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زاد »داعش« عملياته االنتحارية 4 أضعاف في 7 أشهر  )معاذ الدليمي/فرانس برس(

القاهرة ــ العربي الجديد

نــجــح الــصــحــافــيــون املــصــريــون، أمـــس األربــعــاء، 
ومعهم اآلالف من املواطنني املحامني والناشطني 
وبعض النواب، في تحّدي حواجز األمن والسلطة 
إلــى نقابتهم  الــوصــول  التي حــاولــت منعهم مــن 
أمنية، لحضور  القاهرة، وسط تشديدات  وسط 
الجمعية العمومية بخصوص اقتحام النقابة قبل 
ومحمود  بــدر  عمرو  الصحافيني  واعتقال  أيــام 
ــــم تــنــجــح مـــحـــاوالت منع  الــســقــا )الــــصــــورة(. ول
الوصول إلى مقر النقابة، عبر االنتشار األمني 

ــزال »املــواطــنــني الــشــرفــاء« ثــانــيــا، كذلك  ، وإنــ
ً
أوال

فشلت الضغوط والتهديدات في منع صدور 18 
الداخلية مجدي  إقالة وزيــر  مطلبا، على رأسها 
عبدالغفار، واعتذار الرئيس عبدالفتاح السيسي 
في  املحبوسني  الصحافيني  عن  واإلفـــراج  علنا، 
بالضبط(،  عددهم  معروف  )غير  نشر  قضايا 
جّرم االعتداء على 

ُ
والعمل على إصدار قوانني ت

النقابة أو اقتحامها. 
ــدار قــانــون منع  وأكـــدت الجمعية ضـــرورة »إصــ
القنوات  دعــت  كما  النشر«،  قضايا  في  الحبس 
ــــى »درء الــهــجــوم الـــضـــاري الـــذي  الــفــضــائــيــة إل

ــد الــصــحــافــيــني بــتــوجــيــهــات أمــنــيــة،  ُيـــشـــن ضــ
ــــض الـــتـــلـــويـــح بــتــوجــيــه اتـــهـــامـــات قــانــونــيــة  ورفــ
باعتباره  قـــاش(،  )يحيى  الصحافيني  لنقيب 
قررت  كما  العمومية«.  للجمعية  منتخبا   

ً
ممثا

الجمعية »منع نشر اسم وزير الداخلية )مجدي 
ــه غير  ــاء بــنــشــر صـــورتـ ــفـ ــتـ عـــبـــدالـــغـــفـــار(، واالكـ
 ملنع نشر كافة أخبار وزارة 

ً
ملّونة فقط، وصوال

الجسم  دعــوة  الــوزيــر«، مع  إقالة  الداخلية، حتى 
الــنــشــر..  لــوغــو »ال لحظر  إلـــى تثبيت  اإلعــامــي 
املطلقة في  الثقة  الصحافة«. وجــددت  لتقييد  ال 
مــجــلــس الــنــقــابــة، حــتــى انــتــهــاء األزمـــــة، وتنظيم 

مؤتمر عام في مقر النقابة، يوم الثاثاء املقبل، 
مـــع بــحــث إضــــــراب عــــام لــجــمــيــع الــصــحــافــيــني، 
ــوة كــبــار الــكــتــاب إلـــى الــكــتــابــة عـــن جريمة  ــ ودعـ
اقتحام النقابة في مقاالتهم، ودعوة الصحافيني 
واستجوابات  إحــاطــة  طلبات  تقديم  إلــى  الــنــواب 
ــة، واســتــمــرار االعــتــصــام حــتــى يــوم  ــ حـــول األزمـ
الثاثاء القادم، وتشكيل لجنة من مجلس النقابة 
إلدارة األزمة. وكان عدد من أعضاء البرملان من 
من  انسحبوا  قــد  الصحافيني،  مــع  املتضامنني 

النقابة بسبب الهتافات ضد السيسي.
]التفاصيل ص. 2، 21[

صحافيّو مصر يكسرون الطوق: 18 شعارًا ضد السلطة
الحدث

انتخابات بريطانية بطعم عنصري
وصهيونية  يمينية  حمالت  وسط  اليوم،  البريطانية،  المحلية  االنتخابات  تُجرى 

تطاول حزب العمال وتتهمه بمعاداة السامية والتطرف. ]6ـ7[
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4ـ5

واشنطن، موسكو ــ العربي الجديد

تصعب قـــراءة االتــفــاق األمــيــركــي ــــ الــروســي، 
الــذي تم التوصل إليه مساء أمــس األربعاء، 
العسكرية  »التهدئة«  تشمل  أن  قــاعــدة  على 
مدينة حلب، إال في سياق التنسيق الثنائي 
بــن الــدولــتــن الــــذي تــفــيــد تــجــربــة الــســنــوات 
الخمس للحرب السورية أن النظام السوري 

تقدمه  يــزال مستفيدًا منه ملواصلة  كــان وال 
ــرة جـــرائـــمـــه. واقـــع  ــ الــعــســكــري وتــوســيــع دائــ
ــام لــلــهــيــئــة الــعــلــيــا  ــ ــعـ ــ ــق الـ ــنـــسـ اخــــتــــصــــره املـ
لـــلـــتـــفـــاوض، املــمــثــلــة لــلــمــعــارضــة الـــســـوريـــة 
فــي املــحــادثــات الــســيــاســيــة، ريــــاض حــجــاب، 
ــــدن الـــجـــزئـــيـــة«  ــهـ ــ بـــــإصـــــراره عـــلـــى رفـــــض »الـ
أن تشمل كافة األراضــي  والتمسك بضرورة 
السورية. ونقلت وكاالت األنباء العاملية عن 

الــهــدنــة  أن  أمــيــركــيــن وروس  دبــلــومــاســيــن 
الخميس  ــــ  األربــعــاء  ليل  تبدأ منذ منتصف 
بــتــوقــيــت دمـــشـــق. وكـــانـــت حــلــب قـــد دخــلــت 
أســبــوعــهــا الــثــانــي مـــن الــــغــــارات الـــروســـيـــة ــ 
املــزيــد من  مــع تسجيل  الحكومية  الــســوريــة 
الـــجـــرائـــم بــحــق املــدنــيــن واملـــنـــشـــآت الــعــامــة 
والخاصة، حالها كحال مناطق ريفي دمشق 
والــاذقــيــة حــيــث انــتــهــت هــدنــة لــم تــعــّمــر إال 

أليـــــام. واســتــبــق حـــجـــاب اإلعـــــان عـــن هــدنــة 
حلب بالتشديد، من برلن قبيل لقائه بوزراء 
ــــن، عــلــى رفــــض الــتــهــدئــة  ــيـ ــ خـــارجـــيـــة أوروبـ
املــحــصــورة بــمــنــاطــق، وفـــق نــظــريــة املبعوث 
الــتــي تتيح  مــيــســتــورا،  األمــمــي ستيفان دي 
لــلــنــظــام الــتــفــرغ لــقــصــف واجـــتـــيـــاح مــنــاطــق 

أخرى.
]التفاصيل ص. 2ـ3[



هدنة كاملة أو حرب شاملة
مبادرة حجاب ترفض التهدئة المجتزأة

التحالف المغربي الخليجي: شراكة لمواجهة األخطارمواجهة »كسر اإلرادة« بين السيسي والصحافيين

يحدث اآلن
رؤية  النار  إلطالق  شامل  وقف  إلى  حجاب،  رياض  السورية،  للمفاوضات  العليا  الهيئة  منسق  دعوة  تلّخص 
المعارضة آللية احتواء تصعيد النظام ميدانيًا. أما في حال تعذر هذا الخيار فتبدو سيناريوهات المعارك الشاملة 

قائمة

23
سياسة

محمد الفضيالت

لم يحدث أن شهد األردن انقسامًا 
حول قضية داخلية أو خارجية 

يشابه االنقسام الحاد والعصبي 
الذي يعيشه املجتمع بمختلف 

مكوناته منذ قرابة خمس سنوات 
حول القضية السورية التي ما تزال 
تراوح مكانها رغم جميع املحاوالت 

الدولية للدفع باتجاه حلها. قضية 
كان االنقسام حولها أحد أهم أسباب 

ضرب الحراك األردني املطالب 
بإصالحات سياسية واقتصادية 
خالل موجة االنتفاضات العربية، 

بعد أن اختلف الناشطون في الحراك 
األردني حول أدق تفاصيل املشهد 

السوري رغم اتفاقهم على تفاصيل 
التفاصيل في املشهد األردني، 

والذي تحول إلى هامشي على قائمة 
اهتماماتهم العابرة للحدود والقارات. 

األيام املاضية شهدت تعمق 
االنقسام وانتقاله من حدود التخوين 
والعمالة وتبادل االتهامات إلى حدود 

التحريض على القتل واعتماد لغة 
الدم. شكلت أحداث حلب، والتي 

فّر قرابة ستة آالف سوري منها 
 للحفر 

ً
صوب الحدود األردنية، معوال

عميقًا في االنقسام، الذي أصبح 
عصيًا على الردم في الوقت الحاضر 

وربما في املستقبل. مؤيدو النظام 
السوري على الساحة األردنية، 

أطبق عليهم صمت غير معهود 
خالل الساعات األولى ألحداث حلب، 

وهجروا صفحاتهم على مواقع 
التواصل االجتماعي، قبل أن يشنوا 
هجومهم على معارضي النظام من 

باب التشكيك في الصور املتناقلة 
للضحايا، وقد نّصبوا أنفسهم في 

محاولة بائسة لتبرئة النظام الدموي 
خبراء في كشف تزييف الصور، 

قبل أن يتوسعوا في التحريض 
على مؤيدي الثورة واملتعاطفني مع 
ضحايا حلب من املدنيني األبرياء، 

مطلقني دعوات لقتلهم بعد أن 
صنفوهم جزءًا من منظومة اإلرهاب 

الداعشية. 
خطاب الدم بني املؤيدين واملعارضني 
لم يبرز على ساحة الخالف األردنية 

من األزمة السورية كما هو الحال 
اليوم، ما ينذر بما هو أسوأ في 

القريب العاجل، ليصبح الخالف 
الذي استثمرت فيه الحكومة األردنية 

لتفريق وحدة املعارضة الداخلية 
مرشحًا ليتحول قنبلة موقوتة قد 

تنفجر في أي لحظة. امللف السوري 
على الساحة األردنية أثبت خالل 
سنواته هشاشة األولوية الوطنية 
لدى الناشطني األردنيني وسهولة 
انقسامهم، للدرجة التي بات فيها 
حل النزاع السوري أسهل من حل 
خالفاتهم وبناء سورية أقرب من 

إعادة بناء عالقاتهم.

حلب أردنيًا

وائل قنديل

الِحظ من ناضل من الصحافيني 
املصريني ضد فكرة خروج 

الصفحات األولى من الجرائد باللون 
األسود، ردًا على العدوان الغشوم 
من السلطة على الحريات. عارض 

الفكرة الذين نموا وترعرعوا في 
مطابخ العسكر. أحدهم ورث مهنة 

املحرر العسكري بعد وفاة  أبيه 
املحرر العسكري في مؤسسة 

»أخبار اليوم«. كان »فتى التسريبات 
األشهر« أول من تلقى الوحي من 

»عباس« فأشاع أن الرئاسة ليست 
راضية عن اقتحام نقابة الصحافيني، 

ثم راح يجاهد »ال بد من تقديم 
مجلس النقابة طلبًا للقاء رئيس 

الجمهورية، إلنهاء األزمة«. آخرون 
من العينة والحجم ذاتهما يهرفون 

بكالم مضحك عن أن تسويد 
الصفحات سيضر بالقارئ، ويحرمه 

حقه في املتابعة، وأظن أن أحدًا ال 
يمكنه الرد على هذه الحجة بألفاظ 
مهذبة، مهما استجمع كل الطاقات 

املمكنة اللتزام األدب، أمام هذا 
االنحطاط الفكري، والبذاءة السلوكية. 
يعلم هؤالء »األنفار« في املؤسسات 
الصحافية الحكومية الخالصة، وتلك 

الخاصة لكنها حكومية أكثر من 
الحكومة، أن خروج الصفحات األولى 
سوداء صماء هو أبلغ وأمضى وأكثر 

تأثيرًا من آالف الكلمات التي يمكن 
أن تكتب في هذا املوضوع، ولذلك 
استبسلوا في قطع الطريق على 

تنفيذ الفكرة، استجابة لتعليمات 
أبيهم الذي في الجهاز إياه. يدركون 

أن سواد الصفحات يسهم في 
استعادة الصحافة بعض بياضها 
املفقود منذ تحولت من »صاحبة 

الجاللة« إلى »محظية لعوب« في بالط 
السالطني والجنراالت، وألنهم جبلوا 

على القابلية لالستخدام، واالستعمال 
الرخيص، فهم ال يطيقون أن يحاول 
أحد أن يحرر املهنة، ويذهب بها إلى 

مساحات من التطهر.
من املهم اإلشارة هنا إلى أن مقاومة 

فكرة تسويد الصفحات نشطت 
مع هبوط«فرقة اإلطفائيني« على 

اعتصام النقابة، ليمارسوا دورهم 
املرسوم في أعمال التبريد والتكييف، 

لتعلو نغمة »مطالبة الرئاسة 
باالعتذار وإقالة وزير الداخلية«. 

املطالبة في هذه اللحظة ال تختلف عن 
املناشدة، وتأتي في سياق عمليات 
التحايل والخداع، التي تتأسس على 
محاولة الفصل بني الرئاسة ووزارة 
الداخلية، والتفرقة بني »عبد الفتاح« 

السيسي و»عبد الغفار« مجدي، 
وهي الخرافة التي أسقطتها أفواج 
»املواطنني الشرفاء« املحمولة برًا، 

بواسطة األجهزة األمنية، إلى محيط 
نقابة الصحافيني، رافعة صور 

جنرال الرئاسة، بهتافات »ادبح يا 
سيسي«.

هم يريدون أن يهزموا الجماهير 
معنويًا، باإليحاء أن من 

املواطنني«الشرفاء« من يترك بيته 
وعمله ويتطوع للجهاد ضد األعداء، 

الصحافيني األشرار، فيما يعلم 
القاصي والداني أنهم مليشيات 

الحشد الشعبي السيسية، التي تم 
دمجها في الجهاز اإلداري لدولة 

السيسي، بالقرار الشهير بإنشاء 
»الشرطة املجتمعية« قبل نحو 

عامني.. ولذلك لم يكن غريبًا أن يهجم 
هؤالء على النقابة، في معية الشرطة، 
تلك الشرطة التي أخضعها السيسي 
لسلطانه، منذ واقعة استدراج الثورة 

إلى اقتحام مقرات أمن الدولة، في 
زمن املجلس العسكري، في تلك الليلة 

التي صار معها جهاز أمن الدولة 
تابعًا مطيعًا ملدير املخابرات الحربية 
في ذلك الوقت، عبد الفتاح السيسي.

 املقصود هنا إعطاب أية محاولة 
ملصالحة بني الصحافة واملجتمع، 
باإلصرار على تصدير صورة أن 
»بعض املجتمع« يدافع عن النظام 

ضد »كل الصحافة« األمر الذي 
يحتم على القائمني على نقابة 

الصحافيني أال يضيعوا فرصة 
الخروج باملعركة إلى املجال العام، 
األوسع، باعتبارها معركة وطنية 

باألساس، وليست«عركة فئوية« كما 
يريد النظام و»شرفاؤه« من املواطنني 

واملزروعني في النقابة، تصويرها. 
وحتى ال ننسى: أصل الحكاية هو 

التصدي للتخلي عن قطعتني من لحم 
الوطن: تيران وصنافير.

سودوا الصفحات 
لتستعيدوا 

بعض البياض

مرور
الكرام

العراق: ال جلسات للبرلمان وال للحـكومة قريبًا
عثمان المختار

»ال جــلــســات لــلــبــرملــان الــعــراقــي فــي األفـــق الــقــريــب«، وفقًا 
ملصادر سياسية عراقية لـ »العربي الجديد«. هكذا يبدو 
املشهد العراقي بال حل وشيك. وتشير املصادر املتابعة 
 األوضاع 

ّ
أن ألجــواء األزمتني الحكومية والبرملانية، إلى 

»غير مهّيأة لعقد أي جلسة في األيــام املقبلة مع تعليق 
ــرار الــتــابــعــة لــزعــيــم الــتــيــار الـــصـــدري مــقــتــدى  ــ كــتــلــة األحــ
الصدر مشاركتها في البرملان، وانسحاب نواب التحالف 
الكردستاني وعودتهم إلى أربيل والسليمانية واضعني 
االعـــتـــذار عــن ضـــرب عـــدد مــن الــنــواب األكــــراد مــن أنــصــار 
أساسيًا  شرطًا  الخضراء،  املنطقة  اقتحام  الصدر، خالل 

للعودة إلى بغداد«.
مقابل ذلك، هناك حراك حثيث من نائب رئيس الجمهورية، 
تشكيل حكومة  لبحث  مختلفة  كتل  مــع  املــالــكــي،  نـــوري 
جــديــدة تــزيــح غــريــمــه رئــيــس الــحــكــومــة حــيــدر الــعــبــادي، 
مــقــابــل تــســريــبــات عــن إقــنــاع اإليــرانــيــني ملــقــتــدى الــصــدر 
الــذي يــزور طــهــران، حاليًا، بالعودة إلــى ســرب التحالف 
الوطني الحاكم وعدم الخروج عنه. ويجد مجلس الوزراء 

العراقي صعوبة في عقد جلساته بنصاب كامل، إذ فشل 
العبادي، للمرة الثانية، في إتمام نصاب الوزراء للجلسة 
الــتــي ينتظر أن تــقــر عــــددًا مــن الــقــوانــني املــهــمــة أبــرزهــا؛ 
مرتبات املوظفني، بسبب غياب 12 من أصل 22 وزيرًا بعد 
اختيار  للعبادي  يشفع  لم  آخرين  واستقالة  وزراء  إقالة 
خمسة وزراء في جلسة نهاية الشهر املاضي بسبب عدم 
اكتسابهم الصفة الدستورية لعدم ترديدهم القسم أمام 

البرملان بعد.
واللقاءات  »الــحــراك  فــإن  عراقية،  ووفقًا ملصادر سياسية 
األخـــيـــرة بـــني عـــدد مـــحـــدود مـــن قــــادة الــكــتــل بـــاء بالفشل 

البرملان وعقد جلسة رسمية  لــّم شمل  الجميع  إقناع  في 
مسؤول  ويشير  لــأزمــة«.  مــخــرج  عــن  البحث  الستئناف 
 »رئيس 

ّ
أن إلى  الجديد«  »العربي  لـ عراقي رفيع املستوى 

أي  تحقيق  في  فشال  والعبادي  الجبوري  سليم  البرملان 
تقدم خالل مباحثات ولقاءات عقداها، األربعاء، في بغداد، 
جـــرى بــعــضــهــا هــاتــفــيــًا«، مـــؤكـــدًا أن »الـــبـــرملـــان لـــن يشهد 

اجتماعًا رسميًا على األقل في األيام العشرة املقبلة«.
مـــن جـــانـــبـــه، يـــقـــول عــضــو الـــتـــيـــار الــــصــــدري فـــي بـــغـــداد، 
الجديد« إن كتلة األحـــرار لن  »العربي  لـ املــوســوي،  أحمد 
وجــود جلسة سيتم  مــن  التأكد  بعد   

ّ
إال البرملان  تحضر 

كتلة  أليــة  ليس  جــديــدة  تكنوقراط  اختيار حكومة  فيها 
سياسية تّدخل فيها بفرض أسماء وزراء على العبادي«، 

مبينًا أن »هذا شرطنا الوحيد حاليًا«. 
ــلــــغ مــن  بــ

ُ
 »مـــقـــتـــدى الــــصــــدر أ

ّ
ــرى أن ــ وتــــؤكــــد مــــصــــادر أخــ

اإليرانيني بخطوط الحل العريضة لأزمة ووجوب عدم 
 »املرشد األعلى، 

ّ
الخروج عن سرب التحالف«، الفتة إلى أن

علي خامنئي، لم يلتق الصدر، حتى اآلن، على الرغم من 
وصول دعوة الزيارة من األول«.

عماد  العراقي  البرملان  مقرر  يؤكد  متصل،  صعيد  على 

يوحنا لـ »العربي الجديد« عدم وجود أي أمل بعقد جلسة 
 
ّ
الــقــريــب، مبينًا فــي اتــصــال هاتفي أن للبرملان فــي األفـــق 

 عن 
ً
»األجواء السياسية غير مهيأة بالوقت الحالي فضال

عدم قدرة مبنى البرملان حاليًا على عقد جلسة بنصاب 
كامل بسبب التلف الحاصل فيه«.

املستشار  يؤكد  الــعــراقــي،  الـــوزراء  على مستوى مجلس 
ــة الــعــامــة ملــجــلــس الـــــــوزراء، محمد  ــانـ الــقــانــونــي فـــي األمـ
الــوزراء  مجلس  أن  الجديد«  »العربي  لـ الشمري،  عدنان 

فشل في اجتماع رسمي بسبب النصاب ملرتني«. 
الــــوزراء يفرض  الــداخــلــي ملجلس   »الــنــظــام 

ّ
أن ويــضــيــف 

ــد كــنــصــاب قــانــونــي ألي جــلــســة، لكن  الــنــصــف زائـــد واحـ
بعد التصويت على إقالة ستة وزراء في جلسة البرملان 
ــريـــن بــعــد تــقــديــم اســتــقــاالتــهــم وانــســحــاب  وبـــغـــيـــاب آخـ
الــبــعــض وعــــدم تـــرديـــد الــــــوزراء الـــجـــدد الــخــمــســة الــذيــن 
جــعــل مجلس  الــدســتــوري،  للقسم  عليهم  املــصــادقــة  تــم 
الوزراء ناقصًا بال نصاب، قد يستمر لفترة غير معلومة 
مرتبطة بــالــوضــع الــســيــاســي«. ويــبــنّي أن »الــعــبــادي قد 
الــصــمــود بموقعه  تــمــس  أمـــام مشكلة دســتــوريــة  يــكــون 

كرئيس ملجلس الوزراء«.

محمد أمين

ــه  ــدتـ ــهـ شــــكــــل االجــــــتــــــمــــــاع الــــــــــذي شـ
ــة بــــرلــــني، أمـــس  ــيــ ــانــ ــة األملــ ــمـ ــعـــاصـ الـ
األربـــعـــاء، وجــمــع وزيـــري الخارجية 
والفرنسي  شتاينماير،  فالتر  فرانك  األملاني 
جــان مــارك آيــرولــت، مــع املبعوث األمــمــي إلى 
ــة، ســيــتــفــان دي مـــيـــســـتـــورا، ومــنــســق  ــوريــ ســ
الــهــيــئــة الــعــلــيــا لــلــمــفــاوضــات )املــنــبــثــقــة عن 
املــعــارضــة الــســوريــة(، ريــاض حــجــاب، محطة 
إضــافــيــة فـــي ســلــســلــة الـــلـــقـــاءات واملـــشـــاورات 
املكثفة حول امللف السوري، وخصوصًا بعد 
الــتــصــعــيــد غــيــر املــســبــوق لــلــنــظــام فـــي حــلــب، 
ــم بـــمـــجـــازر مــتــنــقــلــة عـــلـــى مـــدى  والـــــــذي تـــرجـ
أيــــام. وهـــو مــا دفـــع حــجــاب إلـــى تــقــديــم رؤيــة 
»هناك  إن  بقوله  بــرلــني  مــن  للتهدئة  جــديــدة 
ــــالق الـــنـــار فـــي أنــحــاء  حـــاجـــة لـــوقـــف عــــام إلطـ
سورية، وليس في مناطق معينة«، الفتًا إلى 
إشــارة  فــي  غير مجدية،  الحالية  الصيغة  أن 
إلـــى الـــهـــدن املـــحـــدودة الــتــي يــبــرمــهــا الــنــظــام 
في مناطق محددة والتي يستغلها لتكثيف 
حمالته ضد مناطق أخــرى. وأوضــح حجاب 
أن تكون هناك  املعارضة بقوله »يجب  رؤيــة 
اتفاقية شاملة وفق قرار مجلس األمن الدولي 
بالكامل  الــســوريــة  املــنــاطــق  كــل  تشمل   2268
الـــتـــي تـــوجـــد فــيــهــا املـــعـــارضـــة املــعــتــدلــة دون 
تمييز أو اقتطاع«. كما أشار إلى أن املعارضة 
الرئيس  مــع حكومة  مــســدود  لطريق  وصلت 
ــد فـــي املــبــاحــثــات الــرامــيــة إلنــهــاء  بــشــار األســ

الحرب، الفتًا إلى أن »املعارضة تريد مبادرة 
جديدة تضع جدواًل زمنيًا واضحًا لالنتقال 
السياسي بدون وجود بشار األسد وزمرته«.

ــــاءت تـــصـــريـــحـــات حــــجــــاب، وخــصــوصــًا  وجـــ
حـــول وقـــف عـــام إلطــــالق الـــنـــار بــيــنــمــا كــانــت 
السوري  النظام  يشنه  الــذي  القصف  وتــيــرة 
ــعـــديـــد مــــن املـــنـــاطـــق، وال ســيــمــا فــي  عـــلـــى الـ
مــديــنــة حــلــب، عــلــى حــالــهــا، إذ تــجــدد قصف 
طيران النظام للعديد من أحياء مدينة حلب، 
ومناطق في ريفها موقعًا املزيد من الضحايا 
بلدتي  النظام قصف  استأنف  كما  املدنيني. 
ــرج، فـــي غـــوطـــة دمــشــق  ــ ــ ــر الــعــصــافــيــر واملـ ديــ
ف 

ّ
الشرقية، بعد انقضاء هدنة مؤقتة، ما خل

ــيـــني، وأســــفــــر عــن  ــدنـ جـــرحـــى فــــي صـــفـــوف املـ
دمــــار واســــع فــي املــمــتــلــكــات واألبــنــيــة، وذلــك 
ــــذي اتـــهـــم فــيــه مــســتــشــار األمـــم  فـــي الـــوقـــت الـ
املــتــحــدة لــلــشــؤون اإلنــســانــيــة، يـــان إيــغــالنــد، 
الــحــكــومــة الــســوريــة بــرفــض مــنــاشــدات األمــم 
املتحدة لتوصيل مساعدات إلى مئات اآلالف 
من الناس بما في ذلك في حلب التي تشهد 

أعنف حملة عليها.
الرغم  على  امليداني  النظام  تصعيد  ويأتي 
مــن الــتــحــركــات الــدبــلــومــاســيــة املكثفة خــالل 
األيام املاضية للتهدئة، والتي بلغت ذروتها 
ــن خــــــالل االجـــتـــمـــاعـــات  ــ أمــــــس األربـــــــعـــــــاء، مـ
املتتالية حــول املــلــف الــســوري، بما فــي ذلك 

الجلسة الطائرة التي عقدتها جامعة الدول 
العربية لبحث األوضــــاع فــي حــلــب، وقــررت 
في ختامها العمل على تقديم كل من شاركوا 
في »االعتداءات الوحشية« ضد املدنيني في 
حلب وغيرها من املدن السورية الى »العدالة 

الدولية«.
التصعيد في حلب عن جلسة  لم يغب  كذلك 
مجلس األمن الدولي التي عقدت أمس بطلب 
املتوقع أن تستكمل  من باريس ولندن. ومــن 
اللقاءات يوم اإلثنني املقبل، بعدما دعا وزير 
ــارك آيــــرولــــت،  ــ ــــان مــ الـــخـــارجـــيـــة الـــفـــرنـــســـي جـ
أمــس األربــعــاء، نــظــراءه الــســعــودي والقطري 
ــاراتــــي والــتــركــي إلـــى عــقــد اجــتــمــاع في  واإلمــ
بــاريــس اإلثــنــني لــبــحــث الــوضــع فــي ســوريــة. 
وأبــقــى املــتــحــدث بــاســم الــحــكــومــة الفرنسية، 
ستيفان لوفول، الباب مفتوحًا أمام إمكانية 
انضمام دول أخرى إلى االجتماع من دون أن 
يحددها، اذ اكتفى باإلشارة إلى أن االجتماع 
مــفــتــوح أمـــام »جــمــيــع الــــدول الــتــي تعتبر أنــه 
يجب أن تستأنف بأي ثمن املفاوضات التي 
توقفت مع هجوم النظام السوري على حلب«.

ــيــــاق، يــلــخــص تـــصـــريـــح الــســفــيــر  وفـــــي الــــســ
الفرنسي لدى األمم املتحدة، فرنسوا دوالتر، 
أهــمــيــة حــلــب بــقــولــه إنــهــا »تــمــثــل بالنسبة 
لسورية ما مثلته ساراييفو للبوسنة«. من 
جــهــتــه، يــوجــز مــصــدر دبــلــومــاســي أوروبــــي، 
لوكالة »فرانس برس«، الهدف من املشاورات 
ـــه 

ّ
 إن

ً
وتـــحـــديـــدًا االجـــتـــمـــاع فـــي بـــرلـــني، قـــائـــال

األطــــراف«،  »إلعــــادة تحفيز مختلف  يــهــدف 

ــنــــار مــســالــة  ــــى أن »وقــــــف إطــــــالق الــ ــًا إلـ ــتـ الفـ
 على الروس«.

ً
تتوقف فعال

ــر الــخــارجــيــة الـــروســـي،  ــ مـــن جــهــتــه، شـــن وزيـ
سيرغي الفـــروف، أمــس، هجومًا جــديــدًا على 
ــوار مـــع وكــالــة   فـــي حــ

ً
قــــوات املـــعـــارضـــة، قـــائـــال

»نوفوستي«، نشر أمس، »لدّي انطباع، وهناك 
تأكيدات لذلك في شكل بيانات لم يتم التحقق 

منها بعد، بأن هذه املجموعات تتعّمد البقاء 
بمواقع جبهة النصرة لعدم املساس بالنصرة 
إفشال  مسؤولية  إبــعــاد  حـــاول  كما  نفسها«. 
الجولة الثالثة من محادثات جنيف عن النظام 
الـــســـوري أو روســـيـــا بــالــقــول »إذا كــــان األمـــر 
كذلك، فتتضح املبررات املستمرة لأميركيني 
لـــعـــدم الــــوفــــاء بـــوعـــدهـــم بــــإخــــراج املــعــارضــني 

الــجــيــديــن مـــن مـــواقـــع جــبــهــة الـــنـــصـــرة«، على 
ــلــــى األرجـــــــــح، هــنــاك  حــــد قــــولــــه. وأضــــــــاف »عــ
الهدنة  النصرة على إفشال  رهــان ممن يدعم 
وتحويل الوضع إلى مسار الحل بالقوة. هذا 
مرفوض تمامًا«. وبينما لفت إلى أن موسكو 
تــأمــل أن تــســتــأنــف املــفــاوضــات الــســوريــة في 
تــوجــهــات  الــحــالــي وأن تتضمن  ــار  أيــ مــايــو/ 

املــســتــقــبــل، قــــال إن روســـيـــا »تــســتــبــعــد إجــــراء 
حــــوار مــبــاشــر فـــي مــبــاحــثــات جــنــيــف املقبلة 
ــوازاة  ــ ــة«. فـــي مـ ــمـ لـــعـــدم تـــوفـــر الــــظــــروف املـــالئـ
ذلــك، قال الفــروف إن »رئيس النظام السوري 
نعم،  باملناسبة.  حليفنا  ليس  األســـد  »بــشــار 
والحفاظ  اإلرهــــاب  مكافحة  فــي  ندعمه  نحن 
لنا  ليس حليفا  لكنه  الــســوريــة.  الــدولــة  على 
بــاملــعــنــى الــــذي تــعــد تــركــيــا حــلــيــفــا لــلــواليــات 
والسعودية  تركيا  قيام  مستبعدًا  املــتــحــدة«، 
بــعــمــلــيــات بـــريـــة فـــي ســـوريـــة فـــي ظـــل وجـــود 

القوات الروسية.
ــم تــعــد تــخــفــي املــعــارضــة  فـــي غـــضـــون ذلـــــك، لـ
األميركية  التصريحات  من  تبّرمها  السورية 
املتناقضة الــتــي تــصــدر حــيــال مــا يــجــري في 
بالعملية  يتعلق  مــا  فــي  ســيــمــا  وال  ســـوريـــة، 
ــلـــى وقـــع  ــرنـــح عـ ــتـ ــتــــي بـــــــدأت تـ الـــســـيـــاســـيـــة الــ
الــقــصــف الـــجـــوي غــيــر املــســبــوق عــلــى مــديــنــة 
حلب، ثاني أكبر وأهــم املــدن الــســوريــة. وكــان 
وزير الخارجية األميركي، جون كيري، قد دعا 
يـــوم الــثــالثــاء، لــلــعــودة إلـــى طــاولــة الــتــفــاوض 
السويسرية خــالل أسبوع،  في مدينة جنيف 
مكررًا تهديداته لأسد من عواقب عدم االلتزام 

باتفاق التهدئة واملتوقع أن يشمل حلب. 
وفــــي الـــســـيـــاق، يـــقـــول رئـــيـــس وفــــد املــعــارضــة 
ــــي، فــي  ــبـ ــ ــزعـ ــ ــة املـــــــفـــــــاوض، أســــعــــد الـ ــ ــــوريـ ــــسـ الـ
»الــعــربــي الــجــديــد«: »أتــمــنــى أن  تــصــريــحــات لـــ
يثبت جـــون كــيــري لــيــوم عــلــى تــصــريــح واحــد 
وبعد ذلك يمكن أن نفكر«. ويشير الزعبي إلى 
أن الهيئة العليا للتفاوض »لم تتخذ بعد قرارًا 
يخص العودة مرة أخرى إلى طاولة التفاوض 
ــــن وجـــهـــة نــظــري،  فـــي جـــنـــيـــف«. ويــضــيــف »مـ
أرى عـــدم الـــعـــودة إلـــى الــتــفــاوض فــي جنيف، 
قت 

ّ
حتى يتم تنفيذ طلبات املعارضة التي عل

بسببها املفاوضات في الجولة الثالثة«.
بـــأن يشمل  املــعــارضــة متفائلة  تــبــدو  كــمــا ال 
أي اتــفــاق تهدئة مدينة حــلــب، وفــق مــا أعلن 
ــي الــســيــاق،  ــيـــركـــي. وفــ ــر الــخــارجــيــة األمـ ــ وزيـ
»الــعــربــي  يــشــيــر الـــزعـــبـــي فـــي تــصــريــحــاتــه لـــ
الــجــديــد«، إلـــى أن الــنــظــام والــــروس مــصــرون 

على السيطرة عليها.

القاهرة ـ العربي الجديد

عبدالفتاح  املصري  الرئيس  نظام  يتردد  لم 
الــســيــســي فـــي اخـــتـــيـــار ســيــنــاريــو املــواجــهــة 
مع  األسلحة  بكامل  والتصعيدية  املــبــاشــرة 
ــيـــني،  ــمــــوع اإلعـــالمـ نـــقـــابـــة الـــصـــحـــافـــيـــني وجــ
بإسناده ملف التعامل مع هذه األزمــة، التي 
نظامه  يــواجــه  مــا  أخــطــر  بعضهم  يعتبرها 

الرباط ـ حسن األشرف

تشهد الــعــالقــات بــني املــغــرب ودول مجلس 
ــنـــوات،  ــفـــرة مـــنـــذ سـ ــاون الــخــلــيــجــي طـ الـــتـــعـ
اآلونــة  في  ملحوظ  بشكل  لكنها تصاعدت 
ــم بـــعـــقـــد »الـــقـــمـــة  ــا تــــرجــ ــ األخــــــيــــــرة، وهــــــو مـ
إبريل/نيسان   20 في  الخليجية«،  املغربية 
 
ً
املـــاضـــي فـــي الــعــاصــمــة الــســعــوديــة، فــضــال

عــن الــجــولــة الــتــي يــقــوم بــهــا حــالــيــًا العاهل 
املــغــربــي محمد الــســادس فــي عــدد مــن دول 
ــــرأس الــعــاهــل املــغــربــي  املــنــطــقــة. وبــعــدمــا تـ
القمة املغربية الخليجية، التي تحدث فيها 
عــن بــلــدان وجــهــات لــم يــســّمــهــا تــحــاول بث 
نعرة التفرقة بني دول املنطقة، قام بزيارات 
عمل إلى كل من البحرين وقطر ثم اإلمارات.

يـــرى نــاصــر بــوريــطــة، الــوزيــر املــنــتــدب لــدى 
ــيـــة املـــغـــربـــي، فــــي حـــديـــث لـــ  وزيــــــر الـــخـــارجـ
املغرب  العالقات بني   

ّ
أن الجديد«،  »العربي 

ودول الــخــلــيــج نــضــجــت بــمــا فــيــه الــكــفــايــة 
لــزامــًا استكمال  خــالل العقد األخــيــر، فــكــان 
اململكة  تجمع  التي  االستراتيجية  الشراكة 
ببلدان الخليج في العديد من املجاالت، بدءًا 
من الروابط السياسية والتاريخية، ومرروًا 
بـــالـــتـــعـــاون األمـــنـــي والـــعـــســـكـــري، وانــتــهــاء 

باالستثمارات االقتصادية.
ــتـــطـــور املــتــصــاعــد  وبـــخـــصـــوص تـــوقـــيـــت الـ

ــعــــوده لــلــســلــطــة، إلـــــى جـــهـــاز األمــــن  مـــنـــذ صــ
الـــوطـــنـــي بـــــــوزارة الـــداخـــلـــيـــة، والــــــذي اخــتــار 
القديمة  أسلحته  بجميع  االستعانة  بـــدوره 
ــة، مـــثـــل الـــنـــيـــابـــة الـــعـــامـــة وبــعــض  ــثـ ــديـ ــحـ والـ
ــه وبـــعـــض الـــنـــواب  اإلعــــالمــــيــــني الـــتـــابـــعـــني لــ
 عن 

ً
املــرتــبــطــني بــعــالقــات ســّريــة مــعــه، فــضــال

الــدفــع بمن يــســّمــون بـــ »املــواطــنــني الــشــرفــاء« 
)ســــالح الــنــظــام فـــي مــواجــهــة االحــتــجــاجــات 
املــعــارضــة لـــه(، حــيــث يستعني األمـــن بــنــزالء 
ــلـــون ســــوابــــق  ــمـ ــن يـــحـ ــ ــ ــة ومـ ــرطــ ــشــ أقـــــســـــام الــ
إجـــرامـــيـــة فــــي ســجــالتــهــم الـــجـــنـــائـــيـــة، وهـــي 
ــنـــذ ســــنــــوات الـــرئـــيـــس  ظــــاهــــرة تـــســـتـــخـــدم مـ
ــثــــورة، إلــى  املــخــلــوع حــســنــي مـــبـــارك، قــبــل الــ
ــــن فـــي تـــظـــاهـــرات لــحــصــار  ــــوات األمـ جـــانـــب قـ
النقابة  مجلس  وتهديد  الصحافيني  نقابة 
واألعــــضــــاء. وكـــانـــت نــقــابــة الــصــحــافــيــني قد 
ــاء، جــمــعــيــة عــمــومــيــة  ــ ــعــ ــ ــقــــدت، أمـــــس األربــ عــ
طارئة. ووفقًا ملصادر مطلعة على االتصاالت 
الــتــي جـــرت بـــني مــكــتــب الــســيــســي وعــــدد من 
»شيوخ  بـ  يوصفون  ممن  الصحافيني  كبار 
املـــهـــنـــة« وبــــعــــض أعــــضــــاء املـــجـــلـــس األعـــلـــى 
للصحافة ومجلس نقابة الصحافيني وعدد 
من رؤســاء التحرير، فإن محاوالت التسوية 
ــاء اإلثـــنـــني  ــدأت مـــسـ ــ ــتـــي بــ الــــوديــــة لــــأزمــــة الـ
النقابة  املــاضــي اصــطــدمــت بــإصــرار مجلس 
على إقالة وزير الداخلية مجدي عبدالغفار، 

التعاون  الــربــاط ودول مجلس  في عالقات 
»األمر  أن  املغربي  املسؤول  يعتبر  الخليج، 
كبيرة  وأمــنــيــة  سياسية  بتحديات  يتعلق 
وهي  الخليج،  في  وحلفاءه  املغرب  تنتظر 
تـــحـــديـــات تـــكـــاد تــتــشــابــه فــيــمــا بــيــنــهــا، ما 
يــجــعــل ضـــــرورة الــتــحــالــف والــتــنــســيــق بني 

الطرفني حتميًا وال مفر منه«. 
ــة إلـــــى أن املــنــطــقــة تــعــرف  ــطـ ويـــلـــفـــت بـــوريـ
سياقًا جيوسياسيًا حساسًا غير مسبوق، 
ــتــــزايــــد األزمــــــــــات واملــــخــــاطــــر األمـــنـــيـــة  إذ تــ
والــســيــاســيــة واالقــتــصــاديــة أيــضــًا، بالنظر 
إلى ما يحدث في اليمن وسورية والعراق. 
التي تحمل  »التهديدات  ذلــك  إلــى  ويضاف 
في طياتها بذور االنفصال والتفرقة«، على 

حد قوله. 
العوامل  فــإن »جميع هــذه  لبوريطة  ووفــقــًا 
ــمــت عــلــى املــغــرب وأشــقــائــه الخليجيني 

ّ
حــت

وضــع الــيــد فــي الــيــد ملــواجــهــة تلك األخــطــار 
والتحديات«.

ــيـــس املــــركــــز املـــغـــاربـــي  ــــرى رئـ مــــن جـــهـــتـــه، يـ
لـــلـــدراســـات األمــنــيــة وتــحــلــيــل الــســيــاســات، 
عــبــد الـــرحـــيـــم املـــنـــار اســلــيــمــي، فـــي حــديــث 
لــــ »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، أن درجـــــة املــخــاطــر 
التحوالت  الناتجة عن  الجيو-استراتيجية 
املتسارعة في النظام الدولي، تفّسر إلى حد 
الــراهــن.  الخليجي  املــغــربــي  الــتــقــارب  بعيد 

»أقــل مــا يمكن قبوله إزاء ما  ووصـــف ذلــك بـــ
حدث من اقتحام قوات األمن للنقابة بدعوى 
في  مطلوبني  اثنني  صحافيني  على  القبض 
فــي إشــارة  الــتــظــاهــر«،  قضية تحريض على 

إلى عمرو بدر ومحمود السقا.
شـــيـــوخ  »بـــــعـــــض   

ّ
أن املـــــــصـــــــادر  وتــــــوضــــــح 

من  املــقــربــني  التحرير  ورؤســــاء  الصحافيني 
ــر  مــكــتــب الــســيــســي اقـــتـــرحـــوا أن يــتــقــدم وزيـ
املؤتمر  جــاء  لكن  رســمــي،  باعتذار  الداخلية 
الصحافي الذي عقده أعضاء مجلس النقابة، 
ظهر يوم الثالثاء، وكــرروا فيه الهجوم على 
العام  للنائب  بــالغ  تقديم  وأعــلــنــوا  الــشــرطــة 
ضــد اقــتــحــام الــنــقــابــة، لــتــثــور ثــائــرة ممثلي 

النظام في هذه املفاوضات«.
إلــــى أن أشــخــاصــًا بمكتب  املـــصـــادر  وتــلــفــت 
الــســيــســي نــافــذيــن فــي دائـــرتـــه املــخــابــراتــيــة - 
الــتــي يــديــرهــا مــديــر مكتبه عباس  الــرقــابــيــة 
بـ  كامل، عّبروا عن سخطهم إزاء ما وصفوه 
مجلس  وأعضاء  للنقيب  الثوري«  »الخطاب 
الــنــقــابــة، وانــتــقــادهــم قــــرارات ســابــقــة للنيابة 
بحظر النشر في قضايا عــدة، وحديثهم عن 
النقابة في يومي 15 و25  اقتحام  مــحــاوالت 
إبريل/ نيسان املاضي بالتزامن مع تظاهرات 
شــعــبــيــة مــعــارضــة لــنــتــائــج اتــفــاقــيــة تــرســيــم 
الــــحــــدود الــبــحــريــة بـــني مــصــر والـــســـعـــوديـــة، 
والتي أفضت إلى التنازل عن جزيرتي تيران 

مــجــلــس  »دول  أن  ــى  ــ إلــ اســـلـــيـــمـــي  ــفـــت  ــلـ ويـ
جديد  بتحالف  تشعر  الخليجي  الــتــعــاون 
آٍت بني الواليات املتحدة األميركية وإيران، 
ــم فــيــه األمــيــركــيــون وظــيــفــة )الــشــرطــي 

ّ
يــســل

اإلقليمي( إليران«، على حد قوله.
 املــغــرب 

ّ
ــابـــل، يـــوضـــح اســلــيــمــي أن ــقـ فـــي املـ

واألميركيني،  البريطانيني  بضغط  يشعر 
عــبــر قــنــاة األمـــني الــعــام لــأمــم املــتــحــدة بــان 
كي مون، والهادف إلى تغيير في إطار نزاع 
املغرب منذ سنة  فيه  يقدم  الــذي  الصحراء 
للنزاع،  كحل  الــذاتــي  الحكم  مقترحًا   2007
فــي مــواجــهــة مــطــالــب جــبــهــة الــبــولــيــســاريــو 

الراغبة في انفصال الصحراء.
للدراسات  املــغــاربــي  املــركــز  رئــيــس  ويعتبر 
 مــصــالــح 

ّ
األمــنــيــة وتــحــلــيــل الــســيــاســات أن

ــغــــرب والـــخـــلـــيـــج كــمــجــمــوعــة دول ظــلــت  املــ
مــســتــقــرة، تــلــتــقــي فـــي نــقــطــة »إيـــجـــاد تكتل 
استراتيجي جديد يحّد من املخاطر اآلتية 

وصنافير للسعودية. وتشير املصادر إلى أن 
»تعبير مكتب السيسي عن غضبه من خطاب 
الــنــقــابــة، تـــاله بــعــد ســاعــات مـــعـــدودة صــدور 
بيان النائب العام الذي قرر فيه حظر النشر 
في القضية، ووّجه فيه اتهامًا بالتستر على 

مجرمني للنقيب يحيى قالش«.
وفي السياق، يقول مصدر قضائي بارز في 
غضبًا  »هناك   

ّ
إن القاهرة  استئناف  محكمة 

عارمًا في أوساط ما تبقى من تيار استقالل 
الــقــضــاء مــن أداء الــنــائــب الــعــام نبيل صــادق 
في  الــوطــنــي  األمـــن  لجهاز  املطلقة  وتبعيته 
أمنية  قــراراتــه، وتغطيته على سياسات  كــل 
مــنــاهــضــة لــلــحــقــوق الــشــخــصــيــة والــحــريــات 
ــالـــة الــعــديــد من  الـــعـــامـــة، وإصـــــــراره عــلــى إحـ
بــأوامــر  العسكري  للقضاء  الــعــاديــة  الــوقــائــع 
من رأس السلطة«. ويوضح املصدر أن »عددًا 
ــقـــالل بـــصـــدد تــقــديــم  ــتـ مـــن قـــضـــاة تـــيـــار االسـ
شــكــاوى ضــد أداء النائب الــعــام فــي عــدد من 
القضايا أخيرًا إلى مجلس القضاء األعلى«. 
االستقالل،  تيار  فــإن قضاة  للمصدر،  ووفقًا 
وعــلــى الــرغــم مــن توقعهم عـــدم الــتــعــامــل مع 
الــشــكــاوى بــجــديــة، »إال أنــهــم يــريــدون إثبات 
ــة الـــعـــامـــة  ــابـ ــيـ ــنـ مـــعـــارضـــتـــهـــم لــتــعــلــيــمــات الـ
ومختلف النيابات الرئيسية للتضييق على 
املــحــامــني والـــخـــصـــوم، بــمــا يــنــال مـــن سمعة 

القضاء املصري«.

مــن بـــوابـــات الــتــوتــر فــي ســـوريـــة، والـــعـــراق، 
والــيــمــن، ولــيــبــيــا، واإلرهـــــــاب، واالنــفــصــال، 
ص مخاطر مشاريع التقسيم والتفكيك 

ّ
ويقل

في العالم العربي«.
وبـــخـــصـــوص الــنــتــائــج الـــتـــي يــقــدمــهــا هــذا 
ــيـــج،  ــلـ الـــخـ ودول  ــرب  ــ ــغــ ــ املــ ــــني  بــ الـــــتـــــقـــــارب 
»بإنشاء  يتعلق  األمـــر  أن  اسليمي  يــوضــح 
تــكــتــل اســتــراتــيــجــي كــنــمــوذج جـــدي للعمل 
 عــن الــقــمــم العربية 

ً
الــعــربــي املــشــتــرك بــديــال

الكالسيكية«. 
كتنظيم  العربية  »الجامعة  أن  إلــى  ويلفت 
إقليمي لم تعد قادرة على احتواء املخاطر 

املحيطة بالدول العربية«.
للدراسات  املــغــاربــي  املــركــز  رئيس  ويتوقع 
األمــنــيــة وتــحــلــيــل الــســيــاســات أن يــظــل هــذا 
الخليجي  املــغــربــي  الــتــكــتــل االســتــراتــيــجــي 
مـــحـــصـــورًا فـــي عــــدد ضــيــق مـــن الـــــــدول، قد 

يضاف لها مصر واألردن. 
ــداث  ــ ــرًا فــــي األحــ ــ كـــمـــا يــــرّجــــح أن »يـــنـــتـــج أثــ
والوقائع الحالية سواء في الشرق األوسط 
»الــتــكــتــل  أن  مــــؤكــــدا  ــا«،  ــيـ ــقـ ــريـ إفـ ــال  ــمـ أو شـ
الخليجي قادر على  االستراتيجي املغربي 
والدولي  اإلقليمي  التوازن  مناقشة قضايا 
فـــي مــرحــلــة هـــذه الــفــوضــى االســتــراتــيــجــيــة 
الــجــديــدة الــتــي تــقــودهــا الـــواليـــات املــتــحــدة 

األميركية«، على حد قوله.

حجاب: محادثات 
جنيف وصلت إلى 

طريق مسدود 
)فلورين غارتنز/

)Getty

أبلغ اإليرانيون مقتدى الصدر 
بوجوب عدم الخروج عن سرب 

التحالف الوطني الحاكم

الجامعة العربية لم 
تعد قادرة على احتواء 

مخاطر المنطقة

تتخذ المعركة بين 
الصحافيين المصريين 

والنظام طابع »مواجهة 
كسر اإلرادة«، بعدما لجأت 

السلطة إلى التصعيد

أمام مقّر نقابة الصحافيين في القاهرة أمس )محمد الشاهد/ فرانس برس(

أن روسيا سحبت نحو 30  األربعاء،  الروسية، أمس  الدفاع  أعلنت وزارة 
طراز  من  الهجومية  طائراتها  كل  ذلك  في  بما  سورية،  من  طائرة 
سوخوي-25. في المقابل، أعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، 
أمس األربعاء، أن تركيا ستواصل الرد على إطالق صواريخ من سورية 
من  »داعــش«  تنظيم  محذرًا  الحدودية،  التركية  كيليس  بلدة  على 
جاويش  مولود  التركي،  الخارجية  وزير  اعتبر  بدوره،  فادحة.  خسائر 

أوغلو، أنه يجب طرد »داعش« فورًا من منطقة منبج.

روسيا تسحب 30 طائرة

تؤكد مصادر عراقية لـ »العربي الجديد« أّن هناك 
حراكًا واسعًا من قبل نائب رئيس الجمهورية نوري 

املالكي )الصورة( لإلطاحة برئيس الوزراء حيدر 
العبادي خصوصًا مع ترديد األول عبارة »الرجل 

الضعيف« على العبادي ووجوب استبداله. ويجري 
ذلك من خالل استمرار رفض تشكيالت يقّدمها 

العبادي لحكومته أمام البرملان حتى يتم استنفاد كل 
خيارات األخير ليتم تقديم طلب سحب الثقة عنه.

يؤكد مسؤول عراقي أّن »رئيس البرملان سليم 
الجبوري )الصورة( قّرر عدم البدء بترميم املبنى 

الشبه محطم من قبل أنصار زعيم التيار الصدري 
مقتدى الصدر ريثما تنتهي لجنة تحقيق خاصة 
تتولى وزارة الداخلية اإلشراف عليها في تحطيم 

 عن 
ً
وتدمير وسرقة أثاث ومواد من البرملان، فضال

االعتداء على سبعة برملانيني بينهم نائب رئيس 
البرملان آرام شيخ محمد، ورئيس كتلة الفضيلة«.

المالكي: 
العبادي رجل 

ضعيف

الجبوري 
يرفض 

االجتماعات 
قبل الترميم
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يمارس »داعش« قطيعة مع »القاعدة«، حتى في »أدوات العمل«. 
العمليات االنتحارية وضرب المناطق »الرخوة« واالتكال على »الذئاب 
المنفردة«، واستغالل الصالت العائلية، سمات تجديد »داعش« لدمه

تتكتّل األحزاب 
في مواجهة 

العائالت، في 
المبدأ، في قضاء 

البقاع األوسط، 
وفي بلدية زحلة 

تحديدًا، على وقع 
متغيرات كثيرة منذ 

االنتخابات األخيرة 
عام 2010، من 

اللجوء السوري إلى 
التحالفات السياسية 

المستجدة. 
محطة انتخابية 
في االستحقاق 

البلدي تكشف 
نتائجها يوم األحد

45
سياسة

على شــواطــئ الــيــمــن، أو اســتــهــداف سفارة 
ــداف عــمــلــيــات  ــ أمــيــركــا فـــي نـــيـــروبـــي، أو أهــ
سبتمبر/أيلول 2001: مبنى مركز التجارة 
الــعــاملــي، والــبــنــتــاغــون، كـــرمـــوز اقــتــصــاديــة 
وعسكرية، فكانت األهداف مختارة بعناية، 
حتى وإن كان »القاعدة«، قد قام باستهداف 
املــتــرو في  أمــنــيــا، كمحطات  مناطق رخـــوة 
لــنــدن ومــدريــد، بعد إضعافه إثــر االحــتــال 

األميركي ألفغانستان.

سالح العمليات االنتحارية
قديم،  االنتحارية  العمليات  حــول  النقاش 
ــدأ بـــشـــكـــل أســــاســــي عـــنـــد الـــحـــديـــث عــن  ــ ــ وبـ
طريقة مواجهة قوات االحتال اإلسرائيلي 
في فلسطني. وتباينت الفتاوى الدينية في 
االنــتــحــاريــة،  العمليات  إبــاحــة  حـــول  حينه 
واعتبارها عمليات استشهادية، أو رفضها 
بــاملــطــلــق. لــكــن الــقــاســم املــشــتــرك بـــني أغــلــب 
الفتاوى الدينية التي أباحت هذه العمليات، 
إما اقتصارها على الفلسطينيني، باعتبار 
أن ال ســـاح آخـــر ملــواجــهــة جــيــش االحــتــال 
اإلســرائــيــلــي، وخــصــوصــا بــعــد االنــتــفــاضــة 
الــثــانــيــة، أو وضـــع ضـــوابـــط لــهــا، حــددتــهــا 
باعتبار هذه العمليات ال تباح »شرعا« إال 

في حاالت قصوى من باب الضرورة.
فـــي املــقــابــل، كـــان تــنــظــيــم »الـــقـــاعـــدة« يبيح 
لــنــفــســه اســـتـــخـــدام الــعــمــلــيــات االنــتــحــاريــة، 
باعتبار عملياته داخلة في حكم »الضرورة« 

التي تبيح أي محظور. 

ظ مقابل تشجيع تحفُّ
ــوم، فــيــظــهــر تــغــّيــر كــبــيــر فـــي تــعــامــل  ــيـ أمــــا الـ
االنتحارية،  العمليات  مــع  »داعـــش«  تنظيم 
الــتــي تــحــّولــت معه إلــى ســاح استراتيجي، 
وهــــو مـــا يــظــهــر بــتــضــاعــف عــــدد الــعــمــلــيــات 
تبنيها  عــن  التنظيم  أعلن  التي  االنتحارية 
خـــال األشـــهـــر الــقــلــيــلــة املــاضــيــة فـــي الــعــراق 
اها 

ّ
وسورية. العمليات االنتحارية التي تبن

»داعش« في العراق وسورية، تضاعفت أربع 
مـــرات خــال سبعة أشــهــر. فبينما كــان عدد 

»شـــارلـــي إيـــبـــدو« فـــي بـــاريـــس فـــي يــنــايــر/
بــاريــس  أم هــجــمــات  الــثــانــي 2015،  كـــانـــون 
املتزامنة في نوفمبر/تشرين الثاني 2015، 
فــي مــارس/ أم هجمات بروكسل األخــيــرة، 
آذار املاضي، فكلها ارتكبتها خايا مجهزة 
ومدربة بشكل جيد. لكن كل هذه العمليات 
اســتــهــدفــت مــنــاطــق »رخــــــوة« مـــن الــنــاحــيــة 
األمنية، وبعض املواقع تم اختيارها بشكل 
عـــشـــوائـــي، بــاســتــثــنــاء صــحــيــفــة »شـــارلـــي 
سخريتها  بسبب  هدفت 

ُ
است الــتــي  إيــبــدو« 

مــن رمــوز دينية، ومــطــار بروكسل، الــذي ال 
تخفى أهميته االستراتيجية.

استهدفت هجمات باريس مسرح باتاكان، 
وعدة مطاعم، ومتجرًا يهوديا وملعب كرة 
ــم اســتــهــداف  ــرو، كــمــا تـ ــتـ ــدم ومـــحـــطـــات مـ قــ
بــروكــســل، وكلها مناطق  فــي  مــتــرو  محطة 
»رخوة« أمنيا. في هذا السياق، يمكن اعتبار 
إذا  أمنيا،  »رخـــوة«  منطقة  بروكسل  مــطــار 
ــخــطــط الســتــهــداف صــالــة 

ُ
كــانــت الــعــمــلــيــة ت

املطار نفسها. ففي كل مطارات العالم، تبدأ 
الدخول  بعد  الصارمة،  التفتيش  إجـــراءات 
ــار، ال قــبــلــه، عــلــى اعــتــبــار  إلـــى صــــاالت املـــطـ
أن الــحــمــايــة األمــنــيــة مــقــّدمــة لــلــطــائــرات، ال 
صـــاالت املــطــار الــتــي تستقبل الـــرّكـــاب. وإن 
 عشوائيا، إال 

ً
كان اختيار املطار ليس عما

عتبر »منطقة رخوة«.
ُ
أن املنطقة ت

وتـــهـــدف هـــذه الــعــمــلــيــات، بــشــكــل عــــام، إلــى 
الــدول  املدنيني واستفزاز  الرعب بني  إثــارة 
القصوى  الطوارئ  املستهدفة إلعــان حالة 
داخـــلـــيـــا واالســـتـــنـــفـــار األمــــنــــي، بـــهـــدف رفــع 
الــدول  هــذه  لعمليات  السياسية  التكاليف 
ضد التنظيم في العراق وسورية من جهة، 
لاحتياطات  االقتصادية  التكاليف  ورفــع 
ــة. وهــــذه  ــيـ ــانـ ــة املــحــلــيــة مــــن جـــهـــة ثـ ــيـ ــنـ األمـ
ــر لــهــا أبــــو بــكــر نــاجــي، 

ّ
االســتــراتــيــجــيــة نــظ

الـــذي ُيعتبر  الــتــوحــش«،  كــتــابــه »إدارة  فــي 
يمكن  »داعــــش«.  لتنظيم  »الــدلــيــل«  بمثابة 
ــتــــاف بـــني هــــذه الــعــمــلــيــات،  مــاحــظــة االخــ
ــقــــاعــــدة« على  وبــــني اســـتـــهـــداف تــنــظــيــم »الــ
ســبــيــل املـــثـــال، لــلــمــدّمــرة األمــيــركــيــة »كـــول« 

الــهــجــمــات االنــتــحــاريــة فــي شــهــر سبتمبر/
التنظيم  أعــلــن  عــمــلــيــة،  املـــاضـــي، 27  أيـــلـــول 
ــارس/آذار 2016.  ــ مــ نــفــذ 112 عملية فــي  أنـــه 
في  للعمليات  املفاجئ  الصعود  وباستثناء 
شهر أكتوبر/تشرين األول إلى 105 عمليات، 
فــقــد تـــزايـــدت الــعــمــلــيــات بــشــكــل مـــطـــرد، من 
نــوفــمــبــر/تــشــريــن الـــثـــانـــي املــــاضــــي وحــتــى 
الــتــنــظــيــم 54 عــمــلــيــة  نـــفـــذ  مــــــــــــارس/آذار، إذ 
عملية  و61  الـــثـــانـــي،  نــوفــمــبــر/تــشــريــن  فـــي 
في  األول، و85 عملية  ديــســمــبــر/كــانــون  فــي 
يناير/ كانون الثاني، و88 عملية في فبراير/

شباط، ليكون شهر مــارس/آذار املاضي هو 

األعـــلـــى مـــن نــاحــيــة عــــدد الــعــمــلــيــات، والــتــي 
بــلــغــت 112 عــمــلــيــة. ويــمــكــن طـــرح فــرضــيــات 
ردة في أعداد 

ّ
املط الزيادة  عدة لتفسير هذه 

»داعــش«  نفذها  التي  االنتحارية  العمليات 
التنظيم  احتكاك  مساحة  أن  ومنها  أخــيــرًا، 
مع النظام السوري، و»الحشد الشعبي« في 
العراق، والقوات الكردية، وفصائل املعارضة 
ــل الــروســي 

ّ
ــع الــتــدخ املــســلــحــة الـــســـوريـــة، ومـ

والــدعــم  فــي 30 سبتمبر/أيلول  فــي ســوريــة 
األميركي املتزايد للقوات الكردية في الفترة 
قيامه  استدعى  مما  بالتزايد،  بــدأت  ذاتــهــا، 
بعمليات أكثر. الفرضية األخرى أن الخناق 

بــــدأ يــضــيــق عــلــى الــتــنــظــيــم وأنـــــه فـــي حــالــة 
األميركية  التقارير  مــع  خصوصا  انحسار، 
ــع املـــســـاحـــات الــتــي  ــراجــ الـــتـــي تــشــيــر إلـــــى تــ
والحديث  عليها،  سيطرته  التنظيم  يفرض 
عــن تــوقــف تــدفــق املــقــاتــلــني إلـــى صــفــوفــه من 
ــه يـــحـــاول تــعــويــض  الــــخــــارج، مــمــا يــعــنــي أنــ
أما  االنــتــحــاريــة.  العمليات  بــزيــادة  تــراجــعــه 
األهــم فــي هــذه الــســيــاق، فهو أن التنظيم لم 
االنتحارية كساح  العمليات  يعد يستخدم 
القصوى، بل بات  استثنائي عند الضرورة 
يــســتــخــدمــهــا بــشــكــل كـــســـاح اســتــراتــيــجــي 
وبــشــكــل مــتــكــرر، ويــصــف عــنــاصــر التنظيم 

ــيـــات االنــــتــــحــــاريــــة بـــأنـــهـــا »ســـاحـــه  ــلـ ــمـ ــعـ الـ
النووي« و»قنابله الذكية« في ترسيخ لهذا 

التوجه.

استراتيجية »الذئاب المنفردة«
واألكثر  األشهر  االستراتيجية  هذه  عتبر 

ُ
ت

انتشارًا في تحليل عمليات تنظيم »داعش« 
ــص في 

ّ
ــول الــعــالــم مــنــذ ســـنـــوات. وتــتــلــخ حـ

قيام فــرد، أو مجموعة صغيرة من األفــراد، 
ال تــتــجــاوز ثــاثــة أشــخــاص عــــادة، بعملية 
ــــداف الــتــنــظــيــمــات اإلرهـــابـــيـــة، من  تــخــدم أهـ
دون أن تكون لهم صلة مباشرة بالتنظيم. 
ولم يتم تجنيدهم أو مشاركتهم التخطيط 
لــلــعــمــلــيــة، أو تــوجــيــهــهــم، بـــل تــصــرفــوا من 
من  التنظيم،  أهــداف  لخدمة  أنفسهم  تلقاء 
دون عاقة مباشرة. حــدث هــذا في مناطق 
ــم، وبـــيـــنـــمـــا ال تــشــمــل  ــالــ ــعــ مــخــتــلــفــة مــــن الــ
»اســتــراتــيــجــيــة الـــذئـــاب املــنــفــردة« عمليات 
ــتــــي ضـــربـــت  ــدة بــــاحــــتــــرافــــيــــة، كـــتـــلـــك الــ ــعــ مــ
ــا  ــ ــاريــــس، والـــتـــي وقــــف وراءهـ بــروكــســل وبــ
»داعــــش«، بعضهم  ـــ أشــخــاص عــلــى صــلــة بــ
قاتل مــع التنظيم فــي الــعــراق وســوريــة، إال 
أن وْصـــف »الــذئــاب املــنــفــردة« ينطبق على 
هجمات كتلك التي قــام بها الــزوجــان سيد 
فاروق وتاشفني مالك، اللذان ُوصفا بأنهما 
أعــضــاء  »مــنــاصــران« لتنظيم »داعـــــش«، ال 
كاليفورنيا  هــجــمــات  تنفيذهما  بــعــد  فــيــه، 
في الواليات املتحدة األميركية؛ إذ ال توجد 
صــلــة »تــنــظــيــمــيــة« مــبــاشــرة بــيــنــهــمــا وبــني 

»داعش«، كما أظهرت التحقيقات.

تصفيات السعودية والكويت
كــمــا يــمــكــن اعــتــبــار »اســتــراتــيــجــيــة الــذئــاب 
ــــردة« تـــنـــطـــبـــق بـــشـــكـــل مـــبـــاشـــر عــلــى  ــفـ ــ ــنـ ــ املـ
السعودية  فــي  أمــن  اغــتــيــال رجـــال  عمليات 
ــفــذت بــصــورة عشوائية من 

ُ
أخــيــرًا، والــتــي ن

مــتــعــاطــفــني ومــنــاصــريــن لــلــتــنــظــيــم، قــامــوا 
»مبايعتهم«  وإعـــان  عملياتهم،  بتصوير 
لزعيم »داعش« أبو بكر البغدادي، ووالئهم 
للتنظيم. كما يمكن أن تنطبق، ولو بشكل 

أقـــل، على عمليات اســتــهــداف املــســاجــد في 
الـــســـعـــوديـــة والــــكــــويــــت، والــــتــــي قـــامـــت بــهــا 
خـــايـــا مــــحــــدودة الــــعــــدد، ُيـــشـــك فـــي أن لها 
صـــــات مـــبـــاشـــرة بــتــنــظــيــم »داعــــــــــش«، فــي 
الـــوقـــت الــــذي ال يــمــكــن ملــثــل هـــذا الـــنـــوع من 
الــعــمــلــيــات أن يــكــون عــشــوائــيــا وارتــجــالــيــا، 
عــلــى األقــــل بــســبــب تــعــقــيــد عــمــلــيــة صــنــاعــة 

األحزمة الناسفة املستخدمة.

صلة القرابة
ــا اســـتـــغـــال الــــصــــات الــعــائــلــيــة لــلــقــيــام  ــ أمـ
استراتيجيات  أكثر  فهو  اغتيال،  بعمليات 
التنظيم إثارة للرعب أخيرًا في السعودية. 
يها، 

ّ
يــقــوم »داعـــــش« بتبن الــتــي  الــهــجــمــات 

باالنتشار  بـــدأت  مرتكبيها،  عــلــى  والــثــنــاء 
ــام  ــة. فـــبـــعـــد أن قــ ــبــــوقــ ــر مــــســ ــيــ ــــورة غــ ــــصــ بــ
مـــحـــمـــد الــــغــــامــــدي، فــــي 14 يـــولـــيـــو/تـــمـــوز 
في  نفسه  وتفجير  ــده،  والــ باغتيال   ،2015
والـــده عن  تبليغ  مــن  انتقاما  أمــنــيــة،  نقطة 
نشاطاته املشبوهة، تكرر األمر الحقا، وتم 
بــعــد يــومــني مـــن حـــادثـــة الـــغـــامـــدي، اغــتــيــال 
العقيد راشـــد الــصــفــيــان مــن قــبــل ابـــن اخته 
ــام نــفــســه،  ــعـ فـــي 16 يـــولـــيـــو/تـــمـــوز. وفــــي الـ
فـــي ســبــتــمــبــر/أيــلــول، أقــــدم ســعــد الــعــنــزي، 
ــز، عـــلـــى قــتــل  ــزيـ ــعـ ــدالـ ــبـ بـــمـــســـاعـــدة أخـــيـــه عـ
ابـــن عمهما مــــدوس الــعــنــزي، الــجــنــدي في 
القوات املسلحة السعودية، وقاما بتصوير 
العملية ونــشــرهــا عــبــر اإلنــتــرنــت. كــمــا قــام 
أبناء عم الوكيل الرقيب في قوات الطوارئ، 
بدر حمدي الرشيدي، باغتياله و»مبايعة« 
تنظيم »داعـــش« فــي فــبــرايــر/شــبــاط 2016، 
ــوا بـــتـــوثـــيـــق الـــعـــمـــلـــيـــة وتـــصـــويـــرهـــا  ــ ــامـ ــ وقـ
ونشرها عبر اإلنترنت. وقامت قوات األمن 
في  الحــقــا،  وقتلهم  بماحقتهم  السعودية 

11 مارس/آذار املاضي.

المناطق النائية
أنباء  أيـــام،  وتـــداول سعوديون قبل بضعة 
عن احتمال توّرط أحد أقارب العقيد كتاب 
وزارة  أعلنت  بعدما  اغتياله،  في  الحمادي 
إثر تعرضه  السعودية عن مقتله  الداخلية 
إلطــاق نــار مــن مجهول، فــي مركز العرجا 
بمحافظة الــدوادمــي غــرب الــريــاض. وأعلن 
تنظيم »داعــش« تبنيه للعملية. في الوقت 
الــــذي تــبــنــى فــيــه عــمــلــيــة أخـــــرى، قــبــل أيــــام، 
أعلن  أن  بــعــد  الـــخـــرج،  الــدلــم بمحافظة  فــي 
املــتــحــدث بــاســم الــداخــلــيــة، عـــن اســتــهــداف 
ــة الــــدلــــم فــي  ــابـــعـــة لـــشـــرطـ ــيـــة تـ ــنـ دوريــــــــة أمـ
محافظة الخرج جنوب العاصمة الرياض، 
بــعــبــوة نــاســفــة أثـــنـــاء تــوقــفــهــا بــالــقــرب من 
مركز الشرطة يوم السبت املاضي، مما أدى 
إلـــى مــقــتــل مــدنــي وتـــعـــّرض ثـــاث دوريــــات 

ألضرار مختلفة.
ــلـــيـــات، املــــامــــح الـــثـــاثـــة  تـــجـــمـــع هـــــذه الـــعـــمـ
الــرئــيــســيــة، إذ تــشــتــرك كــلــهــا فــي أنــهــا تمت 
من  املــنــفــردة«  الــذئــاب  »استراتيجية  ضمن 
ــراد لــيــســوا بـــالـــضـــرورة عــنــاصــر في  ــ ِقــبــل أفـ
ــرت فـــي مــنــاطــق نــائــيــة  ــا جــ ــهـ الــتــنــظــيــم، وأنـ
نسبيا، بعيدًا عن الرياض أو املدن الرئيسية 
أبها.  أو  بــريــدة  أو  أو جــدة  الكبرى كالدمام 
كــمــا أنـــهـــا، وبــاســتــثــنــاء اســـتـــهـــداف دوريــــة 
الــشــرطــة بــعــبــوة نــاســفــة، استغلت الــصــات 
لــرجــال  اغــتــيــال  بعمليات  للقيام  الــعــائــلــيــة، 
أمن غدرًا. كل هذه العمليات، تم إلقبض على 
قصيرة  مــدة  بعد  تصفيتهم،  أو  مرتكبيها 
نسبيا من قيامهم بجرائمهم، وغالبا ما تم 

هذا في مناطق نائية بعيدة عن املدن.

