األرجنتيني، الذي تأهل إلى الدور ذاته على حساب 

ناسيونال األوروغوياني.

واشنطن ــ العربي الجديد

ــتـــايـــت ووريـــــــــرز فــــي خــطــر،  ــات غــــولــــدن سـ ــ بــ
ليصبح قريبًا من خسارة اللقب الذي حققه 
فـــي 1975، إذ  مــــرة  فــيــه ألول  املـــوســـم وتــــوج 
بات متأخرًا في نهائي املنطقة الغربية أمام 
خسارته  بعد   ،1-3 ثاندر  سيتي  أوكالهوما 
في املواجهة الرابعة بفارق كبير 94-118، في 

بالي أوف دوري كرة السلة األميركي.
وخطف راسل وستبروك األضواء بشكل الفت 
لــيــضــع فــريــقــه أوكــالهــومــا ســيــتــي عــلــى بعد 
خطوة من التأهل إلى نهائي الــدوري للمرة 
في  الرابعة  وللمرة   ،2012 العام  منذ  األولــى 
تاريخه، وهو الذي حصد اللقب في مناسبة 
واحدة عام 1979، حني كان الفريق في سياتل 

قبل انتقاله إلى أوكالهوما في 2009.
وتعملق وستبروك بشكل مذهل في املواجهة 
مع  نقطة   36 سجل  بعدما  بامتياز،  الرابعة 
محققًا  حـــاســـمـــة،  تـــمـــريـــرة  و11  مــتــابــعــة   11
ــــل« األول لـــه فـــي الــبــالي  بــذلــك الـــ«تــريــبــل دابـ
أوف بــعــد أن قـــام بــذلــك 18 مـــرة فـــي املــوســم 

ــــو ويـــلـــفـــريـــد تــســونــغــا  صـــعـــد الـــفـــرنـــســـي جـ
ــــى الـــــــدور الـــثـــانـــي فــي  املـــصـــنـــف الــــســــادس إلـ
ــال بــبــطــولــة فــرنــســا  مــنــافــســات فـــــردي الــــرجــ
ــــدور األول لثاني  الـ فــفــي  لــلــتــنــس.  املــفــتــوحــة 
ــذا الــعــام تغلب  الــبــطــوالت األربــــع الــكــبــرى هـ
يــان-لــيــنــارد شتروف  األملــانــي  على  تسونغا 
بثالث مجموعات متتالية بواقع )6 - 3( و)6 
- 4( و)6 - 4(. وبلغ البلجيكي ديفيد جوفني 
أيضا بفوزه على  الثاني  الــدور  املصنف 12 
بــاريــر )6 - 3( و)6 - 3(  الفرنسي جــريــجــوار 
انــتــصــر األرجــنــتــيــنــي خـــوان  كــمــا   ،)4 - و)6 
موناكو على االوزبكي دينيس ايستومني )6 

- 3(، و)6 - 4( و)6 - 3( و)7 - 5(.
ــيـــو عــلــى  ــاتـ ــنــــري مـ ــول هــ ــ ــفـــرنـــســـي بــ وفـــــــاز الـ
و7-6   4-6 جــيــرالــدو  سانتياجو  الكولومبي 
ارنستس  الــالتــفــي  وتغلب  و3-6  و6-1  و4-6 
جولبيس على االيطالي اندرياس سيبي )6 
- 3( و)7 - 5( و)6 - 4( كما تفوق االرجنتيني 
ــالــــي بـــاولـــو  ــلـــى االيــــطــ ــــوس بـــيـــرلـــوك عـ ــارلـ ــ كـ

لورينتسي )6 - 3( و)6 - صفر( و)6 - 2(.
وخـــســـر الـــجـــنـــوب أفـــريـــقـــي كــيــفــن أنـــدرســـون 

العادي الحالي. ويتوجب على ستيفن كوري 
وزمــالئــه في فريق املــدرب ستيف كير الفوز 
باملباراة الخامسة املقررة على أرضهم اليوم 
الــخــمــيــس مــن أجـــل تــأجــيــل الــحــســم واإلبــقــاء 
الــدوري  إلــى نهائي  على حظوظهم بالتأهل 
لــلــمــرة الــثــانــيــة عــلــى الـــتـــوالـــي والــثــامــنــة في 

تاريخ فريقهم.
ــقــــاء: »أحــــــاول  ــلــ ــبــــروك بـــعـــد الــ ــتــ وصــــــــّرح وســ
اســـتـــغـــالل قــــدراتــــي وحـــجـــمـــي لــخــلــق بــعــض 
املـــتـــاعـــب، قــدمــنــا مـــبـــاراة رائـــعـــة فـــي الـــدفـــاع، 
وتـــلـــقـــى األخــــيــــر مـــســـانـــدة مــــن الـــنـــجـــم كــيــفــن 
ــاه بــشــكــل كــبــيــر فــــي فـــوز  ــ دورانــــــــت الــــــذي سـ
عدد  في  القياسي  الرقم  على صاحب  فريقه 

االنتصارات
ــه فــي  ــ ــدمـ ــ ــا قـ ــ ــلــــى مــ ــــق دورانــــــــــــت عــ ـ

ّ
ــل ــ فـــيـــمـــا عـ

الــلــقــاء:«أحــاول اللعب بشغف فــي كــل فرصة 
تسنح لي«.

ــا ســيــتــي ســيــطــرتــه على  ــــرض أوكـــالهـــومـ وفـ
ــاراة مــنــذ الـــبـــدايـــة واخــتــتــم الـــربـــع األول  ــبــ املــ
إلى  الفارق  متقدمًا بنتيجة 30-26 ثم وصل 
15 نقطة 56-43 قبل حوالي أربع دقائق على 

املصنف 18 أمام الفرنسي ستيفان روبير )6 
- 4( و)6-2( و)1-6( و)7-5( وسقط االيطالي 
االسباني  أمـــام   32 املصنف  فونيني  فابيو 
و)6- و)4-6(   )5-7( ــويـــرس  ــرانـ جـ مـــارســـيـــل 

على  فيسلي  يــيــري  التشيكي  فـــاز  بينما   )3
و)7-6(  و)4-6(   )4-6( رام  راجــيــف  االمــريــكــي 

و)6-صفر(.
ــانـــي ديــفــيــد  ــبـ وفــــي وقــــت ســـابـــق تـــأهـــل اإلسـ
فيرير املصنف 11 إلى الــدور الثاني بتغلبه 
على الروسي يفجيني دونسكوي )6-1( و)6-

2( و)0-6(.
وحجز اإلسباني روبرتو باوتيستا املصنف 
ــفــــوزه عــلــى  ــانـــي بــ ــثـ 14 مـــكـــانـــه فــــي الـــــــدور الـ
الــروســي دمــيــتــري تــورســونــوف )6-3( و)6-

البرتغالي جــواو سوزا  به  3( و)6-1( ولحق 
املصنف 26 بانتصاره على البوسني دامير 

جومهور )2-6( و)7-6( و)6-4( و)5-7(.
وودع االملاني فيليب كولشرايبر املصنف 24 
نيكوالس  االسباني  أمــام  بهزيمته  البطولة 
كما  و)4-6(  و)2-6(  و)2-6(   )7-5( املـــاجـــرو 
خــســر االرجــنــتــيــنــي فــيــدريــكــو ديــلــبــونــيــس 
كارينيو  بابلو  االســبــانــي  أمـــام   31 املصنف 

)7-6( و6-7( و)6-4( و)4-6(.
الليتواني  الفرنسي نيكوال ماهو على  وفاز 
و)1-6(  و)4-6(   )6-7( بيرانكيس  ريــكــارداس 
كــمــا تــغــلــب الــقــبــرصــي مـــاركـــوس بجداتيس 
على جيل مولر من لوكسمبورج )7-5( و)4-6( 
جارسيا  جويرمو  االسباني  وتفوق  و)2-6( 
 )4-6( باكر  دي  تيمو  الهولندي  على  لوبيز 

استعراضية  سلة  بعد  األول،  الشوط  نهاية 
من قبل روبرسون الذي تألق في هذه املباراة 