استراتيجيات »داعش«

أحزاب البقاع بمواجهة العائـالت

ــيــات االغـــتـــيـــال األخــيــرة  كـــل عــمــل
على  القبض  تــم  السعودية  فــي 
لعامل  يعود  ما  وهو  مرتكبيها، 
هذه  مرتكبي  بعض  أن  هو  رئيسي 
هوياتهم  بكشف  قاموا  العمليات 
خالل  من  مباشرة،  األمنية  للسلطات 
توثيق جرائمهم بالفيديو، ونشرهم 
الـــوالء  إعـــالن  ــغــرض  ب للمقاطع 
وصف  على  وتأكيدهم  للتنظيم، 
»المرتدين«  بـ  بقتلهم  يقومون  من 
ــد قــولــهــم، ومــعــظــم  ــى حـ ــل ع
سريعًا،  معالمها  اتضحت  العمليات 
بسبب صلة القرابة التي تجمع ما بين 

المجرم والضحية.

المجاهرة 
إلعالن الوالء

تحقيق

تحقيق

بدر الراشد

اإلسامية«  »الدولة  تنظيم  عمد 
)داعــــــــــــــــــــــــــــش( عــــــــلــــــــى اعـــــــتـــــــمـــــــاد 
استراتيجيات عدة في عملياته، 
ــــق أن اســـتـــخـــدمـــتـــه  ــبـ ــ ــــم وسـ ــديـ ــ قـ بـــعـــضـــهـــا 
ــتــــهــــداف املـــنـــاطـــق  ــاعــــات أخـــــــــرى، كــــاســ ــمــ جــ
ــام كــمــا فــعــل في  »الــــرخــــوة« أمــنــيــا بــشــكــل عـ
أوروبا، وبعضها اآلخر يبدو حديثا نسبيا، 
وهو التغّير في طريقة استخدام العمليات 
تضطر  عمليات  من  وتحّولها  االنتحارية، 
الــتــنــظــيــمــات املــســلــحــة الســتــخــدامــهــا، عند 
الــقــصــوى وألســبــاب استثنائية،  الــضــرورة 
إلــــى ســــاح اســتــراتــيــجــي، يــتــم اســتــخــدامــه 
بشكل دائــم كساح ردع وهجوم كما يفعل 
الــتــنــظــيــم فـــي الـــعـــراق وســـوريـــة. بــاإلضــافــة 

العمليات االنتحارية لـ 
»داعش« تضاعفت أربع 

مرات خالل سبعة أشهر

استغالل الصالت العائلية 
لتنفيذ اغتياالت من أحدث 

وأخطر أساليب التنظيم

3 سمات جديدة 
لعمليات تنظيم يجّدد دمه

انتخابات لبنان: الملفات السورية ناخب أّول 
في منطقة »تحتاج كل شيء«

إلى استراتيجية »داعش« األشهر إعاميا، 
املنفردة«  الــذئــاب  »استراتيجية  بـ املعروفة 
والــتــي عــمــد التنظيم إلـــى تــرويــجــهــا خــال 
ثمارها  وحصد  املاضية،  القليلة  السنوات 
أخـــيـــرًا. بــاإلضــافــة إلـــى اســتــهــداف املــنــاطــق 
النائية البعيدة عن املدن الرئيسية املحصنة 
لتنفيذ  العائلية  الروابط  واستغال  أمنيا، 
التنظيم، وفق  بها مناصرو  يقوم  عمليات 
ــفــــردة«، كــمــا يــفــعــل في  ــنــ مـــبـــدأ »الــــذئــــاب املــ

السعودية.

استهداف مناطق رخوة أوروبيًا
بروكسل  مــطــار  اســتــهــداف  اعتبار  يمكن  ال 
اها 

ّ
 عشوائيا، بل كل العمليات التي تبن

ً
عما

تنظيم »داعـــش« في أوروبـــا، كانت مخطط 
لــهــا بــعــنــايــة، أكــــان الــهــجــوم عــلــى صحيفة 

خاللها  يؤكد  »القاعدة«،  داخل  مراجعات  أباد«  »آبوت  وثائق  حوت 
أسامة بن الدن )الصورة(، أهمية عدم التساهل في استخدام العمليات 
عمليات  يسميها  )والتي  االنتحارية 
ــاالت  ــح ال فــي  إال  اســتــشــهــاديــة( 
ــادة  ــق ــاق ال ــف ــات الـــضـــروريـــة، وب
ــذا في  الــشــرعــيــيــن، ويــظــهــر هـ
مراسالته مع أبو مصعب الزرقاوي. 
التي  االنتحارية  العمليات  وكانت 
في  »القاعدة«  تنظيم  بها  يقوم 
)مقارنة  نسبيًا  محدودة  العراق 
بعمليات داعش الحقًا( على عكس 

ما صار معتمدًا مع »داعش«.

يشير إمام بلدة مجدل عنجر، الشيخ عدنان أمامة )الصورة( إلى »غياب 
تبني  بسبب  المنطقة،  في  التقليدية  السنية  السياسية  األحزاب  سطوة 
البلدة تاريخيًا لنهج ديني ال يتالقى 
في  السنية  األحــزاب  علمانية  مع 
إلى  البلدة  حــّول  ما  وهو  لبنان«، 
لمقتل  وأدى  أمــنــي  تــوتــر  بـــؤرة 
مداهمات  خالل  أبنائها  من  عدد 
شـــوارع  ــل  داخـ اللبناني  للجيش 
الوضع  أن  أمامة  يؤكد  البلدة. 
قادة  قيام  بفضل  تحّسن  األمني 
األجهزة  بين  العالقة  بتبريد  أمنيين 

األمنية واألهالي.

العمليات االنتحارية في التنظيمين

»علمانية األحزاب السنية«

ينتظر البقاع األوسط استحقاقه االنتخابي )حسين بيضون(

إنهاك األجهزة األمنية ورفع تكلفة محاربة »داعش«، استراتيجية أساسية لدى التنظيم )جون ثيس/فرانس برس(

ــوات«  ــقــ ــات املـــشـــتـــركـــة بــــني »الــ ــاحـ ــــدى املـــسـ إحــ
و»الــتــيــار الــوطــنــي الــحــر«، الــلــذان سيكّرسان 
ــلـــة عــلــى  الـــتـــحـــالـــف الـــجـــديـــد بــيــنــهــمــا فــــي زحـ

حساب آل سكاف وبدعم كتائبي.
»الــعــربــي  مـــن جــهــتــه، يـــؤكـــد املـــرشـــح زغـــيـــب لـــ
لبنان  فــي  السياسية  ــزاب  أن »األحــ الــجــديــد«، 
ــادات املــحــلــيــة الـــتـــي تــدعــمــهــا  ــيــ ــقــ تـــــرى فــــي الــ
الــبــلــديــة مــفــاتــيــح انتخابية  فــي االنــتــخــابــات 
فــي االنــتــخــابــات الــنــيــابــيــة، فــيــتــراجــع هامش 
مــا يرفضه  السياسة«. وهــو  اإلنــمــاء ملصلحة 
زغيب »بعد 6 سنوات عجاف تضاعفت فيها 
اإلنــارة،  في مجاالت  اإلنمائية  زحلة  حاجات 
الطرقات،  السير، وصيانة  أزمــة  مشكلة  وفــي 
ومكافحة تلوث نهر البردوني، وإنشاء مسلخ 
صحي جديد، ومتابعة عمل املطمر الصحي، 
ــدر«، وهــي  ــفـــرز مـــن املــــصــ وتــحــســني عــمــلــيــة الـ
مــلــفــات إنــمــائــيــة ُيــســهــب زغــيــب فـــي شــرحــهــا 

وعرض مراحل تطور العمل عليها.
يتحدث زغــيــب عــن مشاكل اإلنــمــاء فــي زحلة 
ــــجــــاورة الــتــي 

ُ
بــوصــفــهــا »جــامــعــة الـــبـــلـــدات امل

البقاعني  فــي  عــن محيطها  االنـــعـــزال  تــرفــض 
نهر  في  التلوث  فمكافحة  والغربي،  الشرقي 
الـــبـــردونـــي ُيــخــفــف مـــن تــلــوث نــهــر الليطاني 

 البقاع األوسط )لبنان(
عبد الرحمن عرابي

يرتفع الغبار عاليا في أجواء البقاع األوسط 
)شرقي لبنان( ُمعلنا عن اقتراب موعد إجراء 
االنــتــخــابــات البلدية فــي قــضــاء زحــلــة. تضّج 
تعهدين 

ُ
عشرات الجرافات واآلليات التابعة مل

خــــال عــمــلــهــا عــلــى صــيــانــة الـــطـــرقـــات داخـــل 
الــبــلــدات وعــلــى الــطــريــق الـــدولـــي، الـــذي يربط 
بــلــدات الــقــضــاء بــبــيــروت والــبــقــاعــني الــغــربــي 
واألوســــط وبــســوريــة، فــيــتــرافــق غــبــار املــعــارك 
ــبـــة مــــع ضــجــيــج اإلنـــمـــاء  ــقـ ـــرتـ

ُ
االنـــتـــخـــابـــيـــة امل

املـــرتـــبـــط بــتــوقــيــت االســـتـــحـــقـــاق االنــتــخــابــي. 
يــســتــنــد قــضــاء زحــلــة عــلــى الــجــبــال الــفــاصــلــة 
بــني لــبــنــان وســـوريـــة، وتــلــتــقــي بــعــض بــلــداتــه 
ــع األراضـــــــــي  ــ ــدل عـــنـــجـــر مــ ــ ــجــ ــ ــا ومــ ــايــ ــقــــوســ كــ
الــســوريــة، فــي جــغــرافــيــا غــيــر ُمــســتــقــرة أمنيا 
بلدات  كافة  انعكس على  ما  وسياسيا، وهــو 
الــقــضــاء، الــتــي ضـــّج ســمــاء بــعــضــهــا، كعنجر 
ــركــز 

ُ
واملـــرج وبــر الــيــاس، بــأصــوات القصف امل

اللبنانيني  وحلفائه  الــســوري  النظام  لــقــوات 
داخل األراضي السورية.

كما تحّولت الطريق الدولية إلى أحد األسلحة 
ــارك غــيــر الــحــربــيــة الـــتـــي تــخــوضــهــا  ــعــ فـــي املــ
ــي لـــبـــنـــان، لـــدعـــم الــشــعــب  بـــعـــض األطـــــــــراف فــ
السوري، وهو ما ترجمه بعض علماء البقاع 
على   ،2013 عــام  الطريق  قطعوا  الذين  ة 

ّ
الُسن

»صـــهـــاريـــج املــــــــوت«، الــتــي  ـــ ــــات ُيــــعــــرف بـ مــــا بـ
املــنــاطــق الخاضعة  إلـــى  ــــازوت  املـ كــانــت تنقل 
وريفها،  في دمشق  السوري  النظام  لسيطرة 
وقـــيـــل يــومــهــا إنـــهـــا تــصــل إلــــى مـــراكـــز قـــوات 
النظام السوري مباشرة. كما شهدت الطريق 
حـــــاالت قــطــع عــــدة احــتــجــاجــا عــلــى »الــتــنــقــل 
الــحــّر« ملقاتلي »حــزب الــلــه« مــن وإلــى سورية 

للمشاركة في املعارك هناك.
وتــحــّولــت الــطــريــق الــدولــيــة نفسها إلــى ورقــة 
الشمالي  البقاع  في  لعرسال«  ضغط »نصرة 
بعد حــصــارهــا وإغـــاق مدخلها الــوحــيــد من 
قــبــل بــعــض أبــنــاء بــلــدة الــلــبــوة ذات األغلبية 

كــل الناخبني فــي زحــلــة«، والــتــي قــّدرهــا بألف 
: »يعني البلدية تكلفني 

ً
دوالر للصوت، قائا

15 مليون دوالر )أميركي(«.
ال تخلو مائدة الزحليني هذه األيام من أكوام 
ــه املــنــطــقــة،  ــر الــــــذي تــشــتــهــر بــ ــفــــول األخــــضــ الــ
ــنـــي  ــر الــــوضــــع األمـ ــيـ ــأثـ ــن الــــحــــديــــث عــــن تـ ــ ومــ
ستقر في لبنان ككل، على 

ُ
واالقتصادي غير امل

 166 أهلها حــوالــي  إلــى  التي تضم  منطقتهم 
ألـــف الجـــئ ســــوري ُمــســجــلــني لـــدى املفوضية 
ــة لــأمــم  ــعـ ــابـ ــتـ الـــعـــلـــيـــا لــــشــــؤون الــــاجــــئــــني الـ
املـــتـــحـــدة. يــعــيــش حـــوالـــي 57 ألــــف مــنــهــم في 
مخيمات عشوائية، ويتوزع البقية في منازل 
ــل الـــبـــلـــدات الــزحــلــيــة، بحسب  ــ ــزارع داخـ ــ أو مــ

إحصاءات املفوضية.
ــيـــاق، يــصــف إمـــــام بـــلـــدة مــجــدل  فـــي هــــذا الـــسـ
املسلمني،  العلماء  هيئة  رئيس  نائب  عنجر، 
ــان أمــــامــــة، الـــتـــعـــاطـــي الــرســمــي  ــدنــ الـــشـــيـــخ عــ
ــئــــني الـــســـوريـــني  ــع مـــلـــف الــــاجــ ــ ــانـــي مـ ــنـ ــبـ ــلـ الـ
»الــعــربــي الــجــديــد«  »الــعــنــصــري«، ويــقــول لـــ بـــ
إن »بــلــدتــه والــبــقــاع األوســــط عــمــومــا، مغّيبة 
عــــن خـــريـــطـــة املــــســــاعــــدات املــحــلــيــة واألمـــمـــيـــة 
الــتــي تــجــد طريقها إلـــى الــاجــئــني فــي بــلــدات 
البقاع الشمالي من دون املرور على املجدل«. 
وذلــك رغم حصر زيــارات املسؤولني األمميني 
والغربيني إلى مخيمات الاجئني الواقعة في 
قضاء زحلة، بسبب موقعها القريب من مطار 
ــاق الــعــســكــري وبــســبــب اســـتـــقـــرار الــوضــع  ــ ريـ
الفرنسي  الرئيس  األمني فيها، فكانت زيــارة 
فرانسوا هوالند واألمني العام لأمم املتحدة 
بــــان كـــي مــــون ورئـــيـــس الــــــــوزراء الــبــريــطــانــي 
دايفيد كاميرون إلى مخيم الدلهمية في بلدة 
تربل قــرب زحــلــة. كما يغيب الــزفــت عــن أغلب 
طـــرقـــات مــجــدل عــنــجــر الــتــي حــرثــتــهــا ورشـــة 
تمديد أنابيب للمياه في أغلب أحياء البلدة، 
التي أصرت كبرى العائات فيها على خوض 
مــعــركــة شــرســة »ورفــــض مسعى تــوافــقــي قــام 
البلدة حرصا على تحسني واقعها  به علماء 
اإلنمائي بعيدًا عن الروح العشائرية املنتشرة 

في املنطقة«، بحسب أمامة.

ــاء مــطــمــر صــحــي  ــشــ وبـــحـــيـــرة الــــقــــرعــــون، وإنــ
البلدات  نــفــايــات  واســتــقــبــال  للنفايات  جــديــد 
جاورة بسعر الكلفة أو حتى أقل يحسن من 

ُ
امل

نوعية الحياة في القضاء ككل«. كما يتحدث 
زغيب عن »ضرورة زيادة عدد أعضاء املجلس 
بلدة  انضمام  بعد   ،24 إلــى  فــي زحلة  البلدي 

تعنايل إلى املدينة«.
وقــــد ســّجــلــت املــديــنــة خــــال الــتــحــضــيــر لــهــذا 
لتأمني  شبابيا  ضغطا  الــبــلــدي،  االســتــحــقــاق 
تـــوافـــق مــحــلــي ُيــحــقــق اإلنـــمـــاء لــزحــلــة بــعــيــدًا 
مــا ترجمه ترشح  املعركة، وهــو  عــن تسييس 
الــهــرواي إلــى عضوية  املهندس الشاب سامر 
انــســحــابــه لتسجيل  ُيــعــلــن  أن  قــبــل  الــبــلــديــة، 
األحــــــــزاب  إلدارة  »رافــــــــــض  شــــبــــابــــي  مــــوقــــف 
السياسية للمعركة البلدية في زحلة«. يشير 
»الــعــربــي الــجــديــد«، إلـــى أن »شكل  الـــهـــرواي لـــ
الــحــيــاة الــعــامــة فـــي لــبــنــان حــالــيــا، ال يسمح 
ربط  بسبب  املسؤولية،  ســدة  الشباب  بتولي 
اإلنـــمـــاء بــاملــال الــســيــاســي، وهـــو مــا سنسعى 
ملــعــالــجــتــه قـــبـــل املــــشــــاركــــة فــــي اســتــحــقــاقــات 
هذا  في  الزحالنة  ويتناقل  ُمقبلة«.  انتخابية 
اإلطــــــار حـــديـــث ألحــــد الـــزعـــامـــات الــســيــاســيــة 
التقليدية في املدينة عن »تكلفة شراء أصوات 

الوحيد  املنفذ  طريقها  تشكل  التي  الشيعية، 
إلى داخل عرسال.

ــم الــــتــــطــــورات فــــي ســــوريــــة مــســار  ــكـــذا تـــرسـ هـ
مع  املدينة.  وزحــلــة  القضاء  زحلة  فــي  الحياة 
الــطــريــق نفسها واكــبــت سابقا  أن هــذه  العلم 
ــال الــعــســكــريــة الــســوريــة لحصار  ــ مــــرور األرتــ
زحلة عام 1980 خال الحرب األهلية )1975-
الــجــبــال املــتــداخــلــة بني   عــن أن 

ً
1990(، فــضــا

الــبــلــديــن عــلــى حـــــدود لــبــنــان شـــهـــدت دخـــول 
املــلــيــشــيــات الــفــلــســطــيــنــيــة الـــتـــابـــعـــة لــلــنــظــام 
السوري، للمشاركة في الحصار خال الحرب 
العسكري  وجودها  وبقي  اللبنانية،  األهلية 
اليوم في قوسايا، وفي سلسلة طويلة  حتى 
مــن األنــفــاق الــعــســكــريــة الــعــمــيــقــة، الــتــي تصل 

لبنان بسورية.
وسط كل هذا، يستلقي قضاء زحلة أيضا على 
أطراف سهل البقاع )الخزان الغذائي الزراعي 
للبنان(، وهو ما جعله يؤدي دورًا مهما على 
الصعد االقتصادية والسياسية في الباد منذ 
ما قبل استقال لبنان )1943( حتى اليوم. كما 
التنّوع الطائفي واملذهبي في القضاء  ساهم 
ــفـــات ســـيـــاســـيـــة مــحــلــيــة،  ــالـ ــة تـــحـ ــاغـ ــيـ فــــي صـ
أكثر من  املحليون  الزعماء  فيها بعض  جمع 
مدينة  فاتخذت  واحـــد،  تحالف  ضمن  طائفة 
زحلة لقبها: »مقبرة األحــزاب«، وترجمته في 
ما  وهــو  االنتخابية.  االستحقاقات  ُمختلف 
دفـــع إلـــى خـــرق الــزعــامــات املــحــلــيــة فــي زحــلــة، 
قاعدة أحادية االنتماء الطائفي في األحزاب، 
كـــ«الــكــتــلــة الــشــعــبــيــة«، الــتــي صـــاغ مؤسسها 
الـــراحـــل جـــوزيـــف ســكــاف زعـــامـــة جــمــعــت بني 

ة في القضاء.
ّ
سلمني الُسن

ُ
املسيحيني وامل

وعليه، تخوض زعيمة التكتل ميريام سكاف، 
ــلـــة الـــوزيـــر الـــراحـــل الـــيـــاس ســـكـــاف، نجل  أرمـ
جــوزيــف، رمــز اإلقــطــاع املسيحي في املنطقة، 
مــعــركــة انــتــخــابــيــة بــلــديــة غــيــر ُمــتــكــافــئــة بني 
ــح املـــحـــبـــوب مــحــلــيــا، املـــهـــنـــدس أســعــد  ــرشــ ــ

ُ
امل

زغــيــب، املـــدعـــوم مــن قــبــل األحـــــزاب املسيحية 
الثاثة الكبرى: »القوات اللبنانية«، و»الكتائب 
الــلــبــنــانــيــة«، و»الـــتـــيـــار الــوطــنــي الـــحـــر«، بعد 

أشهر قليلة على وفاة إلياس سكاف. يتناقل 
الزحاويني حديث األرملة عن »معركة بلدية 
ضــد مــن يــحــاول إقــفــال مــنــزل الـــوزيـــر الــراحــل 
الـــيـــاس ســـكـــاف«. يــصــف الــلــبــنــانــيــون اتــحــاد 
»املحدلة«  بـ االنتخابية  املــعــارك  فــي  األحـــزاب 

التي تمر فوق الجميع.
ــي زحـــلـــة وكـــأنـــهـــا »مــعــركــة  تـــبـــدو املـــعـــركـــة فــ
األحزاب التقليدية ضد األهالي«، لوال ترؤس 
ذلك  حزبيا.  املــدعــومــة  البلدية  لائحة  زغــيــب 
وله  املدينة،  داخــل  مقبول  زغيب شخص  ألن 
تاريخ طويل من العمل في اإلدارة املحلية، من 
البلدية وعضويتها  رئــاســة  بــني  له 

ّ
تنق خــال 

فـــي الـــســـنـــوات الــعــشــريــن املـــاضـــيـــة. يتهامس 
أهـــالـــي املـــديـــنـــة أن »الـــســـت مـــيـــريـــام وضــعــت 
ــم عليها في 

ّ
ُيــســل لــم  الفيتو على زغــيــب، ألنــه 

الكنيسة«، فأعلنت الئحتها »زحلة األمانة«. 
الــذي  البلدي  ومجلسها  زحــلــة  مدينة  شّكل 

ُ
ت

يـــضـــم 21 عــــضــــوًا، الـــقـــلـــب الـــنـــابـــض لــلــقــضــاء 
ــالـــي املــنــطــقــة لــلــعــاج والـــتـــجـــارة  ومــقــصــد أهـ
البقاع  أهالي  ويجتمع  والسياحة.  والتعليم 
ــــي مـــــدارســـــهـــــا ومـــســـتـــشـــفـــيـــاتـــهـــا  األوســـــــــــط فــ
ــتـــجـــاريـــة، كـــمـــا يــلــتــقــون فــي  ومـــؤســـســـاتـــهـــا الـ
مطاعمها املنتشرة على ضفاف نهر البردوني 
عتبر زحلة 

ُ
الذي يخترق املدينة في وسطها. ت

غــنــيــة نــســبــة ملــحــيــطــهــا واألكــــثــــر قــــــدرة عــلــى 
إدارة محلية ُمستقرة، بسبب تجاوز  تحقيق 
عدد سكانها عتبة 150 ألفا بحسب ما يشير 
مــوقــعــهــا الــرســمــي عــلــى اإلنـــتـــرنـــت. يشبهها 
»أكبر  لبنان:  كثيرون بمدينة عاليه في جبل 
بــلــديــة فـــي نــطــاقــهــا الـــجـــغـــرافـــي، وأقــــــرب إلــى 
ــشــّكــل زحلة 

ُ
املــديــنــة منها إلـــى الــبــلــدة«. كــمــا ت

اتخذت مدينة زحلة لقبها 
»مقبرة األحزاب« وترجمته 

في ُمختلف االنتخابات
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عبد اللهيان في موسكو 
لبحث الملف السوري

ــيـــــس الـــــــدائـــــــرة الـــعـــربـــيـــة  ــ ــقــــى رئـ ــتــ الــ
اإليرانية  الخارجية  فــي  واألفريقية 
حــــســــن أمـــــيـــــر عــــبــــد الــــلــــهــــيــــان فــي 
مــوســكــو، أمس  الــروســيــة،  العاصمة 
األربـــعـــاء، مــســاعــد وزيــــر الــخــارجــيــة 
ــدانــــوف،  ــوغــ الـــــروســـــي مـــيـــخـــائـــيـــل بــ
وبــحــثــا تـــطـــورات الـــوضـــع الـــســـوري 
ــة  ــ ــارضـ ــ ــعـ ــ ــيــــف بـــــــن املـ ــنــ وحـــــــــــــوار جــ
ــاء  ــبــ ــة األنــ ــ ــالـ ــ ــام. ونـــقـــلـــت وكـ ــ ــظـ ــ ــنـ ــ والـ
اللهيان  عبد  أن  الرسمية  اإليــرانــيــة 
قـــــال خـــــال لـــقـــائـــه بــــوغــــدانــــوف إنـــه 
»يـــــجـــــب تـــصـــنـــيـــف كــــــل مــــــن أحــــــــرار 
الـــــــشـــــــام وجــــــيــــــش اإلســـــــــــــام ضـــمـــن 
األمم  املنظمات اإلرهابية في  الئحة 
املتحدة«، مضيفا أن بعض األطراف 

ال تزال تعارض هذا األمر وتعرقله.
)العربي الجديد(

مواجهات بين »القسام« 
واالحتالل شرقي غزة

اســـــــتـــــــهـــــــدفـــــــت قـــــــــــــــــوات االحـــــــــتـــــــــال 
اإلسرائيلي، أمس األربعاء، موقَعن 
العسكرية  الذراع  القسام«،  لـ«كتائب 
ــاس« عــــلــــى الــــحــــدود  ــ ــمــ ــ لــــحــــركــــة »حــ
الكتائب  لترّد  غــزة،  لقطاع  الشرقية 
ــذائـــف هـــــاون عــلــى آلــيــات  ــإطـــاق قـ بـ
الــتــربــيــة  وزارة  وأخــــلــــت  ــــال.  ــتـ ــ االحـ
والتعليم املدارس إلى الشرق من حّي 
دائــرة  الشجاعية، خشية من توسع 
من  ولقربهما  واالشتباك،  املواجهة 

الحدود مع االحتال.
)العربي الجديد( 

»حماس« تشيد بعملية 
رام اهلل

ــاركـــت حـــركـــة املـــقـــاومـــة اإلســامــيــة  بـ
ــاء، عملية  ــ ــعـ ــ أمــــس األربـ »حــــمــــاس«، 
أحمد  الشهيد  نفذها  الــتــي  الــدهــس 
ريـــاض شــحــادة، أمـــس األول، غربي 
رام الــلــه، والــتــي أدت إلصــابــة جنود 
تأتي  أنها  مؤكدة  عــدة،  إسرائيلين 
االحتال  انتهاكات  تواصل  ظل  في 
واستهدافه  األقــصــى،  املسجد  بحق 
ألحـــــــــــــــرار الـــــشـــــعـــــب الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي 
ــــة  ــانـ ــ ــال واإلهـ ــ ــقـ ــ ــتـ ــ بـــالـــتـــصـــفـــيـــة واالعـ
عــلــى الـــحـــواجـــز الــعــســكــريــة. وأشــــاد 
املــتــحــدث بـــاســـم »الـــحـــركـــة«، حــســام 
وشجاعته  شحادة  بالشهيد  بــدران 
وإقدامه في تنفيذه عمليته النوعية.
)العربي الجديد(

السيسي يجدد الطوارئ 
في سيناء ثالثة أشهر

ــّدد الــرئــيــس املــصــري عــبــد الفتاح  جـ
الـــســـيـــســـي، أمــــــس األربـــــــعـــــــاء، حـــالـــة 
الطوارئ في محافظة شمال سيناء، 
ملدة ثاثة أشهر، بداية من 29 إبريل/

نيسان املاضي. ونص قرار السيسي، 
فــي مــادتــه األولـــى، على فــرض حالة 
الــطــوارئ فــي املنطقة املــحــددة شرقًا 
مـــن تـــل رفــــح مــــــرورًا بــخــط الـــحـــدود 
الـــدولـــي، وحــتــى الــعــوجــة، غــربــًا من 
غــرب الــعــريــش وحــتــى جبل الــحــال، 
وشــــمــــااًل مـــن غــــرب الـــعـــريـــش مــــرورًا 
الحدود  خــط  وحتى  البحر  بساحل 

الدولية في رفح.
)العربي الجديد(

طلب التحقيق حول 
تورط لوال وديلما في 

الفساد

أمس  البرازيلي،  الــعــام  املــدعــي  طلب 
العليا  املــحــكــمــة  مــن  الــثــاثــاء،  األول 
حـــول  لــلــتــحــقــيــق  اإلذن  ــيــــة  ــفــــدرالــ الــ
ــــوال دا ســيــلــفــا  الـــرئـــيـــس الـــســـابـــق لــ
الرئيسة  مــن  مــقــربــن  وزراء  وثــاثــة 
ــــف )الـــــــصـــــــورة( و27  ــيـ ــ ديـــلـــمـــا روسـ
شــخــصــًا آخـــريـــن فـــي إطــــار فضيحة 
الــــفــــســــاد الــــتــــي تـــــطـــــاول مــجــمــوعــة 
»بتروبراس« النفطية الوطنية. كما 
طلب النائب العام فتح تحقيق بحق 
روسيف بتهمة عرقلة سير القضاء.
)فرانس برس(

صنعاء ـ العربي الجديد

فــي شــــوارع صنعاء  اليمنيون  تــجــول  أيــنــمــا 
العثور  األخيرة، يمكنهم  األيــام  وأزقتها، في 
على صورة مؤسس زعيم جماعة أنصار الله، 
حسن بــدرالــديــن الــحــوثــي، فــي الــذكــرى الـــ12 
الحكومية، بحسب  الــقــوات  أيــدي  ملقتله على 
التقويم الهجري )أعلن عن مقتله في 26 رجب 

1425/ 10 سبتمبر/أيلول 2004(.
تسبق صــورة حسن الــحــوثــي، املــوزعــة على 
ــيـــة فـــي أحـــيـــاء الــعــاصــمــة،  ــلـــوحـــات اإلعـــانـ الـ
ــدة، مــنــهــا لــقــب »الــشــهــيــد  ألـــقـــاب وأوصـــــاف عــ
ثــورة املستضعفن في وجه  القائد« و«قــائــد 
قبيل  مــن  املستكبرين«، وعــبــارات وشــعــارات 
الشهادة«،  تعشق   

ً
أمــة الــقــرآن  بثقافة  »بنيت 

انتقامية  نبرة  الــعــبــارات  بعض  حملت  فيما 
عــلــى سبيل »دمـــك الــطــاهــر طــوفــان سيجرف 

عروش املستكبرين«.
اإلعــام بصورة  إلــى وسائل  االحتفاء  وامتد 

الكويت، صنعاء ـ العربي الجديد

نــجــحــت الــجــهــود الـــدولـــيـــة والــخــلــيــجــيــة في 
املباشرة  الجلسات  انعقاد  استئناف  تأمن 
بن وفد الشرعية اليمنية ووفدي الحوثين 
ــر الــــشــــعــــبــــي الــــــعــــــام ضــمــن  ــ ــمـ ــ ــؤتـ ــ وحـــــــــزب املـ
ــجــرى فــي الكويت، 

ُ
مــحــادثــات الــســام الــتــي ت

على  املشتركة  الجلسات  انعقاد  ر 
ّ
تــعــذ بعد 

مدى ثاثة أيام. 
وركــزت جلسة أمــس، األربــعــاء، على مناقشة 
الــقــضــايــا املـــطـــروحـــة عــلــى جـــــدول األعـــمـــال. 
ووفــــقــــًا ملــــا أكــــدتــــه مــــصــــادر يــمــنــيــة مـــرافـــقـــة 
لــلــوفــديــن لـــ«الــعــربــي الــجــديــد«، فـــإن الجلسة 
الــتــي انــعــقــدت أمـــس، جـــرت خــالــهــا مناقشة 
الرؤى املطروحة من الوفدين حول العناوين 
املــــــحــــــددة فـــــي جــــــــدول األعـــــــمـــــــال، وأبـــــرزهـــــا 
إجراءات أمنية مؤقتة، وانسحاب املليشيات 
وتسليم األسلحة الثقيلة واستئناف الحوار 

السياسي.
وبحسب املصادر، فقد طرح في الجلسة التي 

تــحــولــت إلـــى مــصــدر انــتــقــادات لــلــجــمــاعــة، إذ 
ــــدى املـــســـيـــرة« الــتــابــعــة  نـــشـــرت صــحــيــفــة »صـ
الجماعة، صورته على صدر الصفحة األولى، 
»الشهيد  له حن كتبت  وكتبت وصفًا مثيرًا 
الــقــائــد... قـــرآن نــاطــق«، فيما أفـــردت صحيفة 
»الــثــورة« الرسمية األولــى في الــبــاد، ملحقًا 
ــًا بــــذكــــرى مــقــتــلــه، فــــي خـــطـــوة تــعــكــس  خـــاصـ
تــوظــيــف الــجــمــاعــة ملـــؤســـســـات الــــدولــــة الــتــي 
بالتحالف  انقابها  منذ  لسيطرتها  تخضع 
مــع الــرئــيــس املــخــلــوع عــلــي عــبــد الــلــه صــالــح، 
الــعــدو الـــلـــدود الــســابــق لــلــجــمــاعــة. إذ خــاض 
تل حسن 

ُ
األخير ضد الجماعة ست حروب ق

 عن 
ً
الحوثي خال الجولة األولى منها، فضا

قيام صالح بإخفاء جثمان مؤسس الجماعة 
ألعوام، قبل أن يوجه الرئيس الحالي عبدربه 
للجماعة  هــادي بتسليمه في 2013  منصور 
ــم تـــشـــيـــيـــع حـــاشـــدة  ــ ــراسـ ــ ــه مـ ــ ــــت لـ ــامـ ــ ــي أقـ ــتــ الــ
اليمن،  فــي  مثله  ُبني  أن  لــم يسبق  وضريحًا 
تـــحـــول إلــــى مـــــزار ألنــــصــــاره، قــبــل أن تــدمــره 
مــقــاتــات الــتــحــالــف الــعــربــي فـــي الــثــامــن من 
مايو/أيار 2015 بعد انطاق عاصفة الحزم. 

وبــحــســب وثــيــقــة مــســربــة تــداولــهــا نــاشــطــون 
وحـــصـــلـــت »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« عـــلـــى نــســخــة 
منها، فقد أصــدر القائم بأعمال األمــن العام 
لرئاسة الــوزراء، واملعن من الجماعة، محمد 
علي سوار، توجيهًا إلى القائم بأعمال وزير 
اإلدارة املحلية بصرف »ربع مليار ريال يمني 
)مليون دوالر(، كمساهمة حكومية في نفقات 
فعاليات الذكرى. بدوره، خرج زعيم الجماعة، 
بمناسبة  متلفز  بخطاب  الحوثي،  عبدامللك 
ذكــــــرى وفــــــاة شــقــيــقــه الــــــذي ورث الــجــمــاعــة 

توحيد  بعد  والحكومة.  الجماعة  بــن  حــرب 
اليمن عام 1990 وإعان التعددية السياسية 
في الباد، كان حسن الحوثي من مؤسسي 
ـــل الـــتـــوجـــه الــســيــاســي 

ّ
ـــذي مـــث ــزب الـــحـــق الــ حــ

انتخابات  أول  فــي  للترشح  وتــقــدم  الــزيــدي، 
برملانية 1993 وفاز. وخال حرب صيف 1994 

أدراها املبعوث األممي إلى اليمن، إسماعيل 
ولد الشيخ أحمد، مقترح بتشكيل لجان في 
ما يخص كل عنوان من العناوين املطروحة 
ــدول األعـــمـــال، ومــنــهــا لــجــنــة خــاصــة  عــلــى جــ
بــاملــعــتــقــلــن. وجـــــاء انـــعـــقـــاد جــلــســة جــديــدة 
ر انـــعـــقـــاد الــجــلــســات 

ّ
مــشــتــركــة بـــعـــدمـــا تــــعــــذ

تعليق  املاضية، بسبب  الثاثة  األيـــام  خــال 
الـــوفـــد الــحــكــومــة املـــشـــاركـــة، قــبــل أن تــتــدخــل 
جهود دولية وخليجية لتعيد املشاركن إلى 

الجلسات املباشرة. 
وعلى الرغم من استئناف الجلسات املباشرة، 
تــصــاعــدت الـــخـــروق املــيــدانــيــة فـــي أكـــثـــر من 
مــحــافــظــة يــمــنــيــة خــــال الـــســـاعـــات املــاضــيــة، 
حــيــث قــصــف الــحــوثــيــون وحــلــفــاؤهــم مــواقــع 
لــلــمــقــاومــة فــي الــبــيــضــاء والـــجـــوف واتــهــمــوا 
التحالف بتنفيذ غارتن في صنعاء. وأفادت 
الشعبية« في  »املــقــاومــة  مــن  مــصــادر مقربة 
ـــ«الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«،  مــحــافــظــة الـــبـــيـــضـــاء، لـ
للرئيس  واملـــوالـــن  الــحــوثــيــن  بـــأن مسلحي 
املــخــلــوع علي عبدالله صــالــح قــصــفــوا، فجر 
ــــاروخ كــاتــيــوشــا  األربــــعــــاء، بــأكــثــر مـــن 12 صـ
مناطق آل حميقان في مديرية الزاهر، وسط 

أنباء عن سقوط مصابن. 
ــاء، اتـــهـــم الـــحـــوثـــيـــون مــقــاتــات  ــنـــعـ ــــي صـ وفـ
الــتــحــالــف بــتــنــفــيــذ غـــارتـــن جــويــتــن، أمـــس، 
في مديرية ِنهم الواقعة بن صنعاء ومأرب، 
وهي املرة األولــى التي يتم فيها اإلعــان عن 
وقـــوع غـــارات جــويــة للتحالف منذ أســبــوع. 
وفي محافظة الجوف، اتهمت مصادر تابعة 
ــإطــــاق صـــــاروخ  ــة« الـــحـــوثـــيـــن بــ ــاومــ ــقــ ـــ«املــ لــ
»تـــوشـــكـــا«، اســتــهــدف مــنــزل قــائــد مـــا ُيــعــرف 

الشرعية،  للحكومة  املــوالــي  النصر«  بـــ«لــواء 
ــادر »الـــعـــربـــي  ــًا ملــــصــ ــقــ أمـــــن الـــعـــكـــيـــمـــي. ووفــ

الجديد« لم يسقط أي ضحايا.
وفــي محافظة تــعــز، قــال مــصــدر ميداني في 
»املقاومة«، لـ«العربي الجديد«، إن املليشيات 
منطقتي  إلــى  صــواريــخ  منصات  استقدمت 
الـــراهـــدة ودمـــنـــة خـــديـــر، جــنــوبــي املــحــافــظــة، 
القوات  املزيد من  إلى قيامها بحشد  إضافة 
ــز مـــواقـــعـــهـــا  ــزيـ ــعـ ــتـ ــة لـ ــريـ ــكـ ــعـــسـ واآللــــــيــــــات الـ
أما في حضرموت، فأعلنت قيادة  الدفاعية. 
املنطقة العسكرية األولى، أمس األربعاء، عن 
استمرار عمليات التفتيش بحثًا عن عناصر 
تــنــظــيــم »الــــقــــاعــــدة« فــــي مـــنـــاطـــق مـــديـــريـــات 
ــــوت، بــــعــــدمــــا ســـيـــطـــرت  ــرمـ ــ ــــضـ وصــــــحــــــراء حـ
األســــبــــوع املــــاضــــي عـــلـــى مــعــســكــر لــلــتــنــظــيــم 
ــت حــمــات فــي مــنــاطــق مــتــفــرقــة. ودعــت 

ّ
وشــن

قيادة املنطقة، في بيان تناقلته وسائل إعام 
التواصل«  »استمرار  إلى  املواطنن  رسمية، 
لــإدالء بــأي معلومات عن أماكن تواجد من 
ــة«، حــتــى يتم  ــالـ وصــفــتــهــا »الـــعـــنـــاصـــر الـــضـ

استكمال تحرير حضرموت.  
وفي موازاة املشاورات السياسية واملواجهات 

املـــيـــدانـــيـــة، كــــان الـــرئـــيـــس الــيــمــنــي، عــبــدربــه 
ــادي، يــجــتــمــع بـــوفـــد مـــن الــحــزب  ــ مــنــصــور هــ
االشتراكي اليمني برئاسة أمن عام الحزب 
عبدالرحمن عمر السقاف ونــوابــه وعــدد من 
املركزية،  واللجنة  السياسي  املكتب  أعضاء 
للمرة األولــى منذ بــدء »عاصفة الحزم« قبل 

أكثر من عام. 
ــأ«،  ــبــ وذكــــــــرت وكــــالــــة األنـــــبـــــاء الـــيـــمـــنـــيـــة »ســ
استعرض  هـــادي  أن  الــحــكــومــيــة،  بنسختها 
خـــال الــلــقــاء »جــمــلــة مــن املــحــطــات الــتــي كــان 
اليمني صانعًا وشريكًا  االشــتــراكــي  الــحــزب 
 بـــهـــا، ومــــن أبـــرزهـــا الـــوحـــدة اليمنية 

ً
فـــاعـــا

ــادرة الــخــلــيــجــيــة  ــبــ ــاح املــ ــام فـــي إنـــجـ ــهــ واإلســ
الوطني  التنفيذية، ومراحل الحوار  وآليتها 

وصواًل إلى صياغة مخرجاته.
وكــــان وفـــد االشــتــراكــي تــوجــه مــنــذ أيــــام إلــى 
الــعــاصــمــة الــســعــوديــة، بــعــدمــا كــانــت قيادته 
فــي صــنــعــاء طــــوال الــعــام املـــاضـــي، واتــخــذت 
موقفًا يدعو إليقاف حرب الحوثين وصالح 

الداخلية وكذلك التدخل الخارجي.
مـــن جــهــتــه، أوضــــح وفـــد الـــحـــزب االشــتــراكــي 
املـــتـــواجـــد فـــي الــــريــــاض، عــبــر بــيــان أصــــدره، 
ــادت الـــلـــقـــاء«، مــؤكــدًا  ــًا إيــجــابــيــة ســ ــ أن »روحـ
يمثل  التي  الدستورية  الشرعية  دعــم  »على 
ــرورة وطــنــيــة  ــا، كــــضــ ــزهــ الـــرئـــيـــس هـــــادي رمــ
والناجمة  باليمن  املحدقة  املخاطر  الجتياز 
مليشيات  لتحالف  االنــقــابــيــة  العملية  عــن 
املخلوع والــحــوثــي«. كما أشــار إلــى التمسك 
االنتقالية،  املرحلة  تنظم  التي  باملرجعيات 
 عــــن تـــأكـــيـــد تــمــســكــه بـــالـــحـــل الـــعـــادل 

ً
فـــضـــا

للقضية الجنوبية.

ــقـــل بـــهـــا مــــن الــــحــــروب مــــع صــالــح  ــتـ مـــنـــه وانـ
الدين  بــدر  يعتبر حسن  معه.  التحالف  إلــى 
الــحــوثــي )مــوالــيــد 1959 بــمــحــافــظــة صــعــدة( 
ُعــرفــت نسبة  الــتــي  للحركة  الفعلي  املــؤســس 
إليه حتى اليوم. ويتحدر حسن الحوثي من 
أســرة هاشمية، وكــان أبــوه أحد أبــرز املراجع 
سبتمبر/أيلول  ثـــورة  بعد  للزيدية  الفقهية 
1962 ضد النظام اإلمامي، والذي كانت بعض 
ــرة الــحــكــم،  ــ ــر الــهــاشــمــيــة فــيــه تــمــثــل دائــ ــ األسـ
بطريقة أو بأخرى. وكان بدر الدين الحوثي 
يعتبر األب الروحي لتنظيم »الشباب املؤمن« 
الــــذي اشــتــهــر فــيــمــا بــعــد بــحــركــة الــحــوثــيــن، 
بــعــدمــا كـــان حــســن الــحــوثــي الــقــائــد الفعلي 
أول  انـــدالع  الــتــي سبقت  الفترة  فــي  للتنظيم 

العام  الشعبي  )املــؤتــمــر  الحكم  شريكي  بــن 
واالشــتــراكــي(، كــان موقف الحوثي أقــرب إلى 
االشتراكي، وغــادر عقب الحرب مع أبيه إلى 
لبنان وإيران، ثم عاد بعد عام 1997، ليتفرغ 

إلدارة نشاط »تنظيم الشباب املؤمن«. 
قيادية  بأنه شخصية  الحوثي  عــرف حسن 
ــبــــاعــــه، وفـــــي مــنــطــقــة  مــــؤثــــرة فــــي أوســــــــاط أتــ
 للحركة ونشاطها في 

ً
صعدة التي تعد معقا

ألف  مـــران.  حــيــدان، وتحديدًا منطقة  مديرية 
نحو 43 من املازم )ما بن كتيب ومحاضرة( 
 ومــرجــعــًا لــلــحــركــة، مـــن أشــهــرهــا 

ً
تــعــد دلـــيـــا

»الـــصـــرخـــة فـــي وجــــه املــســتــكــبــريــن«، وفــيــهــا 
يرسخ لشعار الجماعة املعروف بـ«الصرخة«. 
تــســبــبــت مــخــتــلــف أنــشــطــة تــنــظــيــم »الــشــبــاب 
املؤمن« والشعارات التي يطلقها أنصاره في 
أماكن متفرقة، في أزمة مع الحكومة تطورت 
الحــقــًا إلــــى حــمــلــة عــســكــريــة بــاتــجــاه منطقة 
مـــــران، مــعــقــل الــجــمــاعــة فـــي صـــعـــدة، بــعــد أن 
من  استدعاًء  الحوثي  زعيمها حسن  رفــض 

السلطات األمنية في املحافظة بالحضور. 
بــــدأت الــحــمــلــة الــعــســكــريــة الــحــكــومــيــة فــي 18 
حــتــى  ــمــــرت  ــتــ واســ  ،2004 ــيــــو/حــــزيــــران  يــــونــ
نفسه،  العام  من  سبتمبر/أيلول  من  العاشر 
حيث نجحت القوات الحكومية في السيطرة 
الحوثي  كــان حسن  الــذي  على جبل سلمان 
يــتــحــصــن فــيــه، وقـــتـــل. وكـــانـــت حـــادثـــة مقتله 
األزمـــة، وحادثًا  على صعيد  مفصليًا  تطورًا 
أثار انتقادات واسعة، إثر الرواية التي تقول 
قتل  أنــه  يعني  بما  استسلم،  بعدما  تل 

ُ
ق إنــه 

أسيرًا، وهو األمر الذي تنفيه بعض املصادر 
الحكومية.

انتخابات حاسمة

استهداف 
إسرائيل 

لـ»العّمال«

لندن ـ نواف التميمي

ــع الــحــمــلــة الــصــهــيــونــيــة  ــ عـــلـــى وقـ
الــعــمــال فــي بريطانيا  ضــد حـــزب 
ــيـــة«،  ــلـــســـامـ ــًا لـ ــ ــاديـ ــ ــعـ ــ ــفــــه »مـ بــــوصــ
ونبرات اتهام املرشح املسلم لعمادة لندن من 
»التطرف«،  بـ أصول باكستانية، صادق خان 
وقـــبـــل نــحــو 50 يـــومـــًا مـــن مـــوعـــد »اســتــفــتــاء 
ــعـــزل بــريــطــانــيــا عــــن أوروبـــــــا،  شـــعـــبـــي« قــــد يـ
يتوجه، اليوم، 45 مليون ناخب بريطاني في 
واسكتلندا  الشمالية،  وإيرلندا  ويلز،  من  كل 
إلــــى صــنــاديــق االقــــتــــراع لـــــإدالء بــأصــواتــهــم 
فـــى أوســــع انــتــخــابــات مــحــلــّيــة مــنــذ ســنــوات. 
ـــام الــنــاخــبــن  ــراع أمــ ــتــ ـــفـــتـــح صـــنـــاديـــق االقــ

ُ
وت

محليًا  مجلسًا   124 فــي  مرشحيهم  الختيار 
يــضــم 2743 مــقــعــدًا. كــمــا يــخــتــار الــنــاخــبــون 
لندن،  من  كل  في  العمدة  ملنصب  مرشحيهم 

ويتوجه  وسالفورد.  وليفربول،  وبريستول، 
الــنــاخــبــون فــي ويــلــز، واســكــتــلــنــدا، وإيــرلــنــدا 
الشمالية النتخاب أعضاء البرملانات املحلية 

في املقاطعات الثاث. 
التصويت  انــطــاق عملية  مــن  قبيل ســاعــات 
فـــي مــخــتــلــف مــنــاطــق املــمــلــكــة املــتــحــدة، وّجـــه 
ــداًء للناخبن  ــ زعـــمـــاء األحـــــزاب الــســيــاســيــة نـ
بضرورة املشاركة واإلدالء بأصواتهم، بعدما 
 
ّ
عّبر مراقبون عن قلقهم من إقبال ضعيف ألن

معظم الناخبن يعتبرون انتخابات السلطات 
العامة.  االنتخابات  أهمية« من  »أقل  املحلية 
لهذه  املحلية  االنتخابات  أن  مراقبون  ويــرى 
سابقاتها،  مــن  أي  عــن  تمامًا  تختلف  السنة 
اختبارًا صعبًا لشعبية حزب  إنها تشكل  إذ 
العمال، وزعيمه جيرمي كوربن، وما يمثله 
األخــيــر داخـــل الــحــزب، ال سيما بــعــد الحملة 
ــتــــي اتـــهـــمـــت الـــحـــزب  ــة الــ ــيـ ــقـــاسـ الـــدعـــائـــيـــة الـ

ألعضاء بارزين، على الصعيد املحلي لحزب 
الــعــمــال الــبــريــطــانــي، تــتــعــلــق بــمــواقــفــهــم من 
حكومة االحتال وتأييدهم لعقوبات عليها 

أو مقاطعتها.
وتشي الحملة اإلسرائيلية ضد حزب العمال 
الــبــريــطــانــي بــأنــهــا ليست مــوجــهــة ضــد هــذا 
الحزب بالذات، بقدر ما هي تمثل في الواقع 
خطوة أولى في التحرك اإلسرائيلي العملي 
ــقـــادات أو تــحــركــات دولــيــة  ــتـ ملــواجــهــة أي انـ
لاحتال اإلسرائيلي وجرائمه في األراضي 
االنتقادات  اتهام موجهي هذه  املحتلة، عبر 
اإلسرائيلية،  السياسة  يــعــارضــون  ال  بأنهم 
بقدر ما يستترون خلف هذه املقولة إلخفاء 

عدائهم الحقيقي للسامية ولليهود.
وقـــــد بـــــرز هـــــذا الـــتـــوجـــه بــشــكــل خـــــاص فــي 
املـــؤتـــمـــر الــــــذي نــظــمــتــه صــحــيــفــة يــديــعــوت 
مناهضة  قبل شهر تحت شعار  أحــرونــوت 
مواجهتها  وســبــل  الــدولــيــة  املقاطعة  حــركــة 

نضال محمد وتد

تشكل بريطانيا حالة استثنائية 
تمّيزها عن باقي الدول األوروبية 
فـــــي كـــــل مـــــا يـــتـــعـــلـــق بـــتـــاريـــخـــهـــا 
الحديث وعاقاتها مع الحركة الصهيونية، 
مــنــذ أطــلــق وزيــــر خــارجــيــتــهــا آرثــــر جيمس 
ــده لـــرئـــيـــس الـــوكـــالـــة الـــيـــهـــوديـــة،  ــ بـــلـــفـــور وعــ
حــايــيــم وايــــزمــــان، بــالــتــزام حــكــومــة صاحبة 
ــن قـــومـــي لــلــيــهــود فــي  ــ ــإقـــامـــة وطـ الـــجـــالـــة بـ
فــلــســطــن. وعــلــى مــــدار الــحــربــن الــعــاملــيــتــن 
ظلت بريطانيا، عدا عن كونها راعية للحركة 
فــي سجلها  »نــقــيــة«  وأمــانــيــهــا،  الصهيونية 
اعــتــداءات سواء  أو  أي مذابح  التاريخي من 
ــفـــويـــة ضــد  كـــانـــت مــنــظــمــة أم فـــوضـــويـــة وعـ
ــر بــشــكــل خــاص  ــ ــذا األمـ الـــيـــهـــود. وانــطــبــق هــ
والحزبية  الداخلية  السياسة  تقسيمات  في 
الــعــمــال البريطاني  الــبــريــطــانــيــة عــلــى حـــزب 
مـــنـــذ تـــأســـيـــســـه فــــي مـــطـــلـــع الــــقــــرن املــــاضــــي. 
عــلــى الــرغــم مــن ذلــــك، لــم يــشــفــع هـــذا السجل 
»النظيف«، مقارنة بأحزاب يسارية أخرى في 
أوروبا اتهمت، في فترات توتر عاقاتها مع 
الحركات  الطرف عن  بأنها غضت  إسرائيل، 
النازي في  الحكم  بل وتعاونت مع  الفاشية 
الثانية  العالية  الــحــرب  قبيل  معينة  فــتــرات 
وخالها وبعدها، لحزب العمال البريطاني، 
ــيـــل،  ــرائـ صـــاحـــب الـــعـــاقـــات املـــمـــّيـــزة مــــع إسـ
حكم  طيلة  العمالية  حركتها  مــع  وتــحــديــدًا 
التاريخي  العمل  بحزب  ممثلة  الحركة  هــذه 
إلسرائيل حتى االنقاب السياسي فيها في 

العام 1976.
ومنذ أواخر األسبوع املاضي، يتعرض حزب 
العمال البريطاني لحملة صحافية وسياسية 
في إسرائيل مع اتهامه باحتضانه لعناصر 
»مــعــاديــة لليهود والــســامــيــة« ال تــتــورع عن 
واليهود،  للسامية  املناهضة  مواقفها  إبــداء 
وتــرجــمــة ذلــك إلــى نــشــاطــات حثيثة لصالح 
حركة املقاطعة الدولية ضد إسرائيل، بحسب 
 تصريحات 

ّ
االتــهــامــات. وعــلــى الــرغــم مــن أن

رئيس بلدية لندن السابق، كن ليفنغستون، 
تصّدرت هذه الحمات، وشّكلت املبرر املعلن 
لــلــحــمــلــة اإلســـرائـــيـــلـــيـــة عـــلـــى حـــــزب الــعــمــال 
الــبــريــطــانــي، إال أن تــفــاصــيــل هــــذه الــحــمــلــة، 
ومـــا تــبــّن خـــال فــصــولــهــا املــخــتــلــفــة، تشير 
إلـــى أن الــحــمــلــة تــحــولــت خـــال وقـــت قصير 
وبــســرعــة مــن رفـــض الــتــصــريــحــات املنسوبة 
لــلــيــفــنــغــســتــون إلــــى تــوســيــع نـــطـــاق الــبــحــث 
والــتــنــقــيــب عــن تــصــريــحــات ســابــقــة وقــديــمــة 
ألعضاء بارزين في حزب العمال البريطاني، 
أبرز  انتقادات لسياسات إسرائيل.  تضمنت 
ما في ذلك العودة إلى استحضار منشورات 

ويــرى هؤالء  للسامية.   بتبني خطاب معاٍد 
املتابعون أن كــوربــن أمــام اختبار هــو األهــم 
منذ فوزه بزعامة حزب العمال في سبتمبر/ 
 أي فشل قد يعني اإلطاحة 

ّ
أيلول املاضي، وأن

بــه مــن زعــامــة الــحــزب، ال سيما أن الكثيرين 
مــن خــصــومــه املــشــّكــكــن فــي قــدراتــه القيادية 
يــتــربــصــون لــانــقــضــاض عــلــيــه إذا مـــا خسر 
الحزب، كما يتوقع مراقبون ما بن 100 إلى 
ــــزداد وضــع  150 مـــن املــقــاعــد الــبــلــديــة. وقـــد يـ
كـــوربـــن صــعــوبــة إذا مـــا تــحــقــقــت الــتــوقــعــات 
ــقــــومــــي اإلســـكـــتـــلـــنـــدي  ــــزب الــ ــــحـ ــاح الـ ــسـ ــتـ ــاكـ بـ
النتخابات البرملان املحلي، على حساب حزب 

العمال، طبقًا الستطاعات الرأي األخيرة.
العمالي  الــزعــيــم  يــؤكــد  الــتــحــدي،  ــذا  هـ وإزاء 
 حــزبــهــم تخطى 

ّ
وحــلــفــاؤه داخــــل الـــحـــزب أن

ــــي شــنــهــا  ــتـ ــ حـــمـــلـــة »مـــــــعـــــــاداة الــــســــامــــيــــة« الـ
عــلــيــه خــصــومــه الــســيــاســيــون بــالــتــزامــن مع 
ــابـــات املــحــلــيــة بـــهـــدف الـــتـــأثـــيـــر عــلــى  ــتـــخـ االنـ
مرشحي الحزب ال سيما في البلديات الهامة، 
الخاصة بمنصب  االنتخابات  خصوصًا في 
»عــــمــــدة لــــنــــدن«. ويـــتـــحـــدث كــــوربــــن بــلــهــجــة 
أيــا مــن املقاعد،  لــن يخسر  متفائلة أن حــزبــه 
بـــل عــلــى الــعــكــس ســيــضــيــف مــقــاعــد جــديــدة 
اإلعــام  وسائل  متهمًا  املحلية،  املجالس  في 
زعامته  بقضية  »مهووسة«  بأنها  اليمينية 

للحزب.
وتــشــكــل لـــنـــدن الــســاحــة األكـــثـــر ســخــونــة في 
انتخابات اليوم، إذ ينافس النائب املسلم عن 
حــزب العمال املــعــارض، صـــادق خــان النائب 
اليهودي الثري عن حزب املحافظن الحاكم، 
املــرشــح زاك غــولــدســمــيــث. واتــســمــت الحملة 
االنتخابية التي قادها غولدسميث بمشاركة 
ديفيد  شخصيًا،  البريطاني  الــــوزراء  رئــيــس 
ــر دفــاعــه مايكل فــالــون الــذي  كــامــيــرون، ووزيـ
»الــراديــكــالــي« و»االنــقــســامــي«،  وصــف خــان بـــ
بالتركيز على ديانة خان اإلسامية وخلفيته 
واسعة  أثــار غضب شريحة  مــا  االجتماعية، 

من اللندنين املؤيدين للمرشح خان.
ــان فــــي حــمــلــتــه  ــ فــــي املـــقـــابـــل، رّكــــــز صــــــادق خـ
االنــتــخــابــيــة عــلــى ســيــرة حــيــاتــه، كــابــن أســرة 
والـــده سائق حافلة،  الــحــال، يعمل  متوسطة 
تــمــّكــن بــالــعــمــل الـــجـــاد واإلصــــــــرار مـــن تقلد 
مناصب حكومية رفيعة املستوى، مع التعهد 
بعدم رفع أجــور املواصات العامة ملدة أربع 
سنوات، ومعالجة مشكلة انخفاض الرواتب 
لـــدى الــعــديــد مــن الــقــطــاعــات، وتــوفــيــر بــرامــج 
تــدريــبــيــة جـــديـــدة لـــزيـــادة فـــرص الــعــمــل. كما 
العدالة  أولــويــة لقضايا  املــرشــح خــان  يعطي 
عادلة  لسياسة  قــواعــد  وإرســـاء  االجتماعية، 
على الصعيَدين الداخلي والخارجي، بما في 
ذلك مناصرة القضية الفلسطينية، ومناهضة 
اإلساموفوبيا وكافة أشكال التمييز. وعلى 
الرغم مما تشير إليه استطاعات الــرأي من 
تـــقـــّدم خــــان، وانـــتـــقـــاده لــتــصــريــحــات كـــل من 
ــاه، وعــضــو »الـــعـــمـــال« عــمــدة  الــنــائــبــة نـــاز شــ
لــنــدن الــســابــق، كـــن لــيــفــيــنــغــســتــون، ودعــمــه 
ــتـــه  تــجــمــيــد عــضــويــتــهــمــا فـــي الـــحـــزب، وإدانـ
ــــي ذلـــك  لـــلـــعـــنـــصـــريـــة بـــكـــل أشـــكـــالـــهـــا بـــمـــا فـ
بنفسه  النأي  السامية«، ومحاولته  »معاداة 
عن أي موقف قد يربطه بالتشدد أو معاداة 

عــلــى الصعيد اإلعــامــي وأمــــام الــــرأي الــعــام 
الــــدولــــي. وتـــفـــرد الــصــحــيــفــة زاويــــــة خــاصــة 
ــــذا املـــضـــمـــار لــلــحــقــوقــي والــصــحــافــي  فــــي هـ
يكتب  الـــذي  يميني،  درور  بــن  اإلســرائــيــلــي، 
بــشــكــل ثــابــت ومــســتــمــر ومــثــابــر ضـــد حــركــة 
املقاطعة الــدولــيــة، مــع تــركــيــزه أيــضــًا بشكل 
دائــم على معاقل هذه الحركة في بريطانيا 

والجامعات األميركية.
وفي السياق، تشكل الحالة البريطانية حالة 

طائفة أو فصيل في املجتمع البريطاني، بل 
ال  اليهودية،  الجالية  من  التقرب  ومحاولته 
يستبعد مــراقــبــون تــراجــع فــرص فـــوزه على 
 الــجــالــيــة 

ّ
غــولــدســمــيــث. ويــعــتــبــر هـــــؤالء أن

الــيــهــوديــة املــؤثــرة فــي لــنــدن، ومجتمع املــال 
واألعـــمـــال الــنــافــذ فـــي الــعــاصــمــة الــســيــاســيــة 
واالقـــتـــصـــاديـــة لــلــمــمــلــكــة املـــتـــحـــدة، ومــعــهــمــا 
اليمينية، حشدوا خال األسابيع  الصحافة 
املــاضــيــة ودفــعــوا بكل ثقلهم لــخــســارة خــان، 
ــابـــل دعــــــم تــــفــــّوق املــــرشــــح غــولــدســمــيــث  ــقـ مـ

املنحدر من أسرة يهودية ثرية.
ــرأي إلـــى تقدم  وتــشــيــر أحـــدث اســتــطــاعــات الــ
ــــول  ــــن أصـ ــــح الـــعـــمـــالـــي الـــبـــريـــطـــانـــي مـ ــــرشـ املـ
بــاكــســتــانــيــة، صــــادق خــــان عــلــى خــصــمــه زاك 
غــولــدســمــيــث بــــ12 نــقــطــة. ويــكــشــف استطاع 
أجرته مؤسسة »كوم ريس« لصالح إذاعة »أل 
 56 في 

ّ
بــي ســي« وتلفزيون »أي تــي فـــي«، أن

املائة ممن شاركوا في االستطاع سيصوتون 
غولدسميث.  لصالح   44 مقابل  خــان  لصالح 
وهـــــــذا يـــعـــنـــي تــــقــــدم املــــرشــــح الـــعـــمـــالـــي عــلــى 
التي  الشرسة  اإلعامية  الهجمات  مــن  الــرغــم 
هويته  على  بتركيزها  شخصيًا،  استهدفته 
اإلســامــيــة، وانـــحـــداره مــن عائلة فــقــيــرة، كما 

استهدفت حزب العمال الذي ينتمي إليه.
ــاء مــــن مــوقــع  ــ ــعـ ــ ــــس األربـ ــقـــل كــــوربــــن أمـ ــتـ وانـ
 حــمــلــة عـــلـــى مــا 

ّ
ــهـــجـــوم، فـــشـــن ــــى الـ ــاع إلـ ــدفــ الــ

ســمــاه »أيــديــولــوجــيــة االســتــقــطــاعــات« لحزب 
املـــحـــافـــظـــن. وحـــــذر زعـــيـــم حــــزب الـــعـــمـــال من 
ــــات  ــــدمـ ــــخـ والـ ــيــــات  ــفــ ــتــــشــ واملــــســ املـــــــــــــدارس  أن 
العامة األخـــرى تــواجــه  ضغوطًا جــديــدة على 
ليخلص  املحافظن،  حكم  ظل  في  ميزانيتها 
إلى أنه ال »يمكن الوثوق بهم بعد  اآلن لحماية 
ــي إشـــــــارة إلـــــى الـــســـيـــاســـات  ــتـــمـــعـــات«، فــ املـــجـ
وتــابــع  للمحافظن.   الــلــيــبــرالــيــة  االقــتــصــاديــة 
عن املوضوع نفسه: »أيديولوجية التخفيض 
ــات الـــعـــامـــة،  ــدمـ ــــرت الـــخـ ــتـــي  يــتــبــعــونــهــا دمــ الـ
وتــــركــــت هــيــئــة الـــصـــحـــة الـــوطـــنـــيـــة مــــع أســــوء 
قائمة انــتــظــار، ونـــزاع  ال لـــزوم لــه مــع األطــبــاء 

املبتدئن«، على حد تعبيره. 
ــّر كـــوربـــن عــلــى أن حـــزبـــه لن  ــ انــتــخــابــيــًا، أصـ
الـــيـــوم، وهــو  يخسر أي مقعد فــي اســتــحــقــاق 
األول  منذ توليه زعامة الحزب في سبتمبر/

أيلول املاضي خلفًا إلد مليباند.

خــاصــة، وال سيما مــع األخـــذ بعن االعتبار 
ــــدوالرات  رصـــد إســرائــيــل لــعــشــرات مــايــن الـ
فــي شمال  الــدولــيــة،  املقاطعة  ملواجهة حملة 
الــقــول إن الحالة  ــا. أو يمكن  ــ أمــيــركــا وأوروبـ
البريطانية تشكل املعركة األولى التي ينبغي 

كسبها، من وجهة النظر اإلسرائيلية.
ــإذا تمكنت الــدعــايــة اإلســرائــيــلــيــة مــن كسر  فـ
شـــوكـــة حــــزب الـــعـــمـــال الـــبـــريـــطـــانـــي، املـــوالـــي 
ــًا لــبــاقــي  ــ ــإن ذلــــك ســيــكــون درسـ إلســـرائـــيـــل، فــ
ــًا لــحــزب  األحـــــــــزاب األوروبـــــــيـــــــة، الــــتــــي خــــافــ
العمال البريطاني، لها ما تخفيه، في تاريخ 
مؤسسيها، من مواقف متذبذبة في مواجهة 

الحركات الفاشية والنازية.
ولــعــل الــافــت فــي حــالــة الــحــزب البريطاني، 
كـــون هـــذه الــحــمــلــة تــركــز بــشــكــل خـــاص على 
األعـــضـــاء مـــن األصـــــول غــيــر اإلنــجــلــيــزيــة أو 
ذوي  على  تركيزها  وبالتحديد  األوروبـــيـــة، 
األصول اإلسامية والعربية التي تمكنت من 
االندماج في املجتمع البريطاني وفي الحياة 
الـــحـــزبـــيـــة الـــبـــريـــطـــانـــيـــة، بـــمـــا يــعــكــس حــالــة 
التعدد الثقافي في الحياة البريطانية، بعيدًا 
عـــن تــأثــيــرات الــتــشــنــج الــقــومــي الــتــي تــرافــق 
 الــنــشــاط الــســيــاســي لــفــئــات املــهــاجــريــن 

ً
مــثــا

واملـــواطـــنـــن الــنــاشــطــن فـــي بـــلـــدان أوروبـــيـــة 
أخرى، كما في فرنسا وأملانيا.

ولــعــل مــن أوجــــه املــفــارقــة فــي حــالــة الــهــجــوم 
البريطاني،  الــعــمــال  اإلســرائــيــلــي على حــزب 
هــــــــو انــــــضــــــمــــــام زعــــــيــــــم حــــــــــزب »املــــعــــســــكــــر 
ــزب الـــعـــمـــل اإلســـرائـــيـــلـــي  ــ ــ الـــصـــهـــيـــونـــي« )حـ
ســـابـــقـــًا(، يــتــســحــاق هـــرتـــســـوغ، لــلــمــنــدديــن 
بقطع  واملــهــدديــن  البريطاني  العمال  بحزب 
»مظاهر  خلفية  على  الحزبن  بن  العاقات 
أعضاء  صفوف  فــي  والاسامية  العنصرية 
حـــزب الــعــمــال الــبــريــطــانــي«، عــلــى حــد قــولــه. 
هرتسوغ نفسه، كان قد تورط قبل أسبوعن 
فقط بتصريحات عنصرية ضد العرب بقوله 
الشارع اإلسرائيلي من  إن مشكلة حزبه في 

النظرة »إلينا بأننا محبون للعرب«.
ــة حـــقـــيـــقـــة كــــون  ــ ــارقـ ــ ــفـ ــ وتـــــزيـــــد مـــــن حـــــــدة املـ
الــذي أرســى أسس  الحزب  هرتسوغ يتزعم 
التمييز العنصري في القوانن اإلسرائيلية 
ضد فلسطينيي الداخل املحتل بعد النكبة. 
لسياسات  مسميات مضللة  ابتكر  أنــه  كما 
الــتــمــيــيــز، مــثــل تــســمــيــة »تـــطـــويـــر الــجــلــيــل« 
املــشــروع مشروع  للتستر على حقيقة كــون 
ــعـــرب.  ــلـــب أراضـــــــي الـ لــتــهــويــد الــجــلــيــل وسـ
وهــرتــســوغ هــو نــجــل الــرئــيــس اإلســرائــيــلــي 
األســـبـــق، الــعــقــيــد فـــي ســـاح االســتــخــبــارات 
الثانية،  العالية  الــحــرب  خــال  البريطانية 
ــوغ، وأحـــــــد أبـــــــرز نــاســجــي  ــســ ــرتــ ــم هــ ــيـ ــايـ حـ
العاقات مع حزب العمال البريطاني، سوية 
مــع وزيــــر الــخــارجــيــة اإلســرائــيــلــي األســبــق، 

البريطاني األصول أيضًا آبا إينب.
وبالعودة إلى مسألة االتهامات لحزب العمال 
البريطاني بمعاداة السامية، فمن الواضح أن 
الحملة تهدف على املدى القصير إلى تقليل 
فرص فوز مرشح حزب العمال لرئاسة بلدية 
ــول، صــدقــي خــان،  ــ لــنــدن، الــبــاكــســتــانــي األصـ
لصالح املــرشــح اليهودي األصـــول مــن حزب 
االنتخابات  في  زاك غولدسميث،  املحافظن 

املحلية التي تجرى اليوم الخميس.
أما على املدى البعيد، فإن الحملة اإلسرائيلية، 
التي تتضح دوافعها العنصرية باستهداف 
ناشطن من أصــول غير أوروبــيــة وال سيما 
إلى  تهدف  اإلسامية،  الديانة  من  كانوا  إذا 
كسر حالة الوعي الجديدة التي تشكلت في 
والقائلة  األميركيتن  القارتن  وفــي  أوروبـــا 
دون  وسياساتها  إسرائيل  انتقاد  بإمكانية 

التعرض لتهمة معاداة السامية.

حسين الحوثي كان القائد الفعلي لتنظيم »الشباب المؤمن« )محمد حويس/فرانس برس(

)Getty/ترغب إسرائيل بنجاح المرشح اليهودي المحافظ غولدسميث )أدريان دينيس

)Getty/يتمتع خان بشعبية شبابية كبيرة )روب ستوتهارت

اليوم  بريطانيا،  في  االنتخابات  تبدو 
الخميس، أكبر من استحقاق محلي، 
محلية  عــوامــل  فيها  تــتــداخــل  إذ 

التحريض  األبـــرز  عنوانها  وخارجية 
الصهيوني ضد حزب العمال، المرشح 
للفوز بعدد كبير من مقاعد المجالس 

االقتراع  األنظار على  تتركز  التمثيلية. 
لعمادة لندن، حيث تجري حملة ضد 
المرشح من جذور باكستانية، صادق 

يميني  بطعم  التصويت  ليكون  خان، 
إسرائيل  تكتفي  ال  طائفي.  عنصري 
بمحاولة التأثير على النتائج، بل ترغب، 

بأن تكون الحملة على العمال »درسًا« 
تفكر  التي  األوروبية  ــزاب  األح لبقية 

بانتقاد دولة االحتالل

يحصل اليوم

مع الحدث

استحقاق محلي بطعم 
يميني وعنصري

»درس« لبقية 
األحزاب األوروبية

متابعةذكرى

تقدم المرشح 
العمالي صادق خان 

على خصمه المحافظ

ُعرف حسين الحوثي 
بأنه شخصية قيادية 

مؤثرة بين أتباعه

خروق الهدنة تركزت 
في مناطق تعز ومأرب 

والجوف ونهم

الحملة اإلسرائيلية 
تتكثف ضد ناشطين 
من الديانة اإلسالمية

في الذكرى الـ12 لمقتل 
مؤسس جماعة 

الحوثيين، حسين الحوثي، 
حرصت الجماعة على 
احتفاء واسع بالذكرى 

في خضم التحوالت 
التي تمرّ بها

عادت الجلسات المباشرة 
بين األطراف اليمنية في 

الكويت، بينما طغت 
»األجواء اإليجابية« على 

لقاء بين الرئيس اليمني 
بوفد االشتراكي

بريطانيا

تتعّدى أهداف الحملة 
اإلسرائيلية على حزب 

العمال البريطاني الغاية 
االنتخابية الخاصة 

باستحقاق اليوم، إذ 
تسعى إلى ترسيم حدود 

الخطاب والتنوع في 
أدبيات األحزاب األوروبية

تجري االنتخابات 
المحلية البريطانية، اليوم، 

وسط حمالت يمينية 
وصهيونية تطاول 

حزب العمال وتتهمه 
بمعاداة السامية 

والتطرف. لكن يبدو أن 
الحزب تخطاها أخيرًا

باختصار

في  محلية  مجالس  ثالثة  تواجه 
ــام  أم قضائية  ــاوى  ــ دع بريطانيا 
مقاطعتها  بسبب  العليا  المحكمة 
اإلسرائيلية.  المستوطنات  منتجات 
أن  »إندبندنت«  صحيفة  وذكـــرت 
لمراقبة  الــيــهــوديــة  »المنظمة 
دعــوى  قدمت  اإلنــســان«  حقوق 
ــد الـــمـــجـــالـــس الـــبـــلـــديـــة فــي  ــ ض
ــد،  وغــون ســوانــزي  ليسترو  مـــدن 
الخاصة  المجالس  ــرارات  قـ العتبار 
تنتجها  التي  البضائع  مع  بالتعامل 
الغربية  الضفة  في  المستوطنات 

شكًال من أشكال العداء للسامية.

دعاوى ضد 
المقاطعة
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اقتصاد
وول ستريت تعيد حساباتها في ترامب

لندن ـ موسى مهدي

ماذا بعد تأكد فوز امللياردير األميركي دونالد 
ــزب الـــجـــمـــهـــوري  ــحــ ــن الــ ــب بـــالـــتـــرشـــيـــح عــ ــرامــ تــ
لــلــرئــاســة األمــيــركــيــة؟. انتقلت االحــتــمــاالت في 
وول ستريت، ومنذ ليلة أمس، نحو احتماالت فوز ترامب 
اآلن  وحــتــى  املقبل.  تشرين  نوفمبر/  فــي  أميركا  برئاسة 
صعد الــــدوالر فــي ســوق الــصــرف أمــس وإن كــانــت هنالك 
عوامل عديدة ساهمت في صعوده، ولكن كان احتمال فوز 
ترامب أحد األسباب، حسب ما ذكر مصرفيون أميركيون. 
ــواق األميركية   وقـــال مصرفي أمــيــركــي أمـــس، بـــدأت األســ
الجمهوري في  املرشح  تضع في حساباتها احتمال فوز 
تشرين  فبراير/  في  ستجرى  التي  الرئاسية  االنتخابات 
الــثــانــي املــقــبــل فـــي أعـــقـــاب انــســحــاب مــنــافــســه تــيــد كـــروز. 
وحــســب بــعــض املــواقــع اإللــكــتــرونــيــة املــصــرفــيــة، فـــإن كبار 
انتقدوا دونالد  الــذيــن  فــي »وول ستريت«  الــســوق  صناع 
تــرامــب بــشــدة، بـــدأوا إعـــادة تقييم فــوز تــرامــب وتــداعــيــات 
ــركـــي واالقــــتــــصــــاد وعـــاقـــات  ــيـ ــال األمـ ــ ــــوق املــ ــــك عـــلـــى سـ ذلـ
أميركا التجارية.  وفي هذا الصدد قال املستثمر والخبير 

األميركي جيف غيندالش ملوقع »زيرو هيدج«، إن ترامب 
باملرشحة  مقارنة  لاقتصاد  األفضل  املرشح  يكون  ربما 

الديمقراطية املحتملة هياري كلينتون. 
وحسب مسح أجرته شبكة »سي إن بي سي« التلفزيونية 
األمـــيـــركـــيـــة، فــــإن دونـــالـــد تـــرامـــب تـــســـاوى فـــي االســتــفــتــاء 
الشعبي مع هياري كلينتون من حيث نفعيته لاقتصاد 
األميركي. أمــا املسح الــذي أجــراه مركز جيمس زغبي في 
يناير/ كانون املاضي، فإن نتائجه أشارت إلى أن دونالد 
ترامب سيكون أفضل لاقتصاد مقارنة بهياري كلينتون. 
وينظر العديد من البسطاء في أميركا إلى دونالد ترامب 
ــل أعــــمــــال نـــاجـــح تــمــكــن مــــن تــنــمــيــة  ــ ــه رجـ ــ ــاس أنـ ــ عـــلـــى أســ
ثروته من مئات املايني إلى أكثر من 4.5 مليارات دوالر. 
ويعتقدون أن نجاحه التجاري الشخصي سينعكس على 

نجاح سياساته املالية واالقتصادية. 
كــمــا يــنــدفــع الــعــديــد مــن الــعــاطــلــني عــن الــعــمــل بسياسات 
ترامب الرامية إلى طرد املهاجرين وإغاق أبواب الدخول 
إلى أميركا. ورغم أن االعتقاد السائد لدى العامة، وحتى 
ــال، أن فـــوز الــجــمــهــوريــني أفضل  ــمـ الــعــديــد مــن رجــــال األعـ
أن  إال  الديمقراطي،  الــحــزب  فــوز  مــن  األمــيــركــي  لاقتصاد 

ــاءات أداء مــؤشــر »داو جــونــز« الــــذي يــقــيــس ســوق  إحـــصـ
أداء  يشير رصــد  ذلــك، حيث  تثبت عكس  »وول ستريت« 
السوق منذ عام 1900، إلى أن سوق األسهم تصعد سنويًا 
الديمقراطيون  يصعد  حينما   %9.0 بنسبة  املتوسط  في 
ولكن  الجمهوريون.  يفوز  حينما  ـــ%6.0  بـ مقارنة  للحكم 
دونالد ترامب ليس رئيسًا جمهوريًا عاديًا، فهو سيكون 
رئــيــســًا مــتــمــردًا حــتــى عــلــى حـــزبـــه. وهــــذا الــعــامــل يخيف 
الــعــديــد مـــن املــســتــثــمــريــن فـــي »وول ســتــريــت«. ولــكــن في 
مقابل نظرة البسطاء ورجل الشارع العادي، ينظر خبراء 
إلــى تــرامــب بمنظار آخــر ويــعــتــقــدون أن السياسات  املـــال 
األميركي  االقتصاد  ضــد  ستكون  اآلن  حتى  أعلنها  التي 

وستكلفه غاليًا. 
ــذا الـــصـــدد، يـــرى مــنــتــدى »أمـــيـــركـــان آكــشــن فــــوروم«  فـــي هـ
اليميني في واشنطن، أن سياسات الهجرة الصارمة التي 
تــرامــب حتى اآلن، فــي حــال تطبيقها،  أعلن عنها دونــالــد 
ستكلف امليزانية األميركية مبالغ تراوح بني 400 إلى 600 
مليار دوالر. كما أن سوق العمل األميركي سيفقد نحو 11 
مليون عامل خال العقدين املقبلني، وهو ما سيقود إلى 

تقلص الناتج املحلي األميركي بنحو 1.6 ترليون دوالر. 

إسطنبول ـ عدنان عبد الرزاق

دخـــلـــت اتــفــاقــيــة تــخــفــيــض الــــرســــوم الــجــمــركــيــة بني 
سورية وإيران بنسبة 96%، حيز التطبيق، منذ مطلع 
مايو/أيار الجاري، لتشمل السلع واملنتجات السورية 
التجارة الحرة  املصدرة إلى طهران، تنفيذًا التفاقية 

املوقعة بني البلدين منذ عام 2013 .
وتركز االتفاقية على تعزيز الخط االئتماني السوري 
اإليـــرانـــي، الـــذي يسمح بــتــدفــق الــســلــع اإليــرانــيــة إلــى 
البلدين  بــني  الجمركية  الــرســوم  وتخفيض  ســوريــة، 

تدريجيًا، حتى تصل إلى مستوى الصفر.

وأعلن مدير الجمارك اإليرانية، مسعود كارباسيان، 
بعد لقائه السفير السوري لدى إيران، عدنان محمود، 
أول من أمــس، أن إدارة الجمارك أصــدرت التعليمات 
ــز الــحــدوديــة لتطبيق  ــراكـ ــارات واملـ ــطـ الـــازمـــة إلـــى املـ
نــســبــة رســــوم جــمــركــيــة 4%عــلــى املــنــتــجــات الــســوريــة 

املصدرة إلى إيران. 
بــــدوره، وصـــف الخبير االقــتــصــادي، عــمــاد املصبح، 
ــاق بــمــزيــد مـــن الــتــبــعــيــة إليــــــران الــتــي  ــفــ تــطــبــيــق االتــ
ــدأت تـــتـــواجـــد فـــي جــمــيــع الــقــطــاعــات االقــتــصــاديــة  ــ بـ
الــســوريــة، وتــســتــحــوذ عــلــى االســتــثــمــارات الرئيسية 
فــي الــنــفــط والــصــنــاعــة والــكــهــربــاء . وكــشــف املصبح 

»الــعــربــي الــجــديــد« أن نــظــام بشار  لـــ خــال تصريحه 
الرسوم  التزم، منذ عامني، بتطبيق تخفيض  األســد 
األســواق  تغزو  التي  اإليرانية  السلع  على  الجمركية 
السورية، في حني لم تلتزم طهران، حتى مطلع هذا 
الشهر، مشيرًا إلى أن اإلنتاج السوري في أسوأ حاالته، 
بعد تهديم البنى واملنشآت الصناعية »ما يعني أن 
التبادل التجاري سيكون باتجاه واحد وطهران من 

سيستفيد من تخفيض الرسوم الجمركية ».
وأشار الخبير السوري املصبح إلى اآلثار التي يمكن 
أن تنعكس على ما تبقى من إنتاج زراعي وصناعي 
في سورية، في واقع تدفق السلع اإليرانية دون رسوم 

تـــذكـــر، مــشــيــرًا إلـــى األثـــمـــان الــتــي دفــعــتــهــا الــصــنــاعــة 
الــســوريــة وقــت وقــع بشار األســد اتفاقية مماثلة مع 
تركيا عام 2004 ودخلت حيز التنفيذ عام 2007 »على 
الرغم من أن حجم التبادل بني سورية وتركيا وصل 
نحو 3 مليارات دوالر، في حني ال يرقى حجم التبادل 

بني إيران وسورية 1،7 مليار دوالر«.
ــــوري، مــحــمــد  ــسـ ــ ــّدريــــن الـ ــيـــس اتــــحــــاد املــــصــ وكــــــان رئـ
»اتــحــاد  الـــســـواح، قــد ذكـــر أنـــه ســيــتــم افــتــتــاح مــركــز لـــ
 لــتــجــهــيــز عــدة 

ً
ــة ــافـ املـــصـــّدريـــن الــــســــوري« قــريــبــًا، إضـ

مــســتــودعــات الســتــقــبــال الــبــضــائــع الـــســـوريـــة، حيث 
سيكون العمل بإشراف االتحاد.

تخفيض الرسوم الجمركية بين إيران وسورية إلى 4 في المائة

مصطفى عبد السالم

في الشهر املاضي أعلنت 
الحكومة املصرية عن تدفق 

مليارات الدوالرات على خزانتها 
واحتياطيها األجنبي، فهذه أموال 
ممنوحة من السعودية بقيمة 23 
مليار دوالر، ومن اإلمارات بقيمة 

4 مليارات دوالر، منها مليارا 
دوالر قيل إنهما سيضافان إلى 
احتياطي البنك املركزي، وبالطبع 

لن أتحدث هنا عن مليارات أخرى 
ضخ كاستثمارات 

ُ
قيل إنها ست

في شرايني االقتصاد املصري 
عبر تأسيس عشرات املشروعات 

املشتركة، فهذه األموال لن تأتي 
بالسرعة التي يتصورها بعضهم.
وإذا كانت قروض السعودية ملصر 
ستخصص لتمويل واردات البالد 

من املشتقات البترولية، فإن الجميع 
فهم أن ملياري اإلمارات تمت 

إضافتهما بالفعل إلى احتياطي 
البنك املركزي، ملساعدته في احتواء 
اضطرابات أسواق الصرف، ووقف 

الزحف املجنون للدوالر.
ومن هنا توقع الجميع ارتفاع 
احتياطي مصر األجنبي إلى 

18.5 مليار دوالر نهاية أبريل 
املاضي مقابل 16.5 مليار دوالر 

في مارس املاضي، وإذا ما أضفنا 
450.2 مليون دوالر إيرادات 

إضافية ناتجة إما عن تراجع 
الواردات بسبب القيود املفروضة 
عليها، أو من أنشطة الصادرات 

والتحويالت وقناة السويس فإن 
رقم االحتياطي يقترب من 19 
مليار دوالر، بل يزيد على هذا 

الرقم، خاصة مع توفير نحو %50 
من فاتورة استيراد املشتقات 

البترولية، ذلك أن السعودية تعهدت 
بتوفير 700 ألف طن مشتقات 
بترولية شهريا وهو ما يعادل 

نصف احتياجات البالد.
لكن االحتياطي بلغ 17 مليار 

دوالر حسب أرقام املركزي أمس، 
بأقل من مليارين عن التوقعات 

السابقة. وإضافة للتوقعات 
بزيادة احتياطي مصر األجنبي 

كانت هناك توقعات أخرى 
بحدوث استقرار ملحوظ في 

سوق الصرف، فاملبلغ املمنوح 
من اإلمارات كان سيعطي البنك 
املركزي قدرة أكبر على املناورة 
ومحاربة املضاربني، كما يعطيه 
قدرة أكبر على تمويل الواردات.
لكن األمرين )زيادة االحتياطي 

واستقرار سوق الصرف( لم 
يتحققا، فاالحتياطي زاد %2.9 

خالل إبريل، أما الدوالر فقد عاود 
االرتفاع.

نعود لنسأل إذن أين ذهبت أموال 
اإلمارات والسعودية؟

هناك سيناريوهات يمكن طرحها، 
أولها أن املساعدات الخليجية لم 

تصل بعد، وهذا هو االحتمال 
األقوى، وثانيها أن املساعدات 

وصلت، لكن تم »ركنها على جنب« 
ألغراض سداد الدين املستحق 

على مصر في يوليو بقيمة 1.7 
مليار دوالر، وهذا االحتمال 

يتنافى مع األعراف الدولية، ذلك 
أن أية أموال تصل إلى البنك 

املركزي تتم إضافتها لالحتياطي 
واإلعالن عنها، واالحتمال الثالث 

أن االحتياطي استنزف بشدة 
خالل إبريل، وبالتالي فإن األموال 
الطازجة غطت هذا التراجع، وهذا 

احتمال ضعيف.

أين المليارات؟

كوبا تجني 
ثمار االنفتاح

ــو  ــحــ تــــــتــــــجــــــه كـــــــــوبـــــــــا نــ
انــتــعــاش ســيــاحــي كبير 
في أعقاب زيارة الرئيس 
ــا األخـــيـــرة  ــامــ بــــــاراك أوبــ
التي ساهمت في انفتاح 
االستثمارات  على  كوبا 
ــي أولــــى  ــ األمـــيـــركـــيـــة. وفـ
بــــــــــــــــــــــوادر االنــــــــتــــــــعــــــــاش 
أمس  السياحي، وصلت 
السياحية  السفن  أولـــى 
إلــــــى شـــــواطـــــئ  هـــافـــانـــا 
قادمة من مدينة ميامي 
هافانا  وتعد  األميركية. 
مـــــــــن املـــــــــــــــدن الــــــجــــــذابــــــة  
للسياح األميركيني قبل 
ثورة فيدل كاسترو التي 
النظام  إلــى  حولت كوبا 
الشيوعي. و تعج هافانا 
التقليدية  بــاالحــتــفــاالت 
ــة،  ــراقـــصـ ــيـــقـــى الـ واملـــوسـ
إضـــــــــافـــــــــة إلـــــــــــى املــــــنــــــاخ 
املـــــعـــــتـــــدل والـــــشـــــواطـــــئ 
والـــشـــمـــس الـــتـــي تــجــذب 
وكانت  الغربي.  السائح 
ــا  ــوبــ الـــــســـــيـــــاحـــــة فــــــــي كــ
قـــــــــد اقـــــــتـــــــصـــــــرت خــــــال 
على  الشيوعية،  العقود 
جـــيـــوب مـــن املــنــتــجــعــات 
ــة املــــعــــزولــــة  ــيــ ــاحــ ــيــ ــســ الــ
ــع. وحـــســـب  ــمـ ــتـ ــــن املـــجـ عـ
اإلحــصــائــيــات األخــيــرة، 
ضــــاعــــفــــت كـــــوبـــــا ثــــاث 
مرات حصتها في سوق 
الــســيــاحــة فــي الــكــاريــبــي 
فــي العقد األخــيــر، حيث 
يفوق عدد السياح الذين 
يــــــــزورون كـــوبـــا ســنــويــًا 
سائح.  مليوني  حــوالــى 

)Getty(

2.5 مليار دوالر تبادل تجاري بين المغرب والسعودية 
برئاسة  المغربي  السعودي  األعمال  مجلس  التقى 
المغاربة.  المسؤولين  من  بعدد  الحمادي  محمد 
وتناولت اللقاءات سبل تعزيز عالقات التعاون المشترك 
المشاريع  وإقامة  التجاري  التبادل  حجم  لزيادة 
حجم  أن  ويذكر  البلدين.  بين  المشتركة  االستثمارية 
التجارة بين البلدين بلغ 2.52 مليار دوالر في عام 2014، 
للمملكة  منها  النفطية  السعودية  الصادرات  تمثل 

المغربية أكثر من 75%، أي ما يعادل 1.9 مليار دوالر.

ارتفاع أرباح سيمنس األلمانية 
فصلية  أرباحًا  األلمانية  سيمنس  مجموعة  حققت 

السنة  من  الثاني  الربع  في  بسهولة  التوقعات  فاقت 
مثل  األنشطة،  بعض  تعافي  إن  قالت  لكنها  المالية، 
متوقعًا.  كان  مّما  أبطأ  تكون  قد  المصانع،  ميكنة 
وحسب وكالة رويترز، قفزت أرباح المجموعة الصناعية 

28% مدعومة برفع العقوبات عن إيران.

النفط عند 45 دوالرًا للبرميل
استقرت أسعار النفط، أمس، بعد تراجعها على مدى 
تباطؤ  يؤدي  أن  من  مخاوف  بسبب  متتاليين  يومين 
النمو االقتصادي العالمي وارتفاع اإلنتاج في المنطقة 
وفي  العالمي.  المعروض  تخمة  زيادة  إلى  العربية 
لندن، جرى تداول خام القياس العالمي مزيج برنت في 

العقود اآلجلة عند 45.02 دوالرا للبرميل، بزيادة خمسة 
سنتات عن التسوية السابقة.

تراجع مبيعات التجزئة 
يوروستات،  األوروبي  االتحاد  إحصاءات  مكتب  قال 
أمس، إن مبيعات التجزئة في منطقة اليورو تراجعت 
بفبراير/  آذار مقارنة  أكثر مما كان متوقعًا في مارس/ 
شباط، مع استمرار انخفاض مشتريات المستهلكين من 

األغذية والمشروبات والتبغ.
التجزئة  انخفض مؤشر مبيعات  رويترز،  وحسب وكالة 
الذي يعتبر مقياسًا إلنفاق األسر 0.5% على أساس شهري 

في مارس/ آذار.

أخبـار
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فزّاعة إيران تعّمق خالف المعونات العسكرية

محادثات نتنياهو وأوباما: طريق مسدود

ترامب يقترب من حكم »العالم الحر«

هناك من ال يرغب أن 
يُثبت أوباما دعمه غير 

المحدود لدولة االحتالل

القدس المحتلة  ـ نضال محمد وتد

تـــواصـــل الــحــكــومــة اإلســرائــيــلــيــة 
إدارة  عـــلـــى  لـــلـــضـــغـــط  ــا  جــــهــــودهــ
ــاراك أوبــامــا،  الــرئــيــس األمــيــركــي بـ
األميركية  العسكرية  املعونات  حجم  لزيادة 
إلســرائــيــل بــمــوجــب مــذكــرة الــتــفــاهــم األمنية 
لتحديد  إبرامها  يفترض  التي  البلدين  بني 
هذه املعونات على مدار العقد املقبل. وتعتمد 
الـــحـــكـــومـــة اإلســـرائـــيـــلـــيـــة، بـــشـــكـــل أســــاســــي، 
تهدد  التي  األخطار  التهويل من حجم  على 
ــة االحـــتـــال بــفــعــل االتـــفـــاق الــنــووي  أمـــن دولــ
بــتــحــمــل  إيــــــــران، مــطــالــبــة إدارة أوبــــامــــا  مــــع 
مسؤوليتها عن »تعاظم هذه األخطار« بفعل 

االتفاق املذكور.
وعلى الرغم من أنه كان يفترض االنتهاء من 
التوصل لهذه املذكرة في صيف العام 2015، 
إال أن فشل رئيس حكومة االحتال بنيامني 
نتنياهو في إحباط االتفاق النووي مع إيران، 
وتحديدًا أن يشمل االتفاق قيودًا شديدة على 
الــتــرســانــة الــصــاروخــيــة اإليــرانــيــة وال سيما 
الصواريخ العابرة للقارات والغاف الجوي، 
إلــى استغال  الحالي،  العام  دفعه في مطلع 
الــواليــات  فــي  الداخلية  السياسية  األوضـــاع 
املتحدة، وال سيما االنتخابات األميركية من 
جــهــة، وضــعــف الــحــزب الــديــمــقــراطــي الحاكم 
فــي غــرفــتــي الــكــونــغــرس األمــيــركــي مــن جهة 
بــأن حكومته قد تفضل  التلميح  إلــى  ثانية، 
تأجيل وإرجاء تحديد شروط مذكرة التفاهم 
بشأن هذه املعونات بانتظار انتخاب رئيس 

جديد ووصول اإلدارة الجديدة.
 حكومة نتنياهو تراجعت 

ّ
وعلى الرغم من أن

الحــقــًا عــن هـــذا املــوقــف املــعــلــن خـــال شهري 
فــبــرايــر/شــبــاط ومـــــــارس/آذار املــاضــيــني، إال 
أن رسالة أعضاء مجلس الشيوخ األميركي، 
 أوبــامــا 

ّ
الــتــي وقــــع عــلــيــهــا 83 عـــضـــوًا، لــحــث

عــلــى قــبــول املــوقــف اإلســرائــيــلــي بــرفــع حجم 
إلــــى 40 مــلــيــار دوالر، عــلــى مـــدار  املـــعـــونـــات 
الــعــقــد املــقــبــل، عــلــى األقــــل، أعــــادت مــن جديد 
طـــرح طبيعة وأســبــاب الــفــجــوة الــقــائــمــة بني 
سيما  وال  أوبــامــا،  وإدارة  نتنياهو  حكومة 
أن الجهات األمنية والعسكرية في إسرائيل، 
دعـــت فــي أكــثــر مــن مــنــاســبــة لــلــمــســارعــة إلــى 

التوقيع على مذكرة التفاهم.
ووفــقــًا لــتــقــديــر مــوقــف خـــاص أصــــدره مدير 
لجامعة  التابع  القومي  األمـــن  أبــحــاث  مــركــز 
ــيــــب، الـــجـــنـــرال عــــامــــوس يــــادلــــني، فـــإن  تــــل أبــ
املــحــادثــات بــني الــطــرفــني دخــلــت فــي »طــريــق 
ــادلــــني أهـــمـــيـــة كــبــيــرة  ــدود«. ويـــنـــســـب يــ ــ ــسـ ــ مـ
لــرســالــة أعــضــاء مجلس الــشــيــوخ األمــيــركــي 
من حيث كونها تعكس إجماعًا لدى الحزبني 
الجمهوري والديمقراطي، على االلتزام بأمن 
إسرائيل، وأيضًا على وجوب ضمان التفوق 
الــعــســكــري الــنــوعــي إلســـرائـــيـــل عــلــى مجمل 

الدول العربية ودول منطقة الشرق األوسط.
ويرى يادلني أن السبب أو الخاف الجوهري 
الرئيسي بني الطرفني يكمن في كون اعتقاد 
إدارة أوباما أن االتفاق النووي مع إيران، قد 

اإلدارة  منظور  مــن  اإلسرائيلية،  القيم  وبــني 
األميركية. وبينما ترى إدارة أوباما أن الحل 
هو  والفلسطينيني  إسرائيل  بــني  السياسي 
الــضــمــان األفــضــل ألمـــن إســرائــيــل، فـــإن دولــة 
أن أي انسحاب من الضفة  االحــتــال، تعتبر 
الغربية من شأنه فقط أن يزيد من األخطار 
التي تهدد أمنها. وُيضاف إلــى ذلــك االدعــاء 
لن  الفلسطينيني  مــع  الحل  بــأن  اإلسرائيلي 
ــار الــتــي تــمــثــلــهــا إيـــــران وكــذلــك  ــطـ يــزيــل األخـ

حزب الله.
الجنرال  تقدير  بحسب  الثالثة،  املرتبة  وفي 
عاموس يادلني، يأتي تراجع مكانة أو صفة 
إسرائيل باعتبارها الحليف األمثل من حيث 
والعامة  األساسية  واملــبــادئ  القيم  منظومة 
للواليات املتحدة في الشرق األوسط. وتتمثل 
الفجوة أو التراجع في هذه املكانة الخاصة، 
ــا تــعــتــبــر أن الــشــرق  ــامــ فـــي كــــون عــقــيــدة أوبــ
األوســــط كــكــل أقـــل أهــمــيــة لــلــواليــات املتحدة 
الــهــادئ، وال  مقارنة بمناطق آسيا واملحيط 
لــم تــعــد تعتمد  املــتــحــدة  الـــواليـــات  سيما أن 
على الشرق األوسط لضمان أمنها في مجال 

الطاقة والوقود.
ومن حيث التوقعات، فقد نجم الخاف أيضًا 

بــفــعــل الــتــبــايــن فــي تــوقــعــات الــطــرفــني بشأن 
توقعت  ففيما  املقبل.  للعقد  املعونات  حجم 
ــادة كــبــيــرة في  إســرائــيــل أن تحصل عــلــى زيــ
أوباما  إدارة  فــإن  األميركية،  املعونات  حجم 
املعونات لسقف ال يتعدى  رفــع  عــن  تحدثت 

مــقــابــل  ســـنـــويـــًا،  دوالر  ــلـــيـــارات  مـ  3.7 مــبــلــغ 
أكــثــر مــن أربــعــة مــلــيــارات بحسب التوقعات 

اإلسرائيلية.
وإحـــدى نــقــاط الــخــاف اإلضــافــيــة تتمحور 
حول طلب اإلدارة األميركية التزام إسرائيل 
املــقــدمــة لها.  بــعــدم طــلــب زيــــادة للمعونات 
ــــى مــعــضــلــة أخــــرى  كـــذلـــك يــشــيــر يــــادلــــني إلـ
األميركية،  املعونات  توزيع  بكيفية  تتعلق 
وال سيما بعد إلغاء تمويل مشروع طائرة 
أميركية  أمــوال  الفي اإلسرائيلية، وتحويل 
إلسرائيل لشراء أسلحة إسرائيلية الصنع 
وتطوير الصناعات العسكرية اإلسرائيلية 
من جهة، وأن تأخذ إسرائيل بعني االعتبار 
تــــواجــــه اإلدارة  ــتـــي  الـ الـــخـــاصـــة  املـــصـــاعـــب 
األمـــيـــركـــيـــة فــــي رصـــــد وإقـــــــــرار مـــيـــزانـــيـــات 
إضافية، وال سيما في ضوء العجز الكبير 
جهة  مــن  األميركية  الفدرالية  امليزانية  فــي 

ثانية.
املوضوع  الخاف في  ليادلني، يشكل  ووفقًا 
الــفــلــســطــيــنــي مـــثـــااًل آخــــر عــلــى الـــفـــجـــوة في 
املواقف األميركية واإلسرائيلية، وتحديدًا في 
الربط الذي تريده إدارة أوباما بني املعونات 
الفلسطيني،  املسار  في  التقدم  األمنية وبني 
وربـــط ذلــك أيــضــًا بـــ«املــيــراث« الـــذي سيتركه 
أوباما وراءه. هناك من ال يرغب في إسرائيل، 
ــرام مــذكــرة  ــ ــال إبــ ــا، فـــي حــ ــامــ أن يــحــصــل أوبــ
الــتــعــاون خــال واليــتــه، على فرصة إضافية 
ــدى مــســانــدتــه ودعــمــه  يــثــبــت مـــن خــالــهــا مــ
غير املــحــدوديــن ألمــن إســرائــيــل، وهــو مــا قد 
يــســّهــل عــلــى أوبـــامـــا الــتــحــرك فـــي املــوضــوع 
الفلسطيني، دون أن يكون عرضة التهامات 

له بالتفريط بأمن إسرائيل.
ــرًا يـــعـــتـــبـــر يـــــادلـــــني أن أحــــــد أســـبـــاب  ــ ــيــ ــ وأخــ
الخافات بني الطرفني يكمن في انعدام الثقة 
أوبــامــا ونتنياهو، وســوء  بــني  بشكل مطلق 
الــعــاقــات الــشــخــصــيــة بـــني الــرجــلــني، والـــذي 
بــلــغ أوجــــه فـــي الـــعـــام املـــاضـــي فـــي املــواجــهــة 
بــني الــرجــلــني على خلفية االتــفــاق مــع إيــران 
ومحاوالت نتنياهو إحباط االتفاق من داخل 

الكونغرس األميركي.
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سياسة

رغم مواقفه التي ال 
تتماشى مع المبادئ 

الجمهورية المحافظة، 
تمّكن دونالد ترامب من 

التغلّب على 17 مرّشحًا 
لينال ترشيح الحزب لرئاسة 

الواليات المتحدة

اإلدارة  خالف  نقاط  أبرز  يادلين،  عاموس  أبيب،  تل  لجامعة  التابع  القومي  األمن  أبحاث  مركز  مدير  أصدره  موقف  تقدير  يلخص 
األميركية مع إسرائيل التي أّخرت إنجاز مذكرة التفاهم األمنية التي يفترض إبرامها لتحديد قيمة المعونات العسكرية لالحتالل

)Getty/تنعدم الثقة بين أوباما ونتنياهو )مارك ويلسون

واشنطن ـ جو معكرون

الــبــرقــيــات مـــن الـــســـفـــارات األمــيــركــيــة حــول 
في  الخارجية  وزارة  على  ستنهال  الــعــالــم 
حــّي فــوغــي بــوتــوم، واشــنــطــن، خــال األيــام 
هــواجــس حلفاء  املقبلة، تحمل  واألســابــيــع 
ــــذا الـــتـــحـــّول  ــــول الـــعـــالـــم مــــن هـ واشـــنـــطـــن حـ
ــي الـــســـيـــاســـة األمــــيــــركــــيــــة. فــا  ــ ــــع فـ

ّ
 املــــتــــوق

شيء بعد اآلن سيمنع رجل األعمال الثري 
ــد تــــرامــــب مــــن نـــيـــل تـــرشـــيـــح الـــحـــزب  ــالــ دونــ
الــجــمــهــوري ليصبح على قــاب قــوســني من 

حكم »العالم الحر«.
وبــــعــــد ســــبــــاق رئـــــاســـــي بـــــني 17 مـــرشـــحـــًا 
مــنــاظــرات حـــادة وإهــانــات  جمهوريًا شهد 
ل 

ّ
ليمث النهاية  حتى  تــرامــب  بقي  متبادلة، 

ــــزب الـــرئـــيـــس الــــــــ16 لـــلـــواليـــات املـــتـــحـــدة،  حـ
أبراهام لينكولن، في االنتخابات الرئاسية، 
املواقف  أن  مــن  الــرغــم  على  املقبل،  الخريف 
التي يقترحها ترامب ال تتماشى مع املبادئ 
الجمهورية املحافظة من ناحية السياسات 
املالية واالجتماعية والخارجية. يقود رجل 
قومية  بــشــعــارات  شعبوية  حملة  األعــمــال 
دخــول  لــوقــف  أواًل«  بـــ«أمــيــركــا  يختصرها 
وتقليص  شرعية،  غير  بطريقة  املهاجرين 

الــعــام، وتعزيز قــوة العسكر، ووقــف  الــديــن 
حماية الحلفاء من دون مقابل. وعلى الرغم 
صعوده  يؤشر  السياسية،  خبرته  قلة  مــن 
إلى يأس الجمهوريني من املؤسسة الحزبية 
األمــيــركــي بتغطية  ونتيجة هــوس اإلعـــام 
تـــرامـــب مـــن دون تــقــيــيــم ســيــاســاتــه بجدية 
أو مــحــاســبــتــه عــلــى مــســيــرتــه. بــعــض هــذا 
اإلعــام يصف تــرامــب، الــيــوم، بأنه »مرشح 
الــــكــــرمــــلــــني«، فــــي وقـــــت تــســتــقــطــب حــمــلــتــه 
ناخبني جددًا، بعضهم يميني متطرف، إلى 
الحزب الجمهوري، وتشجع على العنف في 
بعض األحيان، وقد يزداد التوتر اآلن بعد 

التأكد من نيله ترشيح الحزب.
ــد انـــتـــخـــابـــات  ــعـ ــتــــرامــــب بـ ــــوز لــ ــفـ ــ ــاب الـ ــطــ خــ
كــان هادئًا ووحدويًا،  األول،  أمــس  إنديانا، 
وســتــكــون األنــظــار مــوّجــهــة إلــيــه فــي الفترة 
ــا إذا كــــــان هــــــذا الـــرجـــل  ــ املـــقـــبـــلـــة ملـــعـــرفـــة مـ
ســـيـــحـــاول تـــعـــديـــل خـــطـــابـــه والــــتــــقــــارب مــع 
أمام  الرئيسي  التحدي  الحزبية.  املؤسسة 
تــرامــب يكمن فــي تــجــاوز كــل مــا قــالــه خال 

الحمات االنتخابية حتى اليوم.
األهــم بالنسبة لترامب، أنه ال ضــرورة بعد 
الــفــوضــى في  بــســيــنــاريــوهــات  للتكهن  اآلن 
املؤتمر الحزبي في أوهايو، الصيف املقبل. 
مضض  على  رضــخــت  الحزبية  فاملؤسسة 
لـــ«تــســونــامــي« تــرامــب الــــذي ســيــقــود حزبًا 
جــمــهــوريــًا يتحفظ عــلــى أفــكــاره وأســلــوبــه. 
ــفـــوا تـــرامـــب« بــني الــجــمــهــوريــني  حــمــلــة »أوقـ
انــقــســمــت اآلن بـــني مــعــســكــر أول يــقــر بــأنــه 
املــرشــح الــوحــيــد الـــذي يــجــب دعــمــه حفاظًا 
عــلــى وحــــدة الـــحـــزب، ومــعــســكــر آخـــر يــؤكــد 
أنــه لن يصّوت أبــدًا لترامب. قد يتعزز اآلن 
الحديث في األوساط الجمهورية عن فكرة 
 عن ترامب. 

ً
طرح مرشح ثالث ليكون بديا

لكن املؤسسة الحزبية ترفض تقويض بنى 
الحزب التحتية ولن يكون من السهل إيجاد 

مـــرشـــح يـــتـــطـــّوع ملــهــمــة تــحــتــاج إلــــى قـــدرة 
الحزب  رئــيــس  الــذاتــي.  التمويل  مــن  كبيرة 
الـــجـــمـــهـــوري، ريـــنـــس بـــريـــبـــوس، غـــــّرد عبر 
مرشح  سيكون  »ترامب   

ّ
إن  

ً
قائا »تويتر«، 

الــحــزب الــجــمــهــوري«، داعــيــًا إلـــى »التركيز 
عــلــى هـــيـــاري كــلــيــنــتــون«. لــكــن ُيــتــوقــع أن 
تــــخــــرج تـــبـــاعـــًا أصــــــــوات جـــمـــهـــوريـــة تــؤيــد 
كلينتون نتيجة رفضها املطلق لترامب، ال 
ومــن مسؤولي  املحافظة  النخب  من  سيما 
ني. هذا األمر سيساعد 

َ
األمن القومي السابق

ــال. لــكــن الــتــحــدي  ــحــ كــلــيــنــتــون بــطــبــيــعــة الــ
أمامها ليس فقط شعبيتها املنخفضة، بل 
قـــادر على  فــي تمّكنها مــن صياغة خــطــاب 

استقطاب الجمهوريني املنزعجني من 
تـــرامـــب مـــع االســـتـــمـــرار بــمــغــازلــة الــقــاعــدة 
ــتــــي تـــلـــتـــف حــــــول مــنــافــســهــا  الــــيــــســــاريــــة الــ
ســانــدرز.  بيرني  السيناتور  الــديــمــقــراطــي، 
عدديًا  ترشيحها  مسألة  حسمت  كلينتون 
أمــام ساندرز في  الرغم من خسارتها  على 
 طــريــق فـــوز ســانــدرز 

ّ
واليــــة إنــديــانــا، إذ إن

ــزال شــبــه مستحيل  ــ يـ الـــحـــزب ال  بــتــرشــيــح 
في  البقاء  حسابيًا. وأصبح هدف ساندرز 
السباق حتى املؤتمر الحزبي ليفرض قدر 
اإلمــكــان على هــيــاري واملــؤســســة الحزبية 

جدول أعمال يساريًا.
كــروز،  تيد  السيناتور  الجمهوري  املــرشــح 
الـــذي أعــلــن خــروجــه مــن الــســبــاق الــرئــاســي 
ــانـــا، فــشــل فـــي إدارة  ــديـ بــعــد انـــتـــخـــابـــات إنـ
التحّول في حملته خال األسابيع األخيرة. 
وأمام هذه التطورات، يصعب على املرشح 
ــّد الــجــســور مع  الــجــمــهــوري »املـــفـــتـــرض« مــ
بعض منافسيه السابقني لتوحيد صفوف 
ــانــــت شــخــصــيــة فــي  الـــــحـــــزب، فـــإهـــانـــاتـــه كــ
معظم األحيان، لكن املعركة التي بــدأت مع 
هياري لها ضوابط وحسابات مغايرة عن 

حسابات االنتخابات التمهيدية.

أزال أكبر خطر ُيمكن أن يهدد أمن إسرائيل، 
فــيــمــا تـــدعـــي الــحــكــومــة اإلســرائــيــلــيــة، تحت 
قـــيـــادة بــنــيــامــني نــتــنــيــاهــو، أن هــــذا االتـــفـــاق 
بالذات يزيد من املخاطر األمنية، وال سيما 
ــــران الــعــســكــري في  ــه ال يــتــطــرق لــنــشــاط إيـ أنـ
مــجــال الــصــواريــخ بــعــيــدة املـــدى وخصوصًا 
القادرة على حمل رؤوس نووية أو كيماوية. 
ويـــضـــاف إلـــى ذلـــك الـــدعـــم الــعــســكــري لــلــدول 
العربية، التي ستحظى بدورها بترسانة من 
الخليج،  دول  وال سيما  املــتــطــورة،  األسلحة 

ملواجهة الخطر والتهديدات اإليرانية.
األهم  يكون  وقــد  الثاني،  الجوهري  الخاف 
مـــن حــيــث دالالتــــــه الــســيــاســيــة املــســتــقــبــلــيــة، 
انتفاء  أو  بانقطاع  يــادلــني،  بحسب  يتعلق، 
ــاد بـــني الــقــيــم األمــيــركــيــة  ــذي ســ ــ الــتــمــاهــي الـ

تحليل

■  #سيرغي_الفروف: بشار ليس حليف #روسيا وقد دعمناه في محاربة 
#اإلرهاب وحفاظًا على الدولة السورية

■  رئيس أركان الجيش اإلسرائيلي األسبق دان حلوتس: مصلحتنا 
االستراتيجية تقتضي بقاء نظام #األسد

■  #رياض_ حجاب: قبل الحديث عن العودة للعملية السياسية يجب 
تحسني الوضع اإلنساني وإيقاف نزيف الدم #سورية #حلب_تحترق

■  وزير الخارجية الفرنسي جان مارك آيرولت: ال بد من فعل كل شيء 
ممكن إلعادة تفعيل #الهدنة_في_سورية

■  منظمة العفو الدولية تقول إن 700 شخص محتجزون منذ أشهر في 
ظروف صادمة بعامرية الفلوجة في #األنبار #السلطات_العراقية_نائمة

ف إدانة، وها 
ّ
■  غّيرنا األمني العام لجامعة الدول العربية فّكرنا رح يوق

هو يدين التصعيد العسكري في #حلب

■  راح األخضر اإلبراهيمي وجاء األسود #دي ميستورا وحلب الشهباء 
صارت حلب الحمراء، الواضح أنهم ناويني يمرروا كل األلوان على الشعب 

السوري #سورية_صامدة

■  محافظة #حلب تستلم شحنة تحمل 6 أطنان من األدوية وخمس 
سيارات إسعاف من وزارة الصحة لدعم املنظومة الطبية فيها #شكرًا_

خجلتونا

■  قافلة تنقل جرحى وقتلى حزب الله تدخل لبنان اآلن آتية من جبهات 
#حلب، حزب الله يطلب التبرع بالدم وفتح الطرق ملرور موكب الجرحى، 

ملاذ لم يحمل معه دماء األهالي التي زرعها في #أرض_الصهباء

■  مجلس الوزراء املصري يعتمد الخطة العاجلة الستعادة الحركة 
السياحية السيسي_معروض_للبيع

■  املستوطنات تقطع أوصال #فلسطني حتى بات ذهاب األطفال إلى 
مدارسهم مغامرة محفوفة باملخاطر

اإلسرائيلي  الجانب  من  اإلدارة  سوء  أن  إلى  يادلين  عاموس  الجنرال  يشير 
الواليات  مع  التفاهم  مذكرة  على  التوقيع  دون  وحال  منع  ما  هو 
تدفع  خاطئة،  إسرائيلية  سياسة  عن  ناجمة  أنها  ويعتبر  المتحدة. 
إسرائيل ثمنًا باهظًا بسببها وال سيما في المجال الذي تدعي فيه إدارة 
أوباما أنها كانت اإلدارة األكثر تعاونًا وتجاوبًا مع إسرائيل فيه. ويدعو 
يادلين إلى وجوب تحريك المفاوضات بين الطرفين الستكمال اتفاقية 

المعونات األميركية في مجمل المجاالت.

أخطاء رئيس الحكومة
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صنعاء ـ فاروق الكمالي

تـــحـــركـــت الـــحـــكـــومـــة الــيــمــنــيــة فــي 
اتجاه استئناف نشاط املؤسسات 
االقــتــصــاديــة املــعــطــلــة فـــي مــديــنــة 
املــكــا بــمــحــافــظــة حــضــرمــوت )جـــنـــوب شــرق 
الــقــاعــدة،  الــبــاد( فــور دحــر مسلحي تنظيم 
إنقاذ  التحرك  هــذا  من  الحكومة  وتستهدف 
االقـــتـــصـــاد املــــتــــردي بـــاملـــديـــنـــة بــســبــب نــهــب 
املصرفي  الــقــطــاع  وجـــاء  للمدينة.  املسلحني 
فــي مــقــدمــة الــقــطــاعــات الــتــي أولـــت الحكومة 
اهــــتــــمــــامــــا خــــاصــــا بـــــه فـــــي املـــــكـــــا، وحـــســـب 
مصادر مصرفية لـ »العربي الجديد«، تجري 
الحكومة ترتيبات الستئناف النشاط املالي 
بــشــكــل كــامــل فـــي املـــديـــنـــة. ويــتــم االســتــعــداد 
ــادة افــتــتــاح فــرع املــصــرف املــركــزي  حاليا إلعـ
بــاملــكــا، بــعــد حـــوالـــي عـــام كــامــل مـــن إغــاقــه 
قبل  مــن  مسلح  سطو  لعملية  تعرضه  عقب 
مــســلــحــي تــنــظــيــم الـــقـــاعـــدة. وســيــطــر تنظيم 
القاعدة على املدينة، في شهر أبريل/نيسان 
 انشغال التحالف 

ً
من العام املاضي، مستغا

الـــعـــربـــي والــســلــطــة الــشــرعــيــة بــحــربــهــا ضد 
ــيـــني.  وحـــســـب املــــصــــادر،  مــلــيــشــيــات الـــحـــوثـ
سيتم إعادة فتح مصرفني حكوميني آخرين؛ 
هــمــا املـــصـــرف الــيــمــنــي لـــإنـــشـــاء والــتــعــمــيــر 
وبنك التسليف التعاوني الزراعي )كاك بنك(.
اليمني باملكا،  املركزي  وأكــد مدير املصرف 
أنه  الجديد«،  لـ«العربي  فليحان،  القادر  عبد 
افتتاح املصرف قريبا، لكنه لم يحدد  سيتم 

موعدًا محددًا لافتتاح.
بتعليمات  مرتبط  فرعنا  إن  فليحان،  وقـــال 
ارتـــأت الوقت  الــعــامــة، ومتى  ولــوائــح اإلدارة 
ــيـــاجـــات  ــتـ املــــنــــاســــب وتــــجــــهــــزت جـــمـــيـــع االحـ
ســتــعــلــن عـــن مـــزاولـــة عــمــل فـــرع املـــصـــرف في 
املــــكــــا خـــال  ــرع  ــ فــ أن  لـــحـــظـــة. وأوضــــــــح  أي 
الــعــام املــاضــي كـــان يــمــارس مــهــامــه مــن فــرع 
مــديــنــة ســيــئــون املـــجـــاورة. واعــتــبــر محللون 
اقتصاديون، أن استعادة الحكومة الشرعية 
الـــســـيـــطـــرة عـــلـــى مـــيـــنـــاءي املــــكــــا الـــتـــجـــاري 
والـــضـــبـــة الــنــفــطــي ومـــطـــار الــــريــــان الـــدولـــي، 
سيعمل عــلــى إنــعــاش الــنــشــاط االقــتــصــادي 
ــة. وقــــــررت  ــــي املــــديــــنــ ــــاري واملـــــالـــــي فـ ــــجـ ــتـ ــ والـ
الــســلــطــات املــحــلــيــة إغــــاق املـــصـــرف املــركــزي 
عقب   ،2015 أبــريــل/نــيــســان  نهاية  بــاملــديــنــة، 
القاعدة  عناصر  قبل  مــن  لاقتحام  تعرضه 
ونــهــب مــبــلــغ يــقــدر بــحــوالــي 17 مــلــيــار ريــال 
مــصــارف  وتـــعـــرضـــت  دوالر(.  مــلــيــون   100(
للنهب في مناطق أخرى  حكومية وتجارية 
مـــن قــبــل عــنــاصــر الـــقـــاعـــدة، خــــال هــجــمــات 
على  سيطرتها  أعــقــاب  فــي  نفذتها  منتظمة 
الحكومية  املصارف  جميع  وأغلقت  املدينة. 
ــة فـــروعـــهـــا فــي  ــاريـ ــتـــجـ ــــارف الـ ــــصـ ــب املـ ــلــ وأغــ
املدينة، فيما استمرت حوالي 3 مصارف و5 
بشكل  عملها  مــزاولــة  فــي  للصرافة  شــركــات 
ــتـــحـــداث نـــافـــذة  مــــحــــدود، حـــيـــث قـــامـــت بـــاسـ

صغيرة تمكنها من التواصل مع عمائها.
ــام الـــعـــاقـــات الـــعـــامـــة فــي  ــ ــر عـ ــديـ وأوضـــــــح مـ
مـــصـــرف الــيــمــن الـــدولـــي فــهــمــي اآلنـــســـي، أن 
قــرر إغــاق فرعه باملدينة، في شهر  مصرفه 
أبريل/نيسان من العام املاضي، بعد تعرضه 
لعملية سطو مسلح ونهب نحو 50 مليون 

ريال يمني )232 ألف دوالر(.
الــجــديــد«، استأنف  لـ«العربي  وقــال اآلنــســي، 
فرعنا باملكا عمله في أعقاب تحرير املدينة 
ولكن بشكل محدود، حيث يقتصر العمل على 
بعض العمليات املحدودة، وال تتوفر سيولة 
لصرف الشيكات في ظل إغاق فرع املصرف 
السيولة  املركزي والــذي يقوم بمهمة توفير 
اإلداري  املــديــر  اعتبر  جانبه  مــن  للمصارف. 
ملــصــرف الــكــريــمــي الــتــجــاري، عــلــي الكريمي، 
ــالـــي لــلــمــؤســســات  أن اســتــئــنــاف الـــنـــشـــاط املـ
فــرع املصرف  بــإعــادة فتح  املصرفية مرهون 
املركزي. وقال الكريمي، لـ »العربي الجديد«، 
إن إغــــاق املـــصـــرف املـــركـــزي لـــه تــأثــيــر كبير 
على العمل املصرفي بأي مدينة، وفتح فرعه 
باملكا سيكون له تأثير إيجابي على القطاع 
املــصــرفــي واملــالــي. وأوضــــح، أن مصرفه قرر 
الــعــام املـــاضـــي، إغــــاق اثــنــني مــن فــروعــه في 
في  استمر  لكنه  العمل،  املكا بسبب ضعف 

الرباط ـ مصطفى قماس

قالت جمعية محاربة الرشوة )غير حكومية(، 
إن مــغــربــيــا واحــــدًا مــن بــني اثــنــني، دفـــع رشــى 
ــا جــعــلــهــا تــخــلــص إلــى  ــام املــــاضــــي، مـ ــعـ فـــي الـ
أن الــــرشــــوة مــســتــشــريــة فـــي الـــبـــلـــد. وتــوصــل 
استطاع للرأي أنجزته الجمعية، التي تعتبر 
فرعا محليا ملنظمة الشفافية الدولية، إلى أن 
آراؤهــم صرحوا بدفع رشى  48% املستطلعة 

مرة أو مرتني خال العام املاضي.
نتائج مؤشرها  عــن  الجمعية  وتــزامــن كشف 

العمل بالفروع األخرى. وقال، كان عملنا في 
املكا يتسم بالحذر وعدم االحتفاظ بمبالغ 

كبيرة، وتعاملنا فقط فيما يسد الحاجة.
عـــاصـــمـــة  عــــلــــى  الـــــقـــــاعـــــدة  ســــيــــطــــرة  وأدت 
ــام لــلــقــطــاع  ــ ــى تـــوقـــف شـــبـــه تـ ــ حـــضـــرمـــوت إلـ
ــتــــجــــاري وإغــــــــاق عــــشــــرات الــــشــــركــــات فــي  الــ
تجارية  مــصــادر  وأكــــدت  مختلفة.  قــطــاعــات 
ــد«، أن شـــركـــة ســبــأ فــون  ــديـ ـــ »الـــعـــربـــي الـــجـ لـ
للهاتف النقال استأنفت عملها عقب تحرير 
املــديــنــة، وأن بــقــيــة شـــركـــات الــهــاتــف الــنــقــال 

سوف تستأنف عملها باملدينة خال أيام.
ــان تــنــظــيــم الــقــاعــدة فـــي مــــــــارس/آذار قــام  وكــ
بــعــمــلــيــات ابـــتـــزاز لــشــركــات الــهــاتــف الــنــقــال، 
وأغــلــقــت فــروعــهــا بــعــد رفـــض الــشــركــات دفــع 
مبالغ كبيرة. وقال مسؤولون في أكبر ثاث 

)إم.تــــي.إن(  املحمول وهــي  شــركــات لخدمات 
القاعدة  إن  و)سبأ فون( و)واي لاتصاالت( 
الشركات  طلبت أيضا 4.7 مايني دوالر من 
الـــثـــاث الـــتـــي قـــالـــت جــمــيــعــهــا إنـــهـــا رفــضــت 
القاعدة،  تنظيم  مــن  عناصر  وأغلقت  الــدفــع. 
3 شـــركـــات لـــأدويـــة واملــســتــلــزمــات الــطــبــيــة، 
واستولت على محتوياتها في مدينة املكا، 

في 11 يناير/كانون الثاني العام الجاري.
وقـــالـــت مـــصـــادر مــحــلــيــة، إن الــتــنــظــيــم أغــلــق 
لــأدويــة  واملــفــضــل  والنخيل  الجبل  شــركــات 
ــة وقــــــــام بــــمــــصــــادرة  ــيـ ــبـ ــطـ ــزمــــات الـ ــلــ ــتــ واملــــســ
الــبــضــائــع مـــن مــخــازنــهــا، واالســـتـــيـــاء على 
ــوال  الـــســـيـــارات الــتــابــعــة لــتــلــك الــشــركــات وأمــ
الــشــركــات وتــوريــدهــا  لــتــلــك  تــعــود ملكيتها 
إلى خزينة التنظيم بموجب حكم صادر عن 

الــســنــوي لــلــرشــوة، أول أمــس فــي الــربــاط، مع 
إعـــــان الــحــكــومــة عـــن تــنــفــيــذ خــطــة مــحــاربــة 
الرشوة، حيث رصدت لها 180 مليون دوالر، 
ــا الـــتـــركـــيـــز أكـــثـــر عــلــى  ــهـ ــزامـ ــتـ ــن اعـ كـــاشـــفـــة عــ
ــاهـــرة فـــي الـــصـــحـــة، والـــشـــرطـــة،  مـــحـــاربـــة الـــظـ

والعدالة، والجماعات املحلية.
واستعرضت الجمعية، نتائج استطاع الرأي 
الرشوة  أن  الــذي شمل 1200 شخص، وأظهر 
أكــثــر انــتــشــارًا فــي الــقــضــاء، حيث صــرح %49 
مـــن املــســتــطــلــعــة آراؤهـــــم بــأنــهــم أجـــبـــروا على 
أداء الرشوة. وتوصل االستطاع إلى احتال 

 ،%39 بنسبة  الثاني  املــركــز  والــــدرك،  الشرطة 
متبوَعني باملستشفيات العمومية بـ%38.

وتجلي أن 89% من الذين اضــطــروا إلــى دفع 
بذلك،  الرسمية  السلطات  يخبروا  لــم  رشـــوة، 
فــقــط. ويعتبر شخص  بــذلــك %10  قــام  بينما 
مــن بــني أربــعــة، أنـــه ال فــائــدة مــن اإلخــبــار عن 
املــغــرب، حسب آخــر تقرير  املــرتــشــني. ويحتل 
الدولية، املركز 80 من أصل  ملنظمة الشفافية 
الرشوة،  أدوا  الذين  175 بلدًا. وذهــب 9% من 
إلى أنهم ال يعرفون الطريقة التي يمكنهم بها 

إخبار السلطات باملخالفات.
وأفادت الجمعية، بأن الرشوة تأتي في املركز 
الخامس، ضمن اهتمامات املستجوبني، بعد 

البطالة والصحة، والفقر والتربية.
ويــعــتــبــر 44% مـــن املــســتــجــوبــني أن ســيــاســة 
مــحــاربــة الـــرشـــوة يــمــكــن أن تــعــطــي الــنــتــائــج 
ــان يـــقـــودهـــا الـــحـــزب  ــ ــا، لــــو كــ ــنـــهـ ــاة مـ ــتــــوخــ املــ
يتصور  بينما  والتنمية،  العدالة  أي  الحاكم، 
31% أن األحزاب ليس بمقدورها تغيير األمر. 
أن سياسة محاربة  املغاربة  من  ويعتبر%66 
الــرشــوة غــيــر ســديــدة، بينما يــتــصــور نصف 
املــســتــجــوبــني أن الـــحـــد مـــن انـــتـــشـــار الـــرشـــوة 

تعود مسؤوليته للمواطنني.
وانتقدت الجمعية، على لسان رئيسها، فؤاد 
الحكومة  تبنتها  التي  الخطة  املــومــنــي،  عبد 
مــن أجـــل مــحــاربــة الـــرشـــوة، حــيــث اعــتــبــرت أن 
هــنــاك تــراجــعــا فــي مــشــروع الــقــانــون الــخــاص 
بــالــوصــول إلـــى املــعــلــومــة، مـــؤكـــدة أن الخطة 
ــراءات الخاصة  ــ لــم تــأخــذ بعني االعــتــبــار اإلجـ

بحماية الشهود واملبلغني عن الرشوة.   
الرشوة  أن  إلــى  وتشير تقديرات غير رسمية 
تكبد املغرب خسارة تصل إلى 2% من الناتج 
اإلجمالي املحلي، الذي يصل إلى حوالي 105 

مليارات دوالر.

ــــى نـــهـــب بــعــض  ــمـــد مــســلــحــو الـــقـــاعـــدة إلـ وعـ
اليمني  البريد  ومكاتب  التجارية  املــصــارف 
ــاء مـــهـــاجـــمـــتـــهـــم لـــهـــا،  ــ ــنـ ــ ــــي حــــضــــرمــــوت، أثـ فـ
مبررين هذا الفعل بأن أرصدة هذه املصارف 
إليهم،  تــرد  أن  هــي »أمـــوال املسلمني، ويجب 
ووزعـــوا بعض هــذه األمـــوال على املواطنني، 
ــا أمــــــــواال تـــتـــبـــع نــــظــــام صـــنـــعـــاء،  ــبـــارهـ ــتـ بـــاعـ

الــحــلــيــف لــلــواليــات املــتــحــدة، وشــريــكــهــا في 
لهم  الــقــاعــدة«، وبالتالي يجوز  الــحــرب على 
التصرف فيها وإنفاقها على املصارف التي 
يــرون أنها ضــروريــة. وكــان التنظيم يحصل 
ــن خـــــال فـــــرض الـــغـــرامـــات  ــــدات مــ ــائـ ــ عـــلـــى عـ
ــان. وأعــلــن  ــكـ واإلتـــــــــاوات عــلــى الـــتـــجـــار والـــسـ
التنظيم، مطلع شهر يوليو/ تموز املاضي، 
قاسية على تجار  مالية  فــرض عقوبات  عن 
نــبــتــة الـــقـــات، ونــشــر الــتــنــظــيــم مــلــصــقــات في 
أماكن عدة باملدينة تتضمن تلك التحذيرات.

ومـــن جــانــب ثــــاٍن، وحــســب خــبــراء اقــتــصــاد لـ 
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«، خــســر تــنــظــيــم الــقــاعــدة، 

مصادر تمويله بعد دحره من مدينة املكا.
ياسني  اليمني  االقتصادي  الخبير  وأوضــح 
أن تنظيم  الـــجـــديـــد«،  لــــ«الـــعـــربـــي  الــتــمــيــمــي، 

الــقــاعــدة، خــســر مـــاذا آمــنــا لــنــشــاطــاتــه التي 
كانت تستهدف توسيع نطاق سيطرته على 
مــحــافــظــات عــــدة فـــي الـــبـــاد نــتــيــجــة ضعف 
ســيــطــرة الــــدولــــة، كــمــا خــســر أيـــضـــا مــصــادر 
مــهــمــة ونــشــطــة لــلــمــوارد املــالــيــة الــتــي كــانــت 
ــفــــروضــــة عــلــى  تـــأتـــيـــه نــتــيــجــة الــــعــــائــــدات املــ
الـــواردات والــصــادرات خصوصا عبر ميناء 

املكا ثالث أهم ميناء في اليمن. 
ــــدات كـــــان يــجــنــيــهــا  ــائـ ــ وأضــــــــاف أن هـــنـــاك عـ
تهريب  في عمليات  انخراطه  جــراء  التنظيم 
لــلــوقــود واألســلــحــة. لكن ال تــوجــد ضمانات 
وجه  على  التهريب  أنشطة  توقف  إلمكانية 
الــخــصــوص، إذا لــم تــفــرض الــقــوات البحرية 
لــلــتــحــالــف الـــعـــربـــي حــــصــــارا مــحــكــمــا عــلــى 
أنشطة  وأن  خصوصا  اآلن،  حتى  السواحل 

التهريب مرتبطة بشبكة معقدة القاعدة جزء 
منها، وقد جرى بناء هذه الشبكة منذ عهد 

املخلوع علي عبد الله صالح.
وأشار التميمي إلى أن التنظيم أعاد توزيع 
عــنــاصــر فـــي الــتــضــاريــس الـــوعـــرة لــحــرمــات 
وشــــبــــوة؛ وهـــــذا يــعــنــي اســـتـــمـــرار أنــشــطــتــهــا 
التخريبية. وكان وزير النقل اليمني السابق 
القاعدة  بدر باسلمة، قال إن عائدات تنظيم 
مليون   150 نحو  تبلع  بالنفط  اإلتــجــار  مــن 
دوالر شــهــريــا، مــطــالــبــا الــحــكــومــة الــشــرعــيــة 
في  جهودهم  باستمرار  العربي  والتحالف 

إطار خطط تحرير جميع املناطق املحيطة.
ــلـــى تــهــريــب  ــد عـ ــمـ ــتـ وأكـــــــد أن الـــتـــنـــظـــيـــم اعـ
املــشــتــقــات الــنــفــطــيــة بــشــكــل كــبــيــر لــتــمــويــل 

عملياته في الباد.

استرداد المكال

نصف المغاربة يدفعون رشى

سكان المكال ينتظرون تحسن األوضاع المعيشية بعد تحريرها من مسلحي القاعدة )فرانس برس(

)Getty( ركود سوق العقارات في األردن)احتجاجات سابقة في المغرب ضد الفساد )فرانس برس

)Getty( ارتفاع سعر الدوالر

المصرف المركزي 
وشركات محمول وأدوية 

تتأهب الستئناف العمل

املحكمة الشرعية التابعة لتنظيم القاعدة.
وفــــي شــهــر يــنــايــر/كــانــون الــثــانــي املـــاضـــي، 
نشرت وسائل اإلعام املحلية نسخة من طلب 
أصـــــدره الــتــنــظــيــم حــمــل شـــعـــاره بــالــحــصــول 
على 4.7 مليون دوالر من الحساب املصرفي 
ــال  ــا، وقــ ــكــ ــي املــ لـــشـــركـــة الـــنـــفـــط الـــوطـــنـــيـــة فــ
مسؤول محلي ان الشركة دفعت 1.4 مليون 

دوالر ولم تدفع باقي املبلغ.
ــدة تـــقـــوم  ــ ــاعـ ــ ــقـ ــ وكـــــانـــــت عــــنــــاصــــر تـــنـــظـــيـــم الـ
بــتــحــصــيــل أمــــــوال األوقـــــــاف بــمــديــنــة املــكــا، 
التجارية  املــحــات  عــشــرات  إيـــجـــارات  بينها 
التي بناها عدد من التجار وحولوها لوقف 
خــيــري، وتــقــع معظمها فــي شـــوارع رئيسية 
باملدينة القديمة، وكانت تتحصل إيجاراتها 

عبر مكتب وزارة األوقاف.

حكومة اليمن تستأنف نشاطها 
االقتصادي بعد دحر القاعدة

القاهرة ـ محمد توفيق

واصــــــل ســـعـــر الــــــــدوالر ارتـــفـــاعـــه أمــــام 
ــه املـــــــصـــــــري، أمــــــــــس، فــــــي ظــل  ــيــ ــنــ الــــجــ
نــقــص حـــاد فــي املـــعـــروض مــن العملة 

األميركية.
وقــــــــــال أصــــــحــــــاب شــــــركــــــات صـــــرافـــــة، 
الدوالر  أسعار  إن  الجديد«،  لـ«العربي 
ــاودت االرتـــفـــاع مـــجـــددًا إلـــى مـــا بني  ــ عـ
10.95 و11.10 جنيها، وسط توقعات 
بـــاســـتـــمـــرار هـــــذا االرتــــــفــــــاع، فــــي حــني 
ــي الـــبـــنـــوك  ــ ــرف فـ ــ ــــصـ اســـتـــقـــر ســـعـــر الـ

الرسمية عند 8.88 جنيهات للدوالر.
وكـــانـــت أســـعـــار الــــــدوالر قـــد تــراجــعــت 
ــر، خـــال  ــــوداء فــــي مـــصـ ــــسـ بـــالـــســـوق الـ
 10.50 إلــــــــــى  املـــــــــاضـــــــــي،  األســـــــــبـــــــــوع 
جنيهات، بعد إعــان اإلمـــارات ضخ 4 
مليارات دوالر في االقتصاد املصري، 

سيخصص منها مليارا دوالر وديعة 
لـــدى املـــركـــزي املـــصـــري، والــبــاقــي على 
شــكــل اســتــثــمــارات. وقـــال مــديــر شركة 
صــرافــة فــي حــي املــهــنــدســني بالجيزة 
ــرة(، نــاصــر  ــ ــاهـ ــ ــقـ ــ )غـــــــرب الـــعـــاصـــمـــة الـ
نــاصــر حــمــاد، لـــ«الــعــربــي الــجــديــد«، إن 
سعر الدوالر وصل إلى 11.10 جنيها، 
فــي ظــل نـــدرة شــديــدة جــدًا فــي الـــدوالر 
ــع إيـــــــــرادات  ــ ــراجـ ــ املـــــعـــــروض بـــســـبـــب تـ
ــــاض الــــــصــــــادرات  ــفـ ــ ــخـ ــ ــيــــاحــــة وانـ الــــســ
ــارج  ــــي الــــخــ ــلـــني فـ ــامـ ــعـ وتــــحــــويــــات الـ
خــال الــفــتــرة األخــيــرة. مــن جهته، أكد 
الـــقـــاهـــرة  غـــرفـــة  إدارة  مــجــلــس  عـــضـــو 
الــتــجــاريــة، أحــمــد الــزيــنــي، لـــ«الــعــربــي 
األميركية  العملة  أسعار  أن  الجديد«، 
بدأت في االرتفاع مجددًا بسبب نقص 
ــــى أن االســـتـــيـــراد  ــا إلـ ــتـ ــــروض، الفـ ــعـ ــ املـ

بريء تماما من ارتفاع األسعار.

عّمان ـ العربي الجديد

انــــخــــفــــض حــــجــــم الـــــــتـــــــداول فـــــي ســــوق 
الثلث األول من  األردنـــي، خــال  العقار 
بنسبة  ــريــــل(،  أبــ  - يــنــايــر   (  2016 ــام  عــ
بــلــغــت 4%، مــقــارنــة بــنــفــس الــفــتــرة من 
مليارات دوالر،   3.01 ليبلغ  عام 2015، 
حسب تقرير حكومي صــدر عــن دائــرة 
األراضـــي، أمــس. وقــال مدير عــام دائــرة 
ــة، مــعــني الــصــايــغ،  ــاحـ األراضـــــــي واملـــسـ
لـــ«الــعــربــي الــجــديــد«، إن االضــطــرابــات 
في املنطقة والظروف املحيطة باألردن 
مــا زالـــت تــؤثــر عــلــى أداء قــطــاع العقار 
األردني، الذي سجل انخفاضا واضحا 
الـــحـــالـــي،  ــام  ــعــ الــ الـــثـــلـــث األول مــــن  فــــي 
أن  الــرســمــيــة. وأضــــاف  للبيانات  وفــقــا 
مــشــتــريــات غــيــر األردنــــيــــني لــلــعــقــارات 
تراجعت بشكل واضح، ما أثر على أداء 
املشتريات  أن  رغــم  عــام،  القطاع بشكل 

مرتفعة،  السكنية  الــشــقــق  مــن  املحلية 
حيث إن هناك إقباال من قبل املواطنني 
ــاءات مـــن رســـوم  ــفــ لــاســتــفــادة مـــن اإلعــ
إن  الحكومي،  التقرير  وقــال  التسجيل. 
للعقارات  واألجــانــب  الــعــرب  مشتريات 
في األردن ما زالــت على انخفاض منذ 
ــام الـــحـــالـــي، حـــيـــث ســجــلــت  ــعــ ــة الــ بــــدايــ
تراجعا بنسبة 14% خال الثلث األول 
ــام، حــيــث بــلــغــت قيمتها  ــعــ مـــن هــــذا الــ
الــتــقــريــر  ــار  ــ وأشـ دوالر.  مــلــيــون   146.1
الــعــراقــيــة جـــاءت في  الجنسية  أن  إلـــى 
املرتبة األولى من بني الجنسيات التي 
األردن، بمجموع  فــي  عــقــارات  اشــتــرت 
ــارًا، والـــســـعـــوديـــة فـــي املــرتــبــة  ــقــ 497 عــ
ــارًا. وقــــال  ــقــ الـــثـــانـــيـــة بــمــجــمــوع 232 عــ
الصايغ إنه ستتم دراسة واقع القطاع 
والــتــبــاحــث إلمــكــانــيــة اتــخــاذ إجــــراءات 
أخرى قد تحفز القطاع وتجنبه مزيدًا 

من التراجع خال الفترة املقبلة.