وقدم ربما أفضل مستوى خالل مسيرته.
على  التامة  األرض سيطرته  وتابع صاحب 
ــــواء الــلــقــاء، فــيــمــا عــانــى أفــضــل العـــب في  أجـ
الــــدوري األمــيــركــي املــوســم املــاضــي، ستيفن 
ــة املـــــــبـــــــاراة بــســت  ــلـ ــيـ كــــــــوري الــــــــذي نــــجــــح طـ
محاوالت فقط من أصل 20 )سجل 19 نقطة 
مع 5 متابعات و5 تمريرات حاسمة(، واختتم 
النصف األول من اللقاء وهو في املقدمة 72-

53، مـــعـــاداًل بــذلــك االنـــجـــاز الــــذي حــقــقــه في 
أكبر  الــســابــقــة )133-105( مــن حــيــث  املـــبـــاراة 
عدد نقاط له خالل الشوط األول في األدوار 

اإلقصائية.
وكان لوستبروك دور مهم للغاية في سيطرة 
الـــشـــوط األول بعدما  فــريــقــه عــلــى مــجــريــات 
تــمــريــرات حاسمة و5   9 مــع  سجل 21 نقطة 
نقطة مع   18 دورانـــت  أحـــرز  فيما  متابعات، 
6 متابعات خالل الدقائق الـــ24 األولــى، فيما 
اكــتــفــى كـــوري خـــالل الــشــوط األول بــــ4 نقاط 
بعدما نجح في 4 محاوالت فقط من أصل 14.

وحاول كالي تومسون أن يحيي آمال حامل 
اللقب في اللقاء بتسجيله 19 من نقاطه الـ26 
الثالث،  الربع  السبع األولــى من  الدقائق  في 
تركيزه،  على  أوكــالهــومــا سيتي حافظ  لكن 
ودخـــل إلــى الــربــع األخــيــر متقدمًا 94-82، ما 
فــتــح الــطــريــق أمـــامـــه لــكــي يـــخـــوض الــحــصــة 
األخيرة بأعصاب هادئة تمامًا، لينهي اللقاء 

بفارق 24 نقطة عن حامل اللقب.

الــبــريــطــانــي  وتــغــلــب  و)5-7(.  و5-7(  و)4-6( 
آنــدي مــوراي املصنف الثاني على التشيكي 
و)6-صــفــر(  و)6-3(   )6-3( ستيبانيك  راديـــك 
و)6-3( و)7-5(، وفاز االسباني رفاييل نادال 
املــصــنــف الــــرابــــع عــلــى االســـتـــرالـــي صــمــويــل 

بابلو  وصعد  و)1-6(.  و)1-6(   19-6( جــروث 
للدور   25 املصنف  اوروجــــواي  مــن  كويفاس 
االملاني توبياس كامكه  أن هــزم  الثاني بعد 
إلــيــه  وانـــضـــم  و)6-7(  و)3-6(  و)2-6(   )6-3(
النمساوي دومينيك تيم املصنف 13 بالفوز 

على االسباني انيجو سربانتس )3-6( و)6-
االســبــانــي  تــغــلــب  بــيــنــمــا  و)1-6(  2(و)5-7( 
االيطالي  لوبيز املصنف 21 على  فليسيانو 
توماس فابيانو )6-4( و)6-4( و)3-6( و)2-6(. 
وفـــاز األرجــنــتــيــنــي فــاكــونــدو باجنيس على 
و)2-6(  )6-صــفــر(  كيني دي شيبر  الفرنسي 
هاليس  كــونــتــان  الــفــرنــســي  وتــغــلــب  و)6-7( 
عــلــى الـــكـــوري الــجــنــوبــي تــشــونــج هــيــون )6-
التونسي مالك  1( و)6-4( و)6-4( كما تفوق 
 )4-6( ماير  فلوريان  االملــانــي  على  الجزيري 

و)3-6( و)6-1( و)2-6(
وأطــــاح األمــريــكــي جـــون ايــســنــر املــصــنــف 15 
و)6-7(   )7-6( مــيــلــمــان  جــــون  بـــاالســـتـــرالـــي 
البلجيكي ستيف  فــاز  بينما  و)5-7(  و)6-7( 
دارسيس على التركي مارسيل ايلهان )3-6( 
و)6-4( و)6-صفر(. وفاز الفرنسي لوكا بوي 
املصنف 29 على مواطنه جوليان بنيتو )6-
3( و)4-6( و)6-4( و)7-6( لكن االوكراني ايليا 
مــارشــنــكــو خــســر أمــــام فــيــكــتــور اســتــريــا من 

جمهورية الدومنيكان )7-5( و)6-4( و)4-6(.
تــومــاس برديتش  التشيكي  املقابل شــق  فــي 
الــثــانــي على  لــلــدور  الــســابــع طريقه  املصنف 
 )3-6( بوسبيسيل  فــاســيــك  الــكــنــدي  حــســاب 
و)6-2( و)6-1(، بينما فاز البريطاني ألياش 
بيدين على النمساوي جيرالد ميلتسر )6-4( 
و)6-3( و)6-4( و)6-4(، في وقت بلغ الكرواتي 
ــدور ذاتــــه بـــفـــوزه على  ــ بـــورنـــا تــشــوريــتــش الـ

االمريكي تيلور فريتز )6-3( و)6-1( و)3-6(.
)رويترز(

تسونغا يتأهل للدور الثاني في بطولة فرنسا للتنسووريرز في خطر... خسارة أخرى ويفقد لقبه
خسر ووريرز من جديد 

في نهائي بالي أوف 
المنطقة الغربية بعدما 

سقط أمام أوكالهوما

في هذا التقرير 
نستعرض نتائج الدور 

األول من بطولة فرنسا 
المفتوحة للتنس

)Getty( كوري فشل في  مساعدة فريقه في اللقاء

)Getty( برفان رويز قائد الفريق

)Getty( كيلور نافاس حامي العرين

)Getty( تسونغا يقدم أداًء ُمميزًا)Getty( نادال يتأهل إلى الدور الثاني

مباريـات
      األسبـوع

حسين غازي

بدأ العّد التنازلي ألهم املسابقات 
في القارة األميركية، حيث تقترب 
أيام  البداية.  من  املئوية«  »الكوبا 
ينتظرها  الــتــي  املــســابــقــة  هـــذه  عــن  تفصلنا 
عشاق الساحرة املستديرة حول العالم، كيف 
ــــوى املــســابــقــات مـــن حيث  ــــدى أقـ ال وهــــي إحـ
الروح القتالية والحماسة واملنافسة التي ال 

تعرف حدودًا أو قيودًا.
ســــــيــــــشــــــارك فـــــــي الـــــبـــــطـــــولـــــة الـــــحـــــالـــــيـــــة 16 
مــنــتــخــبــًا تــضــم فــرقــًا مـــن أمــيــركــا الــجــنــوبــيــة 
والــشــمــالــيــة، وتــجــري املنافسة فــي الــواليــات 
ــــب،  ــــالعـ مـ  10 ــــى  ــلـ ــ عـ األمـــــيـــــركـــــيـــــة  املـــــتـــــحـــــدة 

منتخب 
كوستاريكا

عين على المربع الذهبي

ودية  بمباراة  أميركا  لكوبا  كوستاريكا  تستعد 
يوم غٍد أمام منتخب فنزويال، وبعدها ستالقي 
المنافسات،  في  لقاءاتها  أولى  في  بارغواي 

وهي التي تعتمد على الحارس نافاس

الكوبا

ومـــعـــهـــا تــلــقــي »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« الـــضـــوء 
عــلــى املـــشـــاركـــني فـــي املـــنـــافـــســـات، ومــنــتــخــب 
فــقــرة الــيــوم«كــوســتــاريــكــا«. يــســعــى منتخب 
ــذه املـــشـــاركـــة فــي  ــ ــــالل هـ كـــوســـتـــاريـــكـــا مــــن خـ
الكوبا إلى تقديم صورة مميزة وجيدة، حيث 
يتطلع الالعبون إلى تمثيل بالدهم بطريقة 

مشرفة، أقله عدم توديع البطولة من أدوارها 
األولــى، من أجل بلوغ الدور نصف النهائي، 

ليتحول الطموح بعد ذلك إلى أمٍر أكبر.

لمحة تاريخية
انــضــمــت كــوســتــاريــكــا إلـــى االتـــحـــاد الــدولــي 
لكرة القدم )فيفا( في العام 1927، وفي سنة 
)الكونكاكف(،  الــقــاري  االتــحــاد  دخلت   1961
اللقاء الدولي األول لها كان في 14 سبتمبر/ 
أيــلــول مــن الــعــام 1921، يــومــهــا جـــرى اللقاء 
فـــي غــواتــيــمــيــاال ضـــد مــنــتــخــب الــســلــفــادور، 
الـــتـــي ســقــطــت بــســبــعــة أهــــــداف نــظــيــفــة أمـــام 
ــــي 10  ــي حـــقـــقـــت فـ ــتــ كــــوســــتــــاريــــكــــا، وهــــــي الــ
برانكويا  بمدينة   1946 الــعــام  مــن  ديسمبر 
بكولومبيا أكبر نتيجة فوز لها في التاريخ، 
حـــيـــث هـــزمـــت بـــورتـــوريـــكـــو بــنــتــيــجــة 0-12، 
أمـــا الــســقــوط األكــبــر فــكــان أمـــام املكسيك في 
العاصمة مكسيكو سيتي خارج الديار، يوم 
17 أغسطس/ آب من العام 1975 بنتجة 0-7.

لــم تــشــارك كــوســتــاريــكــا فــي كـــأس الــعــالــم من 
عن  غــابــت  وبــالــتــالــي   ،1986 1930 حتى  سنة 
أن تلعب في  العالم قبل  كــأس  مــن  13 نسخة 
لقبه  حققت  والـــذي   ،1990 إيطاليا  مــونــديــال 
أملانيا آنذاك على حساب األرجنتني ومارادونا، 
في تلك البطولة خرجت كوستاريكا من دور 
الــــ16 وكــان ذلــك أمــرًا جيدًا لها، غابت بعدها 
عن العرس الكروي )1994 بالواليات املتحدة 
في  تــعــود  أن  قبل   ،)1998 وفرنسا  األميركية 
الجنوبية واليابان، ولم تنجح  2002 بكوريا 
غـــرار 2006  تــجــاوز دور املجموعات على  فــي 
في أملانيا، ولم تبلغ نهائيات مونديال 2010 
ــك إلــى  فـــي جـــنـــوب أفــريــقــيــا، لــتــتــأهــل بــعــد ذلــ
البرازيل 2014، وتقدم هناك  في  العالم  كــأس 
مستوى مميزا وصــلــت مــن خــاللــه إلــى الــدور 

الربع نهائي وتلقت إعجابًا كبيرًا.
عـــلـــى صــعــيــد الـــبـــطـــولـــة الـــقـــاريـــة فــــي أمــيــركــا 
الـــشـــمـــالـــيـــة، شــــاركــــت كـــوســـتـــاريـــكـــا فــــي كـــأس 
ــة 17 مــــرة،  ــيـ ــبـ الـــكـــونـــكـــاكـــاف والـــــكـــــأس الـــذهـ
1963، وفي  في سنة  األولــى  املشاركة  وكانت 
وتوجت  كبيرة  مفاجأة  فــّجــرت  البطولة  تلك 
بــالــلــقــب، وبـــعـــدهـــا حــقــقــت الـــكـــأس فـــي 1969 

وكذلك 1989.
من جهة آخر لعبت كوستاريكا أربع مرات في 
كوبا أميركا، وخرجت من دور املجموعات في 
املسابقة  ودعــت  فيما   ،1997 بوليفيا  نسخة 
في 2001 و2004 من الدور الربع نهائي، ولم 
تتمكن من تجاوز الدور األول في 2011 حني 
استضافت األرجنتني البطولة، بينما لم يتم 

جويل كامبيل العب 
أرسنال عنصر مهم وشاب 

في خط الهجوم

)Getty( منتخب كوستاريكا شارك في الكوبا أربع مرات فقط

دعــوتــهــا لــلــمــشــاركــة فــي كــوبــا تشيلي، وهــي 
التي تأهلت للبطولة الحالية.

االستعداد قبل الصافرة
بــعــد انـــتـــهـــاء بــطــولــة الــكــونــكــاكــاف خــاضــت 
كوستاريكا مجموعة من املباريات، فسقطت 
بــنــتــيــجــة  ــل  ــرازيــ ــبــ الــ أمــــــام  الـــلـــقـــاء األول  ــي  فــ
1-0، وفــي 8 سبتمبر أيــلــول مــن الــعــام 2015 
انتصرت على األوروغواي 1-0، قبل أن تخسر 
من جنوب أفريقيا في 8 أكتوبر بهدف دون 
رد، لكنها عادت وفازت بذات النتيجة بعد 5 
أيام على الواليات املتحدة األميركية، بعدها 

الكوبا  في  حــزيــران  يونيو/   4 في  مبارياتها 
املئوية بلقاء مع منتخب بارغواي العنيد.

أبرز األسماء
يــقــود مــنــتــخــب كــوســتــاريــكــا املـــــدرب أوســكــار 
راميريز الذي بدأ حياته في عالم التدريب سنة 
2002 بعدما كان العبًا، وهو الذي مثل منتخب 
ــبـــاراة وســجــل 6  بــــالده كــوســتــاريــكــا فـــي 75 مـ
أهـــداف. في مركز حراسة املرمى االســم األبــرز 
والـــــذي ســيــكــون الـــورقـــة األقـــــوى فـــي الــفــريــق، 
كيلور نفاس، حامي عرين ريــال مدريد، الذي 
أبطال  دوري  وسيلعب   ،

ً
مــذهــال موسمًا  يقدم 

املؤهلة  التصفيات  فــي  مبارياتها  استهلت 
إلى كأس العالم في روسيا 2018 بفوز على 
هاييتي 1-0، وفي 17 نوفمبر تابعت تقدمها 
بــانــتــصــار جــديــد 2-1 عــلــى بــنــمــا، ثــم حققت 
نتيجة إيــجــابــيــة أخــــرى بــهــدف نــظــيــف أمــام 

نيكاراغوا.
ــاراة وديـــــــة أمــــام  ــ ــبـ ــ فــــي عـــــام 2016 وخـــــــالل مـ
فنزويال خسرت يوم 2 فبراير بهدف دون رد، 
أمام  املونديال  ثم تعادلت في تصفيات  ومن 
في  تكتسحها  أن  قبل  ملثله،  بهدف  جامايكا 
اللقاء الثاني بنتيجة 3-0، وهي التي ستواجه 
ــٍد مــنــتــخــب فـــنـــزويـــال، قــبــل أن تستهل  يــــوم غــ

أوروبــا بعد أيــاٍم قليلة، وله 66 مباراة دولية، 
ويــبــلــغ مــن الــعــمــر 29 عــامــًا، الـــحـــارس الــثــانــي 
 34( بيمبرتون  باتيرك  سيكون  املنتخب  فــي 
ــًا(، مـــن نــــادي أاليـــولـــنـــزي الــكــوســتــاريــكــي  ــامـ عـ
ولــه 27 مــبــاراة دولــيــة. فــي خــط الــدفــاع االســم 
األكثر خبرة هو مايكل أومانا يلعب مع فريق 
لــه 92 مــبــاراة دولية  بيريسبوليس اإليــرانــي، 
وهدف، وإلى جانبه سنرى كريستيان غامبوا 
)47 مــبــاراة دولية وهــدفــني( ويعلب مع نادي 
ويست بروميتش ألبيون، إضافة إلى أوسكال 
ــاراة  دوارتــــــــي مــــن نــــــادي إســـبـــانـــيـــول )28 مـــبـ
دولـــيـــة(، وبـــرافـــان أوفــيــيــدو مــن إيــفــرتــون ولــه 

28 لقاء دولــي وهــدف وحيد. في خط الوسط 
االسم األبرز هو سيلسو بورغيس العب نادي 
ديــبــورتــيــفــو الكــورونــيــا، لــه 88 مــبــاراة دولــيــة 
و20 هــدفــًا، ويــبــلــغ مــن الــعــمــر 27 عــامــًا، وإلــى 
جانبه سنرى كريستيان بوالنوس من نادي 
فانكوفير وايـــت كــابــس الــكــنــدي، ولــه 57 لقاء 
دولي. أما على صعيد الخط األمامي، فيعتبر 
ألفارو سابوريا األكثر خبرة، لديه 107 لقاءات 
دولية و35 هدفًا، ثم يأتي قائد الفريق برافان 
رويـــز بــــ87 مــبــاراة دولــيــة و21 هــدفــًا، والــشــاب 
جــويــل كامبيل مــن نـــادي أرســنــال )58 مــبــاراة 

دولية و11 هدفًا(.
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رياض الترك

فشل الهالل السعودي في تخطي 
ــــي  ــكـ ــ عـــقـــبـــة لـــوكـــومـــوتـــيـــف األوزبـ
دوري  ــــوّدع  ــيـ ــ لـ  ،)1  -  2( وخـــســـر 
أبــطــال آســيــا مــن الـــدور الـــ 16، فــي وقــت نجا 
النصر اإلماراتي بأعجوبة وتخطى تركتور 

اإليراني بفضل نتيجة الذهاب.