سعر الدوالر يواصل 
ارتفاعه في مصر

4% انخفاضًا في مبيعات 
العقارات باألردن

مال وسياسة

تشغيل  إعادة  خطة  تنفيذ  اليمن  في  الشرعية  الحكومة  بدأت 
المؤسسات االقتصادية والمالية في المكال )جنوب شرق البالد( بعد 
أن حررتها من مليشيات تنظيم القاعدة، وتشمل الخطة استئناف عمل 

المصارف وشركات المحمول واألدوية وغيرها

فقدانهم  بعد  مهمة  تمويل  مصادر  القاعدة  تنظيم  مسلحو  فقد 
مدينة المكال )جنوب شرق(، حيث كانوا ينهبون المصارف والمؤسسات 
االقـــتـــصـــاديـــة ويـــهـــربـــون الــنــفــط 
على  باهظة  ــاوات  ــ إت ويــفــرضــون 
سابق  بيان  وكان  والتجار.  المواطنين 
لقوات التحالف العربي لدعم الشرعية 
القاعدة  تنظيم  إن  قال،  اليمن  في 
في اليمن خسر مصادر تمويله، حيث 
نهب 100 مليون دوالر من المصارف، 
التي  للضرائب  خسارته  إلى  باإلضافة 
تقدر  والــتــي  السفن  على  فرضها 

بنحو مليوني دوالر يوميًا.

المسلحون يخسرون مصادر التمويل

رؤية

جواد العناني

 جديدًا على 
ً
تقّدم الحكومة اإلسرائيلية الحالية، كل صباح، دليال

قرارها النهائي بضم الضفة الغربية إلى إسرائيل، بما في ذلك 
القدس الشرقية. وقد قطعت أوصال الضفة الغربية، وحاصرت 
السكان العرب الفلسطينيني في املدن، ومنعت عنهم أوكسجني 
الحياة، وحرية التنقل. ويقدم الشعب الفلسطيني األبي البرهان 

تلو البرهان أنه شعب مقاوم، ويستحق الحياة.
كــل يــــوم، وفـــي كــل مــنــاســبــة، يــنــتــهــز اإلســرائــيــلــيــون املــســمــون 
الشريف،  القدسي  والحرم  األقصى  باحات  باقتحام  املتدينني 
ويــعــتــدون عــلــى الـــحـــراس، ويــقــيــمــون طــقــوســهــم الــديــنــيــة فــيــه. 
ويأتون، في غالب األحيان، من بوابة املغاربة القريبة من حائط 
البراق )أو املبكى حسب التسمية العبرية(، ما قد يكشف النيات 
أنهم يريدون إقامة ما يسمى هيكل سليمان في تلك املنطقة، 
أرضها  وسّويت  اإلسالمية،  العربية  اآلثــار  منها  أزيلت  والتي 

تجهيزًا لذلك. 
وقـــامـــت إســـرائـــيـــل بـــاالعـــتـــداء عــلــى املـــيـــاه اإلقــلــيــمــيــة فـــي غـــزة، 
وحــاصــرت أهلها حــصــارًا ال هــوادة فيه. وقــد نقبت عــن الغاز 
العليا  املحكمة  أن  ولــوال  األميركية.  »نوبل«  عبر شركة  هنالك 
الشركة األميركية  املوقع مع  العقد  كت في صوابية 

ّ
هنالك شك

تــحــت االدعــــاء بــاالحــتــكــار والــفــســاد، النــطــلــق املــشــروع بأعلى 
وتيرة ممكنة.

وقامت الشركات التي تعاقدت معها حكومة نتنياهو بالتنقيب 
عن النفط بالقرب من البحر امليت داخل أراضي الضفة الغربية. 
وتقول التقارير إن النفط الذي عثر عليه يقدر بأكثر من 2ر1 
بليون برميل، أو بقيمة تقارب الخمسني بليون دوالر بأسعار 
ــدام فــي شـــوارع الضفة  للتذكير بالقتل واإلعــ الــيــوم. وال داعـــي 
مــحــاوالتــهــم طعن جنود  بحجة  واألطـــفـــال،  والــفــتــيــات  للشباب 

االحتالل ومجنداته، أو املستوطنني على أرض فلسطني.
ولــقــد مـــرت أعــيــاد الــفــصــح حــزيــنــة، فــلــم يحضر ألداء الــقــداس 
إال عــدد محدود من  الجلل  املناسبة  هــذه  الدينية في  واملناسك 
أقباط مصر وآخرون من بلدان متفرقة. وترى حال التجار في 
القدس يتهّددهم اإلفالس. ويقول »أبو حنا« البالغ 91 عامًا إنه 
لــن يجد من  الــســالم  ال ينوي أن يــمــوت، وإال فــإن املسيح عليه 

يستقبله عند عودته.
وعــلــى الــطــرف اآلخــــر، تــقــبــع حــلــب الــشــهــبــاء، املــديــنــة الجميلة، 
الحضارات  وملتقى  الحمدانيني،  وعاصمة  الزنكيني،  حاضرة 
الــعــربــيــة والــتــركــيــة واألرمــنــيــة واملــســيــحــيــة واإلســالمــيــة. مدينة 
وأصــحــاب  والــقــدود  واملوسيقى  والــطــعــام  والــحــرف  الصناعات 
األصــــوات الجميلة مــن قــارئــي الـــقـــرآن، واملــنــشــديــن، وأصــحــاب 

الطرب األصيل. 
ــت، وخسفت، ودعاها، كما يقول حافظ 

ّ
لقد هدمت حلب، ودك

إبراهيم في زلزال ميسينا، من الردى داعيان، القنابل والبراميل 
واملــدافــع من  الدبابات  ونيران  تمييز،  بــدون  الجو  من  املتفجرة 

األرض.
الحادي عشر، كان  القرن  ونستذكر ماضي حلب، ففي نهاية 
األرض  فــي  يعيثون  فالحشاشون  مبعثرًا.  املنطقة  هــذه  حــال 
ــة الــعــبــاســيــة مــنــقــســمــة عــلــى نــفــســهــا دويــــالت،  ــ ــــدول ــادًا. وال فـــسـ
الدين  يظهر عماد  الجند. وفجأة،  بيد  ألعوبة  والخلفاء صــاروا 
زنــكــي، ويــكــون لنفسه دولـــة مــن حلب إلــى املــوصــل. ويتصّدى 
في  طمعًا  القادمني  األوروبــيــني  املغالني  من  الشرسة  للهجمات 

أرض الحليب والعسل.
الفاطمية  والــدولــة  فــي أضعف حاالتها،  كانت  فقد  وأمــا مصر 
ــاور« تصل إلى  تــنــازع، والــخــالفــات بــني وزيــريــهــا، ضــرغــام وشـ
مرافقها ومؤسساتها،  كل  في  ينخر  والفساد  االحــتــراب،  حد 
ويستنجد أحد الوزيرين الفاطميني بنور الدين زنكي، فيرسل 
لهم من يسعى بينهم بالصلح قائد جيشه أسد الدين شيركوه، 
ــي. وبـــعـــد الــصــلــح،  ــوبــ ــديـــن األيــ ــن أخــــت شـــيـــركـــوه صــــالح الـ ــ وابـ
يستنجد أحد الوزيرين باألوروبيني، واآلخر بنور الدين زنكي، 
فيرسل األخير جيشًا يحتل مصر، ويعيدها إلى املذهب السني، 
ويؤسس لدولة األيوبيني بقيادة صالح الدين. وبعدها، ينتصر 
التاريخية حطني على  املعركة  في  اإلفرنجة  الدين على  صالح 

أرض فلسطني، ما يمهد الطريق الستعادة القدس.
يستحق هذا الخط املمتد تاريخيًا وجغرافيًا من حلب إلى القدس 
أن نستذكره. فقد أحيا ذلك الخط عبر مصر وسورية وفلسطني 
واألردن األمل أن األمة مهما تقّسمت، فإن روح املقاومة يجب أن 
أوانها، وحضر  وآن  تاريخية،  فيها، حتى تسنح فرصة  تبقى 

رجالها، فتستعيد األمل، وتبعث الروح في هذه األمة.
الــقــدس هجرة  إلــى  الطريق  وبمناسبة اإلســـراء واملــعــراج، كانت 
روحــيــة لــرســول الــلــه، مــّهــدت لــهــجــرتــه إلـــى املــديــنــة. وملـــا تمض 
سنوات قليلة بعد ذلك، حتى بسط العرب واملسلمون القادمون 
من الفيافي نفوذهم على كامل الجزيرة العربية، والعراق، وبالد 

فارس، واألردن، وفلسطني، ومصر.
سنوات قليلة كانت كافية لتحقيق الحلم الذي رآه الرسول عليه 
السالم في إسرائه إلى القدس، ومعراجه إلى السماء، وهو يمر 

في أحلك ظروفه.
نحن أمة بحاجة إلى أن تحيي تاريخها، حتى تستمد منه عزمًا 
 في مستقبل واعد، قد يكون قابعًا خلف األبواب، بانتظار 

ً
وأمال

األيادي املضّرجة التي تدق عليه.
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واألردن األمل أن األمة مهما تقّسمت، فإن روح املقاومة يجب أن 
أوانها، وحضر  وآن  تاريخية،  فيها، حتى تسنح فرصة  تبقى 

رجالها، فتستعيد األمل، وتبعث الروح في هذه األمة.
الــقــدس هجرة  إلــى  الطريق  وبمناسبة اإلســـراء واملــعــراج، كانت 
روحــيــة لــرســول الــلــه، مــّهــدت لــهــجــرتــه إلـــى املــديــنــة. وملـــا تمض 
سنوات قليلة بعد ذلك، حتى بسط العرب واملسلمون القادمون 
من الفيافي نفوذهم على كامل الجزيرة العربية، والعراق، وبالد 

فارس، واألردن، وفلسطني، ومصر.
سنوات قليلة كانت كافية لتحقيق الحلم الذي رآه الرسول عليه 
السالم في إسرائه إلى القدس، ومعراجه إلى السماء، وهو يمر 

في أحلك ظروفه.
نحن أمة بحاجة إلى أن تحيي تاريخها، حتى تستمد منه عزمًا 
 في مستقبل واعد، قد يكون قابعًا خلف األبواب، بانتظار 

ً
وأمال

األيادي املضّرجة التي تدق عليه.

من حلب إلى القدس
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أبو محمد الشمالي
ــراعــــي وأعــــــــزاز وجــــرابــــلــــس، دخـــل  عـــبـــر بــــلــــدات الــ
ــة، غـــيـــر أن عــامــا  ــوريــ ــــى ســ ــــش إلـ ســـعـــوديـــو داعــ
ــروا إلــى  ــ مــشــتــركــا جــمــع بــيــنــهــم، إذ دائـــمـــا مـــا ذكـ
جــانــب املنفذ الـــذي دخــلــوا مــنــه، اســم أبــو محمد 
الشمالي على أنه »الواسطة« التي سّهلت األمر. 
فمن هو الشمالي؟ وفقا ملوقع »املكافآت من أجل 
الـــعـــدالـــة« الــتــابــع لـــــوزارة الــخــارجــيــة األمــيــركــيــة، 
فإن الشمالي يعد »مسؤول الحدود« في تنظيم 
داعش، واسمه  طارق الجربا )كتب االسم بشكل 
خاطئ في املوقع على أنه طراد الجاربا(، ورصدت 
الواليات املتحدة مبلغ 5 مايني دوالر ملن يدلي 
بأي معلومات من شأنها أن تفضي إلى اعتقاله. 

ــمـــد الـــشـــمـــالـــي  وأبــــــــو مـــحـ
ســــعــــودي الــجــنــســيــة، مــن 
مــوالــيــد الـــعـــراق، وفـــي 20 
الثاني  /تــشــريــن  نوفمبر 
املــقــبــل ســيــبــلــغ عـــمـــره 37 
ــقـــول واشــنــطــن،  ــا، وتـ ــامـ عـ
ــتــــي أدرجــــــــت الــشــمــالــي  الــ
على الئحة اإلرهاب العام 
أشرف  الرجل  إن  املاضي، 
فــــي الــــعــــام املــــاضــــي عــلــى 
اســتــقــبــال املــتــطــوعــني في 
أعــزاز  مدينة  في  التنظيم 
السورية، والتي أدار فيها 
املجندين  لتجهيز  مــركــزا 
الــــجــــدد، وعـــمـــل الــشــمــالــي 

في صفوف تنظيم القاعدة في العراق منذ العام 
2005، قبل أن ينضم إلى داعش.

بال سوابق »جهادية«
تــكــشــف اســـتـــمـــارات ســـعـــوديـــي داعـــــش عـــن عــدة 
مــاحــظــات، مــن أهــمــهــا كـــون 99% مــن املنضمني 
إلــى التنظيم، بــا ســوابــق جهادية مــاعــدا ثاثة، 
قالوا إنهم قاتلوا في أفغانستان )إبان االحتال 
ــدًا، قـــال إنــه  ــ األمــيــركــي فــي 2001(، وعــنــصــرًا واحـ
قــاتــل فـــي إرتـــيـــريـــا، بــيــنــمــا أفــــاد الـــبـــاقـــون بــأنــهــم 
فإن  لاستمارات،  ووفقا  »بــا سوابق جهادية«. 
9 من مقاتلي داعــش، سبق لهم القتال مع جبهة 
ــرار الــشــام،  ــ ــرى أهــمــهــا أحـ الــنــصــرة وفــصــائــل أخــ
تحدثت  التي  التقارير  مــع  التحول  هــذا  ويتسق 
عن انشقاق أعداد من جبهة النصرة، والتحاقهم 
بتنظيم الدولة، بعد خافات »خليفة داعش«، أبو 
بكر البغدادي، مع زعيم جبهة النصرة، أبو محمد 
الــجــوالنــي، ومــبــايــعــة األخــيــر أليــمــن الــظــواهــري، 
زعيم القاعدة، في أبريل / نيسان 2013، من أجل 

التخلص من أي تبعية لتنظيم الدولة.
وتــبــقــى املـــواجـــهـــة بـــني تــنــظــيــم الــــدولــــة واملــمــلــكــة 
ــر قــلــق  ــيـ ــثـ ــة مـــــن أهـــــــم مـــــا يـ ــوديــ ــعــ ــســ ــيــــة الــ الــــعــــربــ
املنحرف«  »الفكر  انتشار  من  خوفا  السعوديني، 
كما تسميه املؤسسة الدينية الرسمية، في أوساط 

الشباب، الذين يشكلون 67% من السعوديني.

1213
تحقيقات

بـــ »برنامج  ُيــعــرف إعــامــيــا  نــايــف للمناصحة والــرعــايــة« أو مــا  يعتبر »مــركــز محمد بــن 
املناصحة« أبرز املشاريع السعودية في »معالجة أفكار التطرف«، إذ يخضع املتورطون مع 
الجماعات اإلرهابية لبرامج دينية ودورات »داخل التوقيف وخارجه« بهدف تحجيم ظاهرة 
التطرف والغلو الديني، املرتبط باإلرهاب. وتم تأسيس املركز في عام 2004، ليكون بمثابة 

الجسر ما بني السجن وإطاق سراح املتورطني في قضايا أمنية.
ومّر املركز بثاث مراحل، األولــى حني تم تأسيس نواته، على هيئة »لجان مناصحة«، إذ 
يناقش متخصصون أفكار املوقوفني األمنيني. واملرحلة الثانية، في عام 2006، بعد أن تم 
تأسيس املركز ليعمل مع »لجان املناصحة«. أما املرحلة الثالثة، فكانت تحويل أنشطة املركز 
والدمج  التأهيل  وإعــادة  املفاهيم  إلــى »تصحيح  يهدف  أكبر،  إلــى عمل مؤسسي  واللجان 
االجتماعي« لحاملي األفكار املتطرفة. وُيعرف املركز اليوم نفسه كـ »مؤسسة إصاحية 
التي يقوم  البرامج  للمتطرفني من خال مجموعة من  الفكرية  املعالجة  مختصة بعمليات 
عليها نخبة من أصحاب العلم والخبرة في التخصصات العلمية املتنوعة« بحسب موقعه 
بـ 3071 مستفيدا.  املــاضــي،  العام  املــركــز، حتى  املستفيدين من  عــدد  ويقدر  اإللكتروني. 
دين  علماء  مع  الشرعية  النقاشات  على  يرتكز  مكثفًا  برنامجًا  للمستفيد  املركز  ويقدم 
وإعــادة  إليهم  الثقة  إلعـــادة  للموقوفني  النفسية  التهيئة  هدفه  اجتماعيني  ومتخصصني 
دمجهم في املجتمع لبناء حياتهم. ويبلغ عدد القائمني على املركز نحو 220 من األكاديميني 
في األقسام الشرعية والنفسية واالقتصادية والسياسية، يتم اختيارهم بواسطة لجنة من 

الجامعات السعودية لتحديد مكامن الخلل لدى املستفيدين. 
كما أطلقت السعودية، حملة السكينة، وهي حملة »إلكترونية تطوعية« تشرف عليها وزارة 
الشؤون اإلسامية والدعوة واإلرشاد في عام 2003، وتنشط بحسب موقعها اإللكتروني 

»في عالم اإلنترنت« بهدف »بث املفاهيم الصحيحة ومناقشة األفكار املنحرفة«.
ووضعت الحملة أربعة أهداف لها، تتلخص في »التصّدي لألفكار واملناهج املنحرفة املؤدية 
إلى العنف والغلو« و »نشر املنهج املعتدل« وذلك من خال »التعامل مع املستهدفني بصفة 

شخصية ودية«.
أفــكــار« 1500 شــخــص، مــن أصل  الحملة »تصحيح  الــتــي تتحدث عنها  اإلنــجــازات  ومــن 
»3250« تم الحوار معهم. باإلضافة إلى نشر 300 مادة علمية حول املفاهيم الفكرية املثيرة 
للجدل، وتقديم خدمات للدارسني للتطرف والغلو، إذ يشير موقع الحملة إلى مساهمتها في 

تقديم إحصائيات وتقديم خدمات علمية وبحثية لـ 15 رسالة علمية أكاديمية.
وتؤكد الحملة أن 50% من الذين تمت مناقشتهم، من منطقة الخليج العربي، و30% من 

الدول العربية األخرى، و20% من أوروبا والواليات املتحدة األميركية.
سياسيًا، تولي السعودية أولوية قصوى ملواجهة التطرف واإلرهاب، خاصة بعد التفجيرات 
املحيا  الرياض في 2003 و2004، وضربت مجمعات سكنية ألجانب )مجمع  التي هــّزت 
ومجمع الحمرا(، والهجمات التي تبعتها مواجهة واسعة مع تنظيم القاعدة في السعودية. 
وتوج هذا االهتمام، باإلعان عن »التحالف اإلسامي ملحاربة اإلرهــاب« ديسمبر/ كانون 
األول املاضي من أجل توحيد الجهود ملواجهة اإلرهاب »عسكريا وفكريا وإعاميا وماليا«. 
وأشار املستشار في وزارة الدفاع السعودية، العميد أحمد عسيري، إلى أن التحالف يضع 
ــه 

ّ
وأن اإلرهابية،  التنظيمات  في  واملسلمني  العرب  »تجنيد  مشكلة  معالجة  أولوياته  ضمن 

سيحاول استعادة املنضمني إلى هذه التنظيمات«.

مؤسستان وأولوية مواجهة 
التطرف

 محمد عزام، بدر الراشد

ــع الــــتــــواصــــل االجـــتـــمـــاعـــي  ــوقــ عـــبـــر مــ
»تــــــــويــــــــتــــــــر«، حـــــصـــــل »الـــــــجـــــــهـــــــادي« 
ــداح الـــشـــرقـــي،  ــ ــدحـ ــ ــوالـ ــ الــــســــعــــودي، أبـ
عــلــى تــزكــيــة مـــن الــنــاشــط الــســعــودي فـــي الــعــالــم 
االفـــــتـــــراضـــــي، أبــــــو لـــيـــث الـــــــجـــــــزراوي املــــعــــروف 
ــة  ــدولــ بــــ«الـــســـمـــبـــتـــيـــك«، لـــالـــتـــحـــاق بــتــنــظــيــم الــ

اإلسامية في العراق والشام )داعش(.
توجه الشرقي إلى سورية، عبر الحدود التركية، 
الــتــي دخــلــهــا بــجــواز ســفــر شــقــيــقــه، تــاركــا خلفه 
عائلة مكونة من زوجــة وطفل في مقتبل عمره. 
بـــاده، هــاربــا من  إلــى  وبينما عــاد »السمبتيك« 
الــعــام 2014،  داعـــش، فــي يناير/كانون األول مــن 
بعد »اكتشافه انحراف فكر التنظيم واستخدامه 
لحسابه في تويتر ألغراض ترويجية« كما قال، 
فإن أبو الدحداح ال يعلم أحد مصيره، وما آل إليه 
هو و361 منتسبا لتنظيم الدولة، في الفترة من 
العام 2014،  العام 2013، وحتى نهاية  منتصف 
بـ«بيانات  املــســمــاة  التنظيم  اســتــمــارات  بحسب 
مــجــاهــد«، والـــتـــي تــضــم 282 ســعــوديــا اخـــتـــاروا 
ــلـــني« فــي  ــاتـ ــقـ تــصــنــيــف أنــفــســهــم ضـــمـــن فـــئـــة »املـ
صفوف التنظيم، و48 من »االستشهاديني«، و32 

كـ »انغماسيني«.

كشف المستور 
تضم استمارات عضوية تنظيم الدولة املسّربة، 
معلومات تفصيلية عن منتسبي داعش، تقع في 
23 خانة، معنونة بـ«الدولة اإلسامية في العراق 
والــشــام«، )تغير االســم في العام 2014 وأصبح 
»الدولة اإلسامية« بعد إعان »خافة« أبو بكر 
الــبــغــدادي(، ثــم عــبــارة اإلدارة الــعــامــة لــلــحــدود، 
وتــبــدأ املــعــلــومــات الــتــي يــمــلــؤهــا الــراغــبــون في 
الكنية،  ثم  واللقب  باالسم  بالتنظيم،  االلتحاق 
الــــــوالدة  الـــــــدم، وتــــاريــــخ  واســــــم األم، وفــصــيــلــة 
والــجــنــســيــة، والــحــالــة االجــتــمــاعــيــة، والــعــنــوان 
ومكان اإلقامة، والتحصيل الدراسي، واملستوى 
الشرعي، واملهنة، والبلدان التي سافر إليها وكم 
لــبــث فيها واملــنــفــذ الـــذي دخـــل مــنــه والــواســطــة، 
وتــاريــخ الــدخــول، وهــل سبق لــه الــجــهــاد وأيــن، 
أم  استشهادي  أم  مقاتل  هــل  التخصص  ونـــوع 
انغماسي، واالختصاص )مقاتل، شرعي، أمني، 
التي  واألمــانــات  الحالي،  العمل  ومكان  إداري(، 

تركها.
»العربي  التي حصلت  االستمارات  من  ويتضح 
الــجــديــد« عليها مــن خـــال مــوقــع زمــــان الــوصــل 
ــة الـــتـــأثـــيـــر لـــعـــمـــلـــيـــات تــجــنــيــد  ــآلــ الــــــســــــوري، ضــ
الــســعــوديــني عــبــر مـــوقـــع الـــتـــواصـــل االجــتــمــاعــي 
)تويتر(، إذ لم تتجاوز حاالت التزكية عبر املوقع 

4 أفراد. 
وتـــكـــررت وبــشــكــل مــلــحــوظ، عــمــلــيــات انــتــحــال 
أخـــرى، من  إلــى داعـــش، لشخصيات  منضمني 
أجل السفر إلى سورية إذ أقر بعض العناصر 
الـــســـعـــوديـــني، بـــاســـتـــخـــدامـــهـــم جـــــــــوازات ســفــر 
تــعــود ألحــد أقــاربــهــم، أو أصــدقــائــهــم، إذ ُيكتب 

لـ »شبيه« للعنصر  الجواز  أن  في االستمارات 
املنضم إلى داعش.

من أين جاء سعوديو داعش؟
تكشف بيانات سعوديي داعش تنوعا مناطقيا 
الفــتــا، إذ انــضــم ســعــوديــون مــن مختلف مناطق 
اململكة إلى التنظيم، فيما زادت الكثافة العددية 
لــلــعــنــاصــر املــلــتــحــقــة بـــداعـــش مـــن مــنــاطــق وســط 
واملنطقة  وحـــائـــل(،  والــقــصــيــم  )الـــريـــاض  اململكة 
الغربية )مكة املكرمة واملدينة(، واملنطقة الشرقية. 
ووفقا ملا رصده معّدا التحقيق، عبر االستمارات، 
فإن غالبية العناصر امللتحقة بالتنظيم من هذه 
ــوازي 86% من  ــ يـ مـــا  أي  املــنــاطــق )313 داعــشــيــا 
إجمالي االســتــمــارات(، جـــاءوا مــن املـــدن الكبرى 

مثل الدمام والرياض ومكة وجدة وبريدة.
التي  املــنــاطــق  الــريــاض على رأس قائمة  وتــأتــي 
الــتــحــق مــنــهــا عــنــاصــر بــتــنــظــيــم الــــدولــــة، إذ مأل 
وتليها  التنظيم،  عضوية  استمارات  شابا   115
القصيم بــعــدد 75 ســعــوديــا، غــيــر أن الــافــت في 
منطقة الــقــصــيــم هــو أن بـــريـــدة، وهـــي أكــبــر مــدن 
الــقــصــيــم، الــتــحــق مــنــهــا 60 شــابــا أي مــا نسبته 
الخضر، مؤلف  يــراه عبدالعزيز  مــا  80 %، وهــو 
كــتــاب »الــســعــوديــة ســيــرة دولـــة ومجتمع«، رقما 
الفتا، مرجعا األمــر إلى ما يسميه »تراكمات ما 
نيويورك  على   2001 سبتمبر   11 هجمات  بعد 
وواشنطن«، والتي يعني بها تأثر شباب القصيم 
من  ومحورية  متطرفة  بشخصيات  عــام،  بشكل 
العييري،  يــوســف  مثل  الــقــاعــدة،  تنظيم  قــيــادات 
والذي نشط في املنطقة، ما انعكس على الوضع 
األمني في بريدة. ويعتبر العييري من القيادات 
ــتــل فــي مواجهات مــع رجــال 

ُ
الــبــارزة للقاعدة، وق

األمن في السعودية في العام 2003.
 أعداد الشباب السعودي 

ّ
ووفقا لاستمارات، تقل

املنضمني إلى التنظيم من مناطق شمال اململكة 
والجنوب  وتبوك(،  والجوف  الشمالية  )الحدود 
)نـــجـــران وعــســيــر والــبــاحــة وجــــــازان(، إذ مــأل 23 
شــابــا مـــن الــشــمــال االســـتـــمـــارات، بــيــنــمــا الــتــحــق 
26 مـــن الــجــنــوب بـــداعـــش، كــمــا تــوضــح بــيــانــات 

.)362( املنتسبني الـ
وتدعم قلة أعداد املنتمني إلى داعش من الجنوب، 
مــا يـــراه عــبــدالــعــزيــز الــخــضــر تــفــنــيــدا للنظريات 
الــتــي راجـــت حــول »حــجــم الحالة الــجــهــاديــة« في 
تلك املنطقة، بناء على انتماء عدد من منفذي 11 
لـ«العربي  قائا  جنوبية،  مناطق  إلــى  سبتمبر، 
الـــجـــديـــد«: »تـــوّهـــم الــبــعــض بــنــاء عــلــى الــتــوزيــع 
املــلــتــحــقــني  ملــنــفــذي 11 ســبــتــمــبــر، أن  املــنــاطــقــي 
املــنــاطــق الجنوبية  املــتــطــرفــة مـــن  بــالــتــنــظــيــمــات 
سيكونون أكثرية، والواقع أن األرقام فيما بعد ال 

تدعم هذه الفرضية«.
وشدد الخضر على ما سّماه بإشكالية التمثيل 
الـــجـــغـــرافـــي ألعـــضـــاء داعـــــش املــنــتــمــني إلــــى دول 
بعينها أو حتى داخــل دولــة مــحــددة، معتبرا أن 
الــتــفــســيــرات املــنــاطــقــيــة »مــخــتــزلــة«، وأن كـــا من 
عوامل، السياق والفترة التاريخية والشخصيات 
الــجــهــاديــة املـــؤثـــرة فـــي أبـــنـــاء تــلــك املــنــاطــق، لها 

تــأثــيــر واضــــح عــلــى جـــذب أعـــضـــاء بــعــيــنــهــم إلــى 
املثال بأسامة بن الدن،  التنظيمات، ضاربا  تلك 
ونــشــاط الــحــركــات اإلســامــيــة، والـــذي كــان بــارزا 
ما  الثمانينات،  فترة  الغربية، خــال  املنطقة  في 
الجهاد  فــي  الــحــجــازي  الحضور  كثافة  إلــى  أدى 
األفـــغـــانـــي، وهـــو مـــا تــغــيــر بــعــد 11 ســبــتــمــبــر، إذ 
بـــرزت حــالــة جــهــاديــة نشطة فــي القصيم ضمت 
القيادي في القاعدة، يوسف العييري، األمر الذي 
لفترة  أمنية استمرت تداعياتها  تطلب مواجهة 
طــويــلــة، الفــتــا إلــــى تــأثــيــر الـــقـــرابـــات والــعــاقــات 
الشخصية في نشر األفكار الجهادية في أماكن 

بعينها خال فترات زمنية محددة.

مفارقة المستوى الشرعي 
التعليم  وزارة  تــذكــر  اإللــكــتــرونــي،  موقعها  على 
ــنــــاء شــخــصــيــة  ــة، أن مــــن أهـــدافـــهـــا »بــ ــعـــوديـ الـــسـ
معرفيا  والفكرية  والوطنية  اإلســامــيــة  الطالب 
ــّدا  ــعـ ــا رصـــــــده مـ ــ ومــــهــــاريــــا وقــــيــــمــــيــــا«، ووفـــــــق ملـ
الــتــحــقــيــق، فـــإن التعليم الــديــنــي فــي الــســعــوديــة، 
الجامعية،  قبل  ما  الدراسية  املراحل  كل  في  يتم 
والفقه  والتفسير  الــقــرآن  السعوديون  يــدرس  إذ 
والحديث النبوي والتوحيد، باإلضافة إلى مواد 
عامة للثقافة اإلسامية في الجامعة، لكن املفارقة 
الواضحة هي أن 50% من املنتمني إلى داعش من 
السعودية، وصفوا مستواهم الشرعي بالبسيط 
باملتوسط  مستواهم  منهم   %30 وصــف  بينما 
و6% فقط في أعلى مستوى، وهو »طالب العلم«، 
ولم يحدد 14% مستواهم إذ لم يضعوا البيانات.

ــي الـــحـــركـــات  ــاحـــث الــــســــعــــودي فــ ــبـ وال يــشــعــر الـ
ــه املـــالـــكـــي، بـــاملـــفـــاجـــأة مــن  ــلـ ــيــــة، عـــبـــد الـ اإلســــامــ
دالالت األرقــام السابقة، معتبرا أنها تتوافق مع 
استهداف داعش ملن يتسمون بضحالة معرفتهم 
الدينية، إذ يستغل حماستهم لدفعهم للتضحية 
ــؤالء، بــكــثــافــة  ــ ــن مـــقـــارنـــة نــســب هــ بــأنــفــســهــم. وعــ
التعليم الديني في السعودي، أكد املالكي أن العلم 
الجماعات، مختلف  لدى هذه  املقصود  الشرعي 
املـــدارس  إلــى أن خريجي  مضمونا وكــمــا، الفــتــا 
الــنــظــامــيــة الــســعــوديــة ُيــعــتــبــرون مـــن »الــــعــــوام« 
بــنــظــر الــحــركــات اإلســامــيــة، واعــتــبــر املــالــكــي أن 
لـــداعـــش، هـــم املتمكنون  الــحــقــيــقــيــني  »الــخــصــوم 
فــي الــعــلــوم الــديــنــيــة« معلا هـــذا بــقــدرتــهــم على 
»طـــرح الــتــســاؤالت حـــول أيــديــولــوجــيــة التنظيم 

وانتقادها«. 
ــى الــتــنــظــيــم،  ــ ــا يــفــســر قـــلـــة املــنــضــمــني إلـ ــو مــ ــ وهـ
مــمــن وصـــفـــوا أنــفــســهــم بــــ »طــــاب عــلــم« والــذيــن 
لــم يــتــجــاوزوا 22 عنصرا، أي مــا نسبته 6% من 
مضامينها.  تحليل  تم  التي  االستمارات  مجمل 
وبــعــكــس شـــرائـــح واســـعـــة مـــن املــهــتــمــني بــالــشــأن 
العام في السعودية، ممن يدعون للحد من كثافة 
واإلرهـــاب،  التطرف  ملواجهة  الدينية،  الــدراســات 
يرى املالكي أن »تكثيف العلم الشرعي وتطويره 
واالرتــقــاء به من أهم وسائل مواجهة التطرف«. 
باعتبار أن »صاحب العلم الشرعي، معتاد على 
التاعب  ُيقاد، بينما يسهل  أن  الجدل، ويصعب 

في غير املتمكنني في العلوم الشرعية«.

ويضيف املالكي: »معظم طاب العلم الشرعي قد 
درس على أيدي علماء املذاهب التقليدية والتي 
معظمها ليست مسيسة وال تتبنى خطابا عنيفا 

ضد املجتمعات، فضا عن التكفير والقتل«.
ويــتــفــق الــكــاتــب واملــحــلــل الــســيــاســي الــســعــودي، 
ــال خـــاشـــقـــجـــي، مــــع الـــــــرأي الـــســـابـــق، فــــي أن  ــمـ جـ
الدارسني  إلــى داعــش هم من غير  أغلب املنتمني 
أو املــتــعــمــقــني فـــي الـــعـــلـــوم الـــشـــرعـــيـــة، مــوضــحــا 
أن الــتــعــلــيــم الــشــرعــي الــــذي تـــوفـــره املــــــدارس في 
ــــى مــــا يــعــتــبــره  الـــســـعـــوديـــة ال يـــصـــل مـــســـتـــواه إلـ
املتخصصون »مرحلة طلب العلم« والذي يفوق 

بكثير ما يدرسه السعوديون في التعليم العام.
وأدلى الباحث املتخصص في العلوم السياسية، 
سلطان العامر، بدلوه في هذه النقطة، مؤكدا أن 
بيانات هذه الشريحة من السعوديني املنضمني 
هم من مخرجات النظام 

ّ
إلى داعش، تكشف أن جل

ــــذي تــشــّكــل بــعــد أحـــداث  الــتــعــلــيــمــي الــجــديــد، والـ
الحادي عشر من سبتمبر. 

ــلــقــي هـــذه األرقــــــام، بــظــال 
ُ
يــســتــدرك الــعــامــر: » ت

كبيرة من الشك على جدوى الربط )النمطي( ما 
بني االنضمام إلى التنظيمات املتطرفة وطبيعة 
استتبع  ومــا  السعودية  فــي  التعليمية  املــنــاهــج 
ذلك من تغيير للنظام التعليمي في تلك الفترة«.

تجانس العمر والمستوى التعليمي
تكشف استمارات أعضاء داعش السعوديني عن 
ارتفاع نسبة املتعلمني بينهم، إذ جاء الحاصلون 
على الشهادة الثانوية في املركز األول، بإجمالي 
كانت  بعيد عنها  وغــيــر  االســتــمــارات،  مــن   %54
الحاصلني  عـــدد  وبــلــغ   ،%37 الــجــامــعــيــني  نسبة 
على الشهادتني االبتدائية واملتوسطة 7% فقط، 
لــم يحدد 2% مــن بــني املنضمني للتنظيم  بينما 

مستواهم العلمي.
العمري  املستوى  مــع  السابقة  األرقـــام  وتــتــوافــق 
لسعوديي داعـــش، إذ حصل مــن هــم فــي املرحلة 
ـــ20 والــــــ30، عــلــى نسبة %78،  الــعــمــريــة مــا بــني الــ
الــتــي قــد يستغرقها  الفترة  وهــو مــا يتوافق مــع 
ــون حــتــى إنـــهـــاء املــرحــلــة الــجــامــعــيــة في  ــدارســ الــ
الــســعــوديــة، وفـــي املــركــز الــثــانــي جـــاء مــن هــم في 
املرحلة العمرية ما بني الـ30 والـ40، بنسبة %15، 
العشرين بنسبة  الثالث من هم دون  املركز  وفي 
4%، بــيــنــمــا تـــوزعـــت بــقــيــة الــنــســب املــئــويــة على 

األعمار التي تفوق 40 عاما فأكثر.
ويـــــرى أكـــاديـــمـــي ســـعـــودي مــتــخــصــص فـــي علم 
 تــوافــق الحالة 

ّ
االجــتــمــاع، )رفــض ذكــر اســمــه(، أن

بني  التجانس  على  يؤكد  والعمرية،  التعليمية 
املـــســـتـــويـــني، وهــــو مـــا يــكــشــف تــشــابــه منتسبي 
والــعــمــريــة،  التعليمية  الــنــاحــيــتــني  مــن  الــتــنــظــيــم 
بينما يعلق املحلل السياسي خاشقجي، على أن 
املستوى التعليمي لـ 91% من األعضاء ثانوي أو 
جامعي بقوله، »ينفي هذا ما يــروج بأن أعضاء 
ارتفاع  أنه يتوافق مع  الجهلة، كما  التنظيم من 

نسبة التعليم في السعودية«.
ــتـــمـــارات، فــــإن 11 مـــن الــســعــوديــني  ووفـــقـــا لـــاسـ
ــة فــي  ــ ــــدراسـ ــــى داعـــــــش، ســـبـــق لـــهـــم الـ املــنــتــمــني إلـ
الواليات املتحدة األميركية، وأوروبا، وأغلب هذه 
الشريحة، لم يكملوا دراستهم، إذ قاموا بقطعها، 
والــذهــاب إلــى مناطق الــنــزاع، بحسب املعلومات 

املدرجة في االستمارات.
ــن املــنــتــمــني  ــار 81% مــ ــمــ ــا داللــــــة كـــــون أعــ لـــكـــن مــ
الــســعــوديــني إلـــى داعــــش دون الــثــاثــني؟، يجيب 
الباحث في علم االجتماع، أحمد العوفي، قائا: 
ــات فــــي مـــجـــال الـــحـــركـــات  ــ ــدراســ ــ ــن الــ »الـــعـــديـــد مــ
لحركة  آدم  مــاك  دراســـة  أهمها  )مــن  االجتماعية 
الــحــقــوق املــدنــيــة فـــي الـــواليـــات املـــتـــحـــدة(، تتفق 
اب هم أكثر الشرائح 

ّ
على أن فئات الشباب والعز

 لانخراط في العمل السياسي 
ً

االجتماعية ميا
الرافض للواقع سواء أكان سلمًيا أم مسلًحا«.

وتكشف استمارات املنضمني إلى داعش، أن %76 
منهم ضــمــن فــئــة الـــعـــزاب، و17% مــن املــتــزوجــني 
االجتماعية.  حالتهم  منهم   %7 يحدد  لم  بينما 
العددية  الكثافة  حالة  تفسير  أن  العوفي  ويــرى 
الــعــزاب، يرجع  للملتحقني بــداعــش مــن الــشــبــاب 
إلــى انــدفــاع الــشــبــاب وقــلــة الــعــوائــق املــقــيــدة لهم، 
مــوضــحــا: »الــشــبــاب الــذيــن لــيــس لــديــهــم عــوائــق 
اجـــتـــمـــاعـــيـــة، مـــثـــل أســـــر تـــحـــتـــاج إلـــــى إعــــالــــة أو 
الــتــزامــات تــجــاه األقـــــارب، أو أنــشــطــة اقــتــصــاديــة 
لديهم  املــذكــورة،  العمرية  الفئة  خاصة، في هــذه 

ــذه، دون  ــدرة أكــبــر عــلــى اتـــخـــاذ قـــــرارات مــثــل هــ قــ
الكثير من الحسابات املعقدة«.

ويــنــفــي الـــعـــوفـــي أن املــــوضــــوع لـــه عـــاقـــة بــاملــيــل 
لدى  واإلدراك،  الــوعــي  قلة  أو  املسلح،  العمل  إلــى 
هــذه الفئة، قــائــا: »الــشــبــاب ميالون أكــثــر مــن أي 
االجتماعية  الحركات  فــي  للمشاركة  عمرية  فئة 
اءة أو الهدامة«. ويضيف: 

ّ
والسياسية سواء البن

»كون هذا امليل العمري يبرز أيضا في الحركات 
التفسير  فــي  للتشكيك  يــدعــونــا  فــإنــه  الــســلــمــيــة، 
الشائع الذي ينسب إلى الشاب قلة الوعي وانعدام 

اإلدراك وأنه تعرض للخداع بسبب سذاجته«.

هل أعضاء داعش عاطلون من العمل؟
تكشف استمارات عضوية سعوديي داعش، عن 
الوظيفية  بالحالة  يتعلق  مــا  فــي  مــفــاجــآت  عــدة 
الــتــنــظــيــم، إذ فـــاق عـــدد املــوظــفــني عــدد  ملنتسبي 
العاطلني والطاب، وبلغت نسبة املوظفني %46، 
والــطــاب %26  البطالة %24  بلغت نسبة  بينما 
الــوظــيــفــيــة. وتــفــّوق  يــحــدد 4% حالتهم  لــم  فيما 
الــقــطــاع الــخــاص عــلــى الــقــطــاع الــحــكــومــي بــفــارق 

يناهز الـ %4.
ـــق مــعــّدا التحقيق 

ّ
عــبــر مــوقــع الــبــنــك الـــدولـــي، وث

من  العمرية  الشريحة  في  البطالة  نسبة  تقارب 
الذكور بني عمر 15و 24 عاما ونسبة املنضمني 
بــلــغــت نسبة  إذ  ــل  ــراحــ املــ فـــي ذات  داعــــــش،  إلــــى 
»العربي  الســتــمــارات  وفــقــا  العمل  مــن  العاطلني 
الــجــديــد« 24%، عـــن الــفــتــرة مـــن مــنــتــصــف 2013 
حتى نهاية 2014، وهــو ما يتوافق مع متوسط 

العامني، إذ تراوحت النسبة بني 21.1 و%22.2.
ملاذا ينضّمون إلى داعش؟

ــقــــجــــي بــــالــــدهــــشــــة مــن  ال يــــشــــعــــر جـــــمـــــال خــــاشــ
السعوديني  اســتــمــارات  مضمون  تحليل  نتائج 
ــــى تــنــظــيــم الــــدولــــة اإلســـامـــيـــة فــي  املــنــضــمــني إلـ
الــــعــــراق والــــشــــام )داعــــــــش(، إذ يــــرى بــــأن الـــدافـــع 
محّركان  الجهادية«  و«األيديولوجيا  العقائدي 
ممن  للتنظيم  الــســعــودي  الشباب  لجذب  قــويــان 
يبحثون عن تطبيق مفاهيم اإلسام كما يرونها. 
وأشار رئيس قناة العرب إلى أن النتيجة تظهر 
غير  من  السعوديني  التنظيم  منتسبي  أغلب  أن 
العاطلني، وهو ما يدعم وجهة نظره، بأن هؤالء 
يبحثون عن دولتهم اإلسامية كما يحلمون بها 

وليس عن عمل. 
ويــتــفــق مــعــه ســلــطــان الــعــامــر فـــي نــفــي األســبــاب 
االقــتــصــاديــة، قــائــا »ســبــب االنــضــمــام سياسي 
بـــاألســـاس«، مــرجــعــا ذلـــك، مــن وجــهــة نــظــره، إلــى 
ح الخيارات املتعلقة باملشاركة في الشأن العام، 

ُ
ش

وهو ما يلعب دورا مهما في انخراط الشباب في 
مــثــل هـــذه التنظيمات. ويــضــيــف: »مــنــذ أرســطــو، 
واإلنسان ُيعّرف بأنه )حيوان سياسي(، أي أن من 
طبيعته العناية بالشأن العام، وألن املجال العام 
الحركات  فــإن  وُمقفر،  العربية محتَكر  الــدول  في 
 من الشباب املتعطش 

ً
املسلحة تجد مخزونا هائا

للعمل في الفضاء العام، فتقوم بتجنيده«.

»العربي الجديد« تكشف أسـرار  ودوافع االنتساب

سعوديا،   362 انضمام  أسرار  استقصائي،  تحقيق  في  الجديد«  »العربي  تكشف 
أغلبهم من الشباب إلى تنظيم الدولة اإلسالمية في العراق والشام، وعبر تتبع 

الروابط التي تجمع بينهم، ترسم صورة كاملة لهم، عبر المعلومات الشخصية 
التي قدموها إلى »اإلدارة العامة للحدود« في داعش

يعد أبو محمد 
الشمالي، 
الواسطة 

التي لطالما 
سهلت دخول 

السعوديين 
إلى داعش، عبر 

بلدات الراعي 
وأعزاز وجرابلس، 

الحدودية 
بين سورية 

وتركيا والتي 
يوجد فيها، 

ووفقا لموقع 
»المكافآت من 

أجل العدالة« 
التابع لوزارة 

الخارجية 
األميركية، فإن 

الشمالي يعد 
»مسؤول 

الحدود« في 
تنظيم داعش، 
واسمه  طارق 

الجربا )كتب االسم 
بشكل خاطئ في 

الموقع، على 
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ينتحلون شخصيات أقاربهم 
بحثًا عن »حلم الخالفة«

سعوديون في «تنظيم الدولة».. 

من أين جاؤوا؟ 
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)Getty( داعش يسعى لتجنيد الشباب في صفوفه

أبو محمد الشمالي من أهم المطلوبين ألميركا )موقع المكافآت من أجل العدالة(

)Getty( السعودية تعاني من استهداف التنظيمات المتطرفة

99 % من المنضمين 
إلى التنظيم بال سوابق 

»جهادية«

81% من المنتمين 
السعوديين إلى داعش 

دون الثالثين
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سالم لبيض

مناهضة  حملة  أن  األولــــى،  للوهلة  يــبــدو، 
تحفيظ الــقــرآن الــكــريــم فــي تــونــس، والــتــي 
انــخــرطــت فــيــهــا وســائــل اتــصــالــيــة، ونخب 
حداثية، رفضًا لقرار وزير الشؤون الدينية، 
مـــحـــمـــد خـــلـــيـــل، بــتــنــشــئــة 100 ألـــــف شـــاب 
تونسي على حفظ القرآن، وتوقيع اتفاقية 
في ذلــك مع وزيــر التربية، تنص على فتح 
املــــــــدارس الــتــونــســيــة فــــي عــطــلــة الــصــيــف، 
أمرًا طبيعيًا متأتيًا  الوظيفة،  للقيام بهذه 
النخب من تهيئة األرضية  من خشية تلك 
عّبرت  كما  تــونــس،  فــي  الدعشنة  النــتــشــار 
صراحة  السليني،  نائلة  الباحثة  ذلــك  عــن 
قائلة: »ما فائدة تحفيظ القرآن للطفل؟ هل 
سنقاوم الفكر الداعشي بذلك؟ لألسف، أنا 
أقول إن الطفل سيحفظ اآليات التي يوظفها 
ــاء بن  الــــدواعــــش«. واعــتــبــرت زمــيــلــتــهــا رجــ
سالمة »أن تحفيظ القرآن ملن ال يفهمه هو 
ما يفعله اإلرهابيون«. لكن األمر في ظاهره 
الحبلى بتأويالت  البواطن  غير ما تخفيه 
ورؤيــة  سياسية  وبراغماتية  أيديولوجية 
أنطولوجية وديو-أنطولوجية من اإلسالم.
التأويالت  خفايا  في  سريعة  أركيولوجيا 
، وحدها، أن تحّدد الهوية 

ٌ
والقراءات كفيلة

األيديولوجية ألصحاب مناهضة تحفيظ 
القرآن، في مجتمع عربي مسلم، يعد املّس 
الخروج  على  مبعثًا  ــدس 

ّ
املــق بالكتاب  فيه 

ة، كما هو راسخ في املخيال العربي 
ّ
عن املل

الحداثوية  النخب  وتتحاشى  واإلســالمــي. 
الــتــونــســيــة أن تــضــع نــفــســهــا فـــي مــثــل هــذا 
املــطــب املـــؤدي إلــى االكــتــواء بلهيب نــيــراٍن، 

إيمان القويفلي

أغـــلـــب الـــقـــطـــع الـــصـــحـــافـــيـــة الـــتـــي رّوجـــــت 
الـــــــبـــــــرامـــــــج الــــتــــقــــشــــفــــيــــة، ثــــــــــّم مــــشــــاريــــع 
في  شير، 

ُ
ت الخليج،  دول  في  الخصخصة 

جزء منها، إلى أنه »ال ُبّد من اإلصالح في 
ُبــّد لإلصالح من حدوث  دول الخليج، وال 
تِقف  العبارة  لكن  مؤلم«.  اجتماعي  تغّير 

جيب على السؤال: مؤلم ملن؟
ُ
هنا، وال ت

ــفــــطــــي فــي  ــنــ إضــــــــــــراب عـــــمـــــال الـــــقـــــطـــــاع الــ
الـــكـــويـــت، فــــي مــنــتــصــف إبــــريــــل/ نــيــســان 
املــاضــي، دفـــع هـــذه املــســألــة إلـــى الــواجــهــة، 
فــبــيــنــمــا اســتــســلــم مــوظــفــو الــحــكــومــة في 
التقشفية  لـــإلجـــراءات  الخليج  دول  بــاقــي 
ــصــت مــعــّدالت 

ّ
املــؤملــة لــلــمــواطــنــن الــتــي قــل

الــتــوظــيــف وبــــــدالت املـــوظـــفـــن ومــمــيــزات 
مــالــيــة كـــثـــيـــرة، واجـــهـــت حــكــومــة الــكــويــت 
 فـــي تــطــبــيــق إجــــــراءات مــشــابــهــة، 

ً
صــعــوبــة

لــســبــٍب أســـــاٍس، هـــو وجــــود تـــاريـــخ طــويــل 
ــن الـــعـــمـــل الـــنـــقـــابـــي وحـــــــاالت اإلضــــــراب  مــ
فـــي الــكــويــت، مـــن أجـــل الـــدفـــاع عـــن مــوقــف 
تقارير  أحد  يذكر  كما  العّمال ومطالبهم، 
»رويترز«. أما في باقي دول الخليج التي 
اســـتـــطـــاعـــت تـــمـــريـــر إجــــــــــراءات الــتــقــشــف، 
مــن دون اعــتــراٍض حقيقي مــن املــواطــنــن، 
فــيــذكــر تــقــريــر »الــثــابــت واملـــتـــحـــول« ملــركــز 
أن   2014 لعام  التنمية  لسياسات  الخليج 
ال تخرج عن حالتن:  فيها  العمل  قوانن 
الـــســـمـــاح بـــالـــوجـــود الــــصــــوري لــلــنــقــابــات 
العمل  الخاضعة لسيطرة وزارة  العمالية 
أي ضغوط  تمامًا عن ممارسة  والعاجزة 
ــذا هــو الــحــال في  منظمة كـــاإلضـــراب )وهــ
التاّم لكل عمٍل  املنع  أو  البحرين وُعمان(، 
نقابّي، كما هو الحال في قطر واإلمــارات 
والـــســـعـــوديـــة. وفــــي الـــســـعـــوديـــة تــحــديــدًا، 
ــامـــل مــــع مـــــحـــــاوالت اإلضـــــــراب  ــتـــعـ ــّم الـ ــتــ يــ
ــًا، ال تـــبـــاشـــرُه  ــيـ ــنـ بـــاعـــتـــبـــارهـــا تـــهـــديـــدًا أمـ
الــتــي  الــداخــلــيــة  وزارة  بـــل  الــعــمــل،  وزارة 
أّكــدت، قبل عامن، اختصاصها باملسألة، 
مع  للتعامل  قواعد جديدة  وتولت وضــع 
العمال املضربن. حق العمال في تأسيس 

حسام أبو حامد

ــة، يــنــتــمــي  ــ ــداثـ ــ ــــحـ ــــن مـــفـــاهـــيـــم الـ ــره مـ ــيـ ــغـ كـ
»الوطن« إلى السياق التاريخي األوروبي، 
الــســيــاســي واملـــعـــرفـــي، فـــكـــان، بــتــحــوالتــه، 
تنظيرًا تمت ممارسته، وواقعًا تم تنظيره. 
العربي، ال  وبنموه خــارج اإلطــار املعرفي 
، يتعثر 

ً
ــن« مــفــهــومــًا مـــشـــكـــال ــزال »الــــوطــ ــ يـ

العربي  الــواقــع  بتعثر  وســيــاســيــًا،  ثقافيًا 
الــذي بقي، منذ نهاية القرن الثالث عشر، 
يخط لنفسه مسارًا تاريخيًا، متقطعًا في 

أفضل حال، أو دائريا في أسوأها.
ــعــّرف 

ّ
ف كــانــت القبيلة خــاصــيــة أســاســيــة، 

بـــدوي شــبــه الــجــزيــرة الــعــربــيــة عــن نفسه 
بــانــتــمــائــه الــقــبــلــي، وأتــــــاح الــشــعــر الـــذي 
تطّور، في القرن السادس امليالدي، عابرًا 
لهجات القبائل، نشر املفاهيم االجتماعية 
وتكوينها،  العامة  الثقافية  والــتــصــورات 
القبلي.  ز معه وعي ذاتــي للمجتمع 

ّ
وتعز

بقيت  االجتماعية  الــعــرب  تقييمات  لكن 
ــَســبــي 

َ
 بــاالنــتــمــاء إلـــى الـــجـــذر الــن

ً
مــرتــبــطــة

املـــســـتـــقـــل، ال بـــاالنـــتـــمـــاء لــــوعــــي ســـاللـــي. 
»دار« و»أرض«  واستخدمت كلمات نحو 
و»منزل«، للداللة على املساحة الجغرافية 
الـــــتـــــي اســــتــــوطــــنــــتــــهــــا قــــبــــائــــل الــــحــــضــــر، 
َرَسمت  الرحل.  وأنصاف الحضر، والبدو 
ثـــغـــوَر )حــــــــدوَد( أرض الــقــبــيــلــة عـــالمـــاٌت 
وأّمـــاراٌت، كان ما تجاوزها »أفقًا«. أيضًا، 
لم يتبلور لدى البدو وعي ساللي مغاير 
تــجــاه مــا تــعــّدى اآلفــــاق مــن شــعــوب، فتم 
ــــروق الـــتـــي تـــيـــّســـر لــلــوعــي  ــفـ ــ تـــوصـــيـــف الـ
الــــبــــدوي إدراكــــهــــا، بـــمـــؤشـــرات خــارجــيــة، 
كلون البشرة واللغة. وربما أشارت كلمة 
ــــى صـــاحـــب الــبــشــرة  ، إلـ

ً
ــة ــ ــدايـ ــ ــــب«، بـ ــريـ ــ »غـ

السوداء، ساكن الغرب اإلفريقي. 
في معاجم اللغة العربية، الوطن هو منزل 
اإلنـــســـان، ولـــد فــيــه أم لــم يــولــد. وال تشير 
كلمة وطن إلى مكان مستقر، وال إلى زمان 
آنــّيــة »زمــكــانــيــة« مؤقتة،  بــل هــو  مستمر، 
حتى الجمل يسمى موطنًا لحظة ركوبه، 
كما أن مرابض البقر والغنم هي أوطانها. 
الصالة  بأحكام  تتعلق  عملية،  وألســبــاب 
ـــصـــُرهـــا( والـــصـــوم )جــــواز اإلفـــطـــار( في 

َ
)ق

حــاالت السفر واإلقــامــة، بــرز تنظير فقهي 
حــول أحكام الوطن، مّيز بن وطــن أصلي 
)ولـــد اإلنــســان وتــرعــرع فيه مـــدة(، ووطــن 
فيه ولو ألشهر  للسكن  )يختاره  ِجّد 

َ
ُمست

في السنة(. يجوز للشخص أن يحوز حتى 
ة، تفرضها حــاالت  ــِجــدَّ

َ
ثــالثــة أوطـــان ُمــســت

اإلقامة، للعمل، أو التجارة، أو أن يكون له 
أكثر من زوجة في عدة بلدان. 

ا كان الوالء لجماعة املؤمنن، انقسمت 
ّ
ومل

يحكمها  ــــالم،  إسـ دار  داريـــــن،  إلـــى  األرض 
اإلســـالم،  أحــكــام  فيها  وتــجــري  املسلمون، 
ولــو كــان جميع أهلها كــافــريــن، ودار كفر 
ــلـــى الـــنـــقـــيـــض مــــن ذلــــك.  أو حـــــــرب، هــــي عـ
وكـــانـــت هـــجـــرة اإلنـــســـان مـــن مـــكـــان الــكــفــر 
واملــعــاصــي إلـــى مــكــان اإليـــمـــان والــطــاعــة، 
كــتــوبــتــه وانــتــقــالــه مــن الــكــفــر إلـــى اإليــمــان 
ــــوالء  ــذه الـــعـــقـــيـــدة فــــي الـ ــ )ابــــــن تـــيـــمـــيـــة(. هـ
البنا،  والــبــراءة تجد امتدادها عند حسن 
الـــــــذي يــــقــــول: »نـــعـــتـــبـــر حـــــــدود الــوطــنــيــة 
بالعقيدة... فكل بقعة فيها مسلم يقول ال 
إله إال الله محمد رسول الله وطني، عندنا 
له  لــه حرمته وقداسته وحبه واإلخـــالص 
ــا الــصــور  والــجــهــاد فــي ســبــيــل خـــيـــره«، أمـ
األشــــد تــطــرفــًا لــهــذه »لــوطــنــيــة الــديــنــيــة«، 
اإلسالموية  الحركات  اليوم عند  فنجدها 
لت 

ّ
الجهادية، السيما داعش والقاعدة. تنق

كــثــيــرا مـــا أشــعــلــوهــا هـــم بــأنــفــســهــم، على 
املثلية  الــقــرامــي  أمـــال  الباحثة  تبرير  غـــرار 
قالته عن وجــود مخنث في  بما  الجنسية 
م. ولذلك، 

ّ
ى الله عليه وسل

ّ
بيت الرسول صل

هم يبّررون رفضهم ومناهضتهم تحفيظ 
القرآن بمسّوغات من داخل النص القرآني.

لن نناقش هذه املسألة في شكل صراع بن 
وعلمانين  رجعين  ماضوين  إسالمين 
حـــداثـــيـــن تــقــدمــيــن، فـــي ثــنــائــيــٍة عــقــيــمــٍة، 
أجمعن  والــعــرب  التونسين  أفــســدت على 
أرضــيــٍة  على  والــتــقــدم  النهوض  إمكانيات 
صلبٍة مبنيٍة على سلطة النّص والعقل، في 

تعايشهما، وليس في صراعهما.
ــانـــي  هــــي مــــدرســــة قـــديـــمـــة، أســـــس لـــهـــا األملـ
تيودور نولدكه الذي نشر سنة 1860 مؤلفه 
»تـــاريـــخ الـــقـــرآن« تــرجــم إلـــى الــعــربــيــة سنة 
2004 في 840 صفحة، على نفقة مؤسسات 
أوروبــيــة وأمــيــركــيــة، ووزعــتــه مــجــانــًا، على 
ــاب فــي  ــتـ ــكـ نـــطـــاق واســـــــع، فــــي مـــعـــرضـــي الـ
بيروت وتــونــس، مؤسسة كــورنــاد-ادنــاور. 
وقبل ترجمة هذا العمل الفريد من الناحية 
واعتماد  والتاريخية،  والعلمية  املنهجية 
الــلــغــات والـــديـــانـــات الــقــديــمــة فــي التحليل 
والــبــنــاء الــنــظــري، تــســّربــت أجـــزاء مترجمة 
والعربية،  والفرنسية  االنكليزية  إلــى  منه 
والنسق  الشاملة  الــرؤيــة  تعكس  تكن  ولــم 
الــنــظــري والــتــاريــخــي لــصــاحــبــه، والــرســالــة 
أن  وبــعــد  والــيــوم،  يبتغي تسويقها.  الــتــي 
أصبح النص متوفرًا بفضل الترجمة، بات 
بــاإلمــكــان مــعــرفــة املــعــن الــــذي شــربــت منه 
التونسية في فهم  النخب الحداثية  بعض 
لنولدكه  الرئيسية  الفكرة  وتأويله.  القرآن 

مقارنة نفسه به، كما ورد في املقدمة، كبشر 
ولــيــس كــرســول يــوحــى إلــيــه. بنى األخضر 
أطــروحــتــه على مــا انتهى إلــيــه نــولــدكــه أن 
الوحي الذي ينزل على الرسول هي لحظة 
مـــرض نــفــســي، وذهــــب يــؤّصــل هـــذه الــكــالم 
 
ً
ــــذي اعـــتـــبـــره طــفــال ــول الــ ــرســ مـــنـــذ والدة الــ

 ،»autiste »أوتـــيـــســـت  تــوحــد  حــالــة  يــعــيــش 
فــنــشــأ مــنــفــصــم الــشــخــصــيــة بــســبــب يتمه 

وفقره، وتعدد املشرفن على تربيته. 
هذا التحليل املتطرف في دراسة شخصية 
الـــرســـول، يــعــتــبــره الــعــفــيــف األخــضــر ثــورة 
ــان املـــقـــارنـــة، مــجــتــبــيــًا كل  ــ فـــي دراســـــة األديــ
ــلـــوم الـــلـــغـــويـــة والــنــفــســيــة  ــا أنــتــجــتــه الـــعـ مــ
والـــتـــاريـــخـــيـــة واألنـــثـــروبـــولـــوجـــيـــة، لــدعــم 
الــقــرآن  معتبرًا  املحمدية،  التجربة  تــه  قــراء
ــقـــراءة التي  ســيــرة مــحــمــد الـــذاتـــيـــة.  لــكــن الـ
تكاد تتحول إلى مدرسة هي التي أنتجها 
الحضارة  في  املختص  املتقاعد  الجامعي 

الــعــربــيــة، عــبــد املــجــيــد الــشــرفــي، الـــذي أّهــل 
عــشــرات الــطــالب فــي الـــدراســـات العليا في 
مواضيع تتعلق بالقرآن والسيرة النبوية. 
تـــبـــدو بــصــمــة نـــولـــدكـــه ظـــاهـــرة فـــي أفــكــار 
يتصّدرون  الذين  طلبته  وبعض  الشرفي، 
املــشــهــد اإلعـــالمـــي، رفــضــا لتحفيظ الــقــرآن 
ــا نــــقــــرأ كــــتــــاب الـــشـــرفـــي  ــنـــدمـ الــــكــــريــــم. فـــعـ
الرسالة والــتــاريــخ«، ولدينا  »اإلســـالم بن 
معالم  لنا  تتضح  بنولدكه،  معرفة  سابق 
أواًل، ومـــن  الـــعـــنـــوان  ــــالل  مــــن خـ مـــقـــاربـــتـــه 
فــي سياق  املحمدية  الــدعــوة  تنزيل  خــالل 
تـــاريـــخـــي شــــرقــــي، يـــتـــمـــاهـــى، فــــي جـــوانـــب 
كــثــيــرة، مــع مــا جــاء فــي الــديــانــات القديمة 
ــــاش فــيــهــا  ــتـــي عـ املـــنـــتـــشـــرة فــــي املــنــطــقــة الـ
الـــرســـول، ويــخــلــص إلـــى أن مــحــمــدًا »الـــذي 
 األيتام«، 

ّ
كان منطويًا على نفسه مثل جل

التي  الدينية  الــثــقــافــات  نــتــاج كــل تلك  هــو 
الشرفي  أن  وارتــــوى. صحيح  منها  شــرب 
الــجــرأة نفسها التي جــاءت على  ال يمتلك 
لسان نولدكه، أو األخضر، لكن منحاه في 
أنــســنــة الــفــعــل املــحــمــدي والــنــص الــقــرآنــي، 
ــي أزعـــومـــة الـــوحـــي »تــخــمــيــرة 

ّ
وحــتــى تــبــن

ونــــوع مـــن الـــصـــرع« بـــإخـــراج لــبــق مــجــّمــل، 
يظهر في كتابه في مقاطع ال لبس فيها، 
على غــرار القول »فالوحي إذن هو مصدر 
االستثنائية  الــحــالــة  تــلــك  أي  الــنــبــي،  عــلــم 
امللكات  الوعي، وتتعطل  فيها  التي يغيب 
املكتسبة، ليبرز املخزون املدفون في أعماق 
الالوعي بقوٍة، ال يقدر النبي على دفعها، 
إرادتـــه على نحو متميز  فيها  تتحكم  وال 
الــقــرآن ال  ..«)ص43(. وكــذلــك فــي أن »لــفــظ 
الــرســالــة  يــطــلــق حقيقة إال عــلــى  يــصــح أن 

غها الرسول إلى جماعته 
ّ
الشفوية التي بل

التي عاصرته، أما ما ُجمع بعد وفاته في 
ترتيب مخصوص، ودّون بن دفتن، فمن 
يكونوا  لم  أنفسهم  الصحابة  أن  املــعــروف 
متفقن فــي الــبــدايــة حـــول مــشــروعــيــة هــذا 
الــجــمــع الــــذي لـــم يــقــم بـــه الــنــبــي ولـــم يــأمــر 
لــنــزع  بــــه.. »)ص 49(. وهــــذا املـــوقـــف كـــاف 
ــــالم والــنــص  كـــل قــدســيــة عــلــى رســـالـــة اإلسـ
الــقــرآنــي، ووضــعــهــمــا فــي خــانــة املــمــارســة 
من  يمّكن  مــا  نقدهما،  ثمة  ومــن  البشرية، 
إعادة كتابة القرآن، بما أنه ال يتطابق مع 
ما جاء به محمد نفسه، على قياس كتابة 
ــتـــوراة واإلنــجــيــل الــتــي تــّمــت بــعــد مئات  الـ

السنن من ظهورهما. 
ولقد أخــذت عن الشرفي االنتصار إلخراج 
القرآن الكريم من املقدس، وإدخاله التاريخ 
ــه مـــمـــن ذكـــرنـــا  ــذاتـ ــيـ ــمـ ــلـ ــا، تـ ــيـ ــثـــولـــوجـ ــيـ كـــمـ
أعــــاله فـــي أطــروحــاتــهــن الــتــي نــوقــشــت في 
الجامعة التونسية، مثل أطروحة السليني 
»تــاريــخــيــة الــتــفــســيــر الـــقـــرآنـــي والــعــالقــات 
ــمــــاذج مــــن كــتــب  ــــالل نــ االجـــتـــمـــاعـــيـــة مــــن خـ
التفسير«. وقد استطاع أنصار هذا االتجاه 
تـــحـــويـــل مـــســـائـــل ذات طــبــيــعــة أكــاديــمــيــة 
ــى مـــعـــركـــة ســـيـــاســـيـــة-إعـــالمـــيـــة،  ــ ـــدة إلـ

ّ
ــق ــعـ مـ

الــقــرآن. ويبدو  مدخلها »خــطــورة« تحفيظ 
أن خلطهم بن اإلسالم واإلسالم السياسي 
إلــى مدخل  الــطــارئ على املجتمع يأخذهم 
ناجع للنزول بالقرآن من عليائه وقدسيته 
أنــســنــٍة تجعله مــوضــع جــــدل، فيغيب  إلـــى 
عــنــه اإلجــــمــــاع، ويــنــتــهــي مــرجــعــًا عـــاديـــًا ال 

يختلف عن بقية املرجعيات.  
)كاتب ووزير تونسي سابق(

الكويت  في  اإلضرابات  وتنظيم  النقابات 
واحـــــــدة مــــن املــــزايــــا الــقــلــيــلــة الـــبـــاقـــيـــة مــن 
تعاطي  طريقة  وأظــهــرت  الكويت.  دستور 
الكويت مــع اإلضــراب  فــي  الحكم  منظومة 
ــّد يــمــكــنــهــا أن تـــذهـــب مـــن أجــل  إلــــى أّي حــ
ــوزراء  ــ ــ ــا مــــا أعـــلـــنـــه مــجــلــس الـ ــ إفـــشـــالـــه، أمـ
الكويتي، في أثناء اإلضــراب، من إمكانية 
السعودية  مــن  نفطية  بعمالة  االستعانة 
ــّد تحرص  والــبــحــريــن، فــُيــظــهــر إلـــى أّي حـ
حكومات دول الخليج على التكاتف، ليس 
فقط على استمرار تدفق النفط واستقرار 
نفسه، على حصار  بــل، وبالقدر  اإلنــتــاج، 

الحراك العّمالي الوحيد في الخليج. 
ترهل  وأعــبــاء  النفط  أسعار  انخفاض  مع 
ــم الــنــفــقــات،  ـ

ّ
ــاز الـــحـــكـــومـــي وتـــضـــخ ــهـ الـــجـ

ال تـــخـــشـــى الـــحـــكـــومـــات الـــخـــلـــيـــجـــيـــة، فــي 
مــرحــلــتــهــا هـــــــذه، مــــن اعـــتـــمـــاد تــغــيــيــرات 
إجـــراءات  خذ 

ّ
تت كــأن  للمواطنن،  »مــؤملــة« 

خصخصة  بعملية  التبشير  مــع  تقشفية 
كالتعليم  الضخمة،  الحكومية  للقطاعات 
ــتـــي يــعــتــمــد عــلــى خــدمــاتــهــا  والـــصـــحـــة )الـ
فيها  وتعمل  املــواطــنــن،  أغلبية  املجانية 
ـــّح 

ُ
 ملــشــكــلــة ش

ّ
أعــــــداٌد كــبــيــرة مــنــهــم(، كــحــل

اإليـــــــــرادات وتـــنـــامـــي مـــدفـــوعـــات الـــرواتـــب 
ــفــــي الــــحــــكــــومــــة، مـــــن أجـــــــل تـــحـــويـــل  ملــــوظــ
هــؤالء إلــى موظفي قطاع خــاص، بشروط 
 أو كثيرًا عن شــروط العمل 

ً
مختلفة قليال

الــحــكــومــي. تملك هــذه الــحــكــومــات الــجــرأة 
ــذه الــتــغــيــيــرات  ــ الــــالزمــــة لــلــقــيــام بــمــثــل هـ
للمواطنن  و»املــؤملــة«  والعميقة  الواسعة 
في أوضاع العمل والعّمال في البالد، لكن 
ــصــّر، 

ُ
ــجــمــع، وت

ُ
هـــذه الــحــكــومــات ال تــــزال ت

الــخــوف  اٍت حقيقية، عــلــى  وبـــال اســتــثــنــاء
مــن وجـــود نــقــابــاٍت عــّمــالــيــة عــلــى أرضــهــا، 
قانونيٍة،  بنيٍة  أّي  فــي  تغيير  أي  ورفـــض 
 تكوين 

ّ
إلــى إعطاء العمال حــق قد ُيفضي 

النقابات واالتــحــادات، وتنظيم جهودهم، 
ــلــن 

ّ
وحـــمـــايـــة مـــصـــالـــحـــهـــم أمـــــــام الـــــُمــشــغ

في  تــأتــي  الــذيــن  واملستقبلين  الــحــالــيــن 
ذلك  في  نفسها، ألن  الحكومات  مقدمتهم 
ــنــــازاًل ســيــؤلــم الـــحـــكـــومـــات الـــتـــي تــعــرف  تــ