الهالل يودع والنصر يتأهل بأعجوبة
ــهـــالل الــســعــودي  ــاراة األولــــــى وّدع الـ ــبــ فـــي املــ
البطولة الآلسيوية، بعد أن تعرض لخسارة 
أمــام لوكوموتيف األوزبكي،   )1 -  2( بنتيجة 
ــن الـــــــــدور الـــــــ 16،  ــ ــي لــــقــــاء اإليـــــــــاب مـ ــ وذلــــــــك فـ
وكــــان بــحــاجــة لــلــتــعــادل بـــأي نــتــيــجــة مـــا عــدا 
لقاء  فــي  تــعــادل سلبًا  لــلــعــبــور، ألنـــه  السلبية 
ــم يــنــجــح املــــدرب  الـــذهـــاب فـــي الـــســـعـــوديـــة. ولــ
عــبــد الــلــطــيــف الــحــســيــنــي الــــذي اســتــلــم مهمة 
ــريـــق مـــنـــذ األســــبــــوع املــــاضــــي بـــعـــد إقـــالـــة  ــفـ الـ
املــــدرب الــيــونــانــي جــيــورجــوس دونـــيـــس، من 
بطاقة  الــهــالل  ملنح  املثالية  النتيجة  تحقيق 
الــعــبــور، ألنـــه لــم يتمكن مــن مـــجـــاراة خصمه 
أن تلقت شباكه  اللقاء بعد  األوزبــكــي وخسر 
الــشــوط األول  هــدفــني. تــقــدم لوكوموتيف فــي 
وتــحــديــدًا عـــن الــدقــيــقــة 26 عـــن طــريــق إســـالم 

دوري 
أبطال آسيا

أمام  هزيل  عرض  بعد  آسيا  أبطال  دوري  بطولة  السعودي  الهالل  وّدع 
وقت  في   ،16 الـ  الدور  من  ويخرج   ،)1  –  2( ليخسر  األوزبكي  لوكوموتيف 
نجح النصر اإلماراتي في تحقيق إنجاز تاريخي وبلوغ ربع النهائي ألول مرة 

في تاريخه، رغم أنه نجا بأعجوبة من انتفاضة إيرانية هزمته )3 – 1(

3031
رياضة

تقرير

قــويــة من  كــرة  الـــذي ســدد  توختاخوجاييف، 
مــســافــة قــريــبــة هـــزت الــشــبــاك الــســعــوديــة، في 
الشوط الثاني عزز الفريق األوزبكي النتيجة 
بـــهـــدف ثـــــاٍن عـــن طـــريـــق شــــيــــرزود فــايــزيــيــف، 
برأسية سكنت املرمى. وبعد محاوالت عديدة 
من الهالل على املرمى األوزبكي، تمكن محمد 
تسجيل  عبر  الــفــارق،  تقليص  مــن  الشلهوب 
الهدف الوحيد من ركلة جزاء ترجمها بنجاح، 
إثـــر تــعــرض الــبــرازيــلــي إيــلــتــون أملــيــدا لعرقلة 
داخـــل منطقة الــجــزاء. هــذا الــهــدف لــم ُيسعف 
آمـــال الــنــادي الــســعــودي فــي الــتــأهــل، رغــم أنه 
وصيف نسخة 2014  - 2015، عندما خسر في 
املباراة النهائية من وسترن سيدني واندرارز 
األسترالي، الذي فاز على أرضه في مباريات 
ــدوي 

ُ
امل اإليــاب بهدف نظيف. وبهذه الخروج 

البطولة  الــســعــودي بطل هــذه  الــهــالل  يكتفي 
فــــي مــنــاســبــتــني، بـــألـــقـــابـــه املــحــلــيــة املــتــمــثــلــة 

كــان منافسًا على  أن  العهد، بعد  بكأس ولــي 
لقب الــدوري الذي خطفه األهلي منه في آخر 
مــراحــل املــوســم الــكــروي. ُيــذكــر أن الــهــالل كان 
آخر أمل بالنسبة للسعودية في دوري أبطال 
آسيا، بعد أن خرج األهلي والنصر واالتحاد 
قـــدمـــت هـــذه  أن  بـــعـــد  املـــجـــمـــوعـــات،  مــــن دور 
األنــديــة أداًء غــيــر مــشــرف عــلــى غــيــر عـــادة في 
النصر  كاد  الثانية  املباراة  في  البطولة.  هذه 
اإلماراتي أن يفقد بطاقة التأهل إلى الدور الـ 
16، بعد خسارته في لقاء اإلياب )3 - 1(، وكان 
النادي اإليراني بحاجة لهدف وحيد ملعادلة 
مــجــمــوع املــبــاراتــني، وكـــان الـــنـــادي اإلمـــاراتـــي 
حقق فوزًا كاسحًا ذهابًا )4 - 1(، بعد أن كان 
وضــع قــدمــًا فــي الـــدور ربــع النهائي مــن لقاء 
الذهاب. في الشوط األول دخل تركتور سازي 
إلى تسجيل  املباراة بقوة ألنه يحتاج  تبريز 
ثالثة أهداف من دون تلقي أي هدف في مرماه 
لــكــي يعبر إلـــى الــــدور ربـــع الــنــهــائــي، وضغط 
عــلــى مــرمــى الــنــصــر اإلمـــاراتـــي بغية تسجيل 

الهدف الذي يمنحه دفعة معنوية في اللقاء.
ــات املـــــبـــــاراة ســجــل  ــريـ لـــكـــن عـــلـــى عـــكـــس مـــجـ
الــنــصــر اإلمــــاراتــــي عـــن طــريــق ســالــم صــالــح 
الــهــدف األول املــفــاجــئ، إثـــر كـــرة عــرضــيــة لم 
يــحــســن اســتــغــاللــهــا أحـــد املــهــاجــمــني وفــشــل 
ــرانـــي فـــي إبـــعـــاد الــكــرة،  مــدافــعــو الــفــريــق اإليـ
لتصل إلــى صــالــح املــنــدفــع مــن الخلف الــذي 

.
ً
تابعها في الشباك مباشرة

الثاني قلب تركتور ســازي  الــشــوط  فــي  لكن 
تــبــريــز الــنــتــيــجــة رأســـــًا عــلــى عـــقـــب، وأشــعــل 
املدرجات، وسجل ثالثة أهداف في حوالي 28 
دقيقة فقط، ليضع النصر اإلماراتي في مأزق 
كبير، وجــاء الهدف األول بعد دقيقتني فقط 
إثــر دربكة داخل  الثاني،  الشوط  من انطالق 
فــي تشتيت  املــدافــع  الــجــزاء، ليخطئ  منطقة 

الكرة ويتابعها فرزاد حاتمي في الشباك.
زمــام  تبريز  تركتور ســازي  استلم  ذلــك  بعد 
املباراة تمامًا وضغط بشكل هيستيري على 
املرمى اإلماراتي، لُيسجل الهدف الثاني عن 
الــدقــيــقــة 61، إثـــر تــســديــدة صــاروخــيــة على 

»الطائر« من الالعب محمد إيران بوريان.
اإليــرانــي  الفريق  نجح  فقط  دقيقة   12 وبعد 
إثر  اللقاء،  في  الثالثة  للمرة  الشباك  هز  في 
ــرزان  ــ ــاحـــب الــــهــــدف ألول فـ تـــســـديـــدة مــــن صـ
حــاتــمــي، الــــذي ســـدد كـــرة مــن خــــارج منطقة 
الجزاء، أخطأ الحارس في تقديرها فخدعته 
ودخــلــت الــشــبــاك اإلمــاراتــيــة. وتــابــع تركتور 
ســــازي تــبــريــز ضــغــطــه الــرهــيــب عــلــى مــرمــى 
النصر وحـــاول تسجيل الــهــدف الــرابــع الــذي 
يــأخــذ الــفــريــقــني إلـــى أشــــواط إضــافــيــة، لكنه 
أهدر العديد من الفرص أمام املرمى، ليحافظ 
النادي اإلماراتي على نفس النتيجة ويتأهل 

إلى الدور الـ 16 بفضل نتيجة الذهاب.

كأس االتحاد اآلسيوي
تأهل العهد اللبناني والقوة الجوية العراقي 

العهد اللبناني 
يتأهل للمرة الثانية 

في تاريخه

حارس ميالن المعتزل أبياتي يهاجم باكا
هاجم حارس ميالن اإليطالي املعتزل حديثًا، كريستيان أبياتي، فريق ميالن ومستواه 
»الــروســونــيــري«، وخصوصًا حادثة  بتاريخ  يليق  ال  والــذي  املعهود،  غير  السيئ  الفني 
أبياتي  العريق. وكشف  النادي  الكبير في هذا  التغيير  التي كشفت مدى  كارلوس باكا 
فــي ميالن  الــالعــبــني  أن بعض  خــالل مقابلة مــع صحيفة »ال غــازيــتــا ديللو ســبــورت«، 
ينقصهم السلوك الحسن، وهو السبب الرئيسي وراء عدم ضمان »الروسونيري« ملقعد 
أن هناك حوالي خمسة  إلــى  اإليطالي  الــحــارس  ــا. وأشــار  أوروبـ أبطال  في بطولة دوري 
فريقًا  كــان  لقد  بحذافيرها،  التعليمات  ينفذون  وال  لهم  ُيــقــال  بما  يلتزمون  ال  العبني 
وغيرها  وكوستاكورتا  مالديني  مثل  لعناصر  يفتقد  الفريق   ،2011 العام  في  مختلفًا 
النادي اإليطالي، عندما تحدث عن  أبياتي بمثل واضح عن السلوك داخل  الكثير. ونوه 
الكولومبي كارلوس باكا وحادثة خروجه من أرض امللعب بدون تحية زمالئه في دكة 
البدالء، ليوبخه داخل غرفة املالبس ويلفت نظره أن هذه الطريقة في التعامل ليست جيدة.

فالكاو: عودتي لموناكو أفضل خيار
أكد املهاجم الكولومبي راداميل فالكاو، الذي يزور 
بالده بعدما أنهى املوسم مع تشيلسي اإلنجليزي، 
أن العودة للعب مع نادي موناكو هي أفضل خيار 
بــالــنــســبــة ملـــشـــواره الـــريـــاضـــي ومــــن أجــــل الــعــودة 
للمنتخب. وفي تصريحات عبر قناته على موقع 
)يوتيوب( قال: »في البداية نفكر في العودة ملوناكو. 
كل شيء تقريبًا جاهز لعودتي. هو أفضل خيار 
اللعبة«.  فــي  ومـــشـــواري  الســتــمــراريــتــي  بالنسبة 
وذكــــر بــــأن مــونــاكــو تــأهــل إلــــى الـــــدور الــتــمــهــيــدي 
لدوري األبطال األوروبي وهو أمر »شّيق«، مضيفًا 
أن »التحديات أمامه تكمن في لعب كافة املباريات 
وإحراز أهداف في جميعها والشعور بالراحة في 
أن  املقرر  ومــن  املنافسة«.  إيقاع  واكتساب  امللعب 
يبدأ موناكو مرحلة االستعداد للموسم الكروي الجديد في 23 يونيو/حزيران املقبل، حيث 

قال »علّي أن أنضم للفريق«.

ألفيش يرد على بيليه: لدي ألقاب أكثر منك
ألفيش ظهير برشلونة  داني  البرازيلي  لم يكتف 
بــالــســخــريــة مــن الــغــريــم ريـــال مــدريــد بــل طــاولــت 
انتقد  الـــذي  بيليه  األســـطـــورة  مــواطــنــه  سخريته 
ألفيش مقطع  أوقــات سابقة. ونشر  مستواه في 
فــيــديــو عــبــر تــطــبــيــق انــســتــغــرام لــيــوجــه رســالــة 
للجوهرة السوداء الفائز بكأس العالم ثالث مرات 
لكنني سعيد«،  كما شئت  انتقدني  »بيليه  قائال 
النجم  الــضــحــك. وأضـــــاف  عـــن  يــتــوقــف  أن  دون 
الــدوري  ثنائية  البرسا  مــع  الــذي حقق  البرازيلي 
الهدوء،  التزم  منك،  أكثر  ألقابي  لكن  امللك،  أنت  »بيليه  املوسم  إسبانيا هذا  والكأس في 
استمر في الحديث عني وأنا ال أريد أن أعرف املزيد عن كرة القدم وسأمتهن الجزارة«. 
ُيذكر أن داني ألفيش فاز مع »السيليساو« بكوبا أميركا مرة وبكأس القارات مرتني لكنه 

عايش كارثة اإلخفاق في كأس العالم 2014.

المحمدي وغالي خارج تشكيلة منتخب مصر مجددًا
أعلن األرجنتيني هيكتور كوبر املدير الفني للمنتخب املصري لكرة القدم أسماء الالعبني 
اليوم، استعدادًا ملباراة املنتخب  الفراعنة الذي سينطلق  املختارين للدخول في معسكر 
في  اإلفريقية  األمــم  كــأس  بطولة  في تصفيات  له  بالنسبة  األخيرة  الجولة  في  التنزاني 
الــغــابــون 2017، بــواقــع 9 العــبــني مــن األهــلــي، و6 مــن الــزمــالــك،    و7 محترفني أبــرزهــم 
اإلنجليزى، وأحمد حسن  أرسنال  الننى من  اإليطالي ومحمد  محمد صالح من رومــا 
البلجيكى(،  )أندرلخت  تريزيغيه  حسن  ومحمود  البرتغالي(،  براغا  )سبورتنغ  كوكا 
املخضرم  وأبــرزهــم  املحلية  األندية  لكريم حافظ، وعمرو ورده، و3 العبني من  إضافة  
عصام الحضري حارس وادي دجلة. واستمر استبعاد أحمد املحمدي العب هال سيتي 
المتحانات  صبحي  ورمــضــان  تأديبية  ألسباب  غالي  وحسام  فنية،  لرؤية  اإلنجليزي 
البعثة إلى  الفني إقامة املعسكر بالقاهرة، على أن تتوجه  الجهاز  العامة. وقرر  الثانوية 

تنزانيا يوم 31 مايو/ أيار الجاري.

ماركيز: المكسيك تمتلك حظوظًا كبيرة
يرى الالعب املكسيكي الدولي السابق، رافائيل ماركيز، أن منتخب بالده يمتلك فرصة 
الالعب للصحافة  القدم بالواليات املتحدة. وأوضــح  كبيرة في مئوية كوبا أميركا لكرة 
أثناء اليوم الثاني ملعسكر املنتخب بالعاصمة املكسيكية أن فريقه »سيكون لديه فرصة 
نعمل بشكل ألن هناك منتخبات  أن  نفكر خطوة بخطوة..يجب  أن  ولكن يجب  كبيرة، 

أخرى ذات كفاءة عالية«.

ينحدر بعد تركه »للبافاري«، ليلعب مع »الذئاب« 15 مباراة 
فقط سجل فيها خمسة أهداف.