تبعًا  وغربًا.  اإلمبراطوريات شرقًا  حــدود 
ملوازين القوى والحسم العسكري، ومعها 
ــل والء املــجــمــوعــات الــبــشــريــة مــن هــذا 

ّ
تــنــق

اتــفــاقــيــة ويستفاليا  إلـــى ذاك. ومـــع  الــتــاج 
ــراف الـــدولـــي بــحــدود  ــتـ 1648، أصــبــح االعـ
اإلقليم جزءًا من مكونات السيادة الوطنية 
ــة والــديــنــيــة  ــيـ ــنـ ــداخــــالت اإلثـ ــتــ لــــلــــدولــــة. الــ
ــيــــة فـــصـــلـــت ســـيـــاســـيـــًا، وفـــقـــد  ــتــــاريــــخــ والــ
الــتــكــويــن الــديــمــغــرافــي واالنــتــمــاء الديني 
قيمته السياسية. مهد ذلك لتبلور »األمة«، 
بــوصــفــهــا املــجــتــمــع الـــســـيـــاســـي املــتــشــكــل 
الدولة، وبعد حسم الصراع  ضمن حــدود 
ــلـــك، دلـــت كــلــمــة »وطـــن«  بـــن الــكــنــيــســة واملـ
لــه، بوصفهما  امللك والـــوالء  على شخص 
أمرين يستحقان في سبيلهما أن يضحي 

اإلنسان بحياته.
تــبــلــور الــحــس الــوطــنــي فـــي الـــقـــرن الــســابــع 
ــغــف األوروبـــيـــون، فــي سبعينات 

ُ
عشر، وش

الــــقــــرن الـــثـــامـــن عـــشـــر، بــالــبــحــث عــــن رمــــوز 
ــــع فــلــســفــة األنـــــــوار،  تــجــســد وطــنــيــتــهــم. ومـ
 

ّ
لتدل تجريدًا،  أكثر  »وطـــن«  كلمة  أصبحت 

ــقــــوانــــن الــتــي  عـــلـــى جــمــلــة املـــؤســـســـات والــ
بــأفــرادهــا، فالوطن عند جان  الــدولــة  تربط 
جاك روسّو هو »عالقة الدولة بأعضائها«، 
والــتــي إذا مــا انــعــدمــت »اضــمــحــل الــوطــن«، 
وبــــرزت املــواطــنــة بوصفها عــالقــة بــن فــرد 
ودولة يحّددها القانون، وتتضمن الحقوق 
بــرزت  الــعــاملــيــة، كما  الوطنية  والــواجــبــات. 
ــيـــرهـــمـــا، هـــــّددت  ــانــــط وغـ عـــنـــد فــولــتــيــر وكــ
هـــذا املــفــهــوم الــوطــنــي، لــكــن حــــروب الــثــورة 
ــة فـــي دائــــرة  ــ الــفــرنــســيــة حــصــرت فــكــرة األمـ
الـــقـــومـــيـــة، بــعــد أن كـــــادت تنحل  الــوطــنــيــة 
في  املتبادلة  الرغبة  العاملية.  الوطنية  فــي 
ــراع  ــام، املـــســـتـــمـــرة بـــاســـتـــمـــرار الـــصـ ــقــ ــتــ االنــ
 ،1806 أيينا  معركة  منذ  األملــانــي  الفرنسي 
حولت الوطنية إلى أيديولوجيا، فاكتسبت 
القومية،  اســم  الفكرة طابعًا شموليًا تحت 
أوغلت مع النازية وغيرها في الشوفينية، 
ومـــهـــدت لــحــربــن عــاملــيــتــن، دمـــرتـــا الــقــارة 
العجوز. أيقن جورج برنارد شو أن العالم 
ــن مــن  ــ ــوطـ ــ ــب الـ ــ ــن يــــهــــدأ »حــــتــــى يـــنـــفـــذ حـ ــ لـ
نفوس البشر«. من دولــة جباية للضرائب، 
مــرورًا بدولة إقليمية ذات ســيــادة، وأخــرى 
قــومــيــة، أصــبــحــت الـــدولـــة الــلــيــبــرالــيــة دولــة 
الديمقراطية واملواطنة والقانون، فكان في 
وسع األوروبين املضي في »وطنية ما بعد 
الوطنية«، وتقبلوا االنتماء إلى مؤسسات 
ســيــاســيــة، تــتــأســس عــلــى مـــبـــادئ كــونــيــة، 
أرساها دستور ديمقراطي، أفرز مؤسسات 

وقوانن، تجسدت في االتحاد األوروبي.
تـــنـــاقـــضـــت حـــــــــدود »ســــايــــكــــس - بـــيـــكـــو« 
مــــع الـــنـــزعـــة الـــكـــلـــّيـــة الـــقـــومـــيـــة لــلــمــشــاريــع 
ــة: اإلســـــالمـــــوي  ــيــ ــربــ ــعــ األيــــديــــولــــوجــــيــــة الــ
ــتـــرف  ــعـ والــــــقــــــومــــــي واالشــــــــتــــــــراكــــــــي. لــــــم يـ
اإلســالمــوي إال بــالــوالء لــدار اإلســـالم التي 
تــرســمــهــا حــــدود الــجــهــاد فـــي ســبــيــل الــلــه، 
أيديولوجي  وطــن  بــنــاء  االشــتــراكــي  وأراد 
فــأراد،  القومي  أمــا  الكادحن.  بــَعــَرق  أممي 
بــاســتــعــادة خــصــائــص قــومــيــة مـــن أنــمــاط 
ــــاض هــــو،  ــ ــا اآلخـــــــــــــرون، إحـــــيـــــاء مـ ــزهــ ــجــ أنــ
فـــي نــهــايــة الــتــحــلــيــل، تـــاريـــخ لــلــجــمــاعــات 
ــي اســـتـــأثـــرت  ــتــ ــيــــة الــ ــنــ ــيـــة والــــديــ ــيـــاسـ الـــسـ
األمــويــن وحتى  مــنــذ  والـــثـــروة،  بالسلطة 
ــيــــن. أثــــبــــتــــت فــــشــــل الــــتــــجــــارب  ــانــ ــمــ ــثــ ــعــ الــ
توحيد  إلى  الوحدة بحاجة  أن  الوحدوية 
املـــؤســـســـة، ال االكـــتـــفـــاء بــتــوحــيــد الــســلــطــة. 
وبينما جعل املشروع اإلسالموي األوطان 
التاريخ والجغرافيا، بقيت الحدود  خارج 
واقــــعــــًا جـــغـــرافـــيـــًا وســـيـــاســـيـــًا، واســـتـــمـــرت 

ــــي دراســـــــــة الــــــقــــــرآن، لـــكـــي يـــصـــبـــح نــصــًا  هـ
تاريخيًا، كما يبرزه عنوان الكتاب، وليس 
نــصــًا مــيــتــا-تــاريــخــيــًا، يــتــعــالــى عــلــى الفعل 
الــبــشــري. ال يتسع املــجــال الســتــعــراض ما 
جاء به نولدكه، في مؤلفه الذي كتبه، وهو 
شـــاب، للحصول شــهــادة الــدكــتــوراه، ونــال 
بـــه جـــائـــزة أكــاديــمــيــة بـــاريـــس ســنــة 1858، 
تخفي  أن  يمكن  ال  العلمية  الــصــرامــة  لــكــن 
ــا خــلــفــيــة نــولــدكــه الــقــائــمــة عــلــى أنسنة 

ّ
عــن

ــقـــرآن، ســــواء مــن خـــالل تصنيفه الــســور،  الـ
ــراث واألســـاطـــيـــر  ــتــ ورّدهـــــــا جــمــيــعــا إلــــى الــ
الــيــهــو-مــســيــحــيــة الــتــي كــانــت مــنــتــشــرة في 
مــكــة واملــديــنــة، زمـــن الــرســول محمد صلى 
الـــلـــه عــلــيــه وســـلـــم، بــمــا فــيــهــا نـــــواٍح واردة 
فــي العبرية واألكــاديــة واآلرامــيــة، مــا ينزع 
ــاوي وقـــدســـيـــتـــه. ولـــم  ــمـ ــسـ عـــنـــه مــــصــــدره الـ
الرسول بنعوت  يتأخر نولدكه في وصف 
التاريخية  األركــيــولــوجــيــا  مــع  تتماشى  ال 
لــعــمــلــه، والــتــحــامــل عــلــيــه، وعــلــى زوجـــاتـــه، 
وتــفــســيــر وقـــائـــع مــعــيــنــة قــســريــا، واعــتــبــار 
الفاتحة واملعوذتن مجرد أدعية، وترويج 
زعـــم أن الـــوحـــي مـــجـــّرد تــخــمــيــرة أو صــرع  

يصيب الرسول من حن إلى آخر.
أثرت هذه املقاربة في تفسير بعض النخب 
وقــراءة  الكريم،  القرآن  التونسية  الحداثية 
السيرة املحمدية. ومــن أبــرز هــؤالء كل من 
الــعــفــيــف األخـــضـــر وعــبــد املــجــيــد الــشــرفــي. 
فقد كتب األخــضــر، قبل وفاته سنة 2013، 
كــتــابــا عنيفًا بــعــنــوان »مـــن محمد اإليــمــان 
ــتــــاريــــخ«، غـــايـــتـــه، كــمــا كتب  إلــــى مــحــمــد الــ
صاحبه، إخراج محمد من اإليمان واملعتقد 
التاريخ، ليتمّكن من مناقشته، وحتى  إلى 

العمل  املترتبة على وجــود  النتائج  جيدًا 
الــنــقــابــي واتـــحـــادات الــعــمــال، وقــــدرة هــذه 
الكيانات على التحول إلى قوة اجتماعية 
ومواجهة قراراتها وسياساتها وسلطتها 
التي طاملا انفردت بها. ترويج الحكومات 
الخليجية الخصخصة القادمة، بوصفها 
ضرورة إصالحية، مع تجاهل تاّم ألبعاد 
بالعّمال،  الصلة  وثيقة  األخـــرى  اإلصـــالح 
النقابات  تأسيس  في  املواطنن   

ّ
مثل حق

العمالية، نموذج صغير ومثالي للتعّرف 
عــلــى تــركــيــبــة »اإلصـــالحـــات املـــؤملـــة« التي 
ــا الـــحـــكـــومـــات، إذ إنـــهـــا تــفــتــرض  ــهـ تـــرّوجـ
ــم من  الـــقـــرار مــن نصيبها، واأللــ أن يــكــون 

نصيب املواطنن. 
لــلــمــواطــنــن  الـــحـــكـــومـــة  ــان تــشــغــيــل  ــ إذا كـ
التي  األبــويــة  الرعاية  مباشرة أحــد أوجــه 
 على تحمل كلفتها، 

ً
قـــادرة الـــدول  لــم تعد 

فإن إنهاء هذه العالقة يجب أن يكون من 
الــطــرفــن، ال مــن طـــرف واحــــد، إذ ال يمكن 
للحكومة أن تتوقف عن تشغيل املواطنن 
ورعــايــتــهــم مـــاديـــًا، وربــمــا تــفــرض عليهم 
لــكــنــهــا تــتــوقــع مــنــهــم أن  الـــضـــرائـــب،  أداء 
يعترضون  ال  مطيعن،  كأبناء  يتصّرفوا 
عــلــى الــســيــاســات االقــتــصــاديــة الــعــامــة، أو 
يتضامنون  ال  الخاص،  القطاع  سياسات 

فيما بينهم، وال يضربون عن العمل.
)كاتبة سعودية(

الخالفات على ترسيم حدود برية، وتعين 
 األمــر من نزاعاٍت 

ُ
أخــرى بحرية، ولــم يخل

ــم تـــتـــوفـــر ســـيـــاســـات حــقــيــقــيــة  مـــســـلـــحـــة. لــ
ــا الـــجـــهـــد الـــوطـــنـــي،  ــ ــم، أمــ ــيــ ــلــ لـــتـــأهـــيـــل اإلقــ
وعــمــلــيــة إنـــتـــاج إرث مـــشـــتـــرك، وتــجــســيــد 
الشعور الوطني في مؤسسات ديمقراطية، 
فكانت عوامل مغّيبة، ما أعاق بناء الدولة 
بوصفها نظامًا سياسيًا، واألمة بوصفها 
تــنــظــيــمــا اجـــتـــمـــاعـــيـــًا. كـــانـــت الــــدولــــة أداة 
لتكريس السلطة، ولم تكن وسيلة اندماج 
وطني تسّكن هويات ما قبل الدولة لصالح 
هويٍة وطنيٍة جامعة، عبر تنمية متوازنة 
ــة، وفـــــرص  ــيــ ــعــ ــة تــــوزيــ ــ ــدالــ ــ ــا، وعــ ــيــ ــرافــ ــغــ جــ
مــتــســاويــة. بقيت الــفــكــرة الــوطــنــيــة شــاغــرًا 
رموز  وتنوعت  الفرعية،  الـــوالءات  لصالح 
ــنـــن، حن  الــــوطــــن. لـــكـــن، فـــي غـــيـــاب املـــواطـ
قــامــت الــعــالقــة بــن السلطة والــشــعــب على 
الَرَعوّية )نسبة إلى كون اإلنسان َرعّية(، ال 
 من 

ً
على املواطنة، بوصفها نظامًا متكامال

الحقوق والواجبات يكفلها القانون. 
لم يتحقق نمو لألمة الوطنية داخل حدود 
ـ بــيــكــو«، واصــطــدمــت شمولية  »ســايــكــس 
)القومية( بحقيقة وجود  الوطنية  الفكرة 
األثـــنـــيـــات الـــتـــي لـــم تــجــد نــفــســهــا أقــلــيــات 
إحــصــائــيــًا وحـــســـب، بـــل وأيـــضـــًا، حقوقيًا 
»اإلسالمية«،  تقبلت  إن  والتي  وقانونيًا، 
لم تجد في »العروبة« فكرتها الحضارية. 
 
ً
ــا الــفــتــوحــات الــعــربــيــة فــلــم تــعــد ممكنة أمـ
فــي عــصــر تــتــأســس فــيــه املــجــتــمــعــات على 
املـــواطـــنـــة والــعــيــش املـــشـــتـــرك، الســيــمــا أن 
ُمــؤيــديــن، ال باختيار  لــم يـــعـــودوا  الــعــرب 

السماء، وال بالحداثة السياسية.
ــن مـــن دون مــواطــنــيــه،  ال يــمــكــن قـــيـــام وطــ
وحــن ترتبط »املــواطــنــة« بــالــواجــبــات من 
دون الـــحـــقـــوق، يــتــحــول حـــب الـــوطـــن إلــى 
الوطن  نوستالجيا، نحب معها  مــن  نــوع 
أكـــثـــر عـــنـــد  الـــرحـــيـــل، أو تــبــقــيــنــا حــيــارى 
أيهما أشد  أمــام اإلجابة املحتملة لسؤال: 
وطأة، الغربة في األوطان، أم غربة املنافي 
الــطــوعــيــة واإلجــبــاريــة؟ ومـــن الــســهــل على 
ــزج فــي كــل دوائــر 

ُ
أي عاطفة محبطة، أن ت

التعصب والتطرف املمكنة.
كـــان مــحــمــود درويــــش محقًا حــن رأى أن 
لــة  الـــوطـــن »حــقــل لــلــعــمــل، وقـــابـــل لــلــمــســاء
املــتــبــادلــة، بــمــعــيــار كــمــيــة الــعــمــل املــبــذول 
فيه، وبمقدار ما يوفر للمواطن من كرامة 
الوطن،  اإلســراف في مديح  وحرية. ولعل 
فــي الــوطــن، هــو مــن أشــكــال هــجــاء الــوطــن، 
كما أن اإلفـــراط فــي التذمر مــن الــوطــن هو 

من ضروب العبودية«
لــة املــتــبــادلــة، فهل  إنــهــا الــقــابــلــيــة لــلــمــســاء
أراك/ أراني »ساملًا منعمًا وغانمًا مكّرما«؟
)كاتب فلسطيني(

عن مناهضة تحفيظ القرآن في تونس

»إصالحات مؤلمة«.. لمن؟

»موطني«... هل أراك؟

تحويل مسائل ذات 
طبيعة أكاديمية 

معّقدة إلى معركة 
سياسية ـ إعالمية

الحكومات ال 
تزال ُتجمع على 

الخوف من وجود 
نقاباٍت عّمالية

حين ترتبط 
»المواطنة« 

بالواجبات من دون 
ل حب  الحقوق يتحوَّ

الوطن إلى نوستالجيا

آراء

سالمة كيلة

النظام  السياسي، وهــذا هو موقف  الحل  السوري ال يريد  النظام  أن  كان واضحًا 
اإليــرانــي الــذي أرســل، ألول مــرة، قــوات من جيشه، بعد أن أغــرق سورية بالحرس 
ظهر 

ُ
الثوري والقوى الطائفية امللحقة به، كذلك هو موقف روسيا التي تحاول أن ت

أنها تنتصر في كل حرٍب تدخلها، وهذا تعبير عن »نقص« في الثقة بالذات، تتحكم 
في سياستها الدولية، كإمبريالية تريد الهيمنة. لهذا، جرى التوافق على فتح معركة 
حلب، على الرغم من التوافق األميركي الروسي على »فرض« وقف إطالق النار، وهو 
ما أعلنه رئيس وزراء النظام، ونال على أساسه توبيخًا روسيًا، الدولة التي باتت هي 
املقّرر في سورية. والهدف، هنا، هو حسم معركة الشمال، وسد الطريق على تركيا 
من جهة، وعلى الكتائب املسلحة من جهة أخرى. وهي املعركة التي خيضت ضد 
الكتائب املسلحة من ثالثة أطراف معًا: القوات اإليرانية وحزب الله، وحزب االتحاد 
الديمقراطي وداعش، تحت غطاء جوي روسي. لكنها فشلت، بالتالي، أصبح واجبًا 
حسم معركة حلب، بغض النظر عن »الخسائر«. حيث استخدم النظام »طيرانه« 
. وإلخفاء الوحشية التي تمارس، 

ً
املتطور من أجل إبادة حلب، ومن ثم التقدم شماال

عاد النظام إلى استخدام »ماكيناته اإلعالمية« التي تتمحور في خطابها على مسألة 
اإلعالمية  الفبركة  استخدم  »مفبركة«.  املعممة حول حلب  الصور  إن كل  وحيدة: 
منذ البدء، وكانت هذه الوسيلة جزءًا من حربه لتشويه الثورة، و»إبقاء املترّددين« 
مترّددين، وأيضًا إعطاء املمانعني مبّرراٍت الستمرار القناعة الذاتية، وتأكيد الدعم. 
لهذا، وجدنا أنه، في موازاة الهجوم الوحشي على حلب، باشر هجومًا إعالميًا يؤكد 
على فبركة الصور التي تظهر هذه الوحشية. وهذا ما يكّرره املمانعون في البلدان 
العربية، ربما إلقناع الذات فقط، بعد أن أوغلوا في دعم نظام وحشي، تحت حجة 
أوباما كل مواقفه من سورية منذ بدء  أن كشف  اإلمبريالية، حتى بعد  »املؤامرة 
الثورة، وكان فرحًا وراضيًا أنه لم يتدخل. األمر هنا واضح، حيث أن إعادة النظر 
في املوقف تعني قبول هؤالء اتهامهم بكل جرائم النظام وروسيا وإيــران وحزب 
الله، من ثم ال خيار سوى اإليغال في الرواية املزّورة عما جرى ويجري في سورية.

يمارسه  ما  هي  والوحشية  النظام،  هو  الفبركة  خبير  ألن  مفبركة،  الصور  ليست 
ر الجيش العربي السوري«، نتيجة 

ّ
النظام وكل القوات التي تدافع عنه، بعد أن »تبخ

بــه بشار األســد صيف سنة  اعــتــرف  فــرار غالبية عناصره أو انشقاقهم، وهــو مــا 
2015. والنظام اإليراني يعلن، علنًا، عن إرسال قوات جديدة بني حني وآخر، من دون 
 بالطيران الروسي، األحدث عامليًا، واآلتي 

ّ
أن يفلح بكسب الحرب، حتى بعد أن استظل

من أجل إثبات تفوقه النوعي، كي تبيع شركات األسلحة الروسية بمليارات جديدة، 
كما أعلن بوتني الفرح بأنه باع أكثر بعد تدخله في سورية. منطق إمبريالي يحكم 
الدولة التي تريد أن تصبح القوة العظمى في عالٍم يعاني من أزمة رأسمالية عميقة، 
ستطيح كل هذه النظم. وفي وضٍع ال يسمح لروسيا أن تكون كذلك نتيجة سيطرة 
وأيــضــًا ضعف  الــعــاملــي،  املــالــي  الــدولــة واالقــتــصــاد، وتشابكها  املافيا على مفاصل 

صناعاتها. وذلك كله هو ما يجعلها تتصّرف بوحشية، وتدعم نظمًا متوحشة.
والــدمــار والوحشية، ومــن سينهزم هو  القتل  الرغم من كل  لن تنهزم حلب، على 
النظام وداعموه. بالضبط، ألن الشعب هو الذي يقاتل، وال إرهابيني وال عصابات 
جرى جلبها من أطراف العالم، لكي تخّرب على الثورة مدعومة من النظام وروسيا 
وإيــران وأميركا وتركيا، فكل هؤالء يخافون الثورة، ويعرفون أن انتصار الثورة، 
هنا، يعني انتقالها إليهم، فالوضع العاملي ثوري، نتيجة األزمة العميقة التي دخلها 
كل النمط الرأسمالي، ونتيجة سيطرة طغم املال التي تعمل على نشر الوحشية في 
العالم، ألن هناك »زوائد بشرية« يجب أن تفنى. هذا ما قامت به أميركا في العراق، 
وما زالت. وهذا ما قام به النظام السوري، وما زال. وهو ما باتت تقوم به روسيا 

في سورية وأوكرانيا.
لهذا، كان النظام السوري مناسبًا لوحشيٍة تريدها الطغم اإلمبريالية.

أحمد عمر

سأل نوري: خال.. ما سقف الوطن؟
بادر ثالثنا، ضيفنا النازح الحج سمسم، إلى الجواب، فقال: أعرف جبال الوطن، أنهار 
رني بالباستيل. بنيت ثالثة بيوت  

ّ
 تذك

ٌ
الوطن، ثروات الوطن، أما سقف الوطن فِبدعة

يا سبعي، وكلما بنيُت واحدًا سقط السقف، احتل دار الوالد الواسعة مستأجٌر من 
أمن الوطن، فنزحنا إلى الغوطة، وبنيُت غرفة ليلة وقفة العيد، لكن الجيران األفاضل 
وشوا بي، خوفًا على جمال الحي العشوائي األغر، فحضرت البلدية بجرافاتها، في 
العدو،  الباسل عند غــارات  لها جيشنا  ُوِفــق  لو  املناسبني، بسرعة،  الزمان والوقت 
ضت السقف، حتى نظل مناضلني الئقني بجملٍة َوَرَدت في  عة، فقوَّ

َ
ا في عّزة وَمن

ّ
لكن

خطاب الرئيس األب: نفترش األرض ونلتحف السماء. بنيت بيتًا ثانيًا، صمد سقفه 
فترة أطول برشوة .. فالرشوة  في سورية األسد رفعت بيوتًا ال عماد لها، ثم سقط 
ة الزاد ووحشة الطريق. الثالث سقط  

ّ
ة الحديد وقل

ّ
السقف بسبب هشاشة العظام، وقل

بالبرميل. انتبه مراقبون كثر  لألعمدة الضارعة فوق السطوح في نشرات األخبار، 
إذ تنتصب على  السطوح السورية أعمدة بانتظار الزمان املناسب لصّبة السقف، 
فسورية األســد تعاقب على السقف، وال تعاقب على األعــمــدة. وكــأّن صّبة سقف 
املــواطــن تعادي أو تنقص من سقف الــوطــن، الرئيس هو سقف الــوطــن، لــو  سقط، 
سقط الوطن كله.  وال معنى للوطن بغير دار للمواطن. كان  املستأجر مثلي  ينقل  
ت على رقاب أوالدها ونقلتهم.  

ّ
ة التي كلما جار عليها  الزمن، عض أوالده مثل الهرِّ

وها نحن أوالء ننتقل إلى تركيا، خوفًا من أن يسقط سقف الوطن علينا أو يكاد.
 قال نوري: خال.. ما رأيك؟

كان جوابًا وافيًا، أضفت هوامش أخرى: كنا نشبه تلك األعمدة، وكان في سورية 
األسد وحدة نقدية  اسمها »صّبة السقف«. الناس تدعو لبعضها: بصّبة السقف إن 
شاء الله، وصّبة السقف تحتاج إلى أضحية ووليمة، ألمرين: األول استثنائية الحدث. 
التقدمية،  الوطنية  والجبهة  الرئيس  أّن  ّن 

ّ
لتظن الحاسدة، حتى  العني  لــدرء  والثاني  

وقصابي فروع األمن، يعملون في البيتون واملقاوالت العمرانية السوداء، واإلسمنت 
غال، يا ولدي، ومفقود مفقود مفقود، وهو تراب، تراٌب محٌض فيه بعض الخالئط، 
راُب.. األسد األب  كان  أدهى من  املهندس املعمار سنّمار 

ُ
راِب ت

ُّ
 الت

َ
 الـذي فـوق

ُّ
ـل

ُ
وك

الذي بنى للنعمان قصر الخورنق، وأخبره عن آجّرٍة فيه، لو سقطت لسقط القصر، 
مه مكانها، فقتله النعمان حتى ال يعلم بها غيره. بنى األسد األب سورية على 

َّ
فعل

شاكلة قصر الخورنق،  وجعل من شخصه الفاضل آجّرة الخورنق السورية.
ــم أن املــكــرمــة كــانــت مخططة   تــابــعــت:  فــي بــدايــة الـــثـــورة، رفـــع  األســـد األجــــور، وزعـ
ومــعــدة،  وال عالقة لها بالربيع والــثــورات، وذلــك جحود وإهــانــة، بــل إنــه َيــَســر قيود 
غــارات إسرائيلية،  أنها  لو  النظر عنها، كما  الشرعية، فغضَّ  السقوف غير  صبات 
وسعدت أعمدة كثيرة مرفوعة بسقوف قصيرة العمر. انشغل بها الناس، كما كان 
ِتيِهْم 

ْ
أ
َ
 ت

ْ
ْبِت ِإذ  َيْعُدوَن ِفي السَّ

ْ
بنو إسرائيل ينشغلون بالسمك في يوم السبت، » ِإذ

وا 
ُ
ان

َ
ك ِبَما  وُهم 

ُ
ْبل

َ
ن ِلــَك 

َٰ
ــذ

َ
ك ِتيِهْم 

ْ
أ
َ
ت  

َ
ال وَن 

ُ
َيْسِبت  

َ
ال َوَيــْوَم  ًعا  رَّ

ُ
َسْبِتِهْم ش َيــْوَم  ُهْم 

ُ
ان

َ
ِحيت

وَن«. وانطلقوا يعمرون ويبنون سورية ســوداء تهريبًا. سورية كانت كريمة 
ُ
ُسق

ْ
َيف

قبل ثورة آذار، وكان كل مواطن هو عمود الوطن، ولم يكن من سقٍف للوطن سوى 
كرامة املواطن. وكانت سورية، قبل ستني سنة، أجمل من قصر تاج محل، وساحرة 
مثله، تلتقي األمطار كلها في جدول واحد وتصبُّ في بردى أو بقني أو الفرات.. إلى 
 الشعَب السنّمار، 

َ
أن أعاد  األسد معمارها السياسي على  مخططات سنّمار، ثم قتل

فظهر تعبير سقف الوطن، وسيد الوطن، وقبر الوطن. حّول األسد سورية من تاج 
محل إلى بوط محل. قال الحاج سمسم، وهو يخرج أدويته من الكيس، كي يعالج 
جروحه من شظايا البرميل: هات، يا سبع الوطن، ماء الوطن كي نأخذ حبة الوطن، 

من أجل أن نداوي جروح سيادة اآلجرة، قفل الوطن، فهمت يا سبعي؟ 
ح، يا خال.

ّ
قال السبع نوري: فهمت أّن النظام صّبة بيتون إرهابي مسل

ماجد عبد الهادي

ساعات قليلة هي التي فصلت بني إعالن وزير الدفاع األميركي، أشتون كارتر، 
أن مقتل أحد جنوده قرب أربيل في العراق يشكل خسارة فادحة جدًا، وتصريح 
متحدث باسم البيت األبيض إن الرئيس باراك أوباما لم يغّير موقفه الرافض فكرة 

إقامة منطقة آمنة شمالي سورية، تشمل حظرًا للطيران في سمائها. 
من حيث التوقيت أيضًا، تزامن كال البيانني الصحافيني الصادرين عن واشنطن 
الثاني  يومه  حلب  مدينة  والروسية  السورية  الحربية  الطائرات  بلوغ قصف  مع 
 
ً
قّدر باملئات، فضال

ُ
عشر، بحصيلة قتلى وجرحى يصعب حصرها تمامًا، وإْن ت

ذلك  جــاء  كما  التحتية،  والبنى  واملستشفيات  للمساكن  تدمير  من  رافقها  عما 
كله بعد مرور أيام على انسحاب وفد املعارضة السورية من مفاوضات جنيف، 

احتجاجًا على عدم التزام نظام بشار األسد بالهدنة بني الجانبني.
أن  الغربية،  الطريقة  على  القبعات  رفــع  أمــر يستحق  لعله  بل  طبعًا،  هنا  مفهوم 
النظر   تعتبر واشنطن مقتل أحــد جنودها خــســارة فــادحــة جــدًا، ال سيما حــني 
إلى موقفها، بعيون شعوب تتعّرض للقتل الجماعي، كل يوم، على أيدي أنظمة 
الحكم في بالدها.  بيد أن مثل هذه الرؤية ال تظل على ما هي عليه من التقدير 
واالحترام، لو أنها اتسعت، من حدود الحدث بمعناه املجّرد، إلى ما يحيط به من 
التي  أوباما  واقعية ومصير استراتيجية  ظــروٍف ملغومٍة بتساؤالٍت مريرة عن 
تقضي برفضه التورط في خوض حروٍب مباشرة على األرض، وكذا عن معنى 
االستهتار بكل جريمة أو مذبحة، طاملا أنها ال تصيب األميركيني واألوربيني، أو 

يكتفي مرتكبوها، على نحو أدق، باستهداف العرب واملسلمني دون غيرهم. 
في مستهل األجوبة على تساؤالت كتلك، ال بد من استبعاد أي اتهاٍم قد يسعى 
أصحابه إلى إدانة السوريني، بالقول إنهم ما زالوا يراهنون على تدخل أميركي 
أوروبي، ذلك أن الصغير قبل الكبير، في املعارضة والسلطة معًا، اكتشف منذ ما 
قبل انتهاء السنة الثانية للثورة على نظام األسد، أن املعادالت اإلقليمية والدولية 
تقتضي منع سقوطه، أيًا يكن حجم املذابح التي يرتكبها، وما عاد أحد يرتجي 
من املجتمع الدولي سوى التزام بعٍض مما يحفظ له ماء وجهه، من شعارات الدفاع 

عن حقوق اإلنسان ومواثيق حفظ األمن والسلم العاملي.
 لغير استشراء مشاعر الدهشة والحسرة 

ً
لكن، ما حدث ويحدث لم يعد يدع مجاال

واألسف، على القيم التي تتشّدق بها الواليات املتحدة األميركية، والدول الغربية 
بشكل عام، وهي تتغاضى عن مشاركة روسيا في الحرب على الشعب السوري، 
كي  بوتني،  فالديمير  اسمه  القيصرية،  باستعادة  يحلم  ملهووٍس  العنان  وتطلق 
يتحكم أيضًا في مسار التسوية بني أطراف الصراع، بما يؤدي إلى استمرار حكم 
 إلى مقايضٍة يدور الحديث عنها في أروقة األمم املتحدة، 

ً
طاغية سورية، وصوال

وتقضي بتخلي األخير عن شيء من صالحياته، في مقابل اعتراف الغرب بضم 
شبه جزيرة القرم التي اقتطعها الروس بالقوة من أوكرانيا.

على أي حال، سواء انتهت االتصاالت بني واشنطن وموسكو إلى إبــرام صفقٍة 
من هذا القبيل، أو أخفقت، فاألهم اآلن يكاد يتلخص في العنصرية التي ينطوي 
عليها موقف الغرب، حني يتصّرف بطريقٍة تشير إلى أن مذبحة حلب ما زالت أقل 
من أن تساوي خسارة جندي أميركي واحد، وأدنى بكثير من أن تلقى تضامنًا 
يشبه التضامن العاملي مع تعّرض باريس وبروكسل لهجمات إرهابية محدودة.

نــكــوص واشــنــطــن عــن منع  العنصرية، فيجد تعبيره، ال فــي  أمــا مــا خلف هــذه 
واملسلمني حــد منعها  الــعــرب  بــدم  استهتارها  بلوغ  فــي  وإنــمــا  املذبحة فحسب، 
 يفرض 

ٌ
مــوقــف الضحايا، وذاك  لنجدة  تــهــّب  أن  مــن  اإلقليم  فــي  أخـــرى  ــٍة  أي دولـ

استمرار  أجــل  ومــن  على مرمى حجر،  إسرائيل  نسيانه؛  يجوز  ال  بما  التذكير 
أمنها وتفوقها، يصير أوباما، وسواه من قادة املجتمع الدولي، مجرد »كومبارس« 
الدولة  محيط  تدمير  مسلسل  في  اإلسرائيلي،  للبطل  بديل  »دوبلير«  أو  متكلم 

اليهودية وإفنائه. 

زياد خداش

الصبورة  والــذكــيــة،  الطيبة  الــصــالبــة،  حــّد   
ُ
الناعمة الكبير،  القلب   

ُ
صاحبة  

ُ
الــســيــدة

والغضوبة، الهادئة حّد الصخب، والصاخبة حد الحلم... جدائلها ياسمني، روحها 
تزّوجها على  والــثــراء،  الوقاحة  قــاٍس، فاحش  روح كوكب، تعيش مع زوج عجوز 
السيدة من عائلة ذات  الدنيئة واالبــتــزازيــة.  أبيها بطرقه  إرادتــهــا وإرادة  الرغم من 
الكواكبي ويوسف  الرحمن  تاريخ عريق، وجمال متميز، من رمــوز عائلتها: عبد 

العظمة وسلطان باشا األطرش.
السيدة بدأت تتمّرد على الزوج، حني رأت الزوجات في العالم حولها يثرن ويغضنب، 
 في الجدار، يتلّصصن منها على فكرة الحياة، لم ال تغضب، إذن، 

ً
ويفتحن ثغرة

ولديها كل هذا الكم من األسباب املقنعة للغضب؟ ما ينقصها فقط بعض شجاعة، 
فلتتشجع إذن، هيا يا سيدة، هيا.

حني رأى العجوز الزوجات، في كل مكان، يخرجن عن طريق فكرة البيت الدائم الذي 
بال نوافذ، أحكم إغالق الباب بباب آخر، والبيت ببيت آخر، صار بيتها داخل بيت، 
غالى املعتوه في رقابته وغيرته وطريقته الفظة في التقبيل. ذات ظهيرة، وعلى إيقاع 
غضب زوجة مجاورة، وأنني ٍمهزوٍم لزوج عجوز آخر، سمعت السيدة نفسها تقول 
العالم بال  الــذي بال نوافذ. دلني على بيت واحــد في  البيت،  لــه: »سئمت من )قعدة( 
في  وأمشي  بالبشر،  وأحتك  العالم،  وأرى  أتنفس،  أن  إنسانة، ومن حقي  أنا  نوافذ، 
الــشــوارع، وأبتسم للغيوم«. »أخــاف عليك من تحرشات األغــراب الوسيمني، وإغــواء 
لغتهم السحرية وأفكارهم الهدامة التي ال تتناسب مع أفكار بيتنا، وعائلتنا« قال لها.
»من حقي أن أخرج من البيت، وأتسوق وحدي، وأربي أوالدي بطريقتي، وألبس ما 

أحب من مالبس، وأقرأ ما رغبت من كتب«، صرخت في وجهه.
الــزوج الذي بدا متفاجئًا من تغّير لهجة السيدة، وارتفاع صوتها أول  ُجن جنون 
النافذة. أســال دم يدها الناعمة  مــرة؛ هجم عليها، حطم مرآتها، رمى أقراطها من 
أكثر ذكـــاًء )حسب مــا يظن(  ر مبتسمًا فــي طــرق أخــرى 

ّ
بسكني املطبخ، لكنه فك

السابقة، ووعدها  السجن  عــن ســنــوات  لها  فاعتذر  أو شــرائــه،  إلســكــات غضبها 
بهدم البيت الثاني. عانقها بقوة، وانتزع من لعابه دموعًا، ورسم لها على الحائط 
ي منها على الهواء يا حبيبتي«. 

ّ
 لتطل

ً
 لها بطريقة مسرحية: »هاك نافذة

ً
، قائال

ً
نافذة

ضحكت السيدة الناعمة، ضحكت وضحكت، حتى انقلبت على ظهرها، واستمرت 
في الصراخ: »ال بديل عن نوافذي الحقيقية«. احتار معها العجوز، فجّرب إغراءات 
أخرى، انطلق من فوره إلى املكتبة، واشترى لها روايات جديدة، لم يكن مسموحًا 
لها قراءتها، غير تلك اململة التي أعادت قراءتها آالف املرات، ركلت الروايات بقدمها 
اليمنى. فتح لها فضائيات جديدة، كان محظورًا عليها مشاهدتها؛ فركلت التلفاز 
، فمزقتها أمــامــه، واســتــمــرت في 

ً
بقدمها الــيــســرى. اشــتــرى لــهــا فــســاتــني فـــاخـــرة

الصراخ: نوافذي نوافذي.
في لحظة جنوٍن رائعة، اقتربت السيدة الغاضبة من أحد الجدران، ألصقت أذنها به، 
أصغت إلى صوت الحياة في الخارج. رأت نفسها تحضر فأسًا، وتهوي به على 
 تطل على 

ً
نافذة  منها 

ً
الثاني، صانعة  في 

ً
 ثغرة

ً
األول فالثاني، فاتحة البيت  جــدار 

 
ً
 على العيش، وغاضبة

ً
 ومصّرة

ً
الهواء والبشر والشمس، لّوحت السيدة للمارة فرحة

 بالفضول الطبيعي الفطري.
ً
ومليئة

هاج الزوج العجوز وماج، سقط منه طقم األسنان، بينما كان يهم بصفعها. هربت 
الــذي بال  العجوز  الــشــارع، الحقها  إلــى  تأخذها  الثغرة  تركت  الــثــغــرة،  مــن  السيدة 
 سكني املطبخ، تعاطف بعض املارة معها، وراحوا يدلونها على شوارع 

ً
أسنان، حامال

وأزقة للنجاة، بعضهم سكت وهرب، أو بلع غضبه، تفاديًا النتقام العجوز الثري، 
، لم يعد الخوف 

ً
حتى اآلن، ما زال العجوز يطارد السيدة الناعمة التي لم تعد خائفة

أن  إذن،  يتغّير. عليها،  يتغّير حولها، كل شــيء  البيت واألحـــالم، فكل شــيء  سيد 
 بشموس تاريخها: الكواكبي 

ً
تتغير، وتعلن الغضب وتسترد كرامتها، وتعود جديرة

والعظمة واألطرش، هل قلت لكم اسم هذه السيدة؟ إذا لم أقل، فألقله، اسمه: سورية.

مافيا ترتكب مجازر سقف الوطن

حلب و»الكومبارس المتكلم« نوافذ السيدة
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الـــشـــارع املـــصـــري، فـــي األيـــــام القليلة  انــقــســم 
املــاضــيــة، بــني مــصــطــف عــلــى أبــــواب السينما، 
ومــنــدد وشــاجــب سابقة لــم تــحــدث فــي أي بلد 
اقتحام  وهــي  الــحــرة،  الديموقراطية  الــبــالد  مــن 
ــن مــبــنــى صــاحــبــة الـــجـــاللـــة »نــقــابــة  ــ ــوات األمـ ــ قـ
الصحفيني«، وقبضها على صحفيني داخلها 
من دون إخطار أو حضور لنقيب الصحفيني، 

ما عّده بعضهم انتهاكًا لحرم النقابة.
تــصــدر الــحــدثــان الــســابــقــان الــســاحــة املصرية، 
عــلــى الـــرغـــم مـــن اتـــســـاع املـــســـافـــة واســتــحــالــة 
التشابه بينهما، فقد شهد شباك التذاكر إقباال 
أفــالم  ملشاهدة  املــصــريــني،  مــن  النظير  منقطع 
موسم الربيع املعروضة حاليًا. وفي مقدمتها، 
وفي صدارتها فيلم  »هيبتا« الذي حقق أكثر 
مـــن 10 مــاليــني جــنــيــه، وفــــق إحــــصــــاءات دور 
العرض، والتي أعلنت عن اقتراب الفيلم، في أول 
املليون جنيه محققا  أيــام عــرضــه، مــن حاجز 
781 ألف جنية، في حني حقق، في يومه الثاني، 
ألــف جنية،  إلــى مليون و625  إيــــرادات وصلت 
يومني  أول  فــي  جنيه  املليوني  بــذلــك  ليتجاوز 
مــن عــرضــه، ويــصــبــح صــاحــب أعــلــى إيــــرادات 
في موسم شم النسيم. األمــر الــذي دفع بعض 
أصــحــاب دور الــعــرض إلــى مــد حفالت مــا بعد 
منتصف الليل، وطلب نسخ إضافية من الفيلم 

الذي تم طرحه في 54 نسخة.
حقق »هيبتا« املأخوذ من رواية باإلسم نفسه 
لــلــكــاتــب مــحــمــد صــــــادق، وســـبـــق وأن حققت 

رواجا كبيرا في سوق الكتاب، نجاحا ساحقا 
بالنسبة  قياسية،  أرقـــام  مــن  إلــيــه  فيما وصــل 
األفالم  من  واملستحدثة  الجديدة  النوعية  لهذه 
وقد  التذاكر،  شباك  في  املصرية  السينما  في 
اعتمد الفيلم على البطولة الجماعية، فكان كل 
النظر عــن عدد  ، بغض 

ً
أبــطــاال مــن شـــارك فيه 

املــشــاهــد الــتــي قــدمــهــا، أو مـــقـــدار الــفــتــرة الــتــي 
»هيبتا«  أحـــداث  وتـــدور  الشاشة.  على  شغلها 
حول دكتور علم نفس، يقدم محاضرة أخيرة، 
التي  األسئلة  أهم  فيجيب في محاضرته على 
اختالف  مــن  الــرغــم  على  كثيرين،  بــال  تشغل 
حــدوث  كيفية  عــن  العمرية،  وفــاتــهــم  طبقاتهم 
الـــحـــب، حــيــث يــشــكــل فـــي مــحــاضــرتــه املــراحــل 
الــســبــعــة لــلــحــب مـــن خـــالل 4 قــصــص غــرامــيــة 

مختلفة، تمر بمنعطفات ومتغيرات كثيرة.
على الصعيد اآلخر »املغاير« الذي شغل الشارع 
املصري حادثة اقتحام رجال أمن مبنى نقابة 
الصحفيني لضبط وإحضار الصحفيني عمرو 
والصحفي  يناير«،  »بوابة  تحرير  رئيس  بــدر، 
التظاهر  التحريض على  السقا بتهمة  محمود 
في »جمعة األرض هي العرض« يوم 15 إبريل/ 
أثناء  القبض عليهما في  وتم  املاضي،  نيسان 
اعــتــصــامــهــمــا داخــــل مــقــر نــقــابــة الــصــحــفــيــني، 

تنديدا بمداهمة قوات األمن منزليهما سابقا.
ــن حـــاول  ــ ــاء فـــي الــنــقــابــة أن األمـ ــح أعـــضـ ــ أوضـ
يــوم األحـــد، بثالث  النقابة ثــالث مــرات  اقتحام 
طــرق مختلفة. األولـــى، عندما حــاول أفــراد من 

األمــــن اســـتـــخـــدام مــاكــيــنــة الـــصـــراف اآللــــي في 
النقابة، بينما رفض أفراد األمن املنوطني  مقر 
بــتــأمــني الــنــقــابــة، ذلــــك، وطــالــبــوهــم بــاســتــخــدام 

ماكينة أخرى خارج املقر.
ــثــانــيــة، اســتــعــان أفـــــراد األمـــن  وفــــي املـــحـــاولـــة ال
توصيل  عــمــال  بــأحــد  النقابة،  بمقر  املحيطني 
الــطــلــبــات الــتــابــعــني إلحــــدى املــطــاعــم الــشــهــيــرة 
بــشــارع شــامــبــلــيــون؛ مــن أجـــل دخـــول الــنــقــابــة، 
وإبــالغــهــم بــمــكــان وجـــود بـــدر والــســقــا، إال أن 

مخططهم باء بالفشل.
املحاولة الثالثة واألخيرة هي انتظار قوات األمن 
املعتقلني  الــصــحــفــيــني  رحــيــل أســــر وعـــائـــالت 
املعتصمني داخل النقابة، في التاسعة من مساء 
لتسهيل  النقابة؛  اقتحموا  ثــم  الــيــوم، ومــن  ذلــك 
مهمة العثور على الصحفيني املطلوبني للضبط 
واإلحضار، عمرو بدور ومحمود السقا، بينما 
أبو بكر عبدالكريم، مساعد وزير  اللواء  نفى  
الــداخــلــيــة لــشــؤون اإلعــــالم والــعــالقــات الــعــامــة، 
اقتحام قوات األمن نقابة الصحفيني، مؤكًدا أن 
لــدى الـــوزارة أمــر ضبط وإحــضــار للصحفيني 
عـــمـــرو بــــدر ومـــحـــمـــود الـــســـقـــا، وأنـــهـــمـــا ليسا 
عــضــويــن فـــي نــقــابــة الــصــحــفــيــني، وفــــق قــولــه. 
ــح عــبــد الــكــريــم، أن الــــــوزارة كـــان لديها  ــ وأوضـ
معلومات عن اختباء الصحفيني داخل النقابة، 
ا »عدد محدود من الضباط ال يتجاوز 4 

ً
مضيف

أو 5 طلبوا ضبطهما من داخل النقابة«.
سامية أنور دنون )فلسطين(

حــلــب الـــتـــي كـــانـــت املــوســيــقــى تــغــنــي لها 
ــزمــــن املـــاضـــي،  ــ الــــقــــدود واملـــــواويـــــل فــــي ال
أضحت األلحان اليوم أكثر حزنًا عليها من 

كل تنديدات املجتمع الدولي والعالم كافة.
تــجــلــت فيها  ثـــانـــيـــة،  دقـــائـــق و49  لـــثـــالت 
املــوســيــقــى صــــالة لــحــلــب الــتــي ارتــســمــت 
وأسواقها  وجدرانها  وشوارعها  قلعتها 
األثرية ودكاكينها باللون األحمر، مارست 
أحــمــد،  لــيــنــدا  الــســوريــة،  املغنية  طقوسها 
لتشعل فينا بصوتها، شموع أرواح املوتى 
الليل  فــي  وتــعــزف  بسيطة،  فنية  بــمــهــارة 
لتكون حلب بصوت  نباح متقطع،  نوبات 
لــيــنــدا مــديــنــة مــن أغــنــيــة تــطــارد الــقــصــف، 
معنى  آخـــر  لتجد  قواميسها  وتتفحص 
للحياة، قبل أن تغرق بكامل أصالتها في 

الجفاف اإلنساني الدائم.
املمثل  كتبها  الــذي  األغنية  كلمات  تنقلنا 
إلى  وهبي  رافــي  السوري  والسيناريست 
رحلة قصيرة، بدايتها محاكاة مع شخص 
غائب أو شيء مجرد، تحمل، في طياتها، 
رفــضــًا لكل املــبــررات الــتــي مــن شأنها أن 
ــالم الــتــي  ــ تــبــعــدنــا عـــن كـــل الــشــغــف واألحــ
نفقدهم،  الذين  واألشــخــاص  إليها،  نطمح 
كــل لحظة، مــع كــل قذيفة هـــاون، ومــع كل 
ــي حــــارات  ــلــمــوت الـــــذي يـــجـــول فـ خـــطـــوة ل
املــديــنــة، متعريًا مــن كــل مــبــادئ الــرحــمــة، 
نيت بــإطــار رومــانــســي هـــادئ، »ما 

ُ
وقــد غ

تــقــلــي شــــي وال أي شـــي..خـــلـــيـــنـــي حـــدك 
تركني وامــشــي«، مــع تــداخــل أصـــوات من 
الطبيعية..  الدمار حقهم في الحياة  سرق 
تــحــيــلــنــا الــكــلــمــات، بــعــد ذلــــك، إلــــى تــرجــي 
بطمأنينة  لهم  باحتوائها  املــديــنــة  ســكــان 
ــزال، بــمــثــابــة  ــ ــاتـ ــ وأمـــــــان، ألنـــهـــا كـــانـــت، ومـ
الــدنــيــا »خبيني  كــل مــا يملكون مــن هـــذه 
ــدك..ال قــبــل عــنــدي وال  ــ ــ عــنــدك اغــفــى ع زن
عندي بعدك«، مع تداخل جديد لصفارات 
ــواء املــديــنــة  ــ ــاف، لــنــقــل أجـ ــعـ ســـيـــارات اإلسـ
أمــام  النهاية،  فــي  لنكون،  املــؤلــم،  وواقــعــهــا 
»دخلك  متكررة  وبجملة  روحية،  مناجاة 
يا ربي بحلب تبقى«،  لتأخذ األغنية، على 
الرغم من بساطة اإلبداع فيها، بعدًا مهمًا 
التي استخدمها  الذكية  التقنية  من خالل 
عند  أحمد،  إيــاد شهاب  الغرافيكس  ي 

ّ
فن

إعــــداده فــيــديــو األغــنــيــة، فــقــد أظــهــر أحمد 
ــه يــجــول بــني املشاهد 

ّ
وجـــه املــغــنــيــة، وكــأن

الصادمة التي اختارها بعناية ألشخاص 
من مدينة حلب، أغلبهم يشبهون بعضهم، 
أبناءهم  حاملني  رمــاديــة،  شاحبة  بوجوه 
ــم بــســبــب ضــغــائــن  ــذيــــن تــحــطــم قــــدرهــ ــ ال
الحرب، لتطفو الحرب الثقيلة على أرواحنا 
بــســالســٍة عــلــى ســطــح املــوســيــقــى، لتلقي 
الشعب   

ّ
مــل تفاصيل حــرٍب  بنورها على 

من سوادها.
صالح ملص )سورية(

فضاء مفتوح

آراء

عادل سليمان

املقاومة هي أنبل ما يمكن أن يقوم به اإلنسان 
ــًا عــن  ــ ــاعـ ــ ــلــــم، ودفـ ــي مـــواجـــهـــة الـــقـــهـــر والــــظــ فــ
العقيدة واألرض، والوطن، والهوية، وسعيًا 
إلــى إعـــاء قيم الــحــريــة، والــحــق، والــعــدل. كل 
الكريمة  الحياة  لإلنسان  يتحقق  حتى  ذلــك 
تــتــوفــر فيها لذلك  الــتــى  الــحــالــة  الــتــي تعني 
ــظـــروف، االقــتــصــاديــة،  املـــواطـــن الــعــوامــل، والـ
واالجتماعية، والسياسية، وأيضًا العسكرية 
التي يتحقق في ظلها أمن الوطن واملواطن. 
وبالتالي، تتوفر للمجتمع القدرة على العمل 
واإلنــتــاج، بما يحقق معدالت تنمية شاملة 
املــضــطــرد بمستويات  إلـــى االرتـــفـــاع  ــؤدي  تــ
ــــودة الـــحـــيـــاة، لــكــل املــواطــنــني.  املــعــيــشــة، وجــ
وبالتالي، مواكبة التطور الحضاري العاملي، 
التنافسية في عالم مفتوح..  الــقــدرة  وزيـــادة 
وفي حقيقة األمــر، تلك الحالة هي ما نطلق 
عليه األمن القومي. وهذا يعني، بالضرورة، 
أن تحقيق األمـــن الــقــومــي لــلــوطــن والــحــفــاظ 
عــلــيــه هــو مــســؤولــيــة مــشــتــركــة، وتضامنية، 
بني كل املواطنني، مهما تباينت توجهاتهم، 
االجـــتـــمـــاعـــيـــة،  اتــــهــــم  انــــتــــمــــاء اخـــتـــلـــفـــت  أو 
الــحــاكــمــة، مهما  السلطة  والــســيــاســيــة، ومـــع 
ديكتاتورية،  أو  ديمقراطية  تصنيفها،  كــان 

شمولية أو تعددية. 
ــإن تحقيق  وانـــطـــاقـــًا مـــن تــلــك املــفــاهــيــم، فــ
الــقــومــي للوطن واملـــواطـــن، والحفاظ  األمـــن 

حلمي األسمر
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ــــت صـــــــور الـــــــــــدم، والـــــــوجـــــــوه املـــغـــبـــرة  ـ

ّ
ــط ــ غـ

الــخــارجــة مــن تــحــت ركــــام املــــوت، صفحات 
التواصل االجتماعي العربية، وحلت صور 
الــصــور الشخصية،  #حــلــب_تــحــتــرق مــكــان 
»املــغــردون« باللعنات، صبوا جام  وانطلق 
غضبهم على الطلقات »الغادرة« والبراميل 
املــتــفــجــرة، والــحــمــم الــتــي انــهــالــت عــلــى أهــل 
ــؤيــــدون« واملــعــارضــون  حــلــب، وتــقــاســم »املــ
وطفقت  الشتائم،  يتجاذبون  وهــم  الصفر، 
ذ بالوعظ زمــن »املحنة« 

ّ
بالتلذ أخــرى،  فئة 

الصطياد تقوى هاربة، من جحيم القصف. 
وبني هذا وذاك، كان ثّمة من يواجه القصف 
الحياة، بل  مــن  بالحب، ليس هربًا  واملـــوت 
 لها، ذلك أن موقعه كـ »متفّرج« في 

ً
معانقة

النظارة، ال يزيد عن دور مشجعي  كراسي 
قــــــدم، أو مـــســـرحـــيـــة، أو فــيــلــم  ــرة  ــ مــــبــــاراة كـ
»أكــــشــــن« وهـــــو، هـــنـــا، آثــــر أن يــتــغــلــب على 
بالتشبث  الــحــيــاة،  تستهدف  الــتــي  الــحــرب 

بها.
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كتبت  وكلما  شعريًا،  الحصار  أقـــاوم  كنت 
ســطــرًا، شــعــرت بــأن الــدبــابــات تبتعد مترا، 
هـــكـــذا تـــحـــدث مــحــمــود درويــــــش عـــن حــالــة 

الحرب، والحصار، في بيروت.
ــْت املــــدن كــلــهــا، 

َ
ــن ـــ

َ
ــن ــْبـــ ــلـــَ

َ
كــانــت بـــيـــروت، ثــــم، ت

ــــــــْت، والــحــصــار، لــم يــعــد يحاصر 
َ
ـــــْيـــــَرت ـــــبـــَ

َ
وت

راب والِحراب.
َ

فقط، بل استقال لصالح الخ

والتهديدات  املخاطر  يتطلب تحديد  عليه، 
الــتــي تــؤثــر عــلــى أي مــن الــعــوامــل املرتبطة 
مع  التعامل  كيفية  وتحديد  الــحــالــة،  بتلك 

تلك التهديدات واملخاطر.
فــــي هـــــذا اإلطــــــــار، فـــــإن شــعــوبــنــا الــعــربــيــة، 
قـــرابـــة قــــرن، وبــالــتــحــديــد مــنــذ ســقــوط آخــر 
الــتــي كــانــت تجمع الشعوب  الــخــافــة  دولـــة 
العربية في كيان سياسي جامع، هو الدولة 
كانت  والــتــي  الــســيــادة،  صاحبة  العثمانية 
تقع عليها مسؤولية تحقيق األمن القومي 
للشعوب الواقعة تحت سيادتها، والحفاظ 
عــلــيــه، وجــــدت تــلــك الــشــعــوب نــفــســهــا، وقــد 
السياسية  الكيانات  مــن  مجموعة  تحولت 
القطرية، واتخذت أشكااًل سياسية مختلفة، 
ــا بــــني مـــمـــالـــك وإمـــــــــــارات، وبـــعـــض الـــــدول  مــ
ــم يـــكـــن أي مــنــهــا يــتــمــتــع  ــ الـــــدويـــــات، ولـ أو 
باستقال حقيقي، فى ظل االحتال، والنفوذ 
من  منتصرة  خرجت  التي  للقوى  األجنبي 
الــحــرب الــعــاملــيــة األولـــــى، وآلــــت إلــيــهــا تركة 
بالتحديد  وهي  املنهارة،  العثمانية  الدولة 
والتي فرضت  العظمى، وفرنسا،  بريطانيا 
ترتيبًا وتقسيمًا للمنطقة العربية، فى إطار 

إتفاقية سايكس - بيكو الشهيرة. 
وهــكــذا، وجـــدت الــشــعــوب الــعــربــيــة نفسها، 
وقد تشكلت في كيانات قطرية أو دول، لكل 
وبالتالي،  وخصوصيتها.  هويتها،  منها 
الشعوب  وبـــدأت  الــقــومــي،  أمنها  منها  لكل 
تـــواجـــه تــحــديــات األوضــــــاع الـــجـــديـــدة، في 
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ألصـــدقـــاء »فــيــســبــوك« تــجــارب مــتــمــيــزة مع 
ــــرب، ســأنــتــقــي الــــيــــوم تــجــربــة  ــــحـ الـــحـــب والـ
ملهمة لكاتبٍة تقاوم املوت بالحب، وتعيش 
ولم تزل، حالة حرب حقيقية، أو كما يكتب 
الصديق باسل طلوزي: نكتب عن الحب في 

زمن الحرب، كي ال نموت مرتني.
أتواصل  صنعاء،  في  تعيش  الهبل،  صفاء 
معها يــومــيــا، ســـواء عــبــر مــا تــكــتــبــه، أو ما 
كاتبة:  أو  قائلة،  حالتها  تختصر  يكتبها، 
التنفس.  لــكــي نستطيع  الــحــب،  عــن  نــكــتــب 
وألن الحب رئة الليل وعني الصبح التي ال 

يملك سواها.
يستغرب بعضهم مقاومة الكآبة بالكتابة، 
في ظروفنا،  األدب،  في  الكتابة  أن  ويعتبر 
يـــعـــرفـــون ســر  قـــلـــة أدب، هــــــؤالء ال  مـــحـــض 

الحرف في هزيمة الخوف.
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الــكــتــابــة، أبحث  أردت  تــذّكــري كلما  أحــــاول 
عن تفاصيل كثيرة، في روحي في وجهي.. 
ووجعي، وال أجدها. تقول صفاء، وتمضي 
أكــثــر فــي تــأبــني نــفــســهــا: أجــــزم أنـــي راحــلــة، 
أعــلــم جــيــدًا مــتــى؟ أيـــن؟ كــيــف؟ أجمعني في 
كيٍس أســـود، أقلب قلبي وفــي يــدي مشرط 
دبه؛ ألتذّكر 

ُ
حاد، مع كل خفقٍة أترك حولها ن

شبهني، 
ُ
أني راحلة. لم تعد هذه الخريطة ت

لـــم يــعــد لـــي فـــي هـــذا الــعــالــم مــوطــئ نــبــض. 
ــــوٍت ومـــــوت، تــجــد مــتــســعــًا لتنفس  وبــــني مـ

هواء نقي:  
ــّي.. هــكــذا نــحــن قــمــٌر  ــ أبــــدأ مــنــك، وأنــتــهــي إلــ

مــبــاشــرة، فـــي دول عــربــيــة عـــديـــدة. وكــانــت 
اإلخفاقات الكبرى في املجال الداخلي، فلم 
تــنــجــح املـــقـــاومـــة، بــمــســتــويــاتــهــا املــخــتــلــفــة، 
ــأمـــول فـــي مــجــاالت  فـــي تــحــقــيــق الــنــجــاح املـ
االجتماعية.  والــعــدالــة  والــحــريــات  الحقوق 
األمن  تحقق  التي  الحالة  إيجاد  وبالتالي، 

القومي للوطن واملواطن. 
وفــــي مــطــلــع الـــعـــام 2011، انــطــلــقــت ثــــورات 
ــتـــي تـــجـــاوزت بسقف  الــربــيــع الـــعـــربـــي، والـ
داخليًا،  املــوضــوعــيــة  الــظــروف  طموحاتها 
واإلقليمية،  الدولية،  الخارجية،  والعوامل 
الــثــورات  املــؤثــرة، خصوصًا وأن ريـــاح تلك 
فــي قلب  هبت على دول رئيسية ومــركــزيــة 
الـــعـــالـــم الـــعـــربـــي.. مــصــر وســــوريــــة ولــيــبــيــا 
واليمن وتونس، ولكل منها مجاله الحيوي 
املؤثر، سواء في املشرق العربي، أو الخليج، 

يصغي إلى هدير املوج، صانعًا من مخبئه 
فضاء يمتد إلى األفق.
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ومن الحب، ما قتل أيضًا.
بدأ عهد الحب بينهما مزحة، وحكاية املهر 
لـــم تــكــن غــيــر ُمــلــحــة. لــكــن، بــعــد أن صــعــدت 
الذي تمردت سّكينه  الفتى الجريء  صورة 
عـــلـــى تــقــطــيــع املـــلـــوخـــيـــة والــــخــــيــــار، بــاتــت 
أو  )الشبكة،  لــه: ذبلتي  القصة جــادة، قالت 
خــاتــم الـــعـــرس( ثــقــب فـــي رقــبــة أحـــد هـــؤالء 
الــقــتــلــة الـــذيـــن يــصــرخــون لــيــل نـــهـــار: املـــوت 
اجعل  فقط  تقتله،  أن  منك  أريـــد  ال  لــلــعــرب. 
الصراخ  من  ويمنعه  يتدفق،  الساخن  الــدم 
ــكـــون رأس  الــعــنــجــهــي. لــيــتــك تــــحــــاول أن يـ
الــســكــني مــوجــهــًا إلــــى حــبــالــه الــصــوتــيــة، ال 
أريـــد أن أســمــع صــوتــه مـــرة أخــــرى. الطعنة 
الــثــانــيــة لــيــتــهــا تــعــطــل يــــده، فـــا يــقــوى من 
بعد على حمل ســاح، و.. عدني أال تموت، 
ابذل جهدك أن تعود إلي. كان يعرف أن هذا 

واملــغــرب الــعــربــي، وهــو مــا أدى إلــى إخفاق 
التي  تطلعاتها  تحقيق  فــي  الـــثـــورات  تــلــك 
تلك  تحولت  وهــكــذا  انطاقاتها.  صاحبت 
ــثـــورات إلـــى مــوجــة مــن مــوجــات املــقــاومــة  الـ

املمتدة للشعوب العربية. 
وفي ظل ما يخيم على الساحة العربية، في 
اللحظة الراهنة، من ضباٍب كثيف، وشعور 
عام باإلخفاق واإلحــبــاط، حيث لم يعد في 
اإلمـــكـــان حــســم املـــوقـــف لــصــالــح الــشــعــوب، 
ســــواء بــالــقــوة الــعــســكــريــة لــتــحــريــر األرض 
املحتلة واســتــعــادة الــحــقــوق املــشــروعــة، أو 
بالثورات الشعبية لتحرير اإلرادة من نظم 
الحكم السلطوية والشمولية، فإن املقاومة، 
ــــي األمــــــل،  بـــمـــفـــهـــومـــهـــا الــــشــــامــــل، تـــبـــقـــى هـ

والعامة املضيئة، وسط هذا الضباب.
ويبقى السؤال شديد األهمية، وهو: ما هو 
الــحــفــاظ  املـــقـــاومـــة؟ وكــيــف يــمــكــن  مستقبل 
عــلــيــهــا حـــتـــى تــتــحــقــق أهـــــــداف الـــشـــعـــوب؟ 
ملسيرة  املــوضــوعــي  التقييم  األمـــر  يتطلب 
ــانــــت مــــقــــاومــــة املــحــتــل  املــــقــــاومــــة، ســـــــواء كــ
ــق، أو مـــقـــاومـــة  ــ ــحــ ــ لــــــــأرض والــ ــغــــاصــــب  الــ
فيما  داخــلــيــة،  قهرية  ونــظــم حكم  لسلطات 
نجحت تلك املقاومة، وفيما أخفقت؟ سعيًا 
إلـــى تــصــويــب تــلــك املــســيــرة، وهـــو مــا يجب 
اختاف  الوطنية على  القوى  كل  تدركه  أن 

اتها األيدلوچية. انتماء
وحتمًا، ستنتصر الشعوب في نهاية األمر. 
)كاتب مصري(

»اللعبة«  لكن  كــذلــك،  وهــي  مستحيل،  شبه 
الخطرة تحولت إلى مشروع، وبدأ العاشق 
ــه، وحــيــنــمــا هــبــت انــتــفــاضــة  بــالــتــخــطــيــط لــ
الـــســـكـــاكـــني، وجــــد فــيــهــا فـــرصـــة »ســانــحــة« 
ليثبت حبه، ووفاءه للشوق الدفني، للعودة 
إلى الباد، على الرغم من أن أمل العودة لم 
يكن من ذلك النوع من األماني الناجز، التي 
أن يبقي  أراد  لكنه  قريبًا،  أن تتحقق  يمكن 
شعلتها متقدة، ربما ليحملها الجيل اآلتي 

من بعده. 
انتفاضٍة فرديٍة كسولة،  كان حبًا، في زمن 
لتدخل  أســطــورة،  إلــى  تحولت  القصة  لكن 
ــلــــود، قـــصـــص الــــحــــب الـــعـــاديـــة  ــخــ ســـجـــل الــ
تموت، من يتذّكر مايني قصص الحب التي 
التاريخ  لكن سجل  تقليدية؟  نهاية  انتهت 
د تلك القصص التي لم يحظ أصحابها 

ّ
خل

بــالــوصــل، وظــل الــعــشــاق يــتــداولــونــهــا على 
ســبــيــل الـــتـــســـريـــة، والـــتـــرويـــح عـــن الــنــفــس. 
أعطته سكني املطبخ، في املشهد األخير، من 
آخــر لــقــاء، تــبــادال نظرتني عــابــرتــني للزمن، 
لفت رأسه بالكوفية، ومضى، وكّررت: ِعدني 
بــوعــده، لكنه،  أال تموت. عمليًا، هو لم يبّر 
وفــق منطق األســطــورة، بــّر بــوعــده، كما لم 
يبّر عاشق من قبل. هو مات فسيولوجيا، 
وتأسطرت  العشاق،  سجل  فــي  تخلد  لكنه 
لتلهم  املتعاقبة،  األجــيــال  لترويها  قصته، 
العشاق، الذين يبّرون بالقسم، قسم العودة، 
والشغف بالبحر، الذي لم يزل يبكي، شوقا 

للقاء محبيه.
)كاتب من األردن(

ــدة الــــصــــعــــوبــــة، والـــتـــعـــقـــيـــد،  ــ ــديـ ــ ظـــــــروف شـ
ــتـــال ونــفــوذ  ــا بـــني احـ ــًا الـــتـــبـــايـــن.. مـ وأيـــضـ
أجنبي، ونظم حكم نشأت فى ظل التبعية، 
ومجتمعات تعاني من التخلف، والقهر، أو 
مــا يــعــرف بثاثي الفقر والــجــهــل واملـــرض. 
ــام الــشــعــوب هو  وكــــان الــســبــيــل الــوحــيــد أمــ
املـــقـــاومـــة بــمــفــهــومــهــا الـــشـــامـــل، لــيــس فقط 
ــبــــي، والـــتـــهـــديـــد  ــنــ ــــال األجــ ــتـ ــ مـــقـــاومـــة االحـ
ــل عــوامــل  ــل أيـــضـــًا مـــقـــاومـــة كـ ــارجـــي، بـ الـــخـ
الــداخــل، والتي  القهر والظلم والــهــوان، فــي 

تنتهك أمن الوطن واملواطن . 
ــرة، خــاضــت  ــيــ ــام األخــ ــائـــة عــ وعـــلـــى مــــدى املـ
ــدة مــن  ــ ــديـ ــ ــعــــوب الـــعـــربـــيـــة صـــنـــوفـــًا عـ الــــشــ
ــاٍت  ــاحــ ــجــ ــقــــت، أحـــــيـــــانـــــًا، نــ ــقــ ــة، حــ ــ ــاومــ ــ ــقــ ــ املــ
ــا الــتــخــلــص من  وانــــتــــصــــاراٍت، لــعــل أبــــرزهــ
االحتال األجنبي املباشر، وسقوط عدد من 
العروش والنظم امللكية املستبدة، كما حدث 
فــي مصر والــعــراق وتــونــس وليبيا، وقيام 
نظم بدت وكأنها نظم قومية، مرتكزة على 
انقابات وثــورات عسكرية، صاحبها زخم 
شــعــبــي، خــصــوصــًا فـــى مــراحــلــهــا األولـــــى، 
كما تعّرضت إلخفاقات عديدة، كان أبرزها 
املـــشـــروع الصهيوني  الــفــشــل فــى مــواجــهــة 
االســتــيــطــانــي فــي فــلــســطــني، وقــيــام الــكــيــان 
اإلســرائــيــلــي، وهــزيــمــة الــنــظــم الــعــربــيــة في 
مــواجــهــتــه. بــمــا فــيــهــا الــنــظــم الــقــومــيــة ذات 
النفوذ  عاد  كما  العسكري،  الثوري  الطابع 
األجــنــبــي تــدريــجــيــًا، بــأشــكــال وصــــور غير 

مكتمل، دائـــري بــا حــواف يجرح أرواحــنــا. 
تفاجئها  الحب،  في حالة  أن تمضي  وقبل 
الـــحـــرب، فــتــصــرخ، مـــع دمـــدمـــة الــصــواريــخ: 
اندفع الصاروخ، ولم يحسب حساب قلبي 
املثقل بالتعب، كان يهوي بقوٍة لكأنما أراد 

إضافة الخوف على ظلّي باهتزاز الشمعة.
وبـــني »صــلــيــة« وأخــــرى، تتنفس حــبــًا على 
ــدًا، وال أكـــره أحــدًا.  ســريــر الــنــزع: ال أحــب أحـ
يتشكل جــســدي مــن ُحــزمــة خــايــا، تشربت 

الفقد ثم الفقد والفقد. 
أتوق لتلك الحياة التي أكتبها، لتتسلل إلّي 
من بني أصابعي كمسٍّ مائكي، ال ُيهلكُه إال 
مغيب الروح. هكذا؛ وجدت انشطارًا روحّيًا 
بــني عبث اللقيا ووجـــع الــغــيــاب. ومــع هــذا، 

تظل تقاوم: 
احفروا لي قبرًا، ذّكروني، ألسكب بِه حزني. 
وتــســتــبــد املــقــاومــة أكـــثـــر، فــتــســمــو إلـــى أمــد 
الـــورد، ألغــزو أنفك بعطر  أبعد: أحدثك عن 

وشاحي.
 ليلة.