ثم لعب مع جنوى 16 مباراة فقط، قبل أن يقرر يوفنتوس 
التعاقد معه، لكنه لم يخض سوى 14 مباراة سجل فيها 
هــدفــني، لــعــب مــع الــنــصــر الــســعــودي ثمانية مــبــاريــات في 
ليلعب  فيورنتينا  الحبيب  ناديه  إلــى  عــاد  ثم   ،2012 العام 
27 مباراة سجل فيها ثمانية أهداف، لكن قبل اعتزاله قرر 
الــذي خاض معه ربما  إنهاء مسيرته مع هيالس فيرونا، 
لعب 95 مباراة سجل فيها 48  إذ  أفضل مسيرة كروية، 

هدفًا، ليودع املالعب بعد ذلك.
لــعــب تــونــي مــع املــنــتــخــب اإليــطــالــي مــن الــعــام 2004 حتى 
مــبــاراة سجل فيها 16 هدفًا، وكان  2009، ومثله في 47 
أحد املساهمني في وصول »األزوري« إلى املباراة النهائية 
الترجيح  بركالت  انتهت  والتي  فرنسا،  العالم ضد  لكأس 

ملصلحة إيطاليا التي توجت باللقب الرابع لها تاريخيًا.
باليرمو  واإلنــجــازات، حقق توني مع  األلقاب  على صعيد 
ميونخ  بــايــرن  ومــع  اإليــطــالــيــة،  الثانية  الــدرجــة  لقب دوري 
 ،2008 - الـــدوري موسم 2007  لقب بطولة  األملــانــي حقق 
ولــقــب كــأس أملــانــيــا فــي نفس املــوســم، بــاإلضــافــة إلــى لقب 
»السوبر« األملاني في العام 2007، في حني رفع كأس العالم 

مع »األزوري« في العام 2006.
في مجموع مباريات لوكا توني في مالعب كرة القدم، لعب 
658 مباراة سجل فيها 306 أهداف، وكان لوكا توني أعلن 
اعتزاله في آخر مباراة لهيالس فيرونا في هذا املوسم، بعد 
أن سقط الفريق إلى مصاف أندية الدرجة اإليطالية الثانية، 
لــيــتــرك هـــذا املــهــاجــم بصمة كــبــيــرة فــي املــالعــب اإليطالية 

والعاملية بعد رحيله.
رياض...

ميزين 
ُ
امل الــالعــبــني  تــونــي مــن  لــوكــا  اإليــطــالــي  النجم  يعتبر 

الــذي مثل أندية أوروبية  الــقــدم، وهــو الالعب  في عالم كــرة 
عــمــالقــة بــاإلضــافــة إلـــى مــشــاركــتــه فــي بــطــوالت كــبــرى مع 
املنتخب اإليطالي، وكان أحد العناصر املهمة التي ساهمت 
توني  بــدأ  العالم 2006.  كــأس  بلقب  »األزوري«  تتويج  في 
مسيرته الكروية مع فريق متواضع اسمه مودينا، إذ مثله 
في 32 مباراة سجل فيها سبعة أهداف، ثم لعب مع عدد من 
األندية الصغيرة واملتوسطة، لكنه في العام 2005 ظهر مع 
فريق قوي هو فيورنتينا الذي لعب معه 67 مباراة، سجل 
 جيدًا على الصعيد التهديفي.

ً
فيها 47 هدفًا، ليحقق سجال

بــعــد ذلـــك حــصــل عــلــى صــفــقــة تــاريــخــيــة وانــتــقــل إلـــى أحــد 
عمالقة الكرة األوروبية بايرن ميونخ األملاني، وهناك خاض 
60 مباراة بالقميص األحمر سجل فيها 38 هدفًا، ثم أعير 
إلــى رومـــا ليعود إلــى املــالعــب اإليــطــالــيــة، لكن مــســتــواه بدأ 

لوكا توني

على هامش الحدث

في يوم ميالده 
تكرم العربي 

الجديد النجم 
اإليطالي المعتزل 
حديثًا لوكا توني

من مواجهة 
النصر وتركتور 
)Getty( اإليراني

والكأس  الــدوري  لمحطة  السعودي  الهالل  العب  الميدا  إيلتون  قال 
الثاني  الشوط  في  لدينا  ما  أفضل  تقديم  »حاولنا  القطرية  التلفزيونية 
لكن ذلك لم يكن كافيًا رغم أننا لعبنا كما يجب في آخر عشر دقائق، 
تغيير المدرب لم يسبب المشاكل، الفريق والالعبون كما هم ولم يتغير 
شيء«، في وقت أشار مدرب النادي السعودي المؤقت عبد اللطيف 
الحسيني: »كان هدفنا أال نتلقى أهدافا في الشوط األول لكننا لم ننجح 

في ذلك وهذا سبب خسارتنا اليوم«.

تصريحات وردود فعل

وجه رياضي

إلى دور الثمانية في كأس االتحاد اآلسيوي 
لـــكـــرة الـــقـــدم بـــالـــفـــوز عــلــى الــــوحــــدة الـــســـوري 
 تـــقـــام مــبــاريــات 

ُ
ــدات األردنــــــــي، حـــيـــث ــ ــوحـ ــ والـ

دور الستة عشر من جولة واحــدة على أرض 
الفريق الذي تصدر مجموعته في الدور األول. 
وتـــصـــدر الــعــهــد املــجــمــوعــة األولــــــى بــرصــيــد 
12 نقطة مــن ســت مــبــاريــات وسحق منافسه 

– صــفــر( بضربة   3( النتيجة  درامــــي  مــحــمــد 
رأس قبل النهاية بدقيقتني قبل أن يضع عبد 
الـــقـــادر الـــدكـــة مـــدافـــع الـــوحـــدة الـــكـــرة بالخطأ 
الدقيقة  فــي  العهد  فــي مــرمــاه ليكمل ربــاعــيــة 
الثالثة من الوقت املحتسب بدل الضائع. في 
املقابل سجل القوة الجوية هدفني في الشوط 
األول ليفوز 2-1 على الوحدات، وخاض القوة 

أهــداف نظيفة ليتأهل لدور  الــســوري بأربعة 
ــرة فــــي تـــاريـــخـــه، وتـــقـــدم  ــ الــثــمــانــيــة لـــثـــانـــي مـ
قائده عباس عطوي  العهد بهدف مبكر عبر 
بتسديدة من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 
12 وعــــزز عــبــد الـــــرزاق الــحــســني الــنــتــيــجــة في 
ركــلــة جـــزاء بعد مخالفة ضد  مــن  الدقيقة 71 
التونسي يوسف املويهبي. وجعل السنغالي 

الـــجـــويـــة الـــفـــريـــق املــضــيــف املــــبــــاراة فـــي قطر 
الــهــدف ألول بعد 14  لــه محمد حسن  وسجل 
منطقة  داخــل  مــن  منخفضة  بتسديدة  دقيقة 
القائد حمادي أحمد  الجزاء قبل أن يضاعف 
النتيجة في الدقيقة 37 بضربة رأس، وقلص 
عبد الله ذيب الفارق للفريق األردني بتسديدة 

من دخل منطقة الجزاء.

يــرى الــالعــب الفرنسي الــســابــق إريـــك كانتونا، أحــد أســاطــيــر أولـــد تــرافــورد ســابــقــًا، أن 
يونايتد«.  »تغيير مانشستر  القادر على  الوحيد  املــدرب  غــوارديــوال هو  بيب  اإلسباني 
وأكد كانتونا، الذي دافع عن ألوان املانيو في الفترة بني عامي 1992 و1997، أن البرتغالي 
جوزيه مورينيو واملرشح األقرب لخالفة لويس فان غال في تدريب الفريق اعتبارا من 
لن تناسب  لكن طريقته  »أحــب مورينيو  األنسب  ليس  لكنه  له  »يــروق«  املقبل،  األسبوع 
الشياطني الحمر، غوارديوال مدرب السيتي هو ما يحتاج له اليونايتد« وذلك خالل مقابلة 

مع صحيفة الغارديان البريطانية.