ُّ
عبق سيتسلل إلّيك ُكل
5

ذات حرب، كان السيد املختبئ في قبٍو شبه 
معتم، يصحو على صوت القصف، كما هي 
، يحلق لحيته، ويتعطر، 

ً
العادة، إن نام أصا

 
ً
تـــه الــجــمــيــلــة، ويــســتــعــيــر وردة

ّ
يـــرتـــدي بـــز

بــاســتــيــكــيــة، لــيــضــعــهــا فـــي جــيــب معطفه، 
ويمشي مــحــدودب الظهر فــي قــبــوه، كــي ال 
يــضــرب رأســـه بــالــســقــف، مــوهــمــًا نفسه أنــه 
ذاهٌب ملوعد غرامي، حتى إذا اشتد القصف، 
استلقى على حشيٍة بالية، واسترخى، كمن 

الشعوب العربية ومستقبل المقاومة
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نابلس ـ سامي الشامي

يــضــطــر آالف الــعــمــال الــفــلــســطــيــنــيــني إلــى 
اجتياز جدار الفصل العنصري أو األساك 
الشائكة التي نصبها االحتال اإلسرائيلي 
الفلسطينية  األراضـــي  بــني  الفاصلة  الــحــدود  على 
املــحــتــلــة عـــام 1948 والــضــفــة الــغــربــيــة املــحــتــلــة، من 
أنفسهم  يجدون  أحيانًا،  عملهم.  مراكز  بلوغ  أجــل 
فــا يعودون  املــراكــز،  تلك  فــي  املبيت  مكرهني على 

إلى قراهم قبل شهر أو أكثر.
آالف الــعــمــال الــفــلــســطــيــنــيــني يــمــنــعــون مـــن دخـــول 
األراضــي املحتلة عام 1948 ألسباب أمنّية تّدعيها 
سلطات االحتال اإلسرائيلي. وهؤالء العمال الذي 
يذهبون إلى مراكز االرتباط العسكري اإلسرائيلي، 
يعودون بأكثرهم من دون الحصول على تصاريح 

ومع رفض أمنّي ملّدة مائة عام.
الغربية  الضفة  فــي  العمال   

ّ
أن إلــى  اإلشـــارة  تــجــدر 

ــلــون الــعــمــل فــي الــبــلــدات 
ّ

املــحــتــلــة بمعظمهم، يــفــض
الفلسطينية املحتلة داخل الخط األخضر ألسباب 
عّدة، في مقّدمتها األجر الذي يفوق أجر العمل في 

مدن الضفة بأضعاف أحيانًا.
اجتياز األساك الشائكة والقفز فوق جدار الفصل، 
من املراحل الصعبة في رحلة العمال الفلسطينيني. 
وكثيرًا ما يتعّرض هؤالء للماحقة من قوات حرس 
الــحــدود الــتــابــعــة لسلطات االحــتــال اإلســرائــيــلــي، 

وبالرصاص أحيانًا، ال سّيما خال الفترة األخيرة 
التي تشهد هبة جماهيرية منذ سبعة شهور.

قبل نحو أسبوع، حاول خمسة عّمال فلسطينيني 
الــقــفــز عــلــى الـــجـــدار فــي منطقة قــريــبــة مــن مدينة 
عملهم  مركز  إلــى  للتوجه  الضفة،  شمال  قلقيلية 
بــرا املحتلة. يقول  في مصنع حديد في بلدة كفر 
»العربي الجديد«: »هذه ليست املرة  أحمد بسام لـ
إلــى وراء الخط األخضر  األولــى التي ندخل فيها 
)تــهــريــب( فــنــحــن نــعــمــل هــنــاك مــنــذ فــتــرة طــويــلــة. 
 في هذه املرة، بعدما قفزنا عن الجدار لنصل 

ّ
لكن

الجهة األخــرى، توقفت  االلتفافي في  الشارع  إلى 
ثاثة مستوطنني مسلحني  منها  وتــرّجــل  سيارة 

وبدأوا بالجري خلفنا«.
ــا بــالــلــغــة  ــنـ ــهـــددونـ يـــضـــيـــف: »ســـمـــعـــنـــاهـــم وهـــــم يـ
أن  لــم يستطيعوا  لكنهم  الــنــار،  بــإطــاق  الــعــبــريــة 
يمسكوا بنا. استطعنا أن نغيب عن أبصارهم بعد 

مطاردة طويلة«.
وصــل العمال الخمسة إلــى املكان الــذي حــّدده لهم 
السمسار. األخير تقاضى املال في مقابل إيصالهم 
ــوا يــنــتــظــرون  ــانــ إلـــــى مـــكـــان عــمــلــهــم. وفـــــي حــــني كــ
الــســيــارة لتقلهم إلـــى عــمــلــهــم، هــاجــمــتــهــم قـــوة من 
حــرس الــحــدود اإلسرائيلية وبـــدأ جــنــود االحــتــال 
يــضــربــونــهــم بــعــنــف بـــفـــوهـــات أســلــحــتــهــم. كــذلــك، 
ألــقــوهــم أرضـــًا ورفــســوهــم بــأرجــلــهــم، بينما راحــوا 
في  االحــتــال  احتجزهم  ويهينونهم.  يشتمونهم 

املكان ساعات طويلة،  القريبة من  املعسكرات  أحد 
ومن ثّم أطلق سراحهم في ساعة متأخرة من الليل. 
كان الشبان في حالة سيئة من جّراء الضرب الذي 

تعّرضوا له.
ــك، عــبــدالــلــه صـــالـــح مــمــنــوع مـــن الــحــصــول  ــ ــى ذلـ إلــ
على تصريح، بحسب قرار صادر عن استخبارات 
الفلسطينية  قـــاســـم  بـــلـــدة كــفــر  ــتــــال. هـــو مـــن  االحــ
ويــعــمــل فــي الــبــنــاء، وقـــد غـــاب عــن أهــلــه كــثــيــرًا. في 
آخر مرة حاول اجتياز السلك الشائك لبلوغ مكان 
ــتــــال اإلســرائــيــلــي  عــمــلــه، ألـــقـــى عــلــيــه جــيــش االحــ
القبض ومنعوه من الدخول بقسوة. يسرد صالح 
ــع أكــثــر من  »الــعــربــي الــجــديــد« مـــا جـــرى مــعــه ومـ لـــ
 من الضفة الغربية. »كنا على مقربة 

ً
أربعني عاما

شمال  قلقيلية  محافظة  فــي  فلسطينية  قــريــة  مــن 
 ثــّمــة فتحة 

ّ
الــضــفــة الــغــربــيــة املــحــتــلــة، مــعــروفــة بـــأن

الــعــمــال بعد  يــمــّر عبرها  الــشــائــك فيها،  فــي السلك 
ينّسق  الــذي  التهريب  أحــد سماسرة  مــع  التنسيق 
ــر يــصــطــحــب الـــعـــمـــال بعد  ــدوره مـــع ســمــســار آخــ ــ بــ
مــركــز عملهم في  إلـــى  الــســلــك وينقلهم  اجــتــيــازهــم 

الجهة املقابلة«.
مياه  لتصريف  أنبوب  السلك،  من  »بالقرب  يتابع: 
الــشــتــاء. بــصــعــوبــة بــالــغــة مــررنــا فــي ذلـــك األنــبــوب 
 عــددنــا كــان يــفــوق األربــعــني ومن 

ّ
الــضــيــق، علمًا أن

. بــعــدمــا اجـــتـــزنـــاه، قسمنا 
ّ
بــيــنــنــا كـــبـــار فـــي الـــســـن

أنــفــســنــا إلـــى مــجــمــوعــات صــغــيــرة، وهــدفــنــا نقطة 

الــتــاقــي مـــع مـــن يــقــلــنــا إلـــى مــكــان عــمــلــنــا«. يكمل: 
قد  االحــتــال، كانوا  »لكننا فوجئنا بكمني لجنود 
اخــتــبــأوا خــلــف أحـــد الــســواتــر الــتــرابــيــة. مــذ رأونـــا، 
هددونا  لكنهم  الــهــرب،  حاولنا  بماحقتنا.  بـــدأوا 
 
ّ
أن إلــى  لم نتوقف«. يشير  إن  النار وقتلنا  بإطاق 

»الجنود تعاملوا معنا بقسوة، وراحوا يضربوننا 
عمدوا  كذلك  الشتائم.  بأقذر  ويسّبوننا  ببنادقهم 
على  وأجبرونا  ولنا،  لحقائبنا  دقيق  تفتيش  إلى 

خلع مابسنا بطريقة مذلة«.
ــتـــال هــــؤالء الــعــمــال ســاعــات  احــتــجــز جــيــش االحـ
فــي املــكــان نفسه. وعــنــد الــســاعــة الــســادســة مساء، 
قــريــب من  االحــتــال  إلــى معسكر لجيش  نقلوهم 
ــان، ووضـــعـــوهـــم فـــي ســـاحـــة مــكــشــوفــة لــســّت  ــكــ املــ
 الـــطـــقـــس كـــــان شــديــد 

ّ
ــذكــــر أن ــاعــــات أخــــــــرى. ُيــ ســ

الــــبــــرودة. وعـــنـــد انـــتـــصـــاف الـــلـــيـــل، طــلــب الــجــنــود 
مــن الــعــمــال الــوقــوف فــي صــف واحـــد والــســيــر إلى 
آلية عسكرية تسرع الستفزازهم  األمــام، وخلفهم 
وترويعهم. ساروا حتى وصلوا إلى قرية الزاوية 
غرب مدينة سلفيت شمال الضفة الغربية املحتلة، 
ــلـــق ســـراحـــهـــم. اتـــصـــل بــعــضــهــم بـــأقـــارب  طـ

ُ
حــيــث أ

ملاقاتهم ونقلهم إلى منازلهم، فيما توّجه آخرون 
إلى مسجد القرية للمبيت.

املحتلة  الــغــربــيــة  الــضــفــة  فلسطينيو  هــم  كــثــيــرون 
الذين يسلكون هذا الطريق، على الرغم من معرفتهم 

بخطورته وصعوبته. لقمة العيش ال ترحم.

مجتمع
 اليوغا قد 

ّ
كشفت دراسة حديثة من الجامعة الصينية في مستشفى أمير ويلز في هونغ كونغ، أن

تخفف بعض أعراض الربو وتساعد املرضى على ممارسة حياتهم بشكل أفضل. تشمل اليوغا 
اليوغا  التأمل. وقد أوصت بممارسة  إلى  التنفس وأوضاعًا مختلفة للجسم، باإلضافة  تمارين 
لعاج مجموعة مختلفة من األمــراض من بينها الربو، من دون أّي حسم في هذا الشأن. وكانت 
 اليوغا ساهمت في تخفيف األعراض وقللت استخدام األدوية، في 

ّ
الدراسات قد بّينت عمومًا أن

)رويترز( شر إلى أّي مضاعفات مرضية خطيرة نتيجة ممارستها.  
ُ
حني لم ت

ب إذا كان عاجًا 
ّ
وافق مجلس الوزراء األملاني على مشروع قانون يسمح للمرضى باستهاك القن

ب على شكل زهور 
ّ
القن التشريع يسمح لأطباء بوصف   

ّ
أن موصوفًا. وأوضحت وزارة الصحة 

ر بدائل، ويمكن الحصول عليها من الصيدليات. وتؤكد على 
ّ
مجففة أو مستخلصات، إذا لم تتوف

ب الطبي قانونية فقط تحت إشراف 
ّ
 ذلك ال يعني تقنينًا عامًا في أملانيا، بل تكون زراعة القن

ّ
أن

ب عمله، يكون 
ّ
املعهد االتحادي للعقاقير واألجهزة الطبية. وإلى حني يباشر برنامج زراعة القن

)أسوشييتد برس(  التشريع بحاجة إلى موافقة البرملان.  
ّ
االعتماد على االستيراد. ُيذكر أن

ألمانيا تسمح باستهالك القنب طبيًاممارسة اليوغا قد تخّفف من أعراض الربو

يتسابقون. يتنازعون الكرة بأرجلهم. يضحكون. 
يلهثون. هم مترهِبنون كورّيون جنوبّيون صغار، 
يلعبون كرة القدم صباح يوم مشمس من مايو/ 
في  امللونة  اللوتس  تحت مصابيح  الــجــاري.  أيــار 
األطفال  معبد جوغيه في سيول، يشارك هــؤالء 
رهبانًا  »أطفال يصبحون  التدريبي  البرنامج  في 
بوذّيني«. في هذا البرنامج الخاص الذي يهدف إلى 

تعريف أطفال من الذكور تتراوح أعمارهم ما بني 
حلق رؤوس 

ُ
خمسة وسبعة أعوام، على البوذّية، ت

أثواب  املعبد ويرتدون  يبيتون في  الذين  الصغار 
الرهبان.

ــوَعــــني يــســبــقــان  ــبــ يـــســـتـــمـــّر الـــبـــرنـــامـــج نـــحـــو أســ
االحتفال بعيد بوذا الذي يوافق هذا العام في 14 
مايو الجاري. وهذا العيد مناسبة رسمّية ُيحتفى 

الثامن من  اليوم  بها سنويًا في شرق آسيا، في 
بالتالي،  الصيني.  التقويم  بحسب  الــرابــع  الشهر 
التقويم  روزنــامــة  على  االحــتــفــال  تــاريــخ  يختلف 

الغريغوري.
ّيد قبل 

ُ
الــذي ش العام، استقبل معبد جوغيه  هذا 

106 أعــوام، وهو األبــرز في كوريا الجنوبّية التي 
تضّم 10.7 ماليني بوذي، عشرة صبيان في هذا 

البرنامج التدريبي.  تجدر اإلشارة إلى أّن أكثر من 
نصف سكان كوريا الجنوبّية هم من املسيحّيني، 
األكــثــر ممارسة في  الثانية  الديانة  هــي  والــبــوذّيــة 
الــبــالد، مــع 43 فــي املــائــة مــن املؤمنني فــي تعاليم 
غواتاما بوذا )املستنير أو الصاحي( الذي يرجع 
تــاريــخ مــيــالده إلــى 2500 عـــام، بحسب مــا تفيد 

وزارة الثقافة والرياضة والسياحة الكورّية.
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إسالم آباد ـ صبغة اهلل صابر

قصد محمد سخي، ابن قرية إمام صاحب في شمال أفغانستان املجاورة للحدود 
لبالده،  السوفييتي  الــغــزو  إبــان  عــامــا،   35 قبل  باكستان  األفغانية،  ـ  الطاجيكية 
برفقة والدته وأشقائه. اختبر مرارة العيش في مخيمات اللجوء على مدى أكثر 
من ثالثة عقود، وما زال يحلم بالعودة إلى أفغانستان، على الرغم من األوضاع 

 عداءه ألبناء عّمه يحول دون ذلك.
ّ
األمنية الصعبة. لكن

عندما توفي والده محمد علي قبل 36 عاما، كان في العاشرة من عمره. بعد وفاته، 
غزت القوات الروسية أفغانستان، وكانت قرية إمام صاحب من أولى املناطق التي 
دخلت إليها، بحكم موقعها الجغرافي على الحدود مع طاجكستان، وعلى مقربة 

من معبر شيرخان الذي يفصل بني الدولتني.
 والده توفي حني كان صغيرًا. يضيف: »كنا نملك كثيرًا من األراضي، 

ّ
يقول سخي إن

 الغزو السوفييتي دّمر أحالمي، 
ّ
وكنت آمل في أن أدرس وأحقق حلم والــدي. لكن

حالي حال مئات اآلالف من أبناء شعبنا«. اضطّر سخي وأسرته إلى الخروج من 
بعدها،  الباكستانية(.  األفغانية  )الحدود  أفغانستان  شرق  إلى  والتوجه  القرية 

اجتازت العائلة الطرقات الوعرة للدخول إلى باكستان.
انتقلت هذه األسرة من مخّيم إلى آخر، وماتت الوالدة ودفنت في الغربة. أما هو، 
فتزوج وأنجب تسعة أوالد، إال أنه لم يتمكن من تعليمهم. كان يرغب وزوجته في 
 الرسوم املدرسية مرتفعة. يقول 

ّ
ه يلفت إلى أن

ّ
أن يكون مستقبل أوالده أفضل، لكن

باكستان، وكنا نملك  إلى  االنتقال  قبل  املعيشية كانت جيدة   »حالتنا 
ّ
إن سخي 

أراضي زراعية شاسعة. لكن بعد وفاة الوالد وبسبب الفوضى في البالد وغيابنا 
عن أرضنا، استولى البعض على جزء من األراضــي، وتنازعت وأبناء عّمي على 
ما بقي منها«.  أحيانا، يقصد قريته خفية، ومن دون أن يالحظ أبناء عمه ذلك، 
ألخذ حقه من املحاصيل الزراعية، على حّد قوله. وما يأخذه يساعده في تغطية 

بعض املصاريف. 
الـــيـــوم، يــقــطــن فــي إحــــدى ضــواحــي مــديــنــة روالـــبـــنـــدي، ويــعــمــل فــي مــهــن مختلفة 
أن  يتمنى  يوميا.  أميركية(  دوالرات  )خمسة  باكستانية  روبــيــة   500 ويتقاضى 
 األمر يبدو صعبا في الوقت الحالي بسبب الوضع األمني 

ّ
يعود إلى قريته، لكن

ــه ال 
ّ
فــإن األّول. كذلك  مــن  أكثر  يقلقه  الثاني  السبب   

ّ
إن يقول  ألبــنــاء عمه.  وعــدائــه 

يخشى على نفسه بقدر ما يخشى على أوالده ومستقبلهم.
 الوضع كان هادئا نسبيا. إال 

ّ
وفي ما يتعلق بالعيش في باكستان، يشير إلى أن

 أرض باكستان لم تعد تتسع لنا، وهذا حال معظم األفغان. 
ّ
أن

قبل سنوات قليلة، ظهرت وثائق تكشف مشاركة مقاتلين مغاربة 
في تحرير هولندا من النازية خالل الحرب العالمية الثانية. اليوم، ال 

تطالب الجالية المغربية في هولندا برّد »الجميل«، بقدر ما ترغب 
في تقدير دورها في البالد، التي باتت جزءًا منها
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أمستردام ــ ثائر السهلي

»ُدهش الهولندّيون لدى رؤيتهم 
ــــودًا يــــــــرتــــــــدون الــــجــــالبــــيــــب  ــ ــنـ ــ ــ جـ
الظروف  الرغم من  والنعال على 
املناخية القاسية، وقد جاؤوا للدفاع عنهم 
واعــتــرافــا بتضحيات  الــنــازي.  املحتل  ضــد 
ــقــــروّيــــون يــعــطــون هـــؤالء  املـــغـــاربـــة، كــــان الــ
املغاربة  الجنود وجبات غذائية، فيما كان 

يشاركونهم أكالتهم الشعبية«. 
ــلــــة، تــــوّصــــل بـــاحـــثـــون  ــعـــد ســــنــــوات طــــويــ بـ
هــولــنــدّيــون ومـــغـــاربـــة إلــــى هــــذه الــحــقــيــقــة. 
ــر هــــولــــنــــدا مــن  ــريــ ــو ذكـــــــــرى تــــحــ ــ ــــوم هــ ــيــ ــ الــ
ــــالل الـــحـــرب  االحــــتــــالل األملــــانــــي الــــنــــازي خـ
التاريخ،  يوم من هذا  قبل  الثانية.  العاملية 
الــذيــن سقطوا خالل  تتذكر هــولــنــدا أولــئــك 
كّرم الدولة 

ُ
معارك التحرير. في هذا اليوم، ت

 املغاربة 
ّ
قدامى املحاربني. على الرغم من أن

والجنود املتحدرين من دول شمال أفريقيا 
لهم تضحياتهم خــالل حــرب تحرير  كانت 
هــولــنــدا، إال أنــه لــم يعترف بها أو تقدر إال 
 
ّ
ــق األمــــر بـــأن

ّ
فـــي وقـــت مــتــأخــر. رّبـــمـــا يــتــعــل

ــة كــــانــــت تــحــت  ــاربــ ــغــ مـــشـــاركـــة الـــجـــنـــود املــ
للفاشية،  املعادية  الفرنسية  الــقــوات  مظلة 
أو ألنــهــم تــشــتــتــوا بـــني مـــحـــاور الــقــتــال في 

القرى الحدودية واملستشفيات واملعتقالت 
الــنــازيــة، أو بتكتم مــن بــقــي منهم حــيــا عن 
العاملية  الحرب  املــعــارك خــالل  املشاركة في 
ــمــة 

ّ
الـــثـــانـــيـــة. وكــــانــــت وثــــائــــق تــــعــــود ملــنــظ

شفت في 
ُ
الصليب األحمر الهولندي قد اكت

في مدينة  املستودعات في مستشفى  أحــد 
ماستريخت عــام  2011، قد بّينت مشاركة 
مــجــمــوعــة مـــن املــقــاتــلــني »املـــجـــهـــولـــني« في 
الحرب، باإلضافة إلى أسرهم في املعتقالت 
املــغــاربــة  الــجــنــود  قــاتــل آالف  إذًا،  الـــنـــازيـــة. 
فـــي الــجــيــش الــفــرنــســي ضـــد األملــــــان خــالل 
شهر مــايــو/ أيـــار عــام 1940. ســاعــد هــؤالء 
فـــي الـــدفـــاع عـــن هــولــنــدا، وســاهــمــوا الحــقــا 
ــا، بحسب بعض  ــ فــي تــحــريــر جــنــوب أوروبـ
األصـــــــوات الــهــولــنــديــة الـــتـــي بـــــدأت تــظــهــر. 
مقاطعة  في  املغاربة  الجنود  حــارب  كذلك، 
ــنــــوب غــــــرب الـــــبـــــالد، مــــن ضــمــن  زيــــالنــــد جــ
القوات  مع  التي شاركت  الفرنسية  الــقــوات 
املدينة  تحرير  في  والبريطانية  األميركية 
ومينائها، وقد سقط 19 جنديا مغربيا ما 
زالت رفاتهم في مقبرة عسكرية إلى جانب 

رفات جنود آخرين من قوات الحلفاء.

إعادة إعمار
الــجــالــيــة املــغــربــيــة، الــتــي تــتــجــاوز بحسب 

وتعّد  الثمانينيات.  فــي  والثانية  املــاضــي، 
التعليم  فــرص  مــن  اســتــفــادت  جالية عاملة 
والتجارة في هولندا، وقد زاد عددها بعد 

إصدار قانون لّم شمل العائالت. 

مغاربة أقل
رّبــمــا يــشــّكــل االعـــتـــراف ضــمــانــة مجتمعية 
وقــانــونــيــة فــي وجـــه املــــّد اليميني املــعــادي 
لـــأجـــانـــب والــــعــــرب، واملـــغـــاربـــة عــلــى وجــه 
الــخــصــوص، بــعــدمــا دعـــا الــنــائــب اليميني، 
خيرت فيلدرز، قبل فترة إلى »مغاربة أقل« 
فـــي هـــولـــنـــدا، وهــــو مـــا أّدى إلــــى مــالحــقــتــه 
قضائيا، عاد حزبه لطرح موضوع »مشكلة 
القى  مما  الهولندي،  البرملان  في  املغاربة« 
ــن قـــبـــل نــــــواب يــنــتــمــون إلـــى  اســـتـــهـــجـــانـــا مــ
أحــــزاب االئــتــالف الــحــاكــم والــيــســار. يسعى 
إلى  فيلدرز  يتزّعمه  الـــذي  »الــحــريــة«  حــزب 
االتــهــام،  فــي قفص  املغربية  الجالية  وضــع 
مسؤولية  وتحميلها  تجريمها  خــالل  مــن 

أخطاء بعض األفراد من أصل مغربي.
ــل، تـــرفـــض شــريــحــة واســـعـــة من  ــابـ ــقـ فـــي املـ
الـــهـــولـــنـــدّيـــني تـــوجـــهـــات الــيــمــني املــتــطــرف. 
املغربية  الجالية  »نخبة«  تــتــرّدد  ال  أيــضــا، 
والتمييز  املــتــطــرف  للخطاب  الــتــصــدي  فــي 
واالستبعاد االجتماعي والثقافي والبطالة، 
مـــع الــعــمــل عــلــى عــــزل األصــــــوات املــتــطــرفــة، 
واملتورطني  املنحرفني  بمساعدة  واملطالبة 
فــي جــنــح، والــعــمــل عــلــى إعــــادة دمــجــهــم في 

املجتمع.
إلــــى ذلـــــك، مـــا بــنــتــه الــجــالــيــة املــغــربــيــة من 
ــدا، هـــــي الـــتـــي  ــنـــ ــ ــولـ ــ ســـمـــعـــة حـــســـنـــة فـــــي هـ
ساهمت في الدفاع عن البلد، باإلضافة إلى 
يبدوان  االقتصادية،  دورتــهــا  فــي  املشاركة 
ني ويساعدانها على الوقوف في وجه  جليَّ
طروحات اليمني. لطاملا ُعرفت هذه الجالية 
بـــالـــتـــســـامـــح والـــــقـــــدرة عـــلـــى االنـــــدمـــــاج فــي 
الهولندي على مختلف األصعدة.  املجتمع 
كذلك، عملت على تنظيم صفوفها في عدد 
ــات والـــجـــمـــعـــيـــات والـــشـــركـــات  ــسـ مــــن املـــؤسـ
وثقافيا  دينيا  الجالية  أحـــوال  تتابع  التي 
واجــتــمــاعــيــا. هـــؤالء يــولــون أهــمــيــة للهوية 
إلى  االنتماء  املغربية مع ضــرورة  والثقافة 

املجتمع الهولندي. 
هؤالء يخوضون معركة الحقوق واالنتماء 
وتدعم مؤسسات  داخليتني.  على جبهتني 
االقتصادية  املشاريع  مــن  عــددًا  وجمعيات 
والخيرية في عموم املغرب، وتبني جسورًا 
بــني وطــنــهــا االخــتــيــاري ووطــنــهــا األصــلــي، 
وتـــكـــافـــح ملـــنـــاهـــضـــة الـــخـــطـــاب الــعــنــصــري 
ضدها بالتضامن مع مكونات املجتمع في 
هولندا، وتطالب بحقوق متقاعديها الذين 
كــافــحــوا مـــن أجـــل الـــدفـــاع عـــن الـــبـــالد خــالل 
الحرب العاملية وبعدها. هذه القضية تمثل 
أولــويــة للهولنديني مــن أصــل مغربي، وقد 
 حكوميا مــن أجــل ضمان 

ً
اســتــدعــت تــدخــال

حقوق الجالية في هولندا.

الحالة تكون فردية 
مستقلة قبل أن تصبح 

جزءًا من منظومة 
اجتماعية قد تولّد العنف

ــــف فــي  ــة ألــ ــائــ ــمــ ــقــــديــــرات األربــــعــ ــتــ بـــعـــض الــ
الطويلة  الــســنــوات  خـــالل  هــولــنــدا، نشطت 
املـــاضـــيـــة، قــبــل اكـــتـــشـــاف وثـــائـــق الــصــلــيــب 
األحمر في ماستريخت، من أجل االعتراف 
الــجــنــود والــعــمــال املــغــاربــة في  بتضحيات 
أثناء الحرب، باإلضافة إلى مشاركتهم في 
إعــادة إعمار البالد بعد كل ما تعرضت له 
ــردام، التي  مــن دمـــار، خصوصا مدينة روتــ

سويت باألرض. 
 
ّ
ويـــقـــول بــاحــثــون مــغــاربــة وهــولــنــديــون إن

يرتدون  لوجود جنود  الهولنديني دهشوا 

جالبيب ونعااًل في ظروف مناخية قاسية.
 مــن الــبــاحــث 

ّ
فــي الــكــتــاب، الــــذي وضــعــه كـــل

والكاتب املغربي، محمد أشبهون، والكاتب 
تناول  والــذي  تاونر،  يــان دروك  الهولندي، 
تضحيات الــجــنــود املــغــاربــة خــالل الــحــرب، 
الـــذي أعلنت فيه هولندا  جـــاء: »فــي الــوقــت 
اســتــســالمــهــا أمـــــام الـــزحـــف الــــنــــازي، الـــذي 
كــــان يـــقـــوده أدولـــــف هــتــلــر فـــي مـــايـــو/ أيـــار 
املــغــاربــة يقاومون  الجنود  كــان  عــام 1940، 

بشراسة في زيالند«. 
ـــقـــة الــتــي 

ّ
ــذه الــحــقــائــق والـــشـــهـــادات املـــوث هــ

عرضها الكتاب تبعها اعتراف رسمي بتلك 
ــلــني رســمــّيــني عن 

ّ
الـــجـــهـــود، مـــن خــــالل مــمــث

الــجــالــيــة والــحــكــومــة والــجــيــش فــي املــغــرب، 
خــــالل مــشــاركــتــهــم فـــي احـــتـــفـــاالت هــولــنــدا 
الــدور، كان  بيوم التحرير. وبعيدًا عن هــذا 
املجاالت  مختلف  في  انخرطوا  قد  مغاربة 
ــة واالقــــتــــصــــاديــــة  ــيــ ــافــ ــقــ ــثــ الــــســــيــــاســــيــــة والــ

واإلعالمية في هولندا. 
 الــجــالــيــة املــغــربــيــة 

ّ
تـــجـــدر اإلشــــــارة إلــــى أن

األولــى  إلــى هولندا على مرحلتني،  وصلت 
القرن  في منتصف ستينيات وسبعينيات 

مع اقتراب موعد 
االنتخابات البلدية في 

محافظات بيروت 
والبقاع وبعلبك - 
الهرمل يوم األحد 

المقبل الموافق
في 8 مايو/أيار الجاري، 
يدعو بعض الناشطين 
على »فيسبوك« الناس 
إلى التصويت. تقول 
إحداهن: »من واجبنا 

التصويت. ال يجب 
االستخفاف بهذه 

االنتخابات. البلدية هي 
نصف البلد، وهي 

المسؤولة عن التخطيط 
لكل ما يتعلق بحياتنا«. 

أما آخرون فيعلنون 
تأييدهم لحملة 

»بيروت مدينتي« في 
مواجهة اللوائح الحزبية 

والطائفية. 

خلّفت األزمة السورية 
لدى الشعب السوري 
والشعوب المضيفة 

لالجئين، آثارًا نفسية 
عميقة، بات التوقف 

عندها ضرورة 

بيروت ـ عبد الرحمن عرابي

املجال  السورية في فتح  األزمــة  امتداد  سمح 
ــذه األزمــــــة على  ــر هــ ــام دراســـــــات أعـــمـــق ألثــ ــ أمـ
األجيال. وبّينت أعوام األزمة للباحثني أهمية 
الــــعــــودة إلــــى أخـــالقـــيـــات اخـــتـــصـــاص الــعــالج 
ــــة عــلــى الــســوريــني  ــر األزمـ الــنــفــســي ملــتــابــعــة أثـ
املعالجني  على  وحتى  املضيفة  واملجتمعات 
النفسيني. محمد طفل سوري لجأ مع عائلته 
الــنــزاريــة فــي ريــف القصير السوري  مــن بلدة 
الشرقية  لبنان  إلــى بلدة عرسال على حــدود 
القلق واضحا على وجهه  مع سورية. يظهر 
وعلى حركات جسده املضطربة، أثناء جلوسه 
الشفق في  فــي حــّي ورا  الصغيرة  الغرفة  فــي 
البلدة. وذلك حصيلة طبيعية لثالث سنوات 
من اللجوء القسري لطفل لم يتجاوز التاسعة 
الكثير  أن محمد نسي  ُيذكر  اليوم.  من عمره 
 محلها 

ّ
ال ســيــمــا ذكــريــاتــه فـــي بــلــدتــه، لــتــحــل

ذكـــريـــات االنـــتـــقـــال الــصــعــب مـــن ســـوريـــة إلــى 
بني  تفصل  التي  القاسية  الجرود  عبر  لبنان 

منطقة القلمون السورية وبني عرسال.
ــمـــد. ويـــــــروي:  ــبـــر مـــحـ ــهـــر حــــصــــان، عـ ــلـــى ظـ عـ
»حملتني أمـــي بــني يــديــهــا، فــلــم أَر كــثــيــرًا من 
الطريق. لكنني أذكر أصوات القصف البعيد، 
وضرب حوافر الحصان على صخور الجبل«. 
وطوى اللجوء صفحة من حياة محمد وفتح 
كالنزارية، كل  ليست جميلة  أخــرى: »عرسال 
فيها.  ألــــوان  وال  هــنــا  الــبــيــوت تشبه بعضها 
للعب.  مكانا  أجــد  فــال  جـــدًا،  بعيدة  البساتني 
وأصــدقــائــي فــي املــدرســة خــائــفــون مــثــلــي، فال 
نــتــســلــى فـــيـــهـــا«. يــخــشــى مــحــمــد مـــن رد فعل 
والــــدتــــه الـــجـــالـــســـة بـــالـــقـــرب مـــنـــه فــــي الــغــرفــة 
الــخــالــيــة مـــن األثــــــاث تــقــريــبــا، »ألن صــراحــة 
 مــن قبل أهــالــي عــرســال«، 

ً
فهم خطأ

ُ
األطــفــال ت

تقول الوالدة. لذلك تكرر يوميا كل املواضيع 

املــســتــقــبــل لــلــحــديــث عـــن الــبــعــد الـــفـــردي لــهــذه 
األزمة على البشر من مختلف األعمار«.

عــن محمد كطفل  الــحــديــث  النقطة،  عند هــذه 
»الـــتـــبـــّول  يـــعـــانـــي مــــن مـــجـــمـــوعـــة أعــــــــراض كــــ

ــة، من  »املـــمـــنـــوع الـــتـــطـــرق إلـــيـــهـــا« فـــي املــــدرســ
ــد مــحــمــد الــســيــاســيــة إلـــى طبيعة  مـــواقـــف والــ

عمله وصواًل إلى وضعهم االجتماعي.
تــشــيــر أســـتـــاذة عــلــم الــنــفــس االجــتــمــاعــي في 
إلى  مكي  رجــاء  الدكتورة  اللبنانية  الجامعة 
الــعــابــرة لأجيال بني  النفسية  اآلثـــار  »تــنــّوع 
الــخــاصــة والــعــامــة، لــتــطــاول مختلف شــرائــح 
الــنــازح والــالجــئ والشعوب  الشعب الــســوري 
القريبة جغرافيا«. تعيد مكي »مسببات هذه 
التي يتعّرض  اآلثــار إلى مجموعة الصدمات 
املضيف«،  والبلد  اللجوء  بلد  فــي  الطفل  لها 
لـــلـــحـــديـــث عــــن »جــــــــروح الـــــذاكـــــرة الــجــمــاعــيــة 
الـــســـوريـــة«. وعــلــى املــســتــوى الـــفـــردي، تـــدرس 
مــكــي »الــعــالقــة بــني الـــوافـــد الــالجــئ واملــواطــن 

وقلق  والعدوانية  املطلق  والخوف  الـــالإرادي 
الـــهـــويـــة وغـــيـــرهـــا«، يــنــتــقــل مـــن حـــالـــة فــرديــة 
ــزء مـــن مــنــظــومــة اجــتــمــاعــيــة  مــســتــقــلــة إلــــى جــ
ـــد الــعــنــف. وتـــوضـــح مــكــي فـــي دراســــة 

ّ
قـــد تـــول

قـــّدمـــتـــهـــا خـــــالل مـــؤتـــمـــر »الـــتـــعـــلـــيـــم واألزمـــــــة 
املاضي،  العام  سبتمبر/أيلول  في  السورية« 
أهـــمـــيـــة »االحــــــتــــــواء الـــنـــفـــســـي والـــتـــربـــيـــة مــن 
خـــالل الــتــوجــيــه والــحــمــايــة والــتــشــجــيــع على 
لعالج  الكتابي  والتعبير  الــريــاضــة  مــمــارســة 
األزمــات النفسية القاسية التي قد تؤدي إلى 
التطرف واإلرهــاب«. وهو جهد ُمشترك يجب 
أيــضــا،  املضيفة  املجتمعات  بــهــا  تضطلع  أن 
مـــن خــــالل »نـــشـــر قــيــم الــتــســامــح والــتــشــجــيــع 
ورعــايــة  التأقلم  عملية  وتسهيل  والــتــعــايــش 

األطـــفـــال، مــع الــتــشــديــد عــلــى أهــمــيــة نــشــر قيم 
االعتدال الديني«. 

مــؤســســات  تـــؤديـــهـــا  الـــتـــي  األدوار  ــرح  ــطــ وتــ
إغـــاثـــة مــحــلــيــة ودولـــيـــة تـــقـــّدم الـــدعـــم النفسي 
ــئــــني، أســـئـــلـــة حــــــول أهــلــيــة  واملــــعــــنــــوي لــــالجــ
هـــذه الــجــهــات فــي مــا يتعلق بــتــقــديــم الــعــالج 
عمل  يقوم  مختلفة.  مسميات  تحت  النفسي 
هذه الجهات على زيــارات ميدانية وجلسات 
العمرية  الــفــئــات  مختلف  تستهدف  »عــــالج« 
إلى  تشير  مكي  لكن  لــالجــئــني،  واالجتماعية 
أن هذه الزيارات »ال تعكس أخالقيات املهنة، 
بــحــكــم الـــضـــرورة أحــيــانــا، خــصــوصــا أن هــذه 
قّدم هذه الزيارات بشكل مجاني 

ُ
الجمعيات ت

لالجئني في إطار سياسة احتواء لأزمة«.
ــن »تــــحــــّول عـــــدم تــرحــيــب  ــتـــحـــدث مـــكـــي عــ وتـ
)الــالجــئــني(  بــالــزائــريــن  املضيفة  املجتمعات 
إلــى مـــوروث فــكــري تتناقله األجــيــال مــن فرد 
ــــو مــا  ــرى. وهـ ــ ــ ــــى أخـ ــــن عـــائـــلـــة إلـ ــــر ومـ ــــى آخـ إلـ
يــنــعــكــس عــلــى هـــويـــة الـــفـــرد واملــجــتــمــع الــتــي 
تضطرب نتيجة تعدد اإلثنيات املشاركة في 
صــيــاغــتــهــا«. وقـــد أثــيــرت هـــذه الــنــقــطــة خــالل 
األجــيــال«  »فــي تعابر  ورشــة عالجية بحثية 
نظمها مركز »سي بي آر إم« الذي تتولى مكي 
إدارتـــه. وقــد هدفت الــورشــة إلــى »الجمع بني 
العالجي،  وبــعــده  للموضوع  البحثي  البعد 
من خالل طرح عنوان للنقاش بني مؤسسات 
واخــتــصــاصــيــني عــامــلــني فـــي مـــجـــال الــعــالج 
الــنــفــســي«. وتــلــفــت إلـــى أنـــه »لــقــاء أول تتبعه 
مجموعة نقاشات ومؤتمرات مفّصلة سوف 
تقّدم مجموعة توصيات تفيد على الصعيد 
ــة الــالجــئــني إلـــى جــانــب تعزيز  الــوطــنــي وأزمــ
املراكز  النفسي في  العلمية للعالج  الجوانب 

املختصة«.
وتستكمل مكي في جهودها البحثية سلسلة 
دراســـــــات أطــلــقــتــهــا مــجــمــوعــة عــمــل فــرنــســيــة 
مــخــتــصــة فـــي الـــعـــالج الــنــفــســي، اكــتــشــف أحــد 
أعــضــائــهــا مــعــانــاتــه مـــن قــلــق مـــزمـــن نتيجة 
قادته هذه  الطفولة. وقــد  ذكــريــات معّينة من 
األحــداث  أثــر  إلــى متابعة  الشخصية  املعاناة 
ــتـــي يـــمـــر بـــهـــا اإلنــــســــان فــــي الـــطـــفـــولـــة عــلــى  الـ
»الجروح الفردية والجماعية لأجيال«. وهو 
ما عملت عليه مكي في مجال اللجوء السوري 
ــاول »الــتــعــلــق  ــنــ ــا إلـــــى تــ ــادهــ ــز، قــ ــركــ بــشــكــل مــ
الــعــاطــفــي لــأطــفــال، وأثـــر األعـــمـــال اإلرهــابــيــة 

عليهم، وأثر سياسات اللجوء عليهم«.

تحقيق

فسبكة

»رّد الجميل«
ما ينتظره مغاربة من هولندا

أميّون موريتانيون غيّر التعليم حياتهم

نسبة األمية في موريتانيا 
تتجاوز 42 في المائة 

وفق أحدث اإلحصاءات

نواكشوط ـ خديجة الطيب

يـــحـــاول يــحــيــى ولــــد ســـيـــمـــاري )24 عــامــا( 
الــتــوفــيــق بـــني عــمــلــه الـــجـــديـــد مـــعـــاونـــا في 
يساعد  مزارعا  السابق  عمله  البلدية وبني 
الخضار  األرض وزراعــة  عائلته في حراثة 
في منطقة روصو جنوبي موريتانيا. نجح 
فــي الــحــصــول عــلــى وظــيــفــة بــعــد تــفــوقــه في 
»أمــل«  برنامج  األمــيــة ضمن  صفوف محو 
الـــحـــكـــومـــي. بــــات يــتــقــن الــــقــــراءة والــكــتــابــة 
بــالــلــغــة الــعــربــيــة ليحقق حــلــمــا قــديــمــا، هو 
الذي ُحرم من املدرسة بسبب بعد منزله عن 

ة املدارس في القرى.
ّ
املدينة وقل

 
ّ
إن الجديد«  لـ »العربي  يقول ولد سيماري 
التعليم  »هناك فرقا كبيرًا بني حياتي قبل 
 شيء أسهل والفرص أكبر«. 

ّ
وبعده. صار كل

البلدية  في  وظيفة  على  »حصلت  يضيف: 

بــســبــب تــفــوقــي فــي بــرنــامــج مــحــو األمــيــة«، 
ــر لــــه راتـــبـــا  ــوفـ ــذا الـــعـــمـــل يـ ــ ــــى أن هـ ــا إلـ ــتـ الفـ
احتياجاته  تأمني  على  ويساعده  إضافيا، 
املوسم  تراجع  الضرورية، خصوصا خالل 
الزراعي الذي كان يضطره في املاضي إلى 

االستدانة.
ســاهــمــت بـــرامـــج مــحــو األمـــيـــة فـــي تحقيق 
وفتحت  والكتابة،  بالقراءة  كثيرين  أحــالم 
فرصا أمــام آخرين لدخول ميادين جديدة. 
ووجد الشباب وكبار السن فرصا لتطوير 
حــيــاتــهــم وتــحــقــيــق أحــالمــهــم مــهــمــا كــانــت 
صغيرة. عمد البعض إلــى حفظ أجــزاء من 
الـــقـــرآن الــكــريــم، ومــتــابــعــة دروس أبــنــائــهــم، 
دون  من  الحديثة  التكنولوجيا  واستخدام 

الحاجة إلى مساعدة اآلخرين.
ومن بني املستفيدين من برامج محو األمية 
خديجة بنت أمبارك )46 عاما( وهي تاجرة. 
م القراءة والكتابة. 

ّ
لم يكن ينقصها غير تعل

ــرأة الــعــصــامــيــة نجحت فــي تطوير  هـــذه املــ
عملها. كانت لديها بسطة تبيع من خاللها 
بعض السلع املنزلية والنسائية البسيطة، 
قــبــل أن تتمكن مــن فــتــح مــحــل. تــقــول إنها 
الـــقـــراءة والكتابة  إلـــى تعلم  تــحــتــاج  كــانــت 
 »بــعــدمــا 

ّ
لــتــوســيــع تـــجـــارتـــهـــا. وتـــخـــبـــر أن

تــزوجــت ابــنــتــي الــتــي كــانــت تــســاعــدنــي في 
الــحــســابــات، وجــــدت صــعــوبــة كــبــيــرة. كنت 
 مـــرة أحـــتـــاج فيها 

ّ
أطــلــب املــســاعــدة فـــي كـــل

إلى معلومات تتعلق بعملي. أحيانا، كنت 
أنتظر أطفالي الصغار ليعودوا من املدرسة 
لالستفسار منهم عن بعض األمور. بعدها، 

وجدت أنه ال مفّر من التعلم«.
ــارك قــــــــادرة عـــلـــى تــســيــيــر  ــ ــبـ ــ بــــاتــــت بـــنـــت أمـ
تــجــارتــهــا بــنــفــســهــا مـــن دون الــحــاجــة إلــى 
ــك، تـــمـــكـــنـــت مــن  ــ ــذلـ ــ ــدة اآلخــــــريــــــن. كـ ــاعــ ــســ مــ
األرقــام واألسماء  الهاتف وحفظ  استعمال 
بطريقة صحيحة، لتتخلى عن حفظ األرقام 
مـــن خـــالل اســتــخــدام الـــصـــور. كـــذلـــك، بــاتــت 
ــادرة عــلــى الــســفــر مـــن مــنــطــقــة إلـــى أخـــرى  ــ قـ
إلــى من يقرأ لها األسماء  الحاجة  من دون 

املكتوبة على الالفتات.
إلـــى ذلــــك، تــعــّول املــنــظــمــات املــهــتــمــة بمحو 
للمسجلني  الناجحة  التجارب  على  األمية 
ــن،  ــ ــريــ ــ ــــدف تـــشـــجـــيـــع اآلخــ ــهـ ــ ــــي املــــــراكــــــز بـ فــ
خــصــوصــا فـــي املـــنـــاطـــق الـــتـــي يــكــثــر فيها 

ــن مــــــورد رزق لـــلـــحـــاملـــني بــمــحــو  الـــبـــحـــث عــ
األمية. أيضا، تعمد بعض املراكز إلى إغراء 
كميات  بإعطائهم  موريتانيا  في  القرويني 
 والشعير، أو تأمني فرص عمل لهم 

ّ
من األرز

 ذلك بهدف تشجيعهم على 
ّ

أو ألبنائهم. كل
أن  األمية، علما  املواظبة على دروس محو 
نسبة األمية في البالد تتجاوز 42 في املائة 

وفق أحدث اإلحصاءات. 
ــودة  ــ ــ ــي عـ ــ ــ ــــت فـ ــمـ ــ ــاهـ ــ ــدات سـ ــ ــ ــاعـ ــ ــ ــسـ ــ ــ هـــــــــذه املـ
املــوريــتــانــّيــني إلـــى املـــراكـــز بــعــدمــا تــركــوهــا، 
وشّجعت آخرين على االلتحاق بها. تجدر 
 تأمني املساعدات للتشجيع 

ّ
اإلشارة إلى أن

ــيــــاد فـــصـــول مــحــو األمـــيـــة يــواجــه  عــلــى ارتــ
 هذه البرامج تعتمد 

ّ
عراقيل كثيرة، علما أن

على التبرعات.
فـــي الـــســـيـــاق، يـــقـــول الـــبـــاحـــث االجــتــمــاعــي 
الــــقــــضــــاء عــلــى   

ّ
ــريــــف، إن ــشــ الــ ــد  ــ ــمــــد ولــ أحــ

للدولة  الكثير  يعني  في موريتانيا  األمية 
واملواطنني، ألنه يساهم في زيادة التنمية 
ومــحــاربــة الــجــهــل والــتــطــرف والــعــنــصــريــة 
والــفــقــر، بــاإلضــافــة إلـــى الــحــّد مــن الــفــوارق 
ــنـــق مـــوريـــتـــانـــيـــا  االجــــتــــمــــاعــــيــــة الــــتــــي تـــخـ
وترسيخ ثقافة الحرية واالنعتاق والعدل. 
 االهتمام 

ّ
ويلفت لـ »العربي الجديد« إلى أن

يــتــرافــق  أن  يــجــب  الــفــقــراء  األمــيــني  بتعليم 
ألنهم  معيشتهم،  بمستوى  االهــتــمــام  مــع 
أحيان  فــي  الــدراســة  على  العمل  لون 

ّ
يفض

 
ّ
أن املــال. ويؤكد  إلى  الحاجة  كثيرة بسبب 
هــنــاك مــتــفــوقــني فـــي فــصــول مــحــو األمــيــة، 
تغيير حياتهم، خصوصا  استطاعوا  وقد 
أكثر  أصبحت  الــتــي  املــنــاهــج  تحديث  بعد 
ــــن هـــذه  ارتــــبــــاطــــا بـــحـــيـــاة املـــســـتـــفـــيـــديـــن مـ
ــيـــف: »بــــعــــض الــجــمــعــيــات  ــفــــصــــول. يـــضـ الــ
ــــرص عـــمـــل لـــلـــطـــالب تــنــســجــم مــع  ـــــــرت فـ

ّ
وف

زال هناك نقص  لكن ما  الجديدة.  حياتهم 
في هذا املجال«. 

وتبذل الحكومة املوريتانية جهودًا حثيثة 
للقضاء على األمية، من خالل استراتيجية 
تــشــاركــيــة تــهــدف إلـــى تعميم فــصــول محو 
السكانية  املناطق  على  التركيز  مع  األمية، 
األكــثــر هــشــاشــة واألقــــل حــظــا فــي التعليم، 
بـــاإلضـــافـــة إلــــى تــوظــيــف عـــديـــد مـــن حملة 
الشهادات للتدريس وتوجيه املواطنني إلى 

االستفادة من برامج محاربة األمية.

زال  مرّ 35 عامًا على وجود محمد سخي في باكستان. ما 
يحلم بالعودة إلى بلده أفغانستان، وإن كان األمر مستحيًال

قصة الجئ

هولندا

بلجيكا
المانيا

الدنمارك
المملكة
المتحدة
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جنديًا مغربيًا ما زالت 
رفاتهم في مقبرة 

عسكرية في هولندا إلى 
جانب رفات جنود آخرين 

من قوات الحلفاء

محمد سخي
استولوا على أرضي
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فالشمجتمع

أمل بموسم وفير رغم المعّوقات الكثيرة
عسل غزة تصوير: محمد الحجار

مع قرب نهاية فصل 
الربيع من كل عام، يبدأ 

الفلسطينيون العاملون في 
مهنة تربية النحل، في حصاد عسل 
النحل من املناحل التي قارب عليها 

العام منذ تكوينها، حيث يعمل في هذه 
املهنة ما يزيد عن 500 عامل فلسطيني، 

من بينهم أصحاب املناحل الذين بلغ 
رابة 150 مزارعًا.

ُ
عددهم ق

وعلى الرغم من الخسائر الفادحة التي 
تكبدها أصحاب املناحل في األعوام 

األخيرة منذ العدوان اإلسرائيلي على 
قطاع غزة في صيف عام 2014، حيث 
تضررت األراضي الزراعية واملناحل، 

إال أن عام 2015 اعتبر من أسوأ األعوام 
التي مّرت على أصحاب هذه املهنة. 
وتعتبر مهنة تربية النحل من املهن 
الخطيرة في قطاع غزة، ألن املناحل 

عادة ما تكون قريبة من حدود 
القطاع مع األراضي املحتلة، ويعتدي 

عليها االحتال اإلسرائيلي بشكل 
مستمر، كذلك قد تسبب خسائر مادية 

ألصحابها بسبب التسمم البيئي وموت 
النحل، وتأخر نمو األشجار واألزهار. 
كما أصبح سوء األحوال الجوية، في 
اآلونة األخيرة، عائقًا جديدًا في وجه 

أصحاب املناحل.
يقول زياد سويلم، أحد كبار النحالني 

في قطاع غزة، إن موسم هذا العام 
سيشهد زيادة ملحوظة في إنتاج 
العسل وتكاثر النحل، موضحًا أن 

النحل يعيش أفضل حاالته اإلنتاجية 
والتكاثرية، بسبب حلول موسم األمطار 

باكرًا وارتفاع درجات الحرارة، خال 
األسابيع األخيرة، بشكل كبير.

من جانبه، يتوقع رئيس وحدة النحل 
في وزارة الزراعة بغزة، عبد الباري 

عوض، أن يصل مجمل إنتاج خايا 
النحل املتواجدة في القطاع لهذا املوسم 
إلى أكثر من 170 طنا من العسل املمتاز، 
مقارنة بنحو 120 طنا في العام املاضي.

أمل بمحصول وافر

يرفع الدرج الخشبي بعناية

يقترب من القفير بحذر

يتحّضر جيدًا

ذهب 
سائل

يعالجونها

تتطاير النحالت 
باآلالف
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MEDIA

مخاوف حجب تطبيقات 
التراسل ترتفع

اإلعالم الروسي تحت السيطرة 
شبه الكاملة للدولة

القاهرة ـ نادين ثابت 

تزامنًا مع اجتماع مجلس نقابة الصحافيني 
املـــصـــريـــة ورؤســـــــاء تــحــريــر الـــصـــحـــف، كــان 
مئات الصحافيني على ُسلم النقابة يهتفون 
ــة بــيــنــا  ــيـ ــلـ ــداخـ »يـــــا حــــريــــة فـــيـــنـــك فـــيـــنـــك.. الـ
وبينك«، و»عاش نضال الصحافيني«، و»يا 
معتقل يا أخانا.. كيف العتمة في الزنزانة.. 
ــيـــة  ــلـ كـــيـــف الـــســـجـــن والــــســــجــــانــــة«، و»الـــداخـ
بلطجية«، و»فكوا الحصار«. وعلى جانبي 
ــــف عــــشــــرات املـــواطـــنـــني  شــــــارع الـــنـــقـــابـــة، وقـ
مرسي«،  يا  السيسي  »إال  يهتفون  الشرفاء 
ويــتــراقــصــون عــلــى أغــانــي »تــســلــم األيــــادي« 
و»بشرة خير«، في حماية قوات األمن التي 
انتشرت بكثافة في محيط النقابة، وأجرت 
النقابة.  يــدخــل  مــن  كــل  على  دقيقًا  تفتيشًا 
واحــتــجــزت قـــوات األمـــن مــئــات الصحافيني 
خــلــف الــحــواجــز الــحــديــديــة الــتــي فرضتها 
الــنــقــابــة، بحجة أنــهــم غــيــر أعــضــاء  بمحيط 
النسائية  النقابة. كما انتشرت الشرطة  في 
عـــلـــى مــــداخــــل ومــــخــــارج الـــنـــقـــابـــة، وفــتــشــت 
حـــقـــائـــب الـــصـــحـــافـــيـــات بـــعـــد االطـــــــاع عــلــى 
بطاقاتهن الصحافية. وفي شارع رمسيس 
الــرئــيــســي؛ عــلــى بــعــد حـــوالـــي 100 مــتــر من 
مقر النقابة، تمركزت 7 سيارات أمن مركزي 
ومـــدرعـــات وســـيـــارة إطــفــاء وعـــشـــرات قــوات 
األمن املركزي والقوات الخاصة. وفي نقابة 
املحامني املجاورة لنقابة الصحافيني، نظم 
عشرات املحامني وقفة احتجاجية على سلم 

نقابتهم، تضامنا مع الصحافيني.
ــــى نــقــابــتــهــم أمــــس،  ــاء الـــصـــحـــافـــيـــون إلـ ــ وجــ
مـــن كـــل األطـــيـــاف الــصــحــافــيــة والــســيــاســيــة، 
وحضر عدد من الشخصيات البارزة، منهم 
حمدين صباحي، الذي دخل محيط النقابة 
الحصار«،  وســط هتافات »حــريــة« و»فــكــوا 
الــهــتــافــات. كما حضر محمود  مــن  وغيرها 
وأمينة شفيق،  الله،  وهاني شكر  مــعــروف، 
ــم. الــــافــــت أن  ــيــــرهــ ــنــــي، وغــ ــــي املــــرغــ ــائـ ــ ورجـ
املوالية  اإللكترونية  واملــواقــع  الصحافيني 
لــلــنــظــام املــــصــــري الـــحـــالـــي، حـــضـــرت بــقــوة 
عبد  حضر  كما  العمومية،  الجمعية  خــال 
وموقع  تحرير جريدة  رئيس  علي،  الرحيم 
ــعـــروف بـــوالئـــه للنظام  »الـــبـــوابـــة«، وهــــو املـ
الحالي، اجتماع رؤساء التحرير الذي سبق 

اجتماع الجمعية العمومية.
وهــتــف وكــيــل نــقــابــة الــصــحــافــيــني، ومنسق 
لجنة الحريات، خالد البلشي، »اكسر قلمي 
ــنـــني.. عــاشــت حــريــة الــصــحــافــة..  هــيــبــقــوا اتـ
ــيــــني«، خــــــال بـــدء  ــافــ عــــــاش نــــضــــال الــــصــــحــ
الــعــمــومــيــة. وافــتــتــح نقيب  الجمعية  أعــمــال 
الجمعية  الصحافيني، يحيى قاش، أعمال 
نقيب  »عــاش  وقــع هتافات  على  العمومية، 
الــصــحــافــيــني«، بــقــولــه »بـــســـم الـــلـــه، وبــاســم 
أشـــرف جمعية  العظيم، وبــاســم  حــضــوركــم 

ــدأ أعـــمـــال  ــبـ عــمــومــيــة شــهــدتــهــا الـــنـــقـــابـــة، نـ
»خــاب ظنهم  العمومية«.  الجمعية  اجتماع 
وحوصروا من حيث أرادوا أن يحاصرونا.. 
ــد أن يــحــاصــر الــكــلــمــة الــحــرة..  ال يــمــكــن ألحـ
الصحافيني  ولــيــس حــريــة  الصحافة  حــريــة 
هي حرية الشعب املصري الذي أعطانا درسا 
فــي حماية حــريــة الــصــحــافــة«، وردد »عــاش 
نضال الشعب املصري«، وأضاف »وجودكم 

هو  عنها  والـــدفـــاع  نقابتكم  لحماية  الــيــوم 
رسالة إذا لم تصل فعلى البلد السام.. نحن 
أصحاب حق وحرية، ولن نتسول حقنا في 
الــدفــاع عــن هــذه الصحافة، وكــل مــن اعتدى 
عليها سوف يلقن درسا لن ينساه«. وتابع 
قاش: »ال يمكن ملنتصر أن يرى املهزوم أو 
يهتم به.. أنتم اليوم منتصرون.. فا تنظروا 
ملا هو أدنى منكم«، ردًا على هتاف »الداخلية 

بــلــطــجــيــة«، الــــذي اســتــمــر الــصــحــافــيــون في 
ــدد من  تــــرديــــده كـــثـــيـــرًا، وســــط تــأيــيــد مـــن عــ
أعضاء  قلة من  واعــتــراض  املجلس،  أعضاء 
آخرين، حاولوا إثناء الصحافيني عن هتاف 
»الـــداخـــلـــيـــة بــلــطــجــيــة«. وتـــابـــع قــــاش »أنـــا 
وأعضاء املجلس نشعر بالفخر والكرامة في 
وجودكم في معركة الدفاع عن هذا الحصن 
ــــوا بــبــلــطــجــيــة ومـــتـــاريـــس«،  املــنــيــع مــهــمــا أتـ
الحصار«.  »فكوا  الصحافيون بهتاف  ليرد 
وأضاف قاش »لقد أرادوا إيصال رسالة لي 
لتخذلوا نقيبكم.. فخربت رسالتهم وضلت 
ــي الــنــقــيــب  الـــطـــريـــق، ألن الــقــضــيــة لــيــســت فـ
واملجلس ولكنها قضية إرادة الصحافيني.. 
أنـــا أعــبــر عــن إرادتـــكـــم«. وســـرد قـــاش بيان 
اجــتــمــاع الــجــمــعــيــة الــعــمــومــيــة، والــــذي جــاء 
فيه »نجتمع اليوم في لحظة فارقة.. لقد تم 
النقابة ومنع  األمــنــي على  الــحــصــار  فــرض 
بينما  لنقابتهم،  الــوصــول  من  الصحافيني 
تم السماح للمواطنني الشرفاء والبلطجية.. 
ــداء تــقــدم مــجــلــس النقابة  ــتـ ــذا االعـ وأمــــام هـ
الداخلية  وزيــر  العام ضد  للنائب  بباغات 
ومدير أمن القاهرة، وننتظر أن تبدأ النيابة 
التحقيق في هذه الباغات«. وخال أعمال 
الجمعية العمومية، كانت قاعة االجتماعات 
الرئيسية بالنقابة تعج بمئات الصحافيني، 
بـــخـــاف مـــئـــات آخـــريـــن كـــانـــوا فـــي الـــخـــارج 
ببهو النقابة وعلى سلمها والشارع املواجه 
لــهــا، لــعــدم اتــســاع قــاعــة االجــتــمــاعــات. فيما 
واصـــلـــت قـــــوات األمـــــن حـــصـــارهـــا لــلــنــقــابــة، 
ــة إلـــيـــهـــا، بــجــوار  مـــن جــمــيــع الـــطـــرق املــــؤديــ
وتضمنت  الــشــرفــاء.  واملــواطــنــني  البلطجية 
الصفحات  تسويد  النقابة  مجلس  قـــرارات 
األولـــــى لــلــصــحــف، واملــطــالــبــة بــإقــالــة وزيـــر 
الــداخــلــيــة، وكــســر حــظــر الــنــشــر، ومــنــع نشر 
ــيـــة.  وجــــــاءت الــــدعــــوة لعقد  ــلـ أخـــبـــار الـــداخـ
قوات  اقتحام  عقب  طارئة  عمومية  جمعية 
األمـــن املــصــريــة مــقــر الــنــقــابــة، مــســاء السبت 
املــاضــي، واعــتــقــلــت الصحافيني عــمــرو بــدر 
ــايـــر«، ومــحــمــود  ــنـ رئـــيـــس تــحــريــر بـــوابـــة »يـ
ــة، عــقــب  ــوابــ ــبــ الـــســـقـــا الـــصـــحـــافـــي بــنــفــس الــ
إصــــدار قــــرارات ضــبــط وإحــضــار لهما على 
خلفية مواقفهما السياسية الرافضة لتنازل 
مصر عن جزيرتي تيران وصنافير لصالح 
ــتـــف الـــصـــحـــافـــيـــون، أمــــس،  ــة. وهـ ــعـــوديـ الـــسـ
باسمي بدر والسقا والصحافيني املعتقلني 
في مصر والذين تقدر أعدادهم بحوالي 64 

صحافيا، وفقًا لتقديرات حقوقية.
ــلــــن عـــشـــرات  ــبـــت املـــــاضـــــي، أعــ ــنــــذ الـــسـ ومــ
الــصــحــافــيــني اعــتــصــامــهــم املــفــتــوح بمقر 
الداخلية.  وزيــر  بإقالة  للمطالبة  النقابة 
فيما بــدأت قــوات األمــن حصارها للنقابة 
بــالــتــزامــن مـــع مــظــاهــرات رافـــضـــة لــتــنــازل 
ــوم 25 أبـــريـــل/ ــ مـــصـــر عــــن الـــجـــزيـــرتـــني يـ

نيسان املاضي. 

حاصر البلطجية 
النقابة في حماية األمن 
بينما احُتجز الصحافيون

موسكو ـ رامي القليوبي

»صــحــافــيــون بـــا صــحــافــة«، هــكــذا لخص 
املذيع الروسي الشهير، فاديمير بوزنير، 
قـــبـــل نـــحـــو عــــــام، واقــــــع اإلعـــــــام الــــروســــي، 
لــلــتــأثــيــر  »أداة  ــى  ــ إلــ تــــحــــول  ــه  ــ أنــ مـــعـــتـــبـــرًا 
ــدد وســائــل  ــة الــحــكــومــيــة« وأن عــ ــايـ والـــدعـ
ــا ال يــتــجــاوز  ــيـ ــــام املــســتــقــلــة فـــي روسـ اإلعــ

أصابع اليدين.
ــاملــــي لــحــريــة  ــعــ ــوم الــ ــ ــيـ ــ ــع الـ ــ وبــــالــــتــــزامــــن مـ
الــصــحــافــة، يــبــدو هـــذا التقييم واقــعــيــًا في 
ظل السيطرة شبه الكاملة من الدولة على 
وسائل اإلعــام ســواء بشكل مباشر أو من 
خال شركات موالية مثل »غازبروم ميديا« 
التابعة لعماق الغاز الروسي »غازبروم«.

وتـــعـــتـــبـــر »غـــــــازبـــــــروم مــــيــــديــــا« مـــــن أكـــبـــر 
املجموعات اإلعامية في روسيا وأوروبا، 
ــددًا مــــن الـــقـــنـــوات الــتــلــفــزيــونــيــة  ــ وتـــضـــم عــ
ومحطات اإلذاعــة واملــواقــع وبضع وسائل 
إعام مطبوعة. ومن بني هذه القنوات قناة 
»إن تــي فـــي« الــفــيــدرالــيــة الــتــي اســتــحــوذت 
عليها »غــازبــروم مــيــديــا« فــي بــدايــة العقد 
عــرفــت  أن  بـــعـــد  الـــحـــالـــي  ــقــــرن  الــ مــــن  األول 
بإثارتها قضايا شائبة وتوجيه انتقادات 
إلـــى الــرئــيــس الـــروســـي، فــاديــمــيــر بــوتــني، 
مــنــذ تــولــيــه زمــــام الــســلــطــة فـــي عـــام 2000. 

ــلـــك »غــــــازبــــــروم مـــيـــديـــا« أيــــضــــًا نــحــو  وتـــمـ
ثلثني مــن أســهــم إذاعـــة »إيــخــو موسكفي« 
واملــعــروفــة  الليبرالية  مــوســكــو«(  )»صــــدى 
يعني  ما  الروسية،  للسلطات  بانتقاداتها 
أن هــنــاك مــوافــقــة ضمنية مــن الــدولــة على 

أداء املحطة.
بــحــســب مـــؤشـــر حـــريـــة الـــصـــحـــافـــة الــتــابــع 
ملـــنـــظـــمـــة »مـــــراســـــلـــــون بـــــا حــــــــــدود« لـــعـــام 
الـــــــ148  ــة  ــبـ ــرتـ املـ فــــي  ــا  ــيــ تـــأتـــي روســ  ،2016
 عــلــى بعض 

ً
بــني 180 بــلــدًا، مــتــفــوقــة قــلــيــا

مثل  الــســابــقــة  السوفييتية  الــجــمــهــوريــات 
وكازاخستان  الــــ166(  )املرتبة  أوزبكستان 
)160( وتركمانيا )178( وأذربيجان )163( 

وبياروسيا )157(.
وفــــي إطـــــار تــشــديــد الـــرقـــابـــة عــلــى املـــواقـــع 
الروسية  الرقابة  هيئة  قامت  اإللكترونية، 
 2014 عــــــــام  فــــــي  نـــــــــــــــادزور«  كــــــــوم  »روس 
من  بطلب  معارضة  مواقع  بضعة  بحجب 
»غــرانــي.رو«،  موقع  ومنها  العامة،  النيابة 
»غــاري  ومــوقــع »كـــاســـبـــاروف.رو« الــتــابــع لـــ
كـــاســـبـــاروف« بــطــل الــعــالــم فـــي الــشــطــرنــج 

سابقًا واملعارض حاليًا.
وعــلــى الــرغــم مــن هـــذا الــتــضــيــيــق، مــا زالــت 
هــنــاك صحف روســيــة مــعــدودة استطاعت 
االســتــمــرار فــي الـــوجـــود مــع الــحــفــاظ على 
إلى  انــتــقــادات  وتــوجــيــه  الليبرالي  نهجها 

»نوفايا  صحيفة  أشهرها  ولعل  السلطة، 
غازيتا« التي ذاع صيتها عامليًا بعد مقتل 
ــا بــولــيــتــكــوفــســكــايــا فـــي عــام  الــصــحــافــيــة آنـ

.2006
ــــرور نــحــو 10 ســنــوات  وعـــلـــى الـــرغـــم مـــن مـ
ــه لــم يــتــم الــتــوصــل  وإدانـــــة املــنــفــذيــن، إال أنـ
لـــتـــبـــقـــى  اآلن،  ــى  ــ ــتـ ــ حـ املــــــحــــــرضــــــني،  إلـــــــــى 
الشخصيات  قائمة  ضمن  بوليتكافسكايا 
اإلعامية والعامة الروسية التي ال يزال من 

يقف وراء اغتيالها مجهواًل.

)Getty( اعتصم الصحافيون ضد القمع

)Getty( تحول اإلعالم الروسي أداة بيد الحكومة

محمد فتحي

يعيش العالم في خطر يومي على حرب الخصوصّية، يدفع ثمنها املستخدمون 
ها أيضًا تطاول منصات التواصل نفسها. وآخر فصول 

ّ
لتزّج بهم في السجن، لكن

ذلـــك، حجب تطبيق »واتـــســـاب« فــي الــبــرازيــل ملــدة 72 بــأمــر مــن املحكمة، ألسباب 
تتعلق بتحقيقات جنائّية. وهــذه ليست املــرة األولــى التي ُيحجب فيها التطبيق 
لـــ12 ساعة لنفس األسباب.  في البرازيل، إذ أغلق املــرة األولــى في ديسمبر 2015، 
ح إلى إمكانية غلق مواقع 

ّ
كما كان رئيس الوزراء البريطاني دايفيد كاميرون قد مل

التواصل التي تسمح بالتشفير، إذ قال على هامش مسيرة التنديد باإلرهاب في 
لنا  التي ال يمكن  التواصل  أن نسمح بوسائل  املــاضــي: »هــل يجب  العام  باريس 

قراءة رسائلها؟ إجابتي لهذا السؤال ستكون ال، يجب أال نسمح بها«. 
كــمــا نــقــلــت صحيفة »نــيــويــورك تــايــمــز« فــي مــــارس املـــاضـــي، إعــــان وزارة الــعــدل 
الرسائل  بإرسال  والتي تسمح  اململوك  »واتــســاب«  األميركية ماحقة خاصيات  
ــرة. وقــبــلــهــا، وافـــق قـــاض فـــدرالـــي عــلــى طــلــب الــســلــطــات مــتــابــعــة »واتـــســـاب« 

ّ
املــشــف

والتنصت، إال أن املحققني فشلوا بفك شيفرات الرسائل على التطبيق.
شركة »واتساب« أعلنت تشفير التطبيق من النهاية إلى النهاية في إبريل املاضي، 
 املــرِســل واملــرَســل إلــيــه هما الــوحــيــدان الـــقـــادران على قـــراءة محتوى 

ّ
مــا يعني أن

 الشركة تحتفظ باألرقام التي ترسل إليها الرسائل.
ّ
الرسالة، علمًا أن

وظهرت مخاوف من استخدام هذه الحجج لحجب التطبيقات في املستقبل، في 
الحجب هو  أســبــاب  أحــد   

ّ
أن »اإلنــدبــنــدنــت«  املختلفة. ورأت صحيفة  الــعــالــم  دول 

 
ّ
أن إلــى  الصحيفة  وأشـــارت  وتشفيره.  الخصوصّية  لسياسة  »واتــســاب«  تعديل 

»تصريح كاميرون والحجج املستخدمه من قبله شبيهة نوًعا ما بما يحدث في 
ــا يمكن أن تضع الحكومات في االعتبار ما حــدث بني 

ً
: »أيــض

ً
الــبــرازيــل«، مضيفة

شركة أبل والـFBI في الواليات املتحدة بسبب رفض األولى فك تشفير هاتف مرتبط 
بعملية إرهابية«. وهو األمر نفسه الذي أشار إيه مؤسس شركة »فيسبوك«، مارك 

 الحجب من املمكن أن يتكرر.
ّ
زوكربيرغ، التي يملك »واتساب«، حيث قال إن

مصر: عمومية »الصحافيين« محاصرة باألمن والبلطجية

الخرطوم ـ العربي الجديدحريات

يشكو الصحافيون السودانيون مما يتعرضون 
 الهجمة 

ّ
له من انتهاكات وتقييد للحريات، في ظل

التعبير والنشر، ما  الشرسة على حرّية  األمنّية 
العمل ودفــع  إلــى عاطلني عــن  الصحافيني  حــّول 

بعدد للهجرة أو العمل في مهن هامشّية.
ــــو صـــحـــافـــي ســــودانــــي رفـــض  ويــــقــــول »م«، وهـ

الكشف عن اسمه، إّن »لعنة توقيف الصحف إما 
من األمن أو من الصحيفة بسبب عجزها املالي 
ت تالحقه، ما دفعه لهجرة الصحافة والعمل 

ّ
ظل

كسائق أجــرة«. بينما يشير »ع« وهو صحافي 
ــاع املــزريــة قادته  ســودانــي أيضًا، إلــى أّن »األوضـ
لفتح محل لبيع الرصيد، بالرغم من عدم رضاه 

عن املوضوع، حبًا منه للكتابة«.  
ــا تــواجــهــه  ــة إلــــى مـ وتــشــيــر الـــتـــقـــاريـــر الــحــقــوقــّي

الــصــحــافــة الـــســـودانـــّيـــة وتــعــانــيــه. وقـــالـــت شبكة 
الــصــحــافــيــني الـــســـودانـــيـــني، وهــــي جـــهـــاز مـــواز 
التــحــاد الــصــحــافــيــني، إّن هــنــاك تــراجــعــا مريعا 
تشهده حريتا النشر والتعبير بالبالد مع تنوع 
القمع املوجهة ضد الصحافة عموًما  ممارسات 
من حظر ومنع من الكتابة ومصادرة للصحف، 
ــتـــدخـــالت األمـــنـــيـــة فـــي ســيــاســات   عـــن الـ

ً
فـــضـــال

الــصــحــف، إلـــى جــانــب تــمــدد الــخــطــوط الــحــمــراء 

الــتــي يــحــظــر عــلــى الــصــحــافــة أن تــقــتــرب مــنــهــا، 
وتخويف  الضطهاد  القوانني  الستغالل   

ً
إضافة

والقضائية  النيابية  اإلجـــراءات  عبر  الصحافيني 
ــن تـــهـــديـــدهـــم بـــاملـــالحـــقـــة والـــفـــصـــل  ــ  عـ

ً
فــــضــــال

الشبكة أن تصفية الصحافة  والتشريد. وأكــدت 
الصحافة في   على حق 

ً
أمــر مستحيل، مــشــددة

 
ً
حــريــة التعبير والــنــشــر بــاعــتــبــاره حــقــًا أصــيــال

وليس منحة. 

بعد اقتحام نقابة الصحافيين، حاصر األمن المصري والبلطجية المقر، بالتزامن مع الدعوة إلى جمعية عمومية طارئة، أمس، طالبت 
في مقرراتها النقابة بكسر حظر النشر في القضية، وإقالة وزير الداخلية، ومنع نشر أخبار الوزارة

الخميس 5 مايو / أيار 2016 م   28 رجب 1437 هـ  ¶  العدد 612  السنة الثانية
Thursday 5th May 2016



ألســبــاب مــنــهــا ســهــولــة الــنــص والــجــمــع بني 
ــشــوقــة التي 

ُ
الــطــرافــة والــحــبــكــة أو الــقــصــة امل

يفهمها اللبناني دون تعقيدات كثيرة.
هذا تحديدًا، ما فتح شهية القنوات اللبنانية 
أيــام عرضت قناة  املحلي. قبل  اإلنــتــاج  على 
MTV اللبنانية الحلقة األخيرة من مسلسل 
ــتـــطـــاع هو  لــبــنــانــي آخــــر »مـــتـــل الـــقـــمـــر« واسـ
أيضًا التقّدم إلى املراتب األولى على صعيد 
ــاب كـــثـــيـــرة مـــنـــهـــا الــقــصــة  ــ ــبـ ــ املــــشــــاهــــدة ألسـ
الخفيفة والتي اتهمت بالسذاجة، إضافة إلى 
اكتشاف ممثلة جديدة هي ستيفاني صليبا 
تــمــتــلــك مــوهــبــة جـــيـــدة فـــي تــقــمــص األدوار، 
لــهــا مــن قبل  بــطــولــة مطلقة  واســتــغــال أول 
 MTV الــتــرويــج الـــذي دفـــع باملنتج ومــحــطــة

اللبنانية إلى اتخاذ قرار بإنتاج جزء ثان من 
»متل القمر« ُيجهز له للموسم املقبل.

لكن مــاذا في جعبة املحطات من مسلسات 
لــبــنــانــيــة لــشــهــر رمـــضـــان 2016؟ اســتــطــاعــت 
الــعــام   »

ّ
دق »قــلــبــي  نــجــاح  تــوظــف  أن   LBCI

أيــضــًا تدخل  الــعــام  املــاضــي لصالحها، هـــذا 
الــلــه فــي مسلسل جــديــد بعنوان  كــاريــن رزق 
»مش أنا« من تأليف رزق الله نفسها وتلعب 
ريغ  أبــو شقرا ورود  بديع  مــع  البطولة  دور 
ــراج جــولــيــان مــعــلــوف وهـــو من  ــ الـــراعـــي وإخـ
أنتاج شركة MM Pro Film التي أنتجت قبل 
فترة مسلسل »وأشرقت الشمس« و«عروس 

بيروت ـ العربي الجديد

رغــــــــــم املـــــنـــــافـــــســـــة الـــــــــحـــــــــادة بـــني 
املــســلــســات الــســوريــة واملــصــريــة، 
شتركة، 

ُ
وما بات ُيعرف بالدراما امل

دخلت بيروت على الخط مجددًا، في أعمال 
درامية ستكون لها األفضلية على الشاشات 
املـــحـــلـــيـــة، وتـــحـــديـــدًا »املـــؤســـســـة الــلــبــنــانــيــة 
لــــإرســــال إنـــتـــرنـــاشـــونـــال«، الـــتـــي اســتــفــادت 
 »

ّ
العام املاضي من نجاح مسلسل« قلبي دق

للممثلة والكاتبة كارين رزق الله. فبعد أكثر 
من عشر سنوات قضتها رزق الله في العمل 
مع زوجها فادي شربل، دخلت إطار الدراما 
االجـــتـــمـــاعـــيـــة أو »الـــرومـــانـــســـيـــة« فــــي نــص 
الكوميدية  اإلســقــاطــات  مــن   

ُ
يــخــل لــم  بسيط 

الــتــي صبغت أعــمــال رزق الــلــه وزوجـــهـــا في 
املراحل السابقة.

الـــلـــه إلــى  « كــــان مـــن بــطــولــة رزق 
ّ

»قــلــبــي دق
ــهــــوب، ورغـــــــم افـــتـــقـــاده  ــلــ ــــو شــ ــــورغـ ــانــــب يـ جــ
لــإنــتــاج الــضــخــم أو ملــمــثــلــني مــعــروفــني كما 
شتركة، 

ُ
الــدرامــا امل هي حــال باقي مسلسات 

ــه حمل عناصر كثيرة أسهمت إلى حد 
ّ
 أن

ّ
إال

النهاية،  وانتظار  اللبنانيني  في جذب  كبير 

سبق للساهر أن 
قال إن الموسم األول 

أتعبه نفسيًا كثيرًا

بعد نجاح »قلبي دق« 
تعود كارين رزق اهلل إلى 

الدراما الرمضانية

ترجع شهرتها 
القديمة إلى أنها كانت 

عاصمة لمصر

2223
منوعات

وعــريــس«، و«صــولــو الليل الــحــزيــن« القصة 
ــيــــدي«، لــكــن  ــومــ اجـــتـــمـــاعـــيـــة »رومــــانــــســــي- كــ
الشخصيات أكثر عمقًا من التجربة السابقة. 
وترفض كارين رزق الله أن ُيشبه مسلسلها 
الجديد بما سبق وعــرض العام املاضي، بل 
تعّول على االختاف واالستفادة من بعض 
كما  املــاضــي،  العام  التي صادفتها  الهفوات 
تــعــول عــلــى حــضــور املــمــثــل بــديــع أبـــو شقرا 
ــك لــتــصــبــح الــثــنــائــيــة  ــ ـــقـــيـــم فــــي كــــنــــدا، وذلــ

ُ
امل

الله  رزق  وتــرســم  للمشاهد،  بالنسبة  جيدة 
الشخصيات بطريقة بسيطة جــدًا من خال 
ســيــنــاريــو قـــريـــب مـــن الـــنـــاس كــمــا هـــو حــال 

أغنية »تتر«  أمــا  املــاضــي.  الــعــام   »
ّ

»قلبي دق
بعدما  خـــوري  مـــروان  للفنان  فهي  املسلسل 
املاضي  العام  اإلنتاج  شركات  معه  تعاونت 

ونجحت.
عــلــى الــجــبــهــة نــفــســهــا، أنـــهـــت LBCI أيــضــًا 
ــداد  ــع املـــنـــتـــج املـــنـــفـــذ مـــــــروان حــ تـــعـــاقـــدهـــا مــ
ــنــــوان »ويــــــن كــنــت«  ملــســلــســل آخـــــر يــحــمــل عــ
بني  يجمع  ثــان  عمل  إخـــراج سمير حبشي، 
مــــروى غــــروب وســمــيــر حــبــشــي بــعــد تــعــاون 
الذي  وكريستينا«  »أحمد  في  املاضي  العام 
ويحكي  مرشليان  كلوديا  للتلفزيون  كتبته 
عـــن الـــطـــوائـــف فـــي لــبــنــان ضــمــن قــصــة حــب، 

لشهر  أنها صالة  نتجة 
ُ
امل الشركة  فيها  رأت 

رمــضــان لــكــن لــم ُيــكــتــب لــهــا الــنــجــاح املتوقع 
القصة واإلخــراج  الهفوات في  بسبب بعض 

التي بينت عن ضعف.
املنتج مــروان حــداد لم يأبه بتراجع شعبية 
»أحـــمـــد وكــريــســتــيــنــا« الـــعـــام املـــاضـــي وعـــاد 
الـــيـــوم فـــي إنـــتـــاج رمـــضـــانـــي آخـــــر، وهــــو أي 
حــداد، استفاد من نجاح »متل القمر« ليقدم 
فــي رمــضــان »ويــن كنت« بطولة ريتا حايك 
ــارلــــوس عــــــازار، يــتــألــف مـــن ســتــني حلقة  وكــ
على  رمــضــان  بعد شهر  الــعــرض  ويستكمل 
ــقــدمــة الــغــنــائــيــة للفنان 

ُ
الــشــاشــة نــفــســهــا، امل

سليم عساف.
نهي شركة MM Profilm أيضًا 

ُ
وفي السياق ت

تــصــويــر مسلسل »أمــيــر الــلــيــل« الـــذي يلعب 
بطولته املغني رامي عياش.

بــعــد تــأجــيــل دام لــســنــتــني، يـــبـــدو أن نــهــايــة 
تــصــويــر »أمـــيـــر الــلــيــل« ســتــكــون قــبــل نهاية 
ــه عـــلـــى إحــــدى  شـــهـــر رمــــضــــان، لـــيـــبـــدأ عـــرضـ
ــــدر خـــــــاص قــــال  ــــصـ ــة. مـ ــيــ ــلــ ــات املــــحــ ــ ــاشـ ــ ــشـ ــ الـ
لـــ«الــعــربــي الــجــديــد« إن املــفــاوضــات ال زالــت 
قائمة مع أكثر من محطة لبنانية بشأن هذا 
العمل، وهو األول لرامي عياش على صعيد 
التلفزيونية، بعد أن شــارك في فيلم  الدراما 

»بابارتزي« قبل أشهر.
التي  طايع  ُمنى  للكاتبة  الليل«  »امير  قصة 
دخــلــت الــســبــاق الــــدرامــــي الــلــبــنــانــي بــنــجــاح 
فـــي »وأشـــرقـــت الــشــمــس« و«عـــشـــق الــنــســاء« 
وهــا هــي تحمل روايــــات مــن حقبة االنــتــداب 
املمثلني  فــي جديدها مــع عــدد مــن  الفرنسي 
أبو  وهــيــام  سمعان  وبيتر  داود  نهلة  منهم 
بــن خليفة وميس  ليلى  والــتــونــســيــة  شــديــد 

حمدان وأمير كراره.
 وتــــدور أحــــداث الــعــمــل فــي بــيــروت فــي فترة 
األربعينيات من القرن املاضي حول أوضاع 
الطبقتني األرستقراطية والفقيرة، في رسائل 
ومشاهدات خاصة دأبت عليها الكاتبة بعد 
نجاح »وأشرقت الشمس«، ولم تنس التطرق 
إلى الفساد الذي كان سائدًا في تلك الحقبة 
من تاريخ لبنان، في إسقاط على ما يجري 
اليوم. وفي سياق العمل، ُيشير املسلسل إلى 
تلك  منذ  اللبنانيني  املــســؤولــني  بعض  والء 
الفترة لوالءات خارجية كما هو الحال اليوم، 
لكن العمل الجديد مؤلف من 80 حلقة وفق 
مــصــدر مــتــابــع، السلسلة غــيــر مــتــرابــطــة في 
أجزاء منها، لذلك ستنتهي األحداث في جزء 
الفضيل لُيصار  الــشــهــر  انــقــضــاء  مــحــدد مــع 
إلــى عــرض ما تبقى من حلقات خــارج دورة 
رمضان املقبل. وتجري مفاوضات اليوم بني 
بشأن  لبنانيتني  ومــحــطــتــني  اإلنـــتـــاج  شــركــة 
شير 

ُ
عرض الجزء األول ولو أن الترجيحات ت

إلى تقدم ملموس في شراء LBCI لهذا العمل 
الــلــبــنــانــي الــتــاريــخــي املــخــتــلــف عــن القصص 
االجــتــمــاعــيــة أو الــرومــانــســيــة الــتــي صـــورت 

وتنتظر العرض األول.

القاهرة ـ محمد كريم

النبي »يوسف« عــاش فيها  أن  يزعم األهالي 
ـــ »الـــفـــيـــوم«.  ــذا ســمــيــت املــنــطــقــة بـ ــوٍم، لــ ــ ألــــف يــ
ــم  لـــكـــن بـــعـــض املــــؤرخــــني يــــرّجــــحــــون أن االســ
النبي يوسف، وأن من  أسبق زمنًا من عصر 
أســمــائــهــا الــقــديــمــة كـــان )بــيــر ســبــيــك( قــبــل أن 
مدينة  أي  )فــيــوم(  أو  )بــيــوم(  القبط  يسميها 
الغربي من  الجنوب  فــي  الفيوم  تقع  الــبــحــر.  
الـــقـــاهـــرة بــحــوالــي 100 كــــم، وتـــعـــد املــحــافــظــة 
الوحيدة بالوجه القبلي التي ال تطل على نهر 
النيل مباشرة حيث تكتفي بفرع واحــد قادم 

من النيل هو )بحر يوسف(.
عـــراقـــة الــفــيــوم تــكــشــف عــنــهــا الــحــيــاة الــبــريــة 
ــبـــل الــــتــــاريــــخ، إذ تــحــتــوي  ــلـــة مــــا قـ فــــي مـــرحـ
عــلــى حــفــريــات لــحــيــوانــات قــديــمــة مــنــقــرضــة، 
كالديناصورات وبعض الفقاريات األخرى في 
جبل قطراني شمال بحيرة قارون، كما توجد 
حــفــريــات لفيلة وقـــرود وحــيــتــان. وقــد أثبتت 
الفيوم  منخفض  أن  الجيولوجية  الــدراســات 
كــان عبارة عن بحيرة كبيرة، أخــذت مياهها 
اآلن.  إلــى ما صــارت عليه  تتناقص تدريجيًا 
ولــلــفــيــوم مــكــانــة تــاريــخــيــة، فــقــد تــحــدث عنها 
أحــداثــهــا  هـــيـــرودوت ووصــفــهــا وأرخ لبعض 
ومنشآتها. وترجع شهرتها القديمة إلى أنها 
كــانــت عــاصــمــة ملــصــر فــي مــرحــلــة مــن أخصب 
فتراتها، وهو عصر أمنحتب الثالث )األسرة 
ــو الــــــذي أقــــــام بـــهـــا أول  ــ الـــثـــالـــثـــة عــــشــــرة(، وهـ
خزان مائي في التاريخ، وبنى )هرم هــّوارة(، 
عاصمة  الــثــالــث  بطليموس  منها  اتــخــذ  كــمــا 
ــار الــســائــحــني  لــلــمــمــلــكــة. تـــجـــذب الـــفـــيـــوم أنـــظـ
ــا الــقــديــمــة  ــ ــارهـ ــ والـــبـــاحـــثـــني نــــظــــرًا لـــكـــثـــرة آثـ
وتنوعها، حيث وجدت آثار تنتمي لعصر ما 
قبل األسر وما بعدها، أما أشهر اآلثار فتتمثل 
في )هرم سيا( الذي يختلف في تصميمه عن 
الثالثة.  التقليدية، ويعود لألسرة  األهرامات 
و)هرم هوارة الطيني( املذكور وهو من الطوب 
اللنب املكسى بالحجر الجيري، وأطال )معبد 
قصر الصاغة( الذي ينتمي للدولة الوسطى، 
و)مسلة سنوسرت( من األسرة الثانية عشرة، 
وأطـــال )مدينة مــاضــي(، و)قــصــر الابرنت(، 
ــّم كــبــيــر مــن املــقــابــر الــفــرعــونــيــة  إضــافــة إلـــى كـ
والــجــبــانــات. وإذ كــانــت الــفــيــوم ملجأ ومـــاذًا 
االضطهاد  من  الهاربني  املسيحيني  للرهبان 

الروماني؛ فقد كثرت األديرة القبطية. 
وقـــد اخــتــار املــخــرج األمــيــركــي )ســيــســيــل بــي. 
الــفــيــوم لتصوير مــشــاهــد مــن فيلمه  ديــمــيــل( 
الشهير »الوصايا العشر« سنة 1956، والذي 
ــروج بــنــي  ــ ــ يــحــكــي قـــصـــة الـــنـــبـــي مــــوســــى، وخـ

إسرائيل من مصر.

الــذي ورد  تفاصيل أخــرى بشأن هــذا الخبر 
في بعض املواقع«.

وفي معلومات خاصة ُعلم أن محطة MBC لم 
تعط الضوء األخضر لفريق عملها أو فريق 
في  للبرنامج  نفذة 

ُ
امل نتجة 

ُ
امل »تـالبا«  شركة 

لــلــمــبــاشــرة بــالــتــحــضــيــرات لــلــمــوســم املــقــبــل، 
ــة مــالــيــة أو حصر  ــ فـــي وقــــت ُيــحــكــى عـــن أزمـ
ــات ذات  ــ ــاجـ ــ ــتـ ــ املــــصــــاريــــف عـــلـــى بـــعـــض اإلنـ
التكلفة الــعــالــيــة فــي خــطــة املــحــطــة الــجــديــدة 
التي ستكون على موعد مع تغييرات قريبًا 
وفق املصدر وتتعلق بإعادة هيكلة البرامج 
واألفكار الجديدة لنوعية هذه البرامج، كما 
 MBC ُيحكى عن تغيرات إداريــة ستقوم بها

بيروت ـ العربي الجديد

 راغب عامة مكان كاظم الساهرفي 
ّ

هل يحل
لـــجـــنـــة تــحــكــيــم »ذا فــــويــــس كـــــيـــــدز«؟ يــبــدو 
الــســؤال مــشــروعــًا بــعــد انــتــشــار أخــبــار تؤكد 
الفنان  مكان  سيحل  عامة  راغــب  الفنان  أن 
ــلـــى كــــرســــي املـــــدربـــــني فــي  كــــاظــــم الـــســـاهـــر عـ
املــوســم الــثــانــي فــي الــبــرنــامــج. وذلـــك بعدما 
من  االنسحاب  نيته  قبل شهر  الساهر  أعلن 
البرنامج، بسبب عدم تحّمله لفشل أو رفض 
قبل  مــن  للبرنامج  املتقدمني  األطــفــال  بعض 

املدربني، وأن ذلك تسبب له بتعب نفسي.
لــكــن الــســاهــر ســجــل أغــنــيــة خــاصــة جمعته 
 على تعاطفه 

ّ
بأطفال البرنامج الشهير، ما دل

الذي ال يزال قائمًا مع األطفال ودعمهم  في 
الغناء واكتشاف أو تثبيت موهبتهم بطريقة 

محترمة جدًا.
وفــي اتــصــال مــع شقيق الفنان راغـــب عامة 
ــــال: »حــتــى  ومـــديـــر أعـــمـــالـــه، خــضــر عـــامـــة، قـ
الــســاعــة ال يعلم راغـــب عــامــة بكل مــا ُيكتب 
حــول هــذا املــوضــوع، رافــضــًا التطرق إلــى أي 

تتمتع الفيوم بطبيعتها الساحرة، فهي جنة 
خضراء في وسط الصحراء، تزينها السواقي 
ــا الـــبـــحـــيـــرات الــــفــــريــــدة.  ــلـــؤهـ ــمـ الـــجـــمـــيـــلـــة، وتـ
كيلومترا   330( حــوالــي  ــارون  قــ بــحــيــرة  تبلغ 
مربعا( ويتراوح عمقها من متر إلى 14 مترًا، 
لثروة سمكية  ومياهها مالحة، وهي مصدر 
أنــواع محددة مثل  كبيرة لكنها تنحصر في 

البوري والبلطي وسمك موسى وثعبان املاء.
املهاجر  بالبط  البحيرة  تمتلئ  الشتاء  وفــي 
الــذي يبدأ بالتوافد إليها مع فصل الخريف، 
لــيــضــع بــيــضــه فــي أجــــواء دافــئــة آمــنــة، ويظل 
موجودًا على شواطئها حتى مطلع الربيع من 
كــل عــام، إضــافــة إلــى أنـــواع أخــرى مــن الطيور 
املـــهـــاجـــرة مـــن أوروبــــــا هــربــًا مـــن بــــرد الــشــتــاء 
الـــقـــارس، فتتجمع حـــول بــحــيــرة قــــارون، مما 
خاصة  الصيد  لــهــواة  سهلة  فريسة  يجعلها 

من السائحني!
ــارون بــالــفــيــوم تــوجــد  ــ وإلــــى جــانــب بــحــيــرة قـ
مــن  ــتـــكـــون  تـ الــــتــــي  ــان(  ــ ــريــ ــ الــ )وادي  مــحــمــيــة 
بــحــيــرتــني )عــلــيــا وســفــلــى( وبــيــنــهــمــا منطقة 
ــــني الـــبـــحـــيـــرتـــني،  ــتــــي تـــصـــل بـ ــــاالت( الــ ــ ــشـ ــ ــ )الـ
ــــان( جـــنـــوب الــبــحــيــرة  ــريـ ــ و)مـــنـــطـــقـــة عـــيـــون الـ
السفلى، ومنطقة )جبل الريان( وهى املنطقة 

املــحــيــطــة بــالــعــيــون، ومــنــطــقــة )جــبــل املــــدورة( 
التي تقع بالقرب من البحيرة السفلى.

الفيوم سنة  الطبيعة الساحرة في  استثمرت 
)األوبـــرج(،  باسم  اشتهر  فندق  بإنشاء   1942
وهو الــذي حظي باستضافة كبار الــزوار من 
السياسيني مثل البريطاني ونستون تشرشل 

وامللك عبد العزيز آل سعود وغيرهما.
تــعــد ســواقــي الــهــديــر مــن أهـــم مــعــالــم الــفــيــوم، 
ويــطــلــقــون عــلــيــهــا الــســبــع ســـواقـــي، وهــــي من 
اآلثــــار الــتــي شــيــدت مــنــذ أكــثــر مــن ألــفــي عــام. 
ويــســمــي أهــالــي الــفــيــوم الــســاقــيــة أو الــنــاعــور 
باسم )التابوت( وهو االسم الذي أطلقه عليها 
البطاملة، وهم يميزون بني األسماء، فالتابوت 
ــاء فــقــط، أمـــا الــســاقــيــة فهي  يـــدار بــقــوة دفـــع املـ
التي تدار عن طريق الدواب. السواقي القديمة 

القليلة صارت مزارات سياحية.

قــريــبــًا ضــمــن فـــريـــق عــمــلــهــا، خــصــوصــا في 
بيروت، وهذا بالطبع سينعكس على طبيعة 

ونوعية البرامج املتوقع تقديمها الحقًا.
 وحــتــى الــيــوم لــم تــبــت املــحــطــة بــشــأن تقديم 
أيـــدول« الذي  موسم رابــع من برنامج »آراب 
 عـــن شــاشــتــهــا، ذلـــك أمـــام 

ً
ـــر عــامــًا كـــامـــا

ّ
تـــأخ

ــه حـــتـــى الـــفـــنـــانـــون لــم  ــ تـــصـــريـــحـــات تـــؤكـــد أنـ
ــة بــالــتــصــويــر  ــأي مـــواعـــيـــد خـــاصـ ــ يــبــلــغــوا بـ
العاجل،  القريب  في  لـــ«أيــدول«  ملوسم جديد 
وكل ما يتعلق  مؤجل إلى »أجندة« الخريف 
رمضان،  فترة  تلي  التي  بالبرامج  الخاصة 

واستراحة الصيف. 
ــقــــال أن كـــل إنـــتـــاجـــات بـــرامـــج املــنــوعــات  ــ  وُي
واملــواهــب ال زالــت ُمعلقة وكــل مــا يشغل بال 
قــســم اإلنـــتـــاج حــالــيــًا هـــو بــرنــامــج »األزيـــــاء« 
املوسم  انتهاء  بعد  سُيعرض  الــذي  الجديد 
ـــصـــمـــم الــعــاملــي 

ُ
الـــرمـــضـــانـــي، ويــجــمــع بـــني امل

ــــب فــي  ــــواهـ ــن املـ إيـــلـــي صـــعـــب ومـــجـــمـــوعـــة مــ
مهنة تصميم وتنفيذ األزيــاء، ليفوز أحدهم 
ينطلق  الــذي  البرنامج  نهاية  قيمة  بجائزة 

مع الخريف املقبل.

راغب عالمة مكان كاظم الساهر؟

»دني يا دنا« 
نجوى كرم التائهة

الفيوم... جنة تاريخية في قلب الصحراء

القاهرة ـ مروة عبد الفضيل

الــدرامــي لشهر رمضان،  املــاراثــون  التنازلي الستقبال  العد  بــدأ 
اع املسلسات في 

ّ
وفــي مثل هــذا التوقيت من كل عــام يبدأ صن

تكثيف تــصــويــر مــشــاهــدهــم لــلــحــاق بــالــعــرض، ورغــــم ذلـــك فــإن 
معظمهم سيضطرون الستكمال التصوير في شهر رمضان.

أول األعـــمـــال الــتــي ســيــتــم اســتــكــمــالــهــا أثــنــاء شــهــر رمــضــان هو 
مسلسل »مــأمــون وشـــركـــاه« لــعــادل إمــــام. أمـــا مسلسل »ســقــوط 
حر« للمخرج شوقي املاجري فيستمر تصويره حتى منتصف 
شهر رمضان تقريبًا. ويشارك في املسلسل الفنانان نيللي كريم 
وأحمد وفيق في تجربتهما الثانية معا بعد مسلسلهما »تحت 

السيطرة«، الذي عرض في شهر رمضان من العام املاضي.
واملــخــرج  رمــضــان  الــشــاب محمد  للفنان  »األســـطـــورة«  مسلسل 
محمد سامي سيستمر تصويره أيضا حتى بعد منتصف شهر 
رمضان؛ كون العمل بدأ تصويره في وقت متأخر تماما مثلما 

حدث مع مسلسل »فوق مستوى الشبهات« للفنانة يسرا.

يــضــطــر الــثــنــائــي لــيــلــى عـــلـــوي وخـــالـــد الـــصـــاوي لــابــتــعــاد عن 
عــائــلــتــيــهــمــا فـــي شــهــر رمـــضـــان الضــطــرارهــمــا أن يــتــواجــدا في 

االستوديوهات الستكمال تصوير مسلسل »هي ودافنشي«.
وبسب تغيير البطلة من روبي إلى غادة عادل واستغراق املخرج 
أحمد خالد موسى وقتًا طويا  للبحث عن بديلة لروبي التي 
اعتذرت فجأة ومن دون إبداء أسباب، سيستمر تصوير مسلسل 
»امليزان« حتى شهر رمضان. ولتعرضه لتوقفات أيضا سيستمر 
املخرج شريف صبري في تصوير مسلسل »املغنى« من بطولة 
محمد منير في شهر رمضان. وبسبب قرار منتجته دينا كريم 
استئناف تصوير مسلسلها »الطبال« بعد توقف طويل بسبب 
الذي  املسلسل  فسيستمر تصوير  وتسويقية،  إنتاجية  ظــروف 
أيــام األخيرة من شهر  يقوم ببطولته أمير كــرارة حتى العشرة 
رمــضــان. وتستمر الــفــنــانــة ســوســن بـــدر وعــمــرو ســعــد وأبــطــال 
مسلسل »ولـــد فــضــة« فــي تــصــويــر املسلسل فــي شــهــر رمــضــان. 
كذلك وألنــه حتى اآلن لم يتم ســوى االنتهاء من تصوير سوى 

نصف مشاهد مسلسل »الخروج« .

ثالثة مسلسالت خاصة برمضان

دراما  
  لبنانية

النجوم... في االستديو

فنون وكوكتيل
تصوير

برنامج

تلفزيون

سفرإصدار

ربيع فران

أصدرت الفنانة اللبنانية نجوى كرم قبل أيام، أغنية جديدة بعنوان »دني يا دنا«، 
من كلماتها وألحان جورج مارديروسيان، وتوزيع وتسجيل استديو إيلي سابا.

تبدو نجوى كرم في جديدها تائهة، هذه األيام، في األعمال الغنائية التي تقدمها، 
لكن  إصــداراتــهــا،  في  تشابه 

ُ
امل الشعبي  اللون  بفعل  قبل سنوات  قدت 

ُ
انت التي  هي 

الكبير للكلمة، أو  الــيــوم ال تريد أن تقدم جــديــدًا باملفهوم  الــواضــح أن نجوى كــرم 
حتى مجرد البحث عن أسماء جديدة تلون صورتها النمطية فنًيا. لونها الغنائي 
ُمحاصر بعدد قليل من الشعراء وامللحنني الذين يوالونها فقط، وهم املوزع إيلي 
ــــرون ال يتخطى عــددهــم أصــابــع اليد  ســابــا واملــلــحــن جــــورج مــارديــروســيــان، وآخـ
الـــواحـــدة، وهـــم يــحــاولــون كــل مـــرة الــخــروج بأغنية جــديــدة لكنهم يــقــعــون فــي فخ 
الــذي يباعدها عن قواعد وأصــول األغنية  التقليد  وأحكام نجوى كــرم نفسها في 

الشعبية الخفيفة.
فــي »دنــــي يــا دنــــا« كــلــمــات غــيــر مــفــهــومــة، مقتبسة مـــن  الـــتـــراث الــعــراقــي الشعبي 
الذي تحاول كرم العبور إليه بعد »ما قلتلك يا ُيما« دون التمعن أو التعّرف على 
الــفــن، كلمات مبعثرة ال هــدف وال تــرابــط مــن ورائــهــا،  مكنونات وخــصــائــص هــذه 
اإليقاعات والعزف  »التوزيع«، ومنها  اإللكتروني عن قواعد  التوزيع  لحن أضاعه 
ف في خانة األعمال »الصيفية« الخاصة 

ّ
صن

ُ
املباشر »الايف« ألغنية ال بد وأن ت

باملهرجانات واملناسبات، استسهال، واعتقاد من نجوى كرم نفسها أنها تتخطى 
أو تسابق أخريات على الساحة الفنية، مع العلم أنها ال زالت تتفّرد بلونها الشعبي 
اللبناني منذ سنوات. جديد نجوى كرم يطرح أكثر من عامة استفهام حول أعمال 
رقيب  أو  »اإلنــتــاج« دون مستشارين  التي تحارب وحيدة على جبهة  كــرم  نجوى 

ألعمالها الغنائية خصوصًا.
أســئــلــة كــثــيــرة، ال تــجــد نــجــوى كـــرم اإلجــابــة عنها وهـــي املـــأخـــوذة دومـــًا بتصفيق 

ا.
ً
الـ«فانز« أو املعجبني والتهليل ألي عمل جديد حتى لو كان سيئ

تنشط الدراما اللبنانية مجددًا هذا الموسم لتقدم ثالثة 
ستعرض  اللبنانية   LBCI الكريم،  بالشهر  خاصة  أعمال 
أنا« لكارين  مسلسلي »وين كنت« لسمير حبشي و»مش 

رزق اهلل

ديانا حداد في »موازين«

ــداد عــن  ــ ــّبــــرت الـــفـــنـــانـــة ديــــانــــا حــ عــ
ســعــادتــهــا بـــإحـــيـــاء أولـــــى حــفــات 
الـــدورة  إطـــار  فــي  النهضة،  منصة 
موازين  ملهرجان  عشرة  الخامسة 
الرباط،  في   2016 العالم  إيقاعات 
وقـــــالـــــت إنــــهــــا تـــفـــتـــخـــر بـــافـــتـــتـــاح 
املـــهـــرجـــان الـــعـــربـــي الـــعـــاملـــي الـــذي 
تـــشـــارك فــيــه لــلــمــرة الــثــانــيــة خــال 
مايو   20 يــوم  الغنائي،  مــشــوارهــا 
2016. وأوضحت ديانا حداد أنها 
قــــامــــت بـــتـــجـــديـــد وإعـــــــــادة تـــوزيـــع 
موسيقى أغنيته املغربية الشهيرة 
»ال فيستا« بشكل جديد ومختلف، 
ــم إطـــــاقـــــهـــــا عــــبــــر وســــائــــل  ــتــ ــيــ ســ
ــات  الــتــواصــل االجــتــمــاعــي واإلذاعـــ
املغربية والعربية خال أيام قليلة، 
بمشاركة املوسيقي املغربي حميد 

داوسي.

»خاتون« أصبح جاهزًا
ــن«  ــ ــة »غــــــولــــــدن اليــ ــ ــركـ ــ ــقــــت شـ ــلــ أطــ
الترويجي  الفني، اإلعان  لإنتاج 
النهائي،  الخاص، غير  »البرومو« 
الــشــامــي، من  بمسلسل »خـــاتـــون« 
ومعالجة  مــارديــنــي،  طــال  تأليف 
درامية لسيف حامد، وإخراج تامر 
إســحــاق. وتـــدور أحـــداث »خــاتــون« 
بــعــيــدًا عـــن الــنــمــطــيــة الــتــي ســـادت 
صــورة »الــحــارة«، حــول قصة حب 
الثأر وصراعات  فكر  ملحمية بني 
السلطة والقيم والحرب، والعادات 
ــا، عـــبـــر تـــجـــارب  ــ ــدهـ ــ والــــــثــــــورة ضـ
ونــــمــــاذج إنــســانــيــة واقـــعـــيـــة، على 
فــي رمضان  العمل  أن يبدأ عــرض 

املقبل على مدى 60 حلقة.
اإلعـــــان الــتــرويــجــي لــلــعــمــل أظــهــر 
الــكــثــيــر مـــن املـــشـــاهـــد الــخــارجــيــة، 
ــر الـــذي لــم تــألــفــه كــثــيــرًا أعــمــال  األمـ
البيئة الشامية، إلى جانب الكثير 

من املواقف املؤثرة.
ــاتـــــون« مــجــمــوعــة مــن  ويـــضـــم »خـــ
باسم  والعرب:  السوريني  املمثلني 
يــاخــور وســافــة مــعــمــار وكــاريــس 
ــداد وكـــنـــدة حنا  ـــوم حــ

ّ
ــل ـــار وسـ

ّ
بـــش

ومــــــيــــــاد يـــــوســـــف وأيــــــمــــــن رضــــا 
وزهــــيــــر رمــــضــــان وجـــيـــنـــي إســبــر 
وشــكــران مرتجى ونــاديــن تحسني 
لبنان  الــنــهــار، ومـــن  بــك ومعتصم 
وطــــونــــي  ــال  ــ ــخــ ــ الــ وورد  ــــف  ــــوسـ يـ
عيسى وبيار داغر وغنوة محمود.

جديد ناصيف زيتون 
قريبًا

غني السوري ناصيف زيتون، 
ُ
بدأ امل

التحضيرات الخاصة بغاف ألبومه 
الجديد، املتوقع صدوره قبل حلول 
شهر رمضان  بالتعاون مع املخرج 
جاد شويري. واكتفى زيتون العائد 
من جولة حفات بني دبــي ودمشق 
بــــاإلشــــارة إلــــى ذلــــك عــبــر صــفــحــاتــه 
ــتـــواصـــل  ــلـــى مــــواقــــع الـ ــيـــة عـ الـــرســـمـ

االجتماعي بكلمة »قريبًا«.

ملحم زين يغني 
»جريمة شغف«

 Media الرفاعي املنتج مفيد  أعلن 
اللبناني  النجم   

ّ
أن  7  Revolution

ي شارة مسلسل 
ّ
ملحم زين سيغن

ــغــــف( الـــــــذي يـــعـــرض  ــمــــة شــ )جــــريــ
 األغــنــيــة 

ّ
فـــي رمـــضـــان املــقــبــل، وأن

صبح جــاهــزة خــال أيــام 
ُ
التي ست

ــا، هــي مــن كــلــمــات منير  إلصـــدارهـ
بو عّساف، وألحان هشام بولس، 
ــة  ــمـ ــريـ وتــــــوزيــــــع دانــــــــي حــــلــــو. )جـ
ــة نـــــــور شــيــشــكــلــي  ــابــ ــتــ ــغـــــف( كــ ــ شـ
ــراج ولــيــد نــاصــيــف وبــطــولــة   ــ وإخــ
الــراســي، أمل  قصي خولي، نادين 
عــرفــة، املــصــريــة نــجــاء بــــدر، تقا 

شمعون، ومنى واصف.

أخبار

هل يكون رامي عياش نجم رمضان؟ )العربي الجديد(

)Getty( »تكمل غادة عادل تصوير »الميزان« ويكمل محمد منير تصوير »المغنى

  )Getty( صيادون في الفيوم

كاظم 
الساهر لم 
يقرر مغادرة 
البرنامج بعد
)العربي الجديد(

نجوى كرم )العربي الجديد(
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 بــن الــشــوارع والــطــرقــات املــســدودة 
ً
متنقلة

والشواطىء املنسّية، وبن املقاهي وباحات 
املـــنـــازل املــهــجــورة، بــحــثــا عــن أمــاكــن خفّية 
آمنة بما يكفي للكشف  ومــحــايــدة، وربــمــا، 
ــــورة الــنــمــطــيــة الــتــي  ــــصـ ــبــــوءات الـ عــــن مــــخــ

تحوزها عن الذكورة العربية.
 الشباب منهم، 

ً
»كنت أدعو الرجال، وخاصة

إلـــى تــلــك األمــكــنــة الــنــائــيــة فــي مــدنــهــم، إلــى 
مجتمعاتهم،  تــعــقــيــدات  مــن  خــالــيــة  جلسة 
وأضعهم وجها لوجه مع الكاميرا، وكأنهم 
عــلــى كــرســي اعـــتـــراف. رغـــبـــُت بــتــصــويــرهــم 
مــع تــنــاقــضــاتــهــم، واخــتــيــاالتــهــم، وقــوتــهــم، 
وضعفهم، وصبواتهم؛ أردت أن أضع الهوية 
الذكورية، موضع معاينة ومساءلة من دون 
مجاملة أو رتوش«، تقول كوتن لـ »العربي 
الجديد« على هامش مشاركتها مؤخرًا في 
مــن مشروعيها »على  معرض جمع صــورًا 
ــدورة  ــ ــتـــوب« ضــمــن الـ ــكـ ــيـــاة«، و»مـ قــيــد الـــحـ
»مهرجان الصورة الدولي« الذي  الخامسة لـ
بالتعاون  التصوير«  »دارة  سنويا  تنظمه 
مــع »املــركــز الــثــقــافــي الــفــرنــســي«، وعــــدٍد من 

املؤسسات الرسمية والخاصة في األردن.
 ،

ً
ة

ّ
 مستقل

ً
الفنانة التي كّرست نفسها مصّورة

األجــل،  طويلة  شخصّيٍة  ملشاريع   
ً
ومتفّرغة

بّن أن حركة الكاميرا مع الهوية الذكورية، 
ُ
ت

جــاءت ضمن مسار جندري أمــاه املوضوع 
نــفــســه، إضـــافـــة إلــــى نــظــرتــهــا حــــول الــجــنــدر 
ــهــا صـــوٌر لــرجــاٍل التقطتها 

ّ
الــخــاص بها »إن

ــرأة وهـــي تــراقــبــهــم مــن خـــال آلـــة تصوير  امــ
ــشــّجــعــهــم على 

ُ
ــّدد؛ امــــــرأة ت ــحــ ُمــ ذات جـــنـــدر 

يكونوا  أن  إلــى  وتدعوهم  االستسام،  تقّبل 
الرغم  الكاشفة، على  األضـــواء  أمــام  أنفسهم 
الــذي يحيط بالفكرة  االلتباس  إدراكــهــم  من 
نفسها«، بحسب تجربتها مع عدد من الذين 
استدرجتهم إلى مشروعها في بلدان طافت 
ــٍل مـــن املـــغـــرب والـــجـــزائـــر وتــونــس  بــهــا فـــي كـ

ومصر وفلسطن ولبنان، وأخيرًا األردن.
في  الفوتوغرافي  التصوير  دراســتــهــا  بعد 
»املدرسة الوطنية« في مدينة آرل بفرنسا، 
جعلت كوتن من البلدان العربية في حوض 
املتوسط وجهتها الرئيسية ملعاينة الهوية 
الحميمية بن فئات  العاقات  واستكشاف 
الشباب  فئة  اجتماعية متعددة، خصوصا 
والتغيرات التي طرأت عليها لجهة الطموح 
والتغيير وتأثرها بالثقافات الغربية، وهو 
»مكتوب«  في مشروع  مليا  عليه  وقفت  ما 
الذي يعاين بروز نوٍع جديٍد من الذكورّية 
ــكــّرســة 

ُ
الــتــي تــعــمــل عــلــى تغيير الــقــواعــد امل

اجتماعيا وثقافيا.
»إنــه الــنــوع الــذي يدفع بــقــوٍة إلــى التساؤل 
املــرأة لدى  الجندر والعاقة مع  حــول مبدأ 
الــعــالــم، ولــديــه تطلعات  جــيــل منفتح عــلــى 
ــّرر فــــي مــجــتــمــعــات  ــتــــحــ نـــحـــو الــتــغــيــيــر والــ
أبوّية؛ حيث الحرّية الشخصّية أشبه بعمل 
ثــــــوري«، بــحــســب مـــا تــذهــب إلــيــه املــصــورة 
الحاصلة على جائزة »الصورة اإلنسانية« 

عام 2004 في العاصمة الصينية؛ بكن.
ــــي الـــعـــالـــم  ــبــــاب فـ ــــوع الــــشــ ــــوضـ ــا مـ ــهـ ــاولـ ــنـ تـ
جاء  وتوّجهاتهم،  أحوالهم  وتتّبع  العربي 
في  والنساء  الــرجــال  بعد معايشتها حياة 
صحراء سيناء املصرية، وتعرفها عن قرب 
العربي:  املجتمع  مــن  واســعــٍة  على شــرائــح 
»صــّورُت األشخاص املحيطن بي، والذين 
دعـــونـــي لــزيــارتــهــم، أو طــلــبــوا تــصــويــرهــم، 
ــشــيــر إلــى 

ُ
ــــخــــذوا وضـــعـــّيـــاٍت مــعــّيــنــٍة ت

ّ
أو ات

عليها؛  يظهروا  أن  لون 
ّ

يفض التي  الصورة 

عّمان ـ غّسان مفاضلة

أكثر من 15 عاما على  بعد ُمضي 
مــغــامــرتــهــا املــحــفــوفــة بــالــغــمــوض 
ــوات مـــن  ــ ــ ــنـ ــ ــ ــــى مـــــــــــدار ثـــــــــاث سـ ــلـ ــ عـ
املـــعـــايـــشـــة مــــع الــــبــــدو فــــي صــــحــــراء ســيــنــاء 
املصرية، تّوجتها في عام 2002 بمعرضها 
ــيـــاة« الـــذي  الـــفـــوتـــوغـــرافـــي »عـــلـــى قــيــد الـــحـ
 والضوء مع كثبان الرمال، 

ّ
ل بن الظل

ّ
تسل

إلى حيوات أناس منسين وشبه معزولن 
ــّورة الــفــرنــســيــة  ــعــــاود املـــــصـــ عــــن الـــعـــالـــم؛ تــ
سكارليت كوتن، هذه املــرة، بعد أن نفضت 
 
ً
الصحراوية، مغامرة الغبار عن مغامرتها 
 مـــع »الـــهـــويـــة الـــذكـــوريـــة« 

ً
 جــــديــــدة

ً
بـــصـــريـــة

ــتــــوب« فــــي رحــــلــــة تـــواصـــلـــت  ــكــ بـــعـــنـــوان »مــ
طوال السنوات األربــع األخيرة، في البلدان 
األبيض  البحر  لــحــوض  املتاخمة  العربية 

املتوسط.
تزامنت رحلتها الجديدة مع بدايات »الربيع 
العربي« الذي تراه ما يزال في طوره األول، 
جالت خالها عواصم ومدنا عربية عديدة، 

غزة ـ أحمد الحاج أحمد

اختتم مؤخرًا في »محترف شبابيك للفنون 
ة مــعــرض »فـــي حــضــرة 

ّ
ــز املـــعـــاصـــرة« فـــي غــ

الفلسطيني  التشكيلي  للفنان  الطبيعة« 
 
ً
ــدم خـــالـــهـــا نـــحـــو 50 عــمــا ــ ــــا، قـ ــاجـــد شـ مـ

تناولت الطبيعة وتجلياتها. 
الــلــوحــات مــنــفــردة، أو مــجــزأة إلـــى لــوحــات 
أصـــغـــر ضــمــن تــركــيــب شـــّكـــل فـــي مجملها 
ــيــــث الـــعـــنـــاصـــر  تـــعـــبـــيـــرًا واحــــــــــــدًا. ومـــــــن حــ
ـــور واألشــــجــــار  ــزهـ الــطــبــيــعــيــة، ســـيـــطـــرت الــ
ــــي املــفــتــوحــة كــالــســهــول والــعــشــب،  واألراضــ
فــي حــن غـــاب رمـــز غـــزة املتمثل فــي البحر 
وتجلياته وعوامله، أما اللون فكان متوافقا 
ــلــــوحــــات زاهـــيـــة  مــــع الـــعـــنـــاصـــر فــــجــــاءت الــ

ومتفتحة.
شـــا بــــّن أن هــــذا املـــشـــروع اســتــحــوذ على 
ــام، بــعــد مـــشـــروع »وجــــوه  ــ اهــتــمــامــه قــبــل عـ
ــم  ــ ــســـم بـــالـــكـــآبـــة واأللـ مــــحــــاصــــرة«، الــــــذي اتـ
الـــــذي تــعــيــشــه غــــزة اآلخــــــذة بـــالـــتـــحـــّول من 
والليمون  البرتقال  بحدائق  ــعــرف 

ُ
ت مدينة 

القصف،  اإلسمنت وحطام  إلــى حدائق من 
كان  لوحاته  عــن  البحر  غــيــاب  أن  حا 

ّ
موض

أعماله  فــي جميع  الـــدائـــم  حــضــوره  بسبب 
السابقة، في الوقت الذي تتآكل فيه الطبيعة 
الــنــبــاتــيــة، وتــعــانــي خــطــر االنـــدثـــار لصالح 
والــتــلــّوث  والــنــفــايــات  اإلسمنتية  املــكــعــبــات 

الذي ضاعفته سنوات الحصار. 
وعــــــن تـــوجـــهـــه لــلــطــبــيــعــة قـــــــال: »لــتــنــفــض 

تبديل األدوار 
الجندريّة

من  أعماًال  الفرنسية  المصّورة  تجمع  عّمان،  في  المقام  األخير  معرضها  في 
مشروعيها »على قيد الحياة« و»مكتوب«، حيث تقارب حيوات المعزولين في األول، 

وتناقضات الشباب في الثاني. في حديثها لـ »العربي الجديد« تكشف عن تقاطعات 
هذه المشاريع مع مرحلة »الربيع العربي« والتحّوالت العميقة في مجتمعاتنا

يهتم الفنان الفلسطيني 
ماجد شال في معرضه 

األخير بالتحّول الذي 
تعيشه غزة من مدينة 
ُتعرف بحدائق البرتقال 
إلى مكعبات محاصرة 

من اإلسمنت

في حضرة الطبيعة  رقص لوني وحدائق غائبة

سكارليت كوتن مخبوءات الصورة وحركة الكاميرا

تشتغل على نمٍط 
في التواصل اإلنساني 

مع حسيّة العالم

كّرست نفسها 
مصّورًة متفّرغًة لمشاريع 

طويلة األجل

متواصًال  هاجسًا  الــمــرأة  تشّكل 
سكارليت  الفرنسية  لــلــمــصــّورة 
انفكت  ما  التي  )الــصــورة(  كوتن 
 ،2011 عام  منذ  بعدستها،  ترصد 
والتغيرات  العربيات  النساء  واقع 
»الربيع  خالل  عليهن  طــرأت  التي 
العربي«، وال سيما في المجتمعات 
الريف  كمجتمعات  التقليدية 
وتقاليدها  بعاداتها  والــبــاديــة 
الثقافية  واألنــمــاط  المحافظة، 
المتجّذرة، في إطار مشاهد الحياة 

اليومية التي تمتلئ بالتفاصيل.
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نجوان درويش

ق املؤرخن. اقرأ التاريخ وال تصدِّ

كــان منقبض الصدر وهــو في  الــغــازي تيمورلنك   
ّ
إن  

ُ
تقول الحكاية

عــدادًا ال تحصى من 
َ
 من قتل أ

ّ
ن

َ
طريقه الجتياح شيراز. من يصّدق أ

البشر؛ كان يحسب حساب بيتن من الشعر، وهو يخّب على حصانه 
ويخال الحصان يعرج مثله؟

هراما من جماجم الرجال رفعها جنود تيمورلنك، 
َ
املؤرخون ذكروا أ

بحافظ  املعروف  الدين محمد،  لقائه بشمس  يضا حادثة 
َ
أ وذكــروا 

ــد تــويــنــبــي.  ــولـ رنـ
َ
الـــشـــيـــرازي »أشـــهـــر مـــواطـــن فـــي املــديــنــة« بتعبير أ

ن 
َ
رســل جنوده إلحضار حافظ فور أ

َ
بحسب هــؤالء فإن تيمورلنك أ

دخل شيراز ونشر خيمته املغولية. 

نــــاٌر ال تــجــد مــن يطفئها عــلــى جــانــبــي الــطــريــق وجــثــث ال تــجــد من 
نه رأى ما رآه ِمرارًا، والجنوُد 

َ
يدفنها.. وحافظ يبدو ساهما كما لو أ

يأخذونه ليمثل في خيمة الغازي. 

ن يرى الحال الزرّية 
َ
 لتلك اللحظة - هاله أ

ً
ق طويا تيمور - الذي تشوَّ

ها »لسان الغيب«. »عفو اآللهة يا شيراز« قالها في نفسه 
َ
التي وصل

ر إلــًه ســوى القسوة. وســرعــان ما ســأل الشاعَر 
ّ
الــغــازي الــذي لم يوق

ها الغازي نقيصة: مع هذي 
ّ
عة - وتلك ظن

ّ
وهو يشير إلى ثيابه املقط

الهندوس  لــرّب  ُملكي،  ــهــدي سمرقند وُبــخــارى، عاصمتي 
ُ
ت الــحــال، 

ِحب؟  قالها تيمور بنبرة تفتعل الغضب.
ُ
نظير شامتن في وجه من ت

 قمَح قلبه مــرارًا، ما كان 
ُ
يــام وحصدت السنن

َ
حافظ وقد عركته األ

ّي نوٍع من الطغاة وقد عرفهم جميعا.
َ
ليرِبَكه أ

نفاس املحبوسة للحرس والحاشية لم تتوقع جواب حافظ وهو 
َ
األ

فق نحو صبيٍّ 
ْ

ٌم ُمش
ِّ
يرمق تيمور بنظرة خفيضة ال ينظرها إال معل

وصلني إلى 
َ
أ الــذي تتحدث عنه هو ما  يئس من تأديبه: - اإلفـــراط 

الحال الذي تراه.

 مــايــن الــطــيــور وإيــابــهــا عبر 
ُ
فــي ابتسامة حــافــظ وهــو يـــرّد هــجــرة

 شعوب الشرق بعد 
ُ
رض نهضة

َ
سهوب غرب آسيا. في نظرته إلى األ

 ما زالوا يسألوننا 
ً
مئات من السنن املحترقة. وبكلماته واجهنا غزاة

ويستغربون إفراطنا: مع هذه الحال الزرّية، ما زلتم تقاومون؟

زلــنــا نبتسم، ونضحك، ونفاجئِك  ، ومــا 
ً
جــوبــة

َ
أ زلــنــا نستطيع  ومــا 

يتها الحاشية املهزومة. 
َ
أ

اقرأ املؤرخن وال تصّدق التاريخ.

حكاية من شيراز

لقاء

فعاليات

وجــــدت لـــدى الــشــبــاب صــــورة مــخــتــلــفــة عن 
في  الــســائــدة عنهم  النمطية  الــصــورة  تــلــك 
الــتــقــرب مــن عواملهم  قــــّررت  الــغــرب، حينها 
تواصل  الحقيقية«.  صــورهــم  عــن  والكشف 
مـــتـــســـائـــلـــة »مـــــــــاذا يــــريــــد هــــــــؤالء الـــشـــبـــاب 
ــريـــدون تغيير  عــلــى وجــــه الــتــحــديــد؟ هـــل يـ
الثقافة  من  التحّرر  إلى  املجتمع، ويسعون 

التقليدية؟«.
لم تنقطع تساؤالتها التي صاحبت مشروع 
»مــكــتــوب« طـــوال الــســنــوات األربـــع األخــيــرة 
في البلدان العربية من شمال أفريقيا حتى 
ــرق املـــتـــوســـط، وعــــَرضــــت طــيــفــا واســـعـــا  ــ شـ
مــــن مــخــرجــاتــهــا الـــفـــوتـــوغـــرافـــيـــة فــــي دبـــي 
وبروكسل وباريس ومراكش واإلسكندرية.

»فــــــــي كــــــل مــــــــــرٍة كــــنــــت أجــــــــد نــــفــــســــي أمــــــام 
صـــــوٍرة جـــديـــدٍة لــجــيــل مـــن الــشــبــاب الــذيــن 
ــن أفـــكـــارهـــم  ــ ــروا بـــشـــجـــاعـــٍة وجـــــــــرأة عـ ــ ــ ــّب ــ عــ
ــهـــم ومـــواقـــفـــهـــم تـــجـــاه املــجــتــمــع  ــّوراتـ وتـــصـ
والـــحـــيـــاة واملــســتــقــبــل، وطـــالـــبـــوا بــالــحــريــة 
بدايات  االجتماعية، وحاولوا مع  والعدالة 
أعاقت  التي  القيود  العربي«، كسر  »الربيع 
ضلى«، تقول كوتن.

ُ
تطلعاتهم نحو حياٍة ف

ــّرر دمــنــا من  أرواحـــنـــا مـــن أوجـــاعـــهـــا، وتـــحـ
سلبية اإليـــقـــاع الــرتــيــب الــتــي تــتــراكــم مثل 
غباٍر على قلوبنا، فنعرف فورًا ملاذا علينا 
لــتــبــقــى ملن  ــراب،  ــخـ الـ أن نحفظها مـــن غـــول 

سيأتون بعدنا«.
ـــرض شــخــصــي  ــعـــ ـــ ــت إلــــــــى أن هــــــــذا املـ ــ ــفـ ــ ولـ
وبــتــمــويــل ذاتــــي، داعــيــا الــفــنــانــن إلـــى عــدم 
فإن  وإال  إنتاجهم  لــعــرض  ممّولن  انتظار 

أعمالهم لن تأخذ حقها. 
الــفــنــان والـــنـــاقـــد الــتــشــكــيــلــي عــبــد الــلــه أبــو 
راشد يقول عن املعرض: »مسارات الغواية 
محموالت  تعكس  املــعــرض  فــي  التعبيرية 
املتواتر  الشكلي  املبنى  وتــرجــمــات  املعنى 
في حركية لونية متوازنة بالرغم من كثافة 
عناصرها املتناسلة، وهي رشيقة متحركة 
تــأخــذ مـــن درجــاتــهــا الــلــونــيــة وتــدرجــاتــهــا 
االشتقاقية املوزعة واملتداخلة ما بن الحاّر 
الغناء  املشهد في مسرح  ليكتمل  والــبــارد، 
الــبــصــري ضــمــن مــقــاربــة للطبيعة ورقــص 

الفنان اإلنسان«.
ــلــــوحــــات  ــيــــف أبـــــــو راشـــــــــــد: »هـــــــــذه الــ ويــــضــ
ــات،  ــزيـ ــرمـ ــل بـ ــّمـ ــحـ فــســحــة لـــرقـــص لـــونـــي ُمـ
مــوصــول بــريــشــتــهــا املــتــحــررة مــن قــيــودهــا 
في  العالي  ها 

ّ
ظل تبحث عن  إنها  النمطية. 

تحويرات الصورة بانطباعية تأثيرية تجد 
تجلية 

ُ
لعناصرها ومفرداتها املوصوفة وامل

أنــيــســا، ولــهــا أيضا  الــخــلــويــة  فــي الطبيعة 
مــرتــكــزات ســرديــة قــــادرة عــلــى ســبــك جميع 

مقومات نصه البصري ومفرداته«. 

ــام عــدســة  ــ ــوقــــوف أمــ ــــى الــ ــال إلـ ــرجــ ــــوة الــ دعــ
كـــامـــيـــرا تــحــمــلــهــا امـــــــرأة، ُيـــعـــّد بــحــد ذاتــــه، 
لــلــقــاعــدة املــتــعــارف عليها فــي شيوع  قــلــبــا 
الــنــظــرة الــذكــوريــة الــتــي شهدها تــاريــخ فن 
الــتــصــويــر: »إنـــهـــا شــكــل مـــن أشـــكـــال تبديل 
ثير التساؤل حول 

ُ
األدوار الجندرّية التي ت

مبدأ اإلغراء واإلثارة، وهي تربك، في الوقت 
؛ 

ً
عميقة  

ً
وثقافية  

ً
اجتماعّية أنماطا  نفسه، 

فالجلوس أمام الكاميرا مخّصص للنساء، 
أّما اإلدارة، فهي مهّمة الرجال«، وفق كوتن 
التي تتسلل عبر مشهدياتها الفوتوغرافية 
تقول:  لشخصياتها.  الداخلية  العوالم  إلى 
»أخــتــار الــرجــال وفقا للروحّية الــحــّرة التي 
ُيــجــّســدونــهــا، ودائـــمـــا، ثــمــة تــواطــؤ متبادل 
ــراع بــن  ــ ــــصـ ـــي ســـلـــوكـــهـــم، حـــيـــث الـ أجــــــده فـ
ــة فــــي نـــظـــام روائـــــي  ــاومــ ــقــ االســــتــــســــام واملــ
ــة  ــ ــّي ــرة ذاتــ ــيــ ــــي ســ ــــل صـــــــورة هـ مــــشــــهــــدي؛ كـ
رومــانــســّيــة، وكــنــايــة عــن لــعــبــة جــدلــّيــة بن 

الشخصّية وبيئتها«.
األماكن املهجورة واملتهالكة التي تختارها 
ملوضوعات  وحاضنات  خلفيات  بوصفها 
ــــن الــــعــــاقــــة الـــتـــي  صـــــورهـــــا، ال تـــنـــفـــصـــل عـ

تقيمها بن شخصياتها ومرويات بلدانهم 
االقـــتـــصـــاديـــة والـــســـيـــاســـيـــة: »إنــــهــــا شـــاهـــٌد 
ــفــات 

ّ
عــلــى الــتــهــمــيــش والــعــشــوائــيــات ومــخــل

الـــحـــروب واألوضـــــاع االقــتــصــاديــة املــتــرديــة 
حيل إلى سؤاٍل 

ُ
في تلك البلدان، وجميعها ت

استفهامي: الحرية الشخصية في املجتمع 
العربي أشبه بالعمل الثوري. هل نستطيع 
التنبؤ بمستقبل البلدان التي تحتضن مثل 
أن تلك  ضيف 

ُ
التهميش والخراب؟« وت هذا 

إلــى شخصياتها  بالنسبة  ــشــّكــل 
ُ
ت األمــاكــن 

نوعا من األلفة والعزلة؛ ألفتها مع نفسها، 
وعــزلــتــهــا عـــن مــحــيــطــهــا، بــيــنــمــا قـــد تــكــون 
 لتأثيراٍت خارجيٍة أو داخليٍة، في ما 

ً
ُعرضة

لو قامت بتصويرها في املساحات العامة.  
ــا كــــوتــــن ِعــبــر  ــتــــي أحــــاطــــت بـــهـ ــورة الــ الـــــصـــ
اســتــكــشــاف مــفــهــوم الــهــويــة الـــذكـــوريـــة في 
املـــجـــتـــمـــع الــــعــــربــــي، والـــــوقـــــوف عـــلـــى بــيــئــة 
مجرد  كونها  تتجاوز  وثقافتها،  الصحراء 
اعتبارها  إلــى  والــتــوثــيــق،  للتسجيل  لقطة 
التواصل اإلنساني مع  طريقة أو نمطا في 
حسّية العالم املرئي من خال »فن اإلمساك 

باللحظة« وإشاعتها على نطاٍق واسٍع.

إطاللة
تصويب

آالء حسانين

أنــت كشاعر يحترم نفسه لست 
طويلة  مقالة  تكتب  ألن  مضطًرا 
ــا لم  ـ

ً
ــوان عــريــضــة تــمــتــدح فــيــهــا ديـ

ــا نـــعـــرف  ــنــ ــــرف أنــ ــعـ ــ يـــعـــجـــبـــك، وتـ
ــه ال يــعــجــبــك، ملـــجـــرد أن كــاتــب  أنــ
الديوان صديقك. ال أحب مصادقة 
الـــشـــعـــراء حــتــى ال أضـــطـــر يــوًمــا 
ــة يا  ــئـ ــــقــــول: قــصــيــدتــك رديـ ــى ال ــ إل
ــلــــه رديء  كــ شــــعــــرك  ــي،  ــقــ ــديــ صــ
ــت تــعــجــن الــخــبــز  ــ بــاملــنــاســبــة، وأنـ
ــْد  أفـــضـــل مــمــا تــكــتــب الــشــعــر، ِجـ
ــر.. هــنــاك مــخــبــز افتتح  ــ  آخـ

ً
عــمــا

مؤخًرا في نهاية الشارع. وبالطبع 
أنــا ال أسخر ال من الخبازين وال 
من الطباخني، حيث أن الطبخ أكثر 
املهن التي أنظر إليها بإجال، وقد 
يعود ذلك لكوني أحد األشخاص 
»االنــدومــي«  الذين يكدسون علب 
ــّرد أن تــغــيــب  ــمـــجـ فــــي ِمـــَعـــدهـــم بـ

والدتهم عن املنزل. 
وطــبــًعــا ال أبـــاهـــي بــأنــي ال أجــيــد 
الطبخ وأحـــرق كــل شــيء تقريًبا 
األيــام  هــذه  تتباهى فتيات  مثلما 
معتقدات أن هذا نوع من التحضر. 
ــذه هــــي الـــحـــقـــيـــقـــة املــــرة  ــ ــا هــ ــمــ إنــ
وأقـــول ذلــك ألنــي سئمت أكياس 
أتمنى مثلما  وكــنــت  »االنـــدومـــي« 
أنــنــي مشروع  لــو  تتمنى والــدتــي 
 من 

ً
جيد لــربــة مــنــزل جــيــدة، بـــدال

الــحــيــرة الــتــي تعلو وجــهــهــا حني 
ــّي كــل صــبــاح وتــتــســاءل  تنظر إلـ
إن كنت أجيد شيئًا واحدًا. طبًعا 
غــيــر االســتــلــقــاء وتــأمــل السقف 
ــوال الــيــوم ألن هـــذا شـــيء أبــرع  طـ
فيه. أذكــر مــرة أن أمــي أحضرت 
ليتطلعا  الــصــغــيــر  والــــدي وأخــــي 
مـــعـــي لــســقــف غـــرفـــتـــي وأخـــــذت 
تسألهم باستغراب إالم أنظر وإن 
كــان يوجد فــي السقف شــيء ال 

تستطيع رؤيته. 
)شاعرة من مصر(

الكتّاب غزّة الهاربة من اإلسمنت رابطة  تستضيفها  التي  الفلسطيني،  الوطني  األسبوع  فعاليات  ضمن 
فلسطين،  نكبة  حول  استذكارية  نــدوة  المقبل،  السبت  مساء  ُتعقد  األردنيين، 
ويتحدث فيها كل من: رياض النوايسة وعلي نجم الدين وعبلة أبو علبة، وتليها 
أمسية شعرية يشارك فيها: محمد مقدادي وعلي البتيري ويوسف عبد العزيز  

وإيهاب الشلبي.

في ذكرى النكبة الـ68، يُفتتح المتحف الفلسطيني في بلدة بيرزيت، قرب رام اهلل، 
التوثيقية  المتحف  األولى عبر إطالق عدد من مشاريع  أيار/ مايو بمرحلته  في 18 
التطريز  الخيوط:  أطــراف  معرض  افتتاح  إلى  إضافة  واإللكترونية،  والتاريخية 

الفلسطيني في سياقه التاريخي في 25 أيار/ مايو في بيروت.

العاصمة،  تونس  في  ليبر  آر  غاليري  في  الجاري  الشهر  من  التاسع  حتى  يتواصل 
فكرة  تقوم   .)1978( عرضاوي  وليد  التونسي  التشكيلي  للفنان  المحجوز  معرض 
المعرض على تجسيد الممنوعات التي تفرض نفسها حتى زمن »انفالت الحريات«. 
يقّدم عرضاوي أعماًال تركيبية، معظمها تجهيزات من السيراميك والورق المقّوى 

والخشب، يرسم عليها مستعيرًا اللغة البصرية للغرافيتي.

مهرجانات بيروت الثقافية في دورتها األولى باحتفالية ضخمة بعنوان  تنطلق 
رواية بيروت، تقام في 17 أيار/ مايو، في العاصمة اللبنانية، تلقي الضوء عبر صور 
ثالثية األبعاد والموسيقى، على الحضارة الفينيقية وصوًال إلى اليوم، بمشاركة 70 

عازفًا من »األوركسترا الفيلهارمونية اللبنانية«. 

االستلقاء 
وتأمل السقف

)من المعرض(
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)من صور 
معرضها 

»مكتوب«(



كاريكاتير
26

باسل طلوزي

الدولية  الشفافية  منظمة  تقرير  يهز  لم 
حـــول بــلــده أي شــعــرة فــي جــســد الــزعــيــم 
يخلص  أن  يعنيه  يكن  فلم  »الــغــوريــا«، 
التقرير إلى أن بلده يقبع في ذيل قائمة 
بـــلـــدان الــعــالــم الــخــالــيــة مـــن أي مــظــاهــرة 
احــتــجــاج مــنــذ قــــرن، بـــل إن الــزعــيــم كــان 
ــــزة« لــقــاء  ــائـ ــ يــنــتــظــر الـــحـــصـــول عـــلـــى »جـ
نجاحه ببسط »الهدوء« على ربوع بلده 

»اآلمن«.
 
ّ
غير أن مــا اســتــوقــف الــزعــيــم بغتة، وهــز
غــابــة شــعــر »الـــغـــوريـــا«، كـــان ذلـــك البند 
الــصــغــيــر فـــي تـــوصـــيـــات الــتــقــريــر، الـــذي 
بلده،  عن  املالية  املعونات  بقطع  أوصــى 
إذا لم يسمح بحرية التظاهر في غضون 
عـــام، عــلــى األكـــثـــر، فــهــذا الــبــنــد، تــحــديــدًا، 
أوقــف الــدمــاء في عــروقــه، ألن ذلــك يعني، 
عند  البنكي  رصــيــده  تجمد  بــاخــتــصــار، 
رقـــم مــعــني، وهـــذه هــي الــطــاّمــة الــوحــيــدة 
الــتــي تسبب لــه األرق والــقــلــق، والــخــوف 

على مستقبل »ثروته«.
 في طريقة للخروج من املأزق، 

ً
فّكر طويا

إلـــى أن بــزغــت الــفــكــرة أخــيــرًا، فاستدعى 
قــطــيــع مــســتــشــاريــه ومـــســـاعـــديـــه، وعــقــد 
اجتماع »أزمة« ليبلغهم الفكرة، وبسرعة 

تنفيذها.
وبــالــفــعــل، بــعــد مــضــّي عــــام، جـــاء تقرير 
تمامًا  مخالفًا  الدولية  الشفافية  منظمة 
لــســابــقــه، إذ قــفــز مــؤشــر الــتــظــاهــر عاليًا، 
وأصـــبـــح بــلــد الــزعــيــم األول فـــي الــعــالــم، 
بواقع ألف مظاهرة يوميًا، مع التوصية 
ــادة حــجــم املـــســـاعـــدات املـــالـــيـــة لبلد  ــزيــ بــ

»الغوريا«.
مقهقهًا،  عجل  على  التقرير  الــزعــيــم  قــرأ 
ولم يكمله ألنه كان يتصدر مظاهرة مع 
ومساعديه،  ومستشاريه  حــرســه  قطيع 
ــوارع: »فليسقط  ــشــ الــ وهــــم يــهــتــفــون فـــي 

الشعب«.

مجازر حلب وما حاق بها من بشاعات الحرب 
كانت موضوعًا حاضرًا وأرجوانيًا في املشهد 
الكاريكاتوري عربيًا. هنا مختارات لرسامني 
الفنية  أساليبهم  تنوعت  املحزنة.  املــأســاة  حــول  عــرب 

وجمعتهم أحزان املدينة الشهباء املضرجة بدمائها.

حلب 
تحترق

مضحكات عربية

كاريكاتير مترجم

فليسقط الشعب

شريط
حسام السعدي 

أورينت نيوز

األسد 
وحلفاؤه !