صورة في خبر

كانتونا: غوارديوال األنسب لليونايتد
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سعدية مفرح

أخبرني روائي صديق أنه التقط معظم أفكار قصصه 
وأن قصصًا  االنتظار.  قاعات  من  وروايــاتــه  القصيرة 
كثيرة كتبها ال يعرف أبطالها بشكل شخصي، لكنه 
يعرف حكاياتهم الحقيقية مما رووه له في تلك القاعات 
ــادات والـــقـــطـــارات  ــيـ ــعـ الـــتـــي يــعــشــقــهــا فـــي املــــطــــارات والـ

والدوائر الحكومية. 
ــــم يــكــونــوا  ــــو ل ــذا، حـــتـــى ل ــ حـــســـنـــًا.. يــفــعــل كـــثـــيـــرون هــ
ــيـــن يــبــحــثــون عــن األفـــكـــار الــجــديــدة  قــصــاصــن وروائـ
املغلقة  الــقــلــوب  تــجــاه صــنــاديــق  والــواقــعــيــة، فالفضول 
الجميع، ثم إن هذا  صفة إنسانية، يكاد يشترك فيها 
الذين ال  يحدث عــادة على سبيل تبادل األحــاديــث مع 
مما  لكثير  الــعــاجــيــة  الفضفضة  مــن  كــنــوع  نعرفهم 
تــزدحــم بــه الــنــفــس الــبــشــريــة، وتــكــاد تنفجر بـــه، لــو لم 
تفرغه على هذا النحو. لست روائية، وال أعتبر نفسي 
اجتماعية، بل إنني أنفر من كل مناسبٍة أضطر فيها 
واألهــم من كل  الوقت نفسه،  للحديث مع كثيرين في 
ذلك أنني ال أحب تبادل األحاديث الشخصية الحميمة 
مع الغرباء الذين ألتقيهم أول مرة، كما يفعل كثيرون. 

لم  لــو  أدلــق أســـراري الشخصية، حتى  أن  ال أستسيغ 
 في أحضان عابري الطرق وسكان قاعات 

ً
تكن مهمة

االنتظار في العيادات والطائرات وغيرها، والغريب أنني 
ال أحب سماع حكايات اآلخرين وأسرارهم أيضًا الذين 
يتبرعون بسردها لي في تلك الظروف. لكنني ال أعرف 

كيف أتصرف مع من يفعل ذلك معي. 
قبل أيام، كنت في عيادة األسنان، وألنني حضرت مبكرًا 
جدًا، وقبل موعدي بساعة ونصف الساعة تقريبًا، فقد 
عابرة  لسماع حكايات شخصية  املــجــال خصبًا  كــان 
لم  نفسها.  الــقــاعــة  فــي  املــنــتــظــرات معي  لبعض  كثيرة 
الــذي أحمله معي في كل مكان، وأعتبره  اآليــبــاد  يفلح 
إلكترونيٍة  كتٍب  مــن  يكتنزه  بما  الشخصية،  مكتبتي 
مــن حــولــي، كما  وبــن  بيني  متنوعٍة بصناعة حــاجــٍز 
، إذ أفتحه وأبدأ بالقراءة، فا أكاد أنتبه 

ً
كان يفعل عادة

الطبيب. عندما  لشيء ســـواه، حتى يحن مــوعــدي مــع 
فتحت اآليباد، هذه املــرة، اكتشفت أن بطاريته أشرفت 
على نهايتها، فلم تكد تمضي دقيقتان حتى اســوّدت 
شــاشــتــه. وعــنــدهــا لــم أجــد بــدًا مــن االســتــجــابــة لحكاية 
جارتي في املقعد التي بدأتها بالشكوى من حرارة الجو، 
قبل أن تنتقل إلى الشكوى من غاء األسعار الذي بدأ 

مع اقتراب شهر رمضان املبارك، وألنني اتفقت معها 
في كل ما قالت، تشجعت على املضي في أحاديث أكثر 
 من أحاديث الجو الحار واألسعار املرتفعة. 

ً
خصوصية

طريقتها السريعة في الحكي مع نبرة صوتها الحميمة 
 تجاه 

ً
خففت من حالة امللل املعتادة التي أشعر بها عادة

مثل هذه األحاديث املفروضة علي، وشيئًا فشيئًا بدأت 
املرأة التي كانت تقاربني في العمر تغوص في األسرار 
املــأســاوي عما حــدث لها  الــنــوع  الحميمة، وغالبها مــن 
طــوال حياتها، وحّولها من حــاٍل إلــى حــال، على طريق 
الطموحات القتيلة، واألماني التي لم تتحقق قط. شيء 
ما جذبني إلى حكايات تلك السيدة، حتى أنني تمنيت لو 

أن موعدًا مع الطبيب لم يحن قبل أن أعرف بقية الحكاية 
األخيرة التي بدأتها بدمعة، واعتذرت منها، وأنا أنسحب 
ألدخــل غرفة الطبيب. كــان الطبيب قد باشر عمله في 
إصاح التقويم الذي أضعه على أسناني، عندما أعدت 
التفكير بالحكاية الدامعة للسيدة التي تركتها ورائي في 
العيادة. انتبهت إلى أنني لم أواِسها بكلمٍة، ولم أسألها 
السخية..  دمعتها  أحـــاول مسح  ولــم  تفصيلٍة،  أي  عــن 
أبناءها  أٍم فقدت  وأنــا أستمع لحكاية   ،

ً
كم كنت قاسية

الثاثة، منذ ست سنوات، حيث غادروا الباد بصحبة 
والدهم، بموافقتها كما قالت، ولم ترهم منذ ذلك الوقت 
برغبتها هي، كما فهمت منها. لم أسألها كيف وملاذا، 
شعرها، حتى بانتباهي 

ُ
وال أي سؤال آخر، بل إنني لم أ

لها، وهي تحكي وتبكي في موقٍف ال تعرف أحــدًا من 
الجالسن حولها فيه. 

عندما خرجت من غرفة الطبيب، كنت قد نويت التكفير 
عن غلطتي بطريقٍة ما.. فتوجهت إلى مقعدها ألجدها 
قد غادرت املكان. في املساء، وجدتني أتناول مجموعة 
الــذي بــدأت به  قصصية في مكتبتي للروائي الصديق 
هــذه املقال. وبــدأت الــقــراءة. كنت أبحث فيها عن نهاية 
القصة الدامعة، ألربت على كتف البطلة، أخيرًا كما يبدو.

قصة ناقصة في عيادة األسنان

وأخيرًا

الفضول تجاه صناديق 
القلوب المغلقة صفة إنسانية، 

يكاد يشترك فيها الجميع
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»بيسان«
طفلة وفيلم من تحت أنقاض الشجاعية

غزة - جهاد عويص

أعــــوام(،   9( بــيــســان ظــاهــر  الطفلة 
ــراد عــائــلــتــهــا، في  ــ فـــقـــدت 5 مـــن أفــ
الــقــصــف اإلســرائــيــلــي الـــذي طــاول 
مدينة  شــرق  الشجاعية،  حــي  فــي  منزلهم، 
غــزة، خــال حــرب يونيو 2014، فيما بقيت 
هــــي وزوجــــــــة أخـــيـــهـــا شـــيـــمـــاء، مــصــابــتــن 
لـ9 ساعات متواصلة تحت ركام  سان 

ّ
تتنف

ـــدمـــر. مــعــجــزة بــيــســان وشــيــمــاء 
ُ
مــنــزلــهــم امل

بالنجاة، ُوثقت بكاميرا املصور الصحافي 
ا مع عمله على تغطية 

ً
ياسر مرتجى، تزامن

جرائم الحرب اإلسرائيلية، تحديًدا في حي 
الــشــجــاعــيــة، الــــذي تــعــرض لــقــصــف مكثف 

طوال فترة العدوان. 
ويروي الفيلم، الذي بثته قناة »الجزيرة« 
أوعــزت  التي  املكاملة  تفاصيل  الوثائقية، 
ألحد رجال الدفاع املدني، بالتوجه لبيت 
ا مع القصف املكثف 

ً
عائلة »ظاهر«، تزامن

ا عن ناجن، وكيف تشّجع 
ً
على الحي، بحث

ُيصادف  لعله  معه،  الذهاب  على  مرتجى 
من  رتكبة 

ُ
امل املــجــازر  توثق حجم  مشاهد 

ــلـــيـــن. ويــــوثــــق الــفــيــلــم مــشــاهــد  ــيـ اإلســـرائـ
حقيقية لبقاء »بيسان« و«شيماء« أحياء 
تحت ركام منزلهما، ُمناجن الله بإرسال 

بيسان توثق أيضا من خالل الكاميرا بعينها الطفولية )العربي الجديد(

أحد مائكته، النتشالهم من »القبر« الذي 
احــتــضــنــهــم طــــوال 9 ســـاعـــات مــتــواصــلــة، 
وكــيــف تــّمــت عملية اخــراجــهــم مــن باطن 

الدمار.
»بـــيـــســـان« الـــفـــيـــلـــم، تــــنــــاول كـــذلـــك الــعــاقــة 
الــوطــيــدة لــرجــل اإلســعــاف عــاء أبــو شعير 
بالطفلة »بيسان«، تحديًدا، بعدما انتشلها 
مــن بــاطــن الـــُركـــام، وكــيــف ســاعــدهــا برفقة 
ــن ذلـــك  ــور الـــصـــحـــافـــي إلخــــراجــــهــــا مــ املــــصــ

ميتة. 
ُ
الكابوس التي عاشته بتفاصيله امل

ويسرد مرتجى لـ«العربي الجديد« بدايات 
الفكرة، ويقول إنه مع نهاية إحــدى فترات 
الــهــدنــة أثــنــاء الـــحـــرب، وبــيــنــمــا كـــان يــرافــق 
قـــوات الــدفــاع املــدنــي، وبالتحديد فــي حي 
ــم اتــصــال  الــشــجــاعــيــة شـــرق الــقــطــاع، وردهــ

يفيد بفقدان عائلة تعرضت للقصف.
ويشير إلى أنه »أثناء انتهاء مدة التهدئة، 
ــة لـــلـــحـــصـــول عــلــى  ســـعـــت الــــطــــواقــــم املـــدنـــيـ
ُيــبــلــغــهــم الصليب  قــبــل أن  أمـــنـــي،  تــنــســيــق 
األحـــمـــر بــرفــضــه مـــن قــبــل اإلســرائــيــلــيــن«. 
عندها ذهب ياسر على عاتقه باتجاه البيت 
املــقــصــود، مــع املــنــقــذيــن، ووجــــد أشــخــاصــا 
ــــاض، طــالــبــن  ــقـ ــ يـــصـــرخـــون مــــن تـــحـــت األنـ
املساعدة، فبدأ عمله كمصور، ووثق القصة 
بــأحــداثــهــا الــكــامــلــة وتــفــاصــيــلــهــا. صعوبة 

املــــوقــــف فــــي الـــشـــجـــاعـــيـــة، وهــــــول الــقــصــف 
والتدمير والجرائم التي خلفتها آلة الحرب 
بالتعرف  مرتجى  سعف 

ُ
ت لم  اإلسرائيلية، 

على منطقة سكناه، فاختلطت مشاعره بن 
الواجب الصحافي واإلنساني.

الفلسطيني،  الصحافي  املــصــور  ويــوضــح 
املشاهد إلنتاج  لم يكن ينوي تصوير  أنــه 
رجل  الرتــبــاط  معايشته  لكن  فيلم حينها، 
اإلســـعـــاف »عــــاء أبـــو شــعــيــر«، بشخصية 
الطفلة »بيسان«، وترابط األحداث،  الفيلم، 
ــرار إنـــتـــاج فــيــلــم وثــائــقــي  ــ ســاعــدتــه عــلــى إقـ

عنها.
فــي شركة  إن مجال عمله،  ويــقــول مرتجى 
ــــي، خـــال  ــــامـ ــــن مـــيـــديـــا« لـــإنـــتـــاج اإلعـ »عـ
عــن قصص  البحث  على  يقتصر  الــحــروب 
إنسانية، أقــرب ما تكون إلــى جرائم حرب، 
يوثقه  مما  كثير  عــن  بتفاصيلها  تختلف 

مصورون آخرون.
 االحتال 

ّ
أن الجديد«،  »العربي  لـ  ويضيف 

اإلســرائــيــلــي يــخــاف مــن الــكــامــيــرا، ويسعى 
كل جريمة  على  القضاء  في سبيل  لقتلها 
توثق ضده، فالكاميرا مستهدفة طاملا أنها 

توثق جرائمه بحق الشعب الفلسطيني.
الصورة بألف كلمة وألف تقرير، واملصور 
ــن إنـــســـانـــيـــتـــه مــهــمــا تــطــلــبــت  ال يـــتـــجـــرد مــ

ــداث، وقـــد يــكــون مــســتــعــًدا للتضحية  ــ األحــ
أجــل إيصال صورته ورسالته،  بنفسه من 
ــا ملــرتــجــى الـــذي بـــدأ الــعــمــل فــي مجاله 

ً
وفــق

منذ 10 سنوات. 
الــفــيــلــم الــــذي اســتــمــر إنــتــاجــه عــامــا كــامــا، 
ــيـــث بــث  ــيــــة، حـ ــانــ ــاعـــر اإلنــــســ ــاملـــشـ يــــزخــــر بـ
مــشــاهــد لــتــعــايــش املـــصـــور الــصــحــافــي مع 
وبعدها،  الحرب  إبــان  حياتها  في  الحالة، 
وعــــن عـــاقـــة إنــســانــيــة ربـــطـــت بــيــنــه وبــن 
ــتــــي تـــجـــســـدت فــي  الـــــصـــــورة الــحــقــيــقــيــة الــ

»بيسان«.
في  قوية  عاقة  »ربطتني  مرتجى:  ويقول 
غالبية  فقدت  والــتــي  الــحــرب،  بعد  بيسان، 
عــائــلــتــهــا، وأصــبــحــنــا أشـــبـــه بـــاألصـــدقـــاء، 
حتى اشتريت لها كاميرا صغيرة بناء على 
طــلــبــهــا مــنــي، كــذلــك تـــولـــدت صـــداقـــة بيني 

سعف ورجال الدفاع املدني«.
ُ
وبن امل

ويسعى مرتجى إلنتاج أفام توثق الصورة 
الجميلة بغزة للعالم، على الرغم من الحصار 
والفقر واملعاناة، بعيًدا عن تلك التي تكون 
خال الحروب، وبالصورة الصحفية التي ال 

تقل عن لغات العالم األخرى.
بــــــــــدوره، أوضـــــــح مــــخــــرج فـــيـــلـــم »بــــيــــســــان«، 
إبـــراهـــيـــم الــعــطــلــة، دور الــفــيــلــم فـــي إيــصــال 
ــكـــب بــحــق  ــرتـ ـ

ُ
ــدة ت ــديــ ــم عــ ــرائــ ــن جــ جـــريـــمـــة مــ

املجتمع الفلسطيني، على اعتبار أن الفيلم 
نــاســا قــضــوا قــرابــة 9 ســاعــات تحت 

ُ
تــنــاول أ

األنـــقـــاض، دون مــعــرفــة أحـــد عــنــهــم. ويشير 
املخرج العطلة في حديثه لـ«العربي الجديد« 
للعالم أجمع،  يــحــوي رســالــة  الفيلم   

ّ
أن إلــى 

مــفــادهــا »أن االحــتــال االســرائــيــلــي ُمستمر 
بــجــرائــمــه طــاملــا اســتــمــرت مــعــانــاة األطــفــال 
والــفــلــســطــيــنــيــن، وبــعــد مـــا خــلــفــه مـــن دمـــار 

ومجازر في الحروب األخيرة على غزة«.

يوثق الفيلم مشاهد 
حقيقية لبقاء 

»بيسان« و«شيماء« 
أحياء تحت ركام 

منزلهما، في »القبر« 
الذي احتضنهم طوال 
9 ساعات متواصلة.

■ ■ ■
»بيسان« الفيلم، تناول 
كذلك العاقة الوطيدة 
لرجل اإلسعاف عاء 
أبو شعير بالطفلة 

»بيسان«.

■ ■ ■
االحتال يخاف من 
الكاميرا، ويسعى 
لقتلها في سبيل 
القضاء على كل 
جريمة توثق ضده.

باختصار

9 ساعات تحت األنقاض ولم تيأس »بيسان«، ظلت تناشد اهلل إرسال مالئكة الرحمة لها، حتى سمعت صوتًا ينادي »في حد 
هان«! فصرخت طلبا للنجاة، تلك قصة وثائقي من حي الشجاعية في غزة