عيد العمال )الرسام شوت/كيجل كارتونز(

البرلمان العراقي حلبة مصارعة حرة )العرب اللندنية(

النظام العربي ال يريد حال )الشروق الجزائرية(

هدنة اليمن تئن تحت ضربات الحوثيين )االتحاد اإلماراتية(عمال يعملون في عيد العمال )فيسبوك خليل أبو عرفة(

اقتحام قلم الصحافة في يوم الصحافة  )المصري اليوم(

أبيض وأسوأ
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بشار آكل البشر كما في لوحة غويا الشهيرة  )أمجد رسمي / فيسبوك(

حلب تفضح نازية نظام األسد )محمود هنداوي/فيسبوك(

حلب مدينة المقاومة )علي فرزات / موقع أورينت نيوز(

حلب الجرنيكا تصرخ )فادي أبو حسان/كارتون موفمنت(

27

رياضة

أعلن نادي 
أرسنال اإلنجليزي، 
اختيار الجماهير، 
العب خط 
الوسط المصري، 
محمد النني، 
للمرة الثانية، 
ليكون أفضل 
العب في الشهر 
)أبريل(، بعد 
األداء المميّز 
الذي قدمه 
أخيرًا، ليتفوق 
هذه المرة على 
الالعب التشيلي 
أليكسيس 
سانشيز، صاحب 
محمد النني )ديفيد برايس/Getty(المركز الثاني.

النني األفضل في أبريل
قال األمني العام لاتحاد األوروبي لكرة القدم 

)ويفا( ثيودور ثيودريديس إن ميشيل باتيني 
قد يعود مجددًا لرئاسة االتحاد في غضون 

أسبوعني بعد اجتماع اللجنة التنفيذية املقرر 
انعقاده في 18 من الشهر الجاري، بموجب قرار 

محكمة التحكيم الرياضي بشأن استئناف 
الفرنسي. ففي ختام املؤتمر االعتيادي رقم 

40 للويفا في بودابست، أوضح اليوناني 
ثيودوريديس أن »القرار سيكون في يد اللجنة 

التنفيذية التي تجتمع في بازل«.

يدخل إشبيلية حامل اللقب في آخر موسمني 
وسط آمال لبلوغ النهائي، عندما يستضيف 

شاختار دانييتسك األوكراني بعدما تعادل 
خارح ملعبه 2-2. ويبحث شاختار، بقيادة مدربه 

الخبير الروماني ميرسيا لوشيسكو، عن الثأر 
من إشبيلية إذ التقى الفريقان في دور الـ16 

من نسخة 2007، ففاز إشبيلية دراماتيكيًا 4-5 
بمجموع املباراتني في طريقه نحو إحراز اللقب. 

ويحمل إشبيلية الرقم القياسي في عدد مرات 
إحراز اللقب.

وّجه املدرب البرتغالي، جوزيه مورينيو، التهنئة 
لفريق ليستر سيتي، على تتويجه ببطولة 

الدوري اإلنجليزي املمتاز لكرة القدم، كما هنأ 
مدرب الفريق، اإليطالي كاوديو رانييري. وأشار 

مورينيو في بيان »أرغب في تهنئة جميع 
األشخاص املرتبطني بفريق ليستر سيتي، سواء 

كانوا العبني أو جهازا فنيا أو مالكي النادي أو 
مشجعني« على التتويج بلقب البريمييرليغ. 

وج مع البلوز بلقب الدوري 
ُ
وكان البرتغالي قد ت

اإلنجليزي املمتاز املوسم املاضي.

بالتيني قد يعود لرئاسة 
الويفا خالل أسابيع

إشبيلية يسعى لمواصلة 
الطريق للنهائي 

مورينيو يهنئ ليستر 
بلقب الدوري اإلنجليزي
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■ بداية ما السر في ارتــفــاع  مستواك 
مؤخرا؟

ــن الــلــه  الــحــمــد لــلــه هــــذا تــوفــيــق مـ
سبحانه وتعالى، ومن جانبي أؤدي ما علّي 
كما أشكر مدربي الكابنت طارق سليمان الذي 
يعتبر صــاحــب الــفــضــل األكــبــر فــي مــســتــواي، 
ورغم أنني عدت من اإلصابة منذ فترة ليست 
على  حافظت  لله  والحمد  أنني  إال  بالكبيرة 
مــســتــواي، أشــعــر بــراحــة كــبــيــرة عــنــدمــا أكــون 
فــي املــاعــب وبــســعــادة أكبر عندما أنجح في 
الجماهير املصرية  إلــى قلوب  الفرحة  إدخــال 

وأنصار نادي األهلي.

إصابة  عند  بالقلق  األهــلــي  ملــاذا تشعر جماهير   ■
شريف إكرامي؟

الجماهير في مصر وخاصة جماهير األهلي 
على وعي كبير بكرة القدم، وتعرف جيدا أن 
مركز حراسة املرمي من املراكز الحساسة التي 
تحتاج تثبيتا، لذا تشعر بالقلق عند إصابة 
الحارس األساسي، لكن بالطبع األهلي يمتلك 
حــراس مرمى على مستوي مميز مثل أحمد 
عــــادل عــبــد املــنــعــم ومــســعــد عــــوض، وكــاهــمــا 

قادر على طمأنة الجماهير.
املهم هــو أن يــواصــل األهــلــي تألقه مهما كان 

اسم الاعب الذي يتولى حراسة املرمى.

■ لكن إدارة األهلي تبحث عن حارس مرمى لتدعيم 
الفريق؟

ليس لدي معلومة في هذا الشأن، لكن سمعت 
من خال وسائل اإلعام عن وجود مفاوضات 
ــــراس مـــثـــل أحـــمـــد الـــشـــنـــاوي  ــــحـ ــع بـــعـــض الـ مــ
حارس الزمالك ومحمد عواد في اإلسماعيلي 
ومحمد الشناوي من بتروجت، لكن هذا األمر 

ال يعنيني ألن كل تركيزي في امللعب.

■ ما تعليقك على هذه املفاوضات؟
في  فــهــذه طبيعتنا  التعليق  حــقــي  مــن  لــيــس 
األهــلــي احــتــرام اإلدارة والــجــهــاز الــفــنــي، على 
أي  الفيصل بيني وبــن  امللعب هــو  يــكــون  أن 
حــــارس يــنــضــم لــنــا، ومـــن جــانــبــي أقــــول أهــا 
وسها بأي حارس ينضم لألهلي، ألن األهلي 
ال يقف على أي العــب مهما كــان اسمه ثــم إن 
وفــي صالح  مفيدة  تــكــون  مــا  غالبا  املنافسة 

الفريق في نهاية األمر.

■ أحمد الشناوي أكد أنه لن يلعب لألهلي وأن عقده 
مستمر مع الزمالك حتى 2019 ما تعليقك؟

لم أتحدث مع أحمد الشناوي في هــذا األمــر، 
لــكــنــنــي مـــن خـــال عــاقــتــي بــأحــمــد الــشــنــاوي 
أعرف جيدا مدى انتمائه لنادي الزمالك، وأنه 
يفكر جــديــا فــي االحــتــراف الــخــارجــي، خاصة 

وأن سنه تسمح بذلك.

■  هــل يمكن أن تجلس عــلــى دكـــة االحــتــيــاطــي في 
األهلي بسبب الشناوي؟

أرفض إثارة الفتنة بيني وبن الشناوي؛ فهو 
يعتبر أقرب حارس مرمى لي حاليا وأتعامل 
واالحــتــرام  للغاية،  وودي  أخـــوي  بشكل  معه 
قـــائـــم بــيــنــنــا، وكـــمـــا قــلــت الـــشـــنـــاوي سيلعب 
لــلــزمــالــك فـــي مــصــر أو ســيــخــرج لــاحــتــراف 

الخارجي.

الـــ16  دور  إلــى  لألهلي  الصعب  التأهل  تفسر  بــم   ■
األفريقي؟

بالفعل كان تأها صعبا، وال بد من االعتراف 
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المقابلة

ــلـــى أنــفــســنــا  ــاراة عـ ــ ــبــ ــ ــا مــــن صــعــبــنــا املــ ــنـ ــأنـ بـ
كــاعــبــن، حــيــث كـــان مــن املــفــتــرض أن ننهي 
أحام فريق يانج أفريكانز في الشوط األول 
بتسجيل هدفن، لكن هذا لم يحدث، لكن في 
العبن  يمتلك  التنزاني  الفريق  نفسه  الوقت 
مميزين وليس فريقا ضعيفا وعشوائيا كما 
الله  نحمد  النهاية  فــي  لكن  البعض،  يعتقد 
على التأهل وطوينا هذه الصفحة ألن القادم 

أهم وأصعب.

■ هل تتمنى الوقوع مع الزمالك في مجموعة واحدة 
بدوري املجموعات؟

ــلـــي  ــنـــى أن يـــتـــقـــابـــل األهـ ــمـ ــك أتـ ــ ال أفــــضــــل ذلــ
أبطال  لــدوري  النهائية  املباراة  في  والزمالك 
أفــريــقــيــا لــيــكــون الــنــهــائــي مــصــريــا خــالــصــا. 
ــفــــوز لـــألهـــلـــي والـــتـــأهـــل  وأتـــمـــنـــى بــالــطــبــع الــ

ملونديال األندية.

■ هل بالفعل حسم األهلي درع الدوري؟
أخــطــر مـــا يـــواجـــه األهـــلـــي حــالــيــا هـــو مــقــولــة 
األهلي حسم الدوري، وأرى أنه ال بد من عدم 
االلـــتـــفـــات لــهــذا الـــكـــام ألن جــمــيــع املــبــاريــات 
صعبة، وفارق الـ11 نقطة من املمكن تعويضه؛ 
لذا تعاهد العبو األهلي على عدم النظر لهذه 

املقولة واللعب حتى آخر نفس لحسم الدرع.

■ لكن مستوى الزمالك هذا املوسم متذبذب؟
 الـــزمـــالـــك يــضــم العـــبـــن مــمــيــزيــن وأصـــحـــاب 
خبرات وفـــازوا بــالــدرع املوسم املــاضــي، وكل 
بـــا شـــك أرى أن  الـــقـــدم  فـــي كــــرة  شــــيء وارد 

األهلي األفضل هذا املوسم واألحق بالدرع.

■ هناك انتقادات وجهت إلى مارتن يول عقب مباراة 
يانج أفريكانز بسبب األداء هل تتفق معها؟

 يرد ضاحكا.. أوال ال يحق لي تقييم مدربي 
ثــانــيــا أن هـــذا هــو حـــال كـــرة الــقــدم فــي مصر 

حقق العين والهالل 
المطلوب بالتأهل إلى 
ثمن نهائي أبطال آسيا

غولدن ستايت نجح في 
تحقيق فوز هام بغياب 

أهم العبيه ستيفن كوري

الزمالك يفوز على طالئع الجيش بدون ماكليش في 
الدوري المصري

القدم 2-1 على ضيفه  لكرة  املمتاز  الــدوري املصري  لقب  الزمالك حامل  فاز 
أليكس  االسكتلندي  مــدربــه  عــن  انفصاله  مــن  واحــد  يــوم  بعد  الجيش  طالئع 
ماكليش بالتراضي. وارتفع رصيد حامل اللقب إلى 48 نقطة من 25 مباراة، 

بينما بقي رصيد الجيش 29 نقطة من 26مباراة في املركز الرابع عشر.

.. واالتحاد يأخذ خطوة جديدة نحو البقاء
املمتاز  املصري  الـــدوري  البقاء في  إلــى حد كبير  السكندري  االتــحــاد  ضمن 
لكرة القدم للموسم املقبل بتعادله 1-1 مع ضيفه غزل املحلة صاحب املركز 
قبل األخير. ورفع االتحاد رصيده إلى 32 نقطة من 25 مباراة في املركز 12 
قبل تسع جوالت له على النهاية بينما رفع املحلة رصيده إلى 10 نقاط من  26  

مباراة في املركز قبل األخير.

ليفربول يسعى لتعويض خسارته أمام فياريال

أكد األملاني يورغن كلوب مدرب ليفربول اإلنجليزي أن فريقه سيجد الخلطة 
الخميس  الــيــوم  اإلســبــانــي  فــيــاريــال  مــواجــهــة ضيفه  قبل  املناسبة  السحرية 
على ملعب »إنفيلد رود«، في إياب الدور نصف النهائي من مسابقة الدوري 
ثم  املاضي  األســبــوع  ليغ(. فبعد خسارته 1-صفر ذهابا  )يــوروبــا  األوروبـــي 
سقوطه في الــدوري اإلنجليزي أمام سوانزي 3-1 لتتضرر حظوظه بالتأهل 
الــدوري األوروبـــي من خــالل البريميير ليغ املوسم املقبل، يخوض كلوب  إلــى 
أهم مباراة له بعد سبعة أشهر من توليه تدريب الفريق األحمر. ويمر ليفربول 
في فترة انعدام توازن لم يحقق فيها أي فوز في آخر 3 مباريات في مختلف 
املسابقات، لكن كلوب يبدو واثقًا من استعادة إيقاعه في الوقت املناسب »لعبنا 
أمام سوانزي بهذه الطريقة، وبصراحة لم أستمتع بما قدمناه. يجب أن نفكر 
وتابع مدرب  األحــد«.  بكثير من مباراة  أفضل  ونتعافى، وسنلعب  األمــر  في 
بوروسيا دورتموند األملاني السابق: »يجب أن نتقبل النتيجة، وسنعمل لنكون 

أفضل«.

مواجهة بين برشلونة وليستر سيتي
الــدوري اإلنجليزي املمتاز في  يواجه برشلونة اإلسباني ليستر سيتي بطل 
3 أغسطس/آب املقبل على ملعب فريندز إرينا في ستوكهولم. وتأتي املباراة 
في إطار مشاركة الفريقني في النسخة الرابعة من بطولة كأس األبطال الدولية، 
واحــدة  مــرة  قبل  الفريقان من  والتقى  وليفربول.  أيضا سيلتيك  والتي تضم 
خالل فترة اإلعداد الصيفي ملوسم 2003-2004 على ملعب الفريق اإلنجليزي 

وفاز البرسا باملبارة بهدف لألرجنيتيني خابيير سافيوال )1-0(.

بطولة الحسن الثاني الدولية للغولف 
تعود إلى الرباط

تعود بطولة الحسن الثاني الدولية للغولف التي أصبحت ضمن بطوالت الجولة 
بالعاصمة  السالم  دار  امللكي  الغولف  نــادي  إلى مهدها  األوروبية منذ 2010 
املغربية الرباط بعد انتقال اضطراري إلى مدينة أغادير السياحية الجنوبية في 
آخر خمس سنوات. وخالل فترة إقامة البطولة في أغادير خضع نادي الغولف 
منافسات  أيضا  وتجديد شاملة وسيستضيف  تأهيل  إعــادة  لعملية  امللكي 
الخامس  الفترة ما بني  للسيدات في  األوروبية  للجولة  التابعة  لالمريم  بطولة 

والثامن من مايو/أيار الجاري.

 فريق ساوبر لن يشارك 
في تجارب برشلونة بالفورموال 1 

قال فريق ساوبر السويسري املتعثر في بطولة العالم لسباقات فورموال 1 
للسيارات إنه لن يشارك في أول تجارب وسط املوسم املقررة في برشلونة 
بعد جائزة إسبانيا الكبرى األسبوع القادم. وحدد ساوبر سببني رئيسيني 
السيارة  تحديثات  تويتر وهما غياب  أعلنه عبر حسابه على  الــذي  لــقــراره 
واالفتقار لسائق تجارب يفي باملعايير. وتنص لوائح 2016 بأن الفرق يجب 
أن تمنح الفرصة في يومني على األقل من أيام التجارب األربع وسط املوسم 

إلى سائقني شبان.

ودع حـــامـــل الــلــقــب غــوانــغــتــشــو ايــفــرغــرانــد 
السعودية منافسات  الصيني واألهلي بطل 
بينما  مبكرا،  القدم  لكرة  اسيا  أبطال  دوري 
ــاراتــــي والـــهـــال الــســعــودي  حــســم الــعــن اإلمــ
ــك خـــال  ــ ــر، وذلــ ــدور الـــســـتـــة عـــشـ ــ تــأهــلــهــمــا لــ
مباريات الجولة األخيرة من دور املجموعات 
غوانغتشو  يستفد  ولـــم  الــقــاريــة.  بالبطولة 
بــطــل آســيــا مــرتــن فــي آخـــر ثــاثــة أعــــوام من 
فوزه1-صفر على ضيفه سيدني األسترالي، 
بـــعـــدمـــا عـــجـــز عــــن االنـــتـــصـــار فــــي أول أربــــع 
ــل ســيــدنــي  ــأهــ جـــــــــوالت. ورغـــــــم الــــخــــســــارة تــ
اوراوا  ورافقه  الثامنة،  للمجموعة  كمتصدر 
املتذيل  تــعــادل 1-1 مــع  الـــذي  الياباني  ريـــدز 
غوانغتشو  ونــال  الكوريالجنوبي.  بوهانج 
البرازيلي لويز فيليبي  املـــدرب  يــقــوده  الــذي 
نقاط  ثماني  السابق  العالم  بطل  ســكــوالري 
ــبــــاريــــات، مــحــتــا املــــركــــز الــثــالــث  فــــي ســــت مــ

ليخرج مبكرا في كبرى مفاجآت البطولة.
وقــــال ســـكـــوالري بــعــد اإلخـــفـــاق »أعــتــقــد أننا 
تــأثــرنــا بــاملــشــاركــة فــي كـــأس الــعــالــم لألندية 

قــــدم غـــولـــدن ســتــايــت ووريــــــرز حـــامـــل الــلــقــب 
ــام ضــيــفــه بـــورتـــانـــد تـــرايـــل  ــ ــتـــة أمــ ــــودة الفـ عــ
 ،99-110 ــة  ــعــــوبــ بــــصــ وتـــــخـــــطـــــاه  بـــــــايـــــــزرز 
وذلـــــك ضــمــن مــنــافــســات الـــــــدوري األمــيــركــي 
لــلــمــحــتــرفــن فـــي كــــرة الــســلــة. وتـــقـــدم غــولــدن 
ستايت سلسلة نصف نهائي املنطقة الغربية 
2-صفر، وأصبح على بعد فوزين من التأهل 
الــــى نــهــائــي املــنــطــقــة، ملــواصــلــة مــســيــرتــه في 
بطل  ملواجهة  فيها  الــتــي يسعى  املــنــافــســات، 

املنطقة الشرقية في النهائي بن الطرفن.
ــارق 11  ــفــ ــدن ســـتـــايـــت مـــتـــأخـــرا بــ ــولــ وكــــــان غــ
لكنه سجل 34 نقطة  األخير،  الربع  نقطة في 

)نــهــايــة الـــعـــام املـــاضـــي( إذ لـــم نــحــصــل على 
فرصة تنظيم معسكر تدريبي في الشتاء«.

ــدرب الــســابــق لــلــبــرتــغــال وفــريــق  ــ ــاف املـ ــ وأضـ
تشيلسي »ارتكبنا بعض األخطاء، ويجب أن 
الخروج  وتعويض  الصحيح  للمسار  نعود 

من دور املجموعات«.
وتــشــبــث الــعــن بــفــرصــة أخــيــرة لــلــفــوز بلقب 
كبير هذا املوسم بعد خسارة ثنائية محلية؛ 
الثاني باملجموعة  املركز  وذلك بعدما حسم 
الــرابــعــة وتــأهــل على حــســاب األهــلــي ليرافق 

الجيش القطري إلى دور الستة عشر.
أسامواه جيان  السابق  أنظار هدافه  وتحت 

مقابل 12 لخصمه، ليحقق الفوز أمام 19596 
ــا«. وفــي  ــنــ مــتــفــرجــا عــلــى مــلــعــب »أوراكـــــــل إريــ
الــخــارق ستيفن كــوري مرة  ظــل غياب النجم 
جــديــدة إلصــابــتــه فــي ركــبــتــه، خــاصــة مــع عدم 
رغبة الجهاز الفني للفريق باملخاطرة والدفع 
اكتمال شفائه، سجل كاي تومسون  به قبل 
27 نقطة للفائز، مع أنه نجح في 7 محاوالت 
من أصل 20، بيد أنه أسقط 5 ثاثيات وجميع 
رمــيــاتــه الــحــرة )8 مــن أصـــل 8(. وعــبــر املــديــر 
عــن رضــاه  لفريق ووريـــرز ستيف كير  الفني 
على ردة فعل العبيه الذين تأخروا 17 نقطة 
فــي الــربــع الــثــانــي »حــولــنــا مــبــاراة سيئة لنا، 
وكــان لدينا املزيد من الــوقــت«. وقــدم الثنائي 
دريــمــونــد غــريــن )17 نــقــطــة و14 مــتــابــعــة و7 
تمريرات حاسمة( والعب االرتكاز النيجيري 
فيستوس إيزيلي مباراة دفاعية ناجحة، فيما 
أضــــاف الــبــديــل أنـــدريـــه إيـــغـــووداال 15 نقطة. 
وأضــــاف املــديــر الــفــنــي للفريق الــفــائــز »أزعـــج 
فيستوس أجنحة الفريق الخصم قليا«. قام 
السلة  منطقة  بحماية  وريــدمــونــد  فيستوس 

ــد فــاز  ــزاع بـــن زايــ الــــذي حــضــر إلـــى اســـتـــاد هــ
األوزبكي  ناساف  2-صفر على ضيفه  العن 
ــــن صـــنـــاعـــة عـــمـــر عـــبـــد الـــرحـــمـــن  بـــهـــدفـــن مـ
ــل لــألهــلــي  ــر أمــ ــــوري(، وقـــضـــى عــلــى آخــ ــمـ ــ )عـ
وكان  باملسابقة.  التقدم  في  السعودية  بطل 
الــعــن الـــذي خسر الــــدوري اإلمــاراتــي وكــأس 
دون  تأهله  لحسم  للفوز،  بحاجة  املحترفن 
املتأهل  الــجــيــش  مــع  األهــلــي  لنتيجة  الــنــظــر 
السعودي  الفريق  بفوز  انتهت  والتي  سلفا 
على أرضه 2-صفر. وتصدر الجيش - الفائز 
نقاط  بعشر  املجموعة   - مؤخرا  قطر  بكأس 
يليه الــعــن بنفس الــرصــيــد. ولـــدى األهــلــي - 
الذي فاز مؤخرا بدوري املحترفن السعودي 
ــقـــاط فــي  نـ ــا - تـــســـع  ــــرة مـــنـــذ 32 عـــامـ ألول مـ
املركز الثالث ليودع البطولة بجانب ناساف 
السعودية  وضمنت  نــقــاط.  بخمس  املــتــذيــل 
مــقــعــدا فـــي دور الــســتــة عــشــر بــتــأهــل الــهــال 
الذي تجاوز محنته األخيرة، وفاز 2-1 على 
املتصدر تراكتور سازي اإليراني في مسقط.
)رويترز(

بشكل رائع، لكن الكل يستحق الثنائي وليس 
هــذيــن الــاعــبــن فــقــط«. وتــابــع قــائــا »أبــقــانــا 
أنــدريــه ايـــغـــووداال فــي املـــبـــاراة خـــال الــشــوط 
يــرام.  مــا  األول عندما كانت األمـــور على غير 

كانت بداية كاي قاسية لكنه عوض الحقا«.
داميان  الخاسر، سجل  للفريق  بالنسبة  أما 
الثالث،  الربع  ليارد 25 نقطة بينها 17 في 
ــولـــوم 22 نـــقـــطـــة. -  ــــاي مـــاكـ ــاف ســــي جـ ــ ــ وأضـ
وفــي تورونتو  لـــوري.  مــن  سلة استعراضية 
أوف«  »الــــبــــاي  أدور  فــــي  ــرى  ــ أخــ وبــــمــــبــــاراة 
اإلقـــصـــائـــيـــة، اســتــجــمــع مـــيـــامـــي هـــيـــت قــــواه 
ــي لــلــتــغــلــب عــلــى  ــافــ ــاج إلـــــى وقـــــت إضــ ــ ــتـ ــ واحـ

-102 رابـــتـــورز  بصعوبة  تــورونــتــو  مضيفه 
96 ليتقدم 1-صفر في نصف نهائي املنطقة 
الشرقية، ويواصل التقدم نحواألدوار املقبلة. 
وعلى ملعب »ايــر كندا سنتر« وأمــام 19800 
مــتــفــرج، ســرقــت ســلــة رائـــعـــة مـــن كــايــل لـــوري 
األضواء في املباراة، عندما كان فريقه متأخرا 
الكرة وســددهــا من قبل خط  90-87، فاستلم 
ليفرض  النهاية  امللعب مع صافرة  منتصف 
لــــوري في  وقــتــا إضـــافـــيـــا، مـــع الــعــلــم ان أداء 
املـــبـــاراة لـــم يــكــن جــيــدا عــلــى غــــرار تــســديــدتــه 
فــنــجــح 3 مــــرات فــقــط مــن 13 مــحــاولــة، إال أن 
كرته األخــيــرة عــادت بفريقه إلــى املــبــاراة من 
جــديــد.  وبــرغــم الــزخــم املــعــنــوي الـــذي حصل 
عليه تورونتو جراء هذه السلة الرائعة، نجح 
ليتقدم  متتالية  نقاط  بثماني  بالرد  ميامي 
ويتقدم   ،96-102 املــواجــهــة  يحسم  ثــم   90-98
الــتــي تستكمل  السلسلة  مــبــاريــات  أولـــى  فــي 
الــيــوم الخميس فــي املــبــاراة الــثــانــيــة. وأشــاد 
املدير الفني مليامي إيريك سبولتسار بالقوة 
الذهنية لاعبيه بعد إهــدارهــم فــوزا كــان في 

ــال ســبــولــســتــرا: »بــعــد ثاثية  مــتــنــاولــهــم »وقــ
كايل لوري أظهرنا قوة ذهنية رهيبة للعودة 
الوقت اإلضافي، وأنا فخور  والسيطرة على 
جــدا بــاملــجــمــوعــة«. وكـــان السلوفيني غــوران 
الفائز  الفريق  لــدى  مسجل  أفضل  دراغيتش 
مــع 26 نقطة الـــى جــانــب الــنــجــم دوايــــن وايــد 
)24 نــقــطــة(، والــتــقــط العـــب االرتـــكـــاز حــســان 
لألفضل  بالنسبة  أما  متابعة.   17 وايتسايد 
ضمن صفوف الفريق الخاسر، فقد تألق العب 
فاالنسيوناس  يــونــاس  الــلــيــتــوانــي  االرتـــكـــاز 
مسجا 24 نقطة و14 متابعة وأضاف ديمار 

ديروزان 22 نقطة وتيرنس روس 19 نقطة.
يشار إلى أن الثنائي راسل وستبروك وكيفن 
دورانــت قد قــادا فريقهما اوكاهوما سيتي 
ثاندر إلى انتزاع فوز ثمن من مضيفه سان 
ملعب  على  االثــنــن   97-98 سبيرز  انطونيو 
»اي تي اند تي سنتر« وامام 18418 متفرجا 
في املواجهة الثانية بينهما في الدور الثاني 

من الباي اوف ضمن منافسات البطولة.
)فرانس برس(

فوز صعب لغولدن ستيت بالدوري األميركي للسلةالعين والهالل يحسمان التأهل لثمن نهائي أبطال آسيا
حّول غولدن ستيت 

ووريورز تأخره بفارق 11 
نقطة إلى فوز بنتيجة 
110-99على ترايل باليزرز

)Getty( إكرامي: من شابه أباه فما ظلم

جانب من مباراة العين اإلماراتي )كريم صاحب/فرانس برس(

األهلي  مرمى  حــارس  الشحات،  إكرامي  نجل  هو  إكرامي  شريف 
األسبق وأحد أفضل الحراس في التاريخ، يواجه عدة تحديات سواء 
في المنتخب أو في ناديه خالل الفترة األخيرة بجانب حرب الشائعات 

التي تطاوله من حين آلخر.. التقيناه وأجرينا معه هذه المقابلة

ــادة على  ــ فــعــنــدمــا نــحــقــق الـــفـــوز تــنــهــال اإلشــ
الــاعــبــن والــجــهــاز الــفــنــي، ومـــع أول تــعــادل 
رأســا على عقب،  ــاع  أو هزيمة تنقلب األوضـ
ويصبح مــارتــن يــول »مــاعــنــدوش فــكــرة« عن 
الـــكـــرة، والـــاعـــبـــون مــتــخــاذلــون وغــيــرهــا من 

االتهامات.

ــة عــمــاد متعب األخــيــرة مع  ■ مــا تعليقك عــلــى أزمـ
مارتن يول؟

ــر أخـــذ أكــبــر مــن حجمه وأرى أن األزمـــة   األمـ
ــة.. ومـــتـــعـــب حــــــرص عـــلـــى الــــخــــروج  ــلـ ــعـ ــتـ ــفـ مـ
لــوســائــل اإلعــــام وتــوضــيــح تفاصيل واقــعــة 
مباراة يانج أفريكانز، حيث طلب من محمد 
أبو العا التأكيد على أن مارتن يول هو من 
طلب إجراء اإلحماء، وعندما أكد أبو العا له 
قــام متعب باإلحماء  ذلــك  الــخــواجــة طلب  أن 

دون مشكلة.

■ لكن متعب طلب تحديد مصيره في األهلي وهدد 
بالرحيل؟

ــزا من  عــمــاد مــتــعــب العـــب كــبــيــر وأعــتــبــره رمــ
رموز األهلي والكرة املصرية كلها، وأرى أنه 
قادر على اتخاذ القرار املناسب دون اإلساءة 
لتاريخه أو لألهلي الذي يعد بيته وصاحب 
أو خـــروج عن  تــجــاوز  الــفــضــل عليه دون أي 

النص.

■ نفتح ملف منتخب مصر، هل تعتقد أن إصابتك 
األخيرة تسببت في عودة عصام الحضري مجددا؟ 
هذا السؤال يجب أن يوجه إلى الجهاز الفني 
أن يعود حــارس  للمنتخب ألنــه مــن الصعب 
ــام الــــحــــضــــري لــصــفــوف  كـــبـــيـــر بـــحـــجـــم عــــصــ
لإلصابة  تعرض  ،بعدما  بالصدفة  املنتخب 
ــعــــدادا  ــتــ ــنــــة اســ ــفــــراعــ ــأة قـــبـــل مـــعـــســـكـــر الــ ــجــ فــ
أفــريــقــيــا 2017  أمـــم  تــصــفــيــات  فــي  لنيجيريا 

بأيام.

مباريـات
      األسبـوع

الحضري بخل علّي بالنصيحة.. 
وعودته ال تزعجني

الشناوي لن يلعب لألهلي 
وأرفض إثارة الفتنة بيننا

ال أفكر في السينما 
ألنني لست وسيمًا 

■ الــبــعــض يـــردد أن عـــودة الــحــضــري ســتــؤثــر على 
فرصك في املنتخب؟

ــع ذلـــــك ألن جـــهـــاز املـــنـــتـــخـــب يــتــبــنــى  ــوقــ ال أتــ
ــي املــنــتــخــب  ــد فــ ــديـ ــتـــجـ ســـيـــاســـة اإلحــــــــال والـ
والنزول بمعدل األعمار هذا من ناحية، ومن 
ناحية أخرى أنا واثق في إمكاناتي وقدراتي 
الـــتـــي جــعــلــتــنــي الــــحــــارس رقــــم 1 تــقــريــبــا في 

املنتخب. 

■ لــكــن هــنــاك مــن يطلق عــلــى أحــمــد الــشــنــاوي لقب 
الحارس األول واألوحد في مصر؟

مـــن وجـــهـــة نــــظــــري،  فـــي الـــســـنـــوات األخـــيـــرة 
وتحديدا منذ 2010، انتهت ظاهرة »الحارس 
األوحد« في مصر، بمعنى أن الكرة املصرية 
عاشت فترة استمرت قرابة 10 سنوات تعرف 
ظــاهــرة »الـــحـــارس األوحـــــد«، فمنذ 98 حتى 
الفراعنة  نـــادر السيد هــو حـــارس  2004 كــان 
ــد، ثــم جـــاء عــصــام الــحــضــري ليحتكر  ــ األوحـ
..لكن األمر  اللقب منذ 2006 حتى 2010  هذا 
ــنـــوات تــقــريــبــا، بــعــدمــا  ــر 4 سـ انــتــهــى فـــي آخــ
الــشــنــاوي نتقاسم هذا  أنــا وأحــمــد  أصبحت 

اللقب تقريبا.

بينك  املنافسة محصورة  بــأن  ■ نشعر من كالمك 
وبني الشناوي فقط؟

أقــول ذلــك بحكم األمــر الواقع  أنــا  بالطبع ال.. 
فـــي الـــســـنـــوات األخــــيــــرة، لــكــن الـــبـــاب مــفــتــوح 
بقوة على عرين  ينافسنا  ألي حــارس جديد 
الـــفـــراعـــنـــة، وبــــا شـــك ســيــكــون املــنــتــخــب هو 

الفائز األول.

■ هــــل تـــرحـــب بــســيــاســة الـــــــدور فــــي املــنــتــخــب مــع 
الشناوي؟

فـــي مصلحة  هـــذا  أن  الــفــنــي  الــجــهــاز  رأى  إذا 
املــنــتــخــب.. فـــأنـــا ســـأكـــون أول املـــوافـــقـــن ولــن 

أعترض أبدا.

■ قــلــت إن عــالقــتــك بـــالـــشـــنـــاوي مــمــيــزة مـــــاذا عن 
الحضري؟

الــحــمــد لــلــه تجمعني بــالــشــنــاوي وغـــيـــره من 
املــهــدي سليمان ومحمد  املــرمــى مثل  حـــراس 
الــشــنــاوي ومحمد عـــواد عــاقــة مميزة خالية 
من »النفسنة« أو »الغيرة«،  وعادة ما أتحدث 
معهم قبل وبعد املباريات، ونتبادل النصائح 
والدعم املعنوي وأحرص على ذلك من جانبي 

أملــس هذا  لــم  أنني  ألنني أكبر منهم سنا، إال 
األمـــــر مـــن جـــانـــب عـــصـــام الـــحـــضـــري؛ فــهــو لم 
يساعدني أبدا ولم ُيقدم لي النصيحة يوما ما.

■ أنت متهم بالهروب من مباريات املنتخب  املصري 
من حني آلخر، ما ردك؟

مـــن يــتــهــمــنــي بـــذلـــك هـــم املـــرضـــى الــنــفــســيــون 
والحاقدون، ولو قدمت لهم األشعة والتحاليل 
الـــتـــي تــثــبــت إصـــابـــتـــي لـــن يــصــدقــونــي مهما 
أن  فــي قلوبهم مــرضــا، فهل يعقل  حـــدث؛ ألن 
أهــــرب مــن أي مـــبـــاراة وأدعــــي اإلصـــابـــة حتى 
أجلس في منزلي أربعة أو ستة أسابيع على 
ــذه االتـــهـــامـــات  ــتـــدت عــلــى هــ ــل، لــكــنــنــي اعـ ــ األقــ
والــــشــــائــــعــــات، ولـــــم تـــعـــد تـــنـــال مــــن عــزيــمــتــي 
ــا بــاالجــتــهــاد  ــمـ وإصـــــــــراري، وأرد عــلــيــهــم دائـ
والــتــركــيــز واإلخــــــاص والــــعــــودة أفـــضـــل مما 

كنت. 

■ هـــل تـــرى أنـــك تــدفــع ثــمــن أن والـــــدك هـــو إكــرامــي 
حارس األهلي سابقا؟

ــا تــعــرضــت لــلــظــلــم بسبب  أحـــيـــانـــا وكـــثـــيـــرًا مـ
ــــدي هـــو إكـــرامـــي الــشــحــات أحـــد أفــضــل  أن والـ

حــــراس األهــلــي ومــنــتــخــب مــصــر.. فــهــنــاك من 
ــــدي،  ــلـــي بــســبــب والـ ــال إنـــنـــي ألـــعـــب فـــي األهـ قــ
وإنــنــي مــفــروض عــلــى الـــنـــادي بسببه وكــام 
آخر، لكنني لم أعد ألتفت إليه ألنني واثق في 
إمــكــانــاتــي بــشــدة كما أنــنــي اســتــفــدت مــن هذا 

الهجوم لصالحي وبطريقتي.

■ كيف؟
عــاهــدت نفسي أن أتــخــطــى مــســتــوى وتــاريــخ 
إنني  يقولوا  أن  على  الجميع  ألجــبــر  والـــدي، 
ال ألــعــب بــاملــجــامــلــة، وأحــــب أن أوضــــح أنــنــي 
حصلت على بــطــوالت قــاريــة أكثر مــن والــدي 
ــك ولــن  ــد يــتــحــدث عـــن ذلــ مـــع األهــــلــــي، وال أحــ

يتحدث أحد إال عن السلبيات فقط.

■ أخيرًا، هل من املمكن أن تتجه للتمثيل والفن مثل 
والدك؟

يـــرد ضــاحــكــا: بــالــطــبــع ال، فــالــســيــنــمــا حاليا 
كما  كبير،  أصبحت مختلفة وتجارية بشكل 
أنني ال أمتلك املوهبة وال الوسامة املطلوبة، 
لكن والدي كان وسيما للغاية، وكان معشوق 

البنات في مصر.

شريف إكرامي مولود في )1 يوليو 
1983( حارس مرمى نادي األهلي 

ومنتخب مصر

■ ■ ■

 سبق له اللعب لنادي فيينورد 
الهولندي

■ ■ ■

 كان يتمنى السير على خطى والده 
إكرامي الشحات حارس مرمى 

النادي األهلي السابق

■ ■ ■

شارك مع املنتخب املصري في بطولة 
العالم للشباب عام 2001 باألرجنتني، 

وساهم في فوز الفراعنة بامليدالية 
البرونزية

نبذة
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أجراها مجدي طايل



رياض الترك، حسام أسامة

ســيــطــر بــــايــــرن مـــيـــونـــخ األملـــانـــي 
ــاراة تــمــامــا فـــي الــشــوط  ــبــ عــلــى املــ
من  مــدريــد  أتلتيكو  وحــــرم  األول 
الــحــصــول عــلــى الـــكـــرة، وضــغــط عــلــى مــرمــى 
ــثـــر مــــن فـــرصـــة حــقــيــقــيــة  ــنـــع أكـ الـــخـــصـــم وصـ
لــلــتــســجــيــل، لــكــن دفــــاع »األتـــلـــتـــي« كــــان ســدًا 
منيعا جعله يصمد أمام كل الهجمات، وبدا 
واضحا أن النادي »البافاري« ُيهاجم من كل 
األطــــراف مــن أجـــل فــك »شــيــفــرة« هـــذا الــدفــاع 
اإلســبــانــي الــحــديــدي الــقــوي. وبــعــد الضغط 
في  بايرن ميونخ نجح  الــذي صنعه  الكبير 
هـــز الــشــبــاك عـــن طــريــقــة ركــلــة حــــرة ســددهــا 
اتجاهها  غيرت  ألونسو،  تشابي  اإلسباني 
بقدم املدافع خيمينيز وهزت شباك الحارس 
ــنــــادي »الـــبـــافـــاري«  ــُيـــعـــادل الــ يــــان أوبـــــــاك، لـ
ــام فـــي املـــبـــاراتـــن، وبــعــد دقـــائـــق قليلة  ــ األرقــ
حــصــل بــايــرن مــيــونــخ عــلــى فــرصــة ملضاعفة 
النتيجة بهدف ثان عن طريق ركلة جزاء، لكن 
أوبــاك تصدى لتسديدة موللر على مرتن، 

لُيبقي على آمال النادي اإلسباني.
في الشوط الثاني دخل بايرن ميونخ بنفس 
من  مدريد  أتلتيكو  مرمى  وهاجم  األســلــوب 
مــدريــد استعمل  أتلتيكو  لــكــن  الــجــهــات،  كــل 

أتلتيكو 
إلى النهائي

نجح أتلتيكو مدريد في الوصول إلى نهائي دوري أبطال أوروبا للمرة الثانية 
بايرن ميونيخ األلماني بفارق األهداف،  في ثالثة مواسم، بعد أن أقصى 
على الرغم من فوز النادي األلماني )2 - 1( في مباراة اإلياب، إال أن مجموع 

المباراتين كان )2 - 2(، وأفضلية األهداف ألتلتيكو

3031
رياضة

تقرير

ــن خــــال هــجــمــة مــرتــدة  ســـاحـــه الـــفـــتـــاك، ومــ
واحــــدة بــقــيــادة املــهــاجــم الــفــرنــســي غــريــزمــان 
واإلســبــانــي تــوريــس، روض غــريــزمــان الكرة 
لــتــوريــس الــــذي أعـــادهـــا إلــيــه بــطــريــقــة أكــثــر 
لينفرد  آخر مدافعن،  رائعة تمريرة بن  من 
ويسدد  نوير  بالحارس  غريزمان  الفرنسي 

الكرة في الشباك ويعادل النتيجة )1 – 1(.
نجح بايرن ميونخ في تسجيل الهدف الثاني 
الذي لم يكن كافيا لتأهل النادي »البافاري« 
إلــــى املــــبــــاراة الــنــهــائــيــة، لــيــحــافــظ أتــلــتــيــكــو 
مدريد على نتيجة مجموع املباراتن )2 - 2( 

ويتأهل إلى النهائي.

لقطات من المباراة
ــادة كـــامـــيـــة عــنــيــفــة بــــن مــــدرب  وقـــعـــت مــــشــ
أتلتيكو مدريد اإلسباني، دييغو سيميوني 
وبـــايـــرن مــيــونــيــخ األملـــانـــي بــيــب غـــوارديـــوال، 

على خلفية  وذلــك  الفنية،  املنطقة  على خــط 
ــزاء لصالح  احــتــســاب حــكــم املـــبـــاراة ركــلــة جــ
الــنــادي »الــبــافــاري«. وبــعــد احــتــســاب الحكم 
ركلة جزاء لبايرن ميونيخ، احتج سيميوني 
ــر الـــذي أسفر  كــثــيــرًا عــنــد الــحــكــم الـــرابـــع، األمـ
عن حصول مشادة كامية مع مدرب النادي 
»الـــبـــافـــاري« غــــوارديــــوال، لــيــتــدخــل ريــبــيــري 
ويمنع سيميوني من التقدم نحو غوارديوال.
وأمـــســـك ريــبــيــري بــســيــمــيــونــي، حــتــى تــدخــل 
مدافع »الروخيبانكوس« خوان فران وأبعد 
ريــبــيــري عـــن مـــدربـــه األرجــنــتــيــنــي، فـــي وقــت 
تــابــع ســيــمــيــونــي احــتــجــاجــه عــلــى التحكيم 
وسط غضب شديد وتاسن كامي مع دكة 

بدالء بايرن ميونيخ.
في املقابل أنقذ حــارس أتلتيكو مدريد، يان 
أوبــــاك، فــريــقــه مــن انــهــيــار كــامــل قــبــل نهاية 
الــشــوط األول، وذلـــك بــعــد أن صــحــح أخــطــاء 
مدافعه خيمينيز، الذي تسبب بالهدف األول، 
وكـــاد أن يتسبب بــالــهــدف الــثــانــي فــي ظــرف 
خمس دقائق. وبعد أن سيطر بايرن ميونيخ 
ــدة 30 دقــيــقــة،  ــاراة بــشــكــل كـــامـــل ملــ ــبــ عــلــى املــ
نــجــح الــنــادي »الــبــافــاري« فــي إحــــراز التقدم 
الــذي ســدد ركلة  عن طريق تشابي ألونسو، 
الجزاء،  حرة بعد خطأ على مشارف منطقة 
حيث غيرت الكرة اتجاهها بعد أن ارتطمت 
بــأقــدام خيمينيز. وبــعــد خمس دقــائــق فقط 
الجزاء،  داخــل منطقة  ارتكب خيمينيز خطأ 
حيث شّد قميص خافي مارتينيز، ليحتسب 
الحكم التركي ركلة جزاء للنادي »البافاري«، 
لــكــن الـــحـــارس الــعــمــاق يـــان أوبــــاك تصدى 
لـــهـــا. وعـــلـــى الـــرغـــم مـــن عــــدم تــقــديــمــه األداء 
ــــاب نــصــف نــهــائــي  األفـــضـــل خــــال مـــبـــاراة إيـ
دوري أبطال أوروبا أمام بايرن ميونيخ، إال 
أتلتيكو  مــدافــع  مــاريــا خيمينيز  أن خوسيه 
مدريد الشاب، تعملق بتشتيت رائع، أنقذ به 
مرماه من تلقي هــدف ثــان في الشوط األول 
القاتلن  الخطأين  خيمينيز  وعـــّوض  للقاء. 
بـــعـــدمـــا شـــتـــت عـــرضـــيـــة رائــــعــــة مــــن املــهــاجــم 
األملـــانـــي تـــومـــاس مــولــر مـــن الـــوضـــع طــائــرًا، 
روبــرت  املنفرد  البولندي  إلــى  قبل وصولها 
لــيــفــانــدوفــيــســكــي، لــيــوقــف خـــطـــورة هجمة 
الــنــادي الــبــافــاري، فــي لقطة ذكـــرت جماهير 
كرة القدم بمهارات أسطورة الدفاع اإليطالي 

أليساندرو نيستا. 

الصحف اإلسبانية: أتلتيكو يعاني 
ويتأهل لنهائي ميالنو

أشادت الصحف اإلسبانية باملستوى الجيد 
الـــذي ظهر بــه أتلتيكو مــدريــد اإلســبــانــي في 
مــواجــهــة إيــــاب نــصــف نــهــائــي دوري أبــطــال 
أوروبـــا أمــام بــايــرن ميونخ، بعدما نجح في 
الــتــأهــل إلــــى الــنــهــائــي، بــالــرغــم مـــن هــزيــمــتــه 
بــهــدفــن مــقــابــل واحــــــد، وذلـــــك بــفــضــل فـــوزه 
ذهـــابـــا بــهــدف نــظــيــف. وعـــنـــون مــوقــع »آس« 
خبره الرئيسي بعد املباراة بـ«اإليمان بالحلم 

سيميوني 
قدم للعالم فريقًا 

يستحق االحترام

رانييري: الفرق الغنية ستسيطر على لقب الدوري لسنوات 
قادمة

الغنية ستسيطر على  إنجلترا  أندية  أن  ليستر سيتي  مــدرب  رانييري  يعتقد كالوديو 
الدوري اإلنجليزي املمتاز لكرة القدم في العقدين القادمني على الرغم من مسيرة فريقه 
عن  )بي.بي.سي(  البريطانية  اإلذاعــة  هيئة  ونقلت  الكبار.  بني  األول  لقبه  نحو  املفاجئة 
املدرب اإليطالي البالغ عمره 64 عامًا قوله »األموال الطائلة تصنع فرقًا كبيرة وفي املعتاد 
الفرق الكبيرة تفوز. اآلن نستطيع أن نقول، إن ذلك يحدث في 99 في املائة من الوقت. 
»وأضاف بعد أن انتزع فريقه اللقب، يوم اإلثنني، بعدما كان مرشحًا بنسبة 1 لكل خمسة 
الــقــادم سيكون األمــر كذلك وملــدة 10 أو 20 عامًا   آالف فــي مكاتب املــراهــنــات »املــوســم 

لن يتغير«.

ديلما روسيف: عدم االستقرار السياسي 
لن يؤثر على األولمبياد

روسيف،  ديلما  البرازيلية  الرئيسة  وعــدت 
منصبها،  من  إقالتها  احتمال  تواجه  التي 
حرجة  »فترة  في  »ناجحة«  أوملبية  بألعاب 
ــخ الـــــبـــــالد«، وذلــــــك عــنــد  ــاريــ ــي تــ بـــالـــفـــعـــل فــ
وصـــــول الــشــعــلــة األوملـــبـــيـــة إلــــى بــرازيــلــيــا. 
وقــالــت روســيــف خــالل االحــتــفــال بوصول 
الــشــعــلــة مــن الــيــونــان عــن طــريــق سويسرا 
فــي مــا يعتبر بــدايــة الــعــد الــعــكــســي لـــدورة 
ــو دي  األلـــعـــاب األوملـــبـــيـــة الــصــيــفــيــة فـــي ريــ
استقرار  عــدم  بفترة  نمر  »نــحــن  جــانــيــرو: 
وحرجة  جــدًا  بفترة صعبة  نمر  سياسي. 
للغاية في تاريخ البالد وتاريخ الديمقراطية، 
حار  ترحيب  أفضل  البرازيل ستقدم  لكن 
ــــزوار األجــانــب ألنــنــا قمنا  بــالــريــاضــيــني والـ

بتهيئة كل الظروف«.

فيفا يوسع إيقاف ساخو على نطاق دولي
الــدولــي لكرة القدم )فيفا( نطاق عقوبة اإليــقــاف املبدئي ملــدة 30 يومًا  وســع االتــحــاد 
في  إثر سقوطه  اإلنجليزي  ليفربول  مدافع  مامادو ساخو  الفرنسي  على  املفروض 
املنافسات  الدولي ويشمل جميع  إلى املستوى  ليمتد  املنشطات  للكشف عن  اختبار 
واملباريات الودية والرسمية للعبة الشعبية. وقرر االتحاد األوروبي لكرة القدم إيقاف 
ساخو )26 يومًا( مؤقتًا ملدة 30 يومًا بعد سقوطه في اختبار للكشف عن املنشطات 
خضع له عقب مباراة فريقه في إياب دور الستة عشر للدوري األوروبي أمام مانشستر 
يونايتد في مارس/ آذار املاضي. وقال االتحاد الدولي في بيان، إن العقوبة أصبحت 

اآلن تشمل جميع املنافسات واملباريات املحلية والدولية سواء كانت ودية أو رسمية.

رافائيل نادال ال يفضل مواجهة ديوكوفيتش 
في نهائي مدريد

نــادال،  رافائيل  اإلسباني  التنس  أقر العب 
ــي مـــبـــاراتـــه األولــــــى بــبــطــولــة  عــقــب فـــــوزه فـ
مـــدريـــد لـــأســـاتـــذة، عــلــى الـــروســـي آنـــدري 
»يــفــضــل  ــه  أنــ  ، و3-6   3-6 كــوزنــيــتــســوف 
ــتــأكــيــد« مـــواجـــهـــة أي العــــب آخــــر غير  بــال
الــصــربــي نـــوفـــاك ديــوكــوفــيــتــش، املصنف 
ــلــدور الــنــهــائــي.  األول عــاملــيــًا، حـــال تــأهــلــه ل
ــــرح نـــــادال عــقــب تــأهــلــه لــثــمــن نــهــائــي  وصـ
مدريد »أريد أن أفوز بأكبر عدد ممكن من 
املباريات، لست من هؤالء األشخاص الذين 
يقولون أكاذيب، أنا شخص صادق في ما 
أقوله. إذا وصل ديوكوفيتش للنهائي وأنا فيه، سيكون هذا نبأ عظيمًا. فعندما تواجه 

الالعب األفضل في العالم تكون حظوظك أقل. إذا تعني علي مواجهته، فبكل سرور«.

دي خيا أفضل العب في مانشستر 
للموسم الثالث على التوالي

اخــتــيــر الـــحـــارس اإلســبــانــي ديــفــد خــيــا أفــضــل العـــب، هـــذا الـــعـــام، فــي صــفــوف نــادي 
مانشستر يونايتد اإلنجليزي للموسم الثالث تواليا. وسبق أن حصل دي خيا )25 
عامًا( على الجائزة في موسمي 14/2013 و15/2014 وقد انضم هذا املوسم أيضًا 
للتشكيلة املثالية للبريميير ليغ. وقال الدولي اإلسباني عقب تسلمه الجائزة من املدير 
الفني لـ«الشياطني الحمر« الهولندي لويس فان جال »الفوز بهذه الجائزة ثالثة مواسم 
الجميع  أن أشكر  أريــد  للغاية.  أنــا سعيد  إنــه شــرف حقيقي.  رائـــع،  أمــر  لهو  متتالية 

وخاصة املشجعني«.

النادي  عمالقة  أحــد  اليوم  وهــو  العام 2008،  منذ  صفوفه 
مــبــاراة وســجــل فيها 14 هدفًا،  إذ لعب 245  »الــكــتــالــونــي، 
الفترة  البطوالت في  الــذي حقق  الفريق  أحــد ركائز  وكــان 
فهو  الدولية  ملسيرته  2015(.وبالنسبة   -  2009( الذهبية 
مباريات،  تحت 20 سنة سبع  الــبــرازيــل  منتخب  مــع  لعب 
العام  في  البرازيلي  املنتخب  مع  أساسيًا  العبًا  أصبح  ثم 
حوالي  »السيليساو«  مــع  اآلن  حتى  ألفيش  ولعب   ،2006
89 مــبــاراة، سجل فيها سبعة أهــداف، وهــو سيشارك مع 

املنتخب البرازيلي في األلعاب األوملبية.
وبلغ مجموع مباريات النجم البرازيلي ألفيش حوالي 659 
مباراة سجل فيها 39 هدفًا مع كل األندية التي لعب معها، 
لقب  باهيا  مــع  فهو حقق  ألفيش،  إنــجــازات  وعلى صعيد 
الدوري في العام 2001 ولقب الكأس عامي 2001 و2002. 
ومـــع إشبيلية حــصــد لــقــب كـــأس مــلــك إســبــانــيــا فــي الــعــام 

ولقب   ،2007 العام  في  اإلسباني  »السوبر«  ولقب   ،2007
الدوري األوروبي في مرتني )2006 و2007(، باإلضافة إلى 

لقب »السوبر« األوروبي في العام 2006.
الــدوري  لقب  إذ حصد  ألقابا كثيرة،  ومــع برشلونة حقق 
 ،)2015  ،2013  ،2011  ،2010  ،2009( أعـــوام  اإلســبــانــي 
ولقب كأس ملك إسبانيا أعوام )2009، 2012، 2015(، لقب 
»السوبر« اإلسباني أعوام )2009، 2010، 2011، 2013(، 
ــوام )2009،  ــا أعــ ــ بــاإلضــافــة إلـــى لــقــب دوري أبــطــال أوروبـ
 ،2009( أعــوام  األوروبـــي  »السوبر«  ولقب   ،)2015  ،2011
2011، 2015(، وأخيرًا لقب مونديال األندية أعوام )2009، 
كوبا  لــقــب  حــقــق  الــدولــي  الصعيد  وعــلــى   .)2015  ،2011
القارات  كــأس  ولقب   ،2007 العام  في  البرازيل  مع  أميركا 

)2009، 2013(، ولقب مونديال الشباب 2003.
رياض...

إنه النجم البرازيلي املشاغب الذي دائمًا ما ُيثير الجدل على 
مواقع التواصل االجتماعي، هو مدافع برشلونة اإلسباني، 
دانــي ألفيش. هــو أحــد نجوم كــرة الــقــدم فــي إسبانيا وفي 
الــعــالــم، مــدافــع شـــرس وصــاحــب ملــســات ســحــريــة فــي خط 
الــذيــن يــمــولــون املهاجمني بكرات  الــهــجــوم، ومــن املــدافــعــني 
بينية إلى داخل منطقة الجزاء.بدأ ألفيش مسيرته الكروية 
مــع فــريــق باهيا الــبــرازيــلــي فــي الــعــام 2001، واســتــمــر مع 
مــبــاراة وسجل  لعب 25  حــيــُث  الــعــام 2002،  الفريق حتى 
هدفني، انتقل ألفيش في العام 2002 إلى إشبيلية اإلسباني 
وبقي مع النادي »األندلسي« حتى العام 2008، إذ لعب 175 
مباراة سجل فيها 11 هدفًا، ومنذ ذلك الحني أصبح ألفيش 

واحدًا من نجوم كرة القدم في العالم.
هـــذه الــنــجــومــيــة لفتت انــتــبــاه الــكــثــيــر مــن أنــديــة كـــرة الــقــدم 
في  يلعب  لكي  ألفيش  ويخطف  برشلونة  ليتقدم  العاملية، 

داني ألفيش

على هامش الحدث

اخترنا اليوم في 
فقرة وجه رياضي 

النجم البرازيلي 
داني ألفيش 

مدافع برشلونة، 
الذي يوصف 

بالنجم المشاغب

أتلتيكو مدريد 
يعبُر من األراضي 
)Getty( األلمانية

دوري  ببطولة  للفوز  األبــرز  المرشح  اإلسبانية  العاصمة  فريق  أضحى 
أبطال أوروبا، وذلك استنادًا للقاعدة التي عرفتها البطولة األوروبية في 
السنوات القليلة الماضية، والمتمثلة في تتويج الفريق، الذي يُقصي 
مدرب فريق بايرن ميونخ الحالي، اإلسباني بيب غوارديوال من البطولة، 
بلقب أمجد الكؤوس األوروبية، إذ في كل مرة أقصي غوارديوال من 
دوري األبطال، نجح الفريق الذي أقصاه في حصد لقب األبطال الغالي 

في نهاية المشوار.

ُمقصي غوارديوال يُتوج

وجه رياضي

الفريق  يصل بأتلتيكو للنهائي«، وأكــدت أن 
عانى في الشوط الثاني من الهجوم الكاسح 
ــارت إلـــى أن الــفــرنــســي أنــطــوان  ــ لــبــايــرن، وأشـ
غريزمان والسلوفيني يان أوبــاك كان لهما 
الفضل األكبر في التأهل إلى نهائي البطولة 
القارية، الذي سيقام في ميانو في 28 مايو/
أيــــار الـــجـــاري. وكــــان عـــنـــوان مــوقــع »مـــاركـــا« 
لــــإشــــادة بـــالـــحـــارس أوبـــــــاك، الـــــذي تــصــدى 

ديــبــورتــيــفــو« املـــبـــاراة بــالــتــاريــخــيــة، وأكـــد أن 
أتلتيكو عانى من أجل الحفاظ على النتيجة 
التي تؤهله إلى نهائي ميانو، وشددت على 
أن هدف غريزمان كان من األسباب الرئيسية 
في قنص البطاقة املؤهلة للمباراة النهائية، 
وأن ســيــطــرة الــبــايــرن عــلــى شــوطــي املـــبـــاراة 
ــرمـــت الــشــبــكــة  أنــهــكــت العـــبـــي الـــفـــريـــقـــن، وحـ
الدفاعية املحكمة للمدرب األرجنتيني دييغو 

ــبـــراعـــة لـــركـــلـــة جــــــزاء مــــن املـــهـــاجـــم األملـــانـــي  بـ
توماس مولر، ونجح في إبعاد أكثر من كرة 
خطيرة حافظت لفريقه على التأهل، وذكرت 
أن املــديــر الــفــنــي اإلســبــانــي بــيــب غـــوارديـــوال 
ــع الـــبـــايـــرن دون  أنـــهـــى مــســيــرتــه الـــقـــاريـــة مــ
بــأي بطولة، حيث خــرج مــن نصف  التتويج 
أمام  مناسبات وجميعها  ثــاث  في  النهائي 
فرق إسبانية. ووصف موقع صحيفة »موندو 

الثالثة  لــلــمــرة  الــبــافــاري  الــفــريــق  سيميوني 
على التوالي من التأهل للنهائي.

أمــا عــنــوان مــوقــع صحيفة »ســبــورت« فجاء 
مــقــتــضــبــا، حــيــث اكــتــفــى بـــ«أتــلــتــيــكــو مــدريــد 
يقصي بايرن غوارديوال ويتأهل للنهائي«، 
وأكدت أن املعاناة كانت أفضل طريقة للتأهل 
بالنسبة ألتلتيكو، خاصة وأن هجوم بايرن 
لم يتوقف من الدقيقة األولى وحتى األخيرة.

يتوقع خبراء التسويق الرياضي أن يجني ليستر سيتي ما بني 150 و250 مليون جنيه 
استرليني )220 و365 مليون دوالر( بعد تتويجه املثير بالدوري اإلنجليزي املمتاز لكرة 
اقتصادية هائلة كما هو متوقع، بعدما  ليستر من دفعة  القدم. كما ستستفيد مدينة 
كتب فريقها أحد أروع قصص النجاح الرياضي وبات مصدر إلهام للعالم. ورغم األرباح 
الكبيرة التي سيجنيها ليستر إال أن طريقًا طويال ينتظره لالنضمام لصف األندية الثرية 
في العالم، في وقت سيصنع الظهور األول لليستر في دوري أبطال أوروبا فارقًا هائال، 

حيث سيضم إلى خزينته 36 مليون جنيه استرليني.

صورة في خبر

365 مليون دوالر أرباح!
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جزيرة غوريه الواقعة على بعد كيلومترات عن العاصمة السنغالية داكار تشهد على أبشع جريمة في تاريخ اإلنسانية، وهي 
العبودية، فمن هنا جرى نقل ماليين األفارقة نحو العالم الجديد )أميركا(

جزيرة غوريه
مرفأ ترحيل ماليين األفارقة نحو العبودية

داكار ــ بشير البكر

على  الواقعة  غوريه  جزيرة  تعد 
بــعــد كــيــلــومــتــرات عـــن الــعــاصــمــة 
الشاهد  املــكــان  داكـــار  السنغالية 
اإلنسانية  تــاريــخ  فــي  أبــشــع جريمة  على 
ــرى نــقــل  ــ ــا جــ ــنـ ــبــــوديــــة، فـــمـــن هـ ــي الــــعــ ــ وهــ
ــة نــحــو الــعــالــم الــجــديــد )  ــارقــ مـــايـــن األفــ
ــــرون، وألن املــأســاة  أمــيــركــا( خـــال عـــدة قـ
ال تــــزال تــعــيــش حــتــى الــيــوم فــي أكــثــر من 
مكان في العالم، ثمة من يعتقد جازما من 
السنغالين بأن أصوات ضحايا العبودية 
الــذيــن تــم سوقهم مــن هنا، ال تــزال تتردد 
ــاء الــجــزيــرة الــتــي صـــارت متحفا  فــي أرجــ
أن عدد  والــافــت  الــســنــغــال،  زوار  يقصده 

الزوار من األفارقة يفوق عدد األجانب.
وحن يزور الغريب الجزيرة يذهب األمر 
ببعض الناس هنا للطلب إليه ألن يصغي 
جيدا كي يسمع الصوت، وثمة بعض آخر 
يقول إن األصـــوات ال تعلو إال فــي أوقــات 
ــــان يـــتـــم تــســفــيــر  مــعــيــنــة كـــالـــفـــجـــر، حــــن كـ
في  قليا  التقدم  األمــر  يتطلب  أو  اآلالف، 
ابتلعت  التي  األمـــواج  تعلو  البحر، حيث 
ــر، ووســــــط كــل  ــفـ املــــايــــن فــــي طـــريـــق الـــسـ
الزائر  يجد  والتداعيات  التهويمات  هــذه 
نــفــســه وقــــد انـــســـاق وراء الــحــكــايــة وأخـــذ 
يحاول إصاخة السمع لعله يلتقط بعض 
ــــوات الــتــي تــبــددت وســـط هدير  تــلــك األصـ
يــدرك  أن  يلبث  ال  لكنه  األطلسي،  املحيط 
ــــوات إنــمــا تــأتــي مــن داخــلــه،  أن هـــذه األصـ
كنوع من التعاطف مع املاين الذين القوا 
ذلك املصير املرعب وكناية عن األلــم على 
اســـتـــمـــرار الــعــبــوديــة بــأشــكــال كــثــيــرة في 
أفريقيا تكافح  تــزال  الــيــوم، حيث ال  عالم 
الــذي  االستعمار  مــن  استقالها  أجــل  مــن 
واملرض  الفقر  في  وأغرقها  ثرواتها  نهب 

واألمية والديون. 
جــزيــرة غــوريــه )goree( أو جــزيــرة غــوري 
ــرافــــي بــن  ــغــ ــا الــــجــ ــهـ ــعـ هـــــي ضـــحـــيـــة مـــوقـ
مرفأ  تشكل  ولكونها  والــجــنــوب،  الشمال 
ــن هـــنـــا جـــاء  ــ ــو الـــســـفـــن، ومـ طــبــيــعــيــا لـــرسـ
اســمــهــا الــــذي يــعــنــي املــيــنــاء الــجــيــد. تقع 
فــي املــحــيــط األطــلــســي، وتــبــلــغ مساحتها 
28 هكتارا، قبالة سواحل داكار على بعد 
3.5 كــيــلــومــتــرات عــن الــيــابــســة، وتــعــد في 
كــافــة الـــروايـــات، مــن الــقــرن الخامس عشر 
األكبر  املركز  عشر،  التاسع  القرن  ولغاية 
لـــتـــجـــارة الــعــبــيــد فـــي الـــســـاحـــل األفــريــقــي 
ومحطة وسوقا لبيع وشراء العبيد. وقد 
»خضعت على التوالي لسيطرة البرتغال 
وهـــولـــنـــدا وإنـــجـــلـــتـــرا وفـــرنـــســـا، مـــا جعل 
أحــيــاء  بــن  بالتناقض  تتميز  هندستها 
ــازل تـــجـــار الــرقــيــق  ــنــ الــعــبــيــد املــظــلــمــة ومــ

األنيقة« حسب توصيف اليونسكو. 
ــن مــنــتــصــف الـــقـــرن  وشـــكـــلـــت الــــجــــزيــــرة مــ
ــتــــاســــع  الـــــخـــــامـــــس عــــشــــر إلــــــــى الــــــقــــــرن الــ
ــيـــة لــلــنــفــوذ  ــتـــراتـــيـــجـ عـــشـــر املـــنـــطـــقـــة االسـ
االستعماري في املنطقة، ومكانا للتنافس 
بن الدول التي كانت تتسابق على تجارة 
الــعــبــيــد، وتـــوالـــى عــلــى احــتــالــهــا كـــل من 
البرتغالين عام 1444م ثم الهولندين عام 
 Good Rade 1617م حيث سموها غود ريد
الحالي  االســم  جــاء  ومنه  الجيد(  )امليناء 
الفرنسيون  عليها  استولى  ثم  للجزيرة، 
عــــام 1677م، ولــكــن نــشــأ بـــن الــفــرنــســيــن 

هوامش

)Getty( من هنا على جزيرة غوريه، كان األفارقة يُشحنون في السفن عبيدًا إلى فرنسا والبرتغال وإنجلترا وأميركا

الجزيرة  حــول  مــريــر  نـــزاع  والبريطانين 
تم حله في معاهدة أميان 1802م، بعدها 
أضـــحـــت خـــاضـــعـــة لــلــســيــطــرة الــفــرنــســيــة 

حتى استقال السنغال عام 1960. 
وكـــانـــت الـــجـــزيـــرة تــمــثــل الــنــقــطــة األخـــيـــرة 
إلــى أوروبــا  أفريقيا  العبيد من غــرب  لنقل 
أثـــر فيها يشهد على  واألمــيــركــيــتــن، وكـــل 
هذه املأساة التي دامت قرابة أربعة قرون، 
وهـــنـــاك أقـــيـــم تــمــثــال عــلــى أرض الــجــزيــرة 
لــتــخــلــيــد ذكـــــرى ضــحــايــا تـــجـــارة الــعــبــيــد. 
ويؤكد املؤرخون أن عدد األشخاص الذين 
إلى  غـــوري  جــزيــرة  أفريقيا عبر  مــن  نقلوا 
القارة األميركية يتراوح بن ستن مليونا 
ومــــائــــة مـــلـــيـــون شـــخـــص، هـــــذا بـــاإلضـــافـــة 
إلـــى مــايــن مــن الــذيــن قــضــوا أثــنــاء رحلة 
ــن عــانــوا  ــريـ ــذاب وهــــم فـــي الــســفــن، وآخـ ــعـ الـ
مـــن األمـــــراض فــرمــى بــهــم تــجــار الــنــخــاســة 
في البحر، وكذلك الذين قضوا نحبهم في 
الجزيرة قبل نقلهم  الشاقة داخل  األشغال 
 
ّ
فـــي رحــلــتــهــم إلــــى الـــعـــالـــم الـــجـــديـــد. ولــكــن
فــي صدقية  الــغــربــيــن يشككون  املــؤرخــن 
هذا األرقــام ويعتبرون أنها تحمل مبالغة 
كبيرة، ذلك أن مناطق أخرى في القارة مثل 
جــنــوب أفــريــقــيــا كــانــت نــقــاط انــطــاق لنقل 

األفارقة نحو األميركيتن. تعتبر الجزيرة 
اليوم بمثابة محج عاملي رمزي شاهد على 
ــزال تــجــّســد حتى  تــاريــخ الــعــبــوديــة، و«ال تـ
الــيــوم رمــــزًا لــاســتــغــال الــبــشــري ومــوطــنــا 
لــلــمــصــالــحــة«، وذلــــك وفـــق مــا ورد فــي عــام 
الــيــونــســكــو، حن  إعـــان منظمة  فــي   1978
وضعتها على الئحة مواقع التراث العاملي، 
ومن يزور الجزيرة يجد أنها منطقة عامرة 
ــدة من  واحــ وتــعــد  آالف،  عـــدة  فيها  يعيش 
مقاطعات العاصمة داكار، وحسب روايات 
سكان محلين فقد تم هدم غالبية املساكن 
الـــتـــي كـــانـــت تـــســـتـــخـــدم كـــمـــراكـــز النــتــظــار 
الترحيل، وتم اإلبقاء على واحد منها على 
ــات بــمــثــابــة مــتــحــف  ــ شـــاطـــئ األطـــلـــســـي وبــ
احتجاز،  عنابر  مــن  يتشكل  وهــو  صغير، 
وأسلحة وقيود لأليدي واألرجــل ووسائل 
ــة، وحــــتــــى غــــرفــــة خـــاصـــة  ــ ــيـ ــ ــــدائـ تــــعــــذيــــب بـ
بأبواب  الكبير  املنزل  هذا  وبني  باألطفال. 
مــشــرعــة قــبــالــة الــبــحــر عـــام 1780 الحتجاز 
»املـــعـــتـــقـــلـــن« مــــن الـــجـــنـــســـن ومـــــن جــمــيــع 
األعمار قبل ترحيلهم. وال تتجاوز مساحة 
للنساء،  مــربــعــة. عنبر  أمــتــار   6.76 الــغــرفــة 
وعــنــبــر لــألطــفــال، وعــنــبــر لــلــفــتــيــات، وآخـــر 
للرجال، باإلضافة إلى عنابر للمتمردين. ال 

ارتفاع سقفه 0.8 متر. ويستخدم  يتجاوز 
الرقيق،  وتــرحــيــل  بيع  كنقطة  العنبر  هــذا 
حـــيـــث تـــبـــدأ الــعــمــلــيــة بــمــقــايــضــة الــرقــيــق 
عن  الضحايا  ترحيل  ثــم  ومــن  بالبضائع، 
طريق باب الاعودة الشهير، وهو البوابة 
الخلفية للدار املطلة على املحيط األطلسي. 
ــام هـــذا الــبــيــت ينتصب تــمــثــال »حــريــة  وأمــ
الــعــبــيــد« الـــذي يمثل فــتــاة أفــريــقــيــة تعانق 
فتى أفريقيا كسر القيود، رافعا رأسه نحو 
ســمــاء الــســنــغــال. تــمــثــال يــعــبــر عـــن نــهــايــة 
زمن الــرق، نفذه الفنان من جزر املارتينيك 
جوادولوبو عام 2002. ويبرز تحت التمثال 
طبل كبير. والفكرة الفنية التي أراد الفنان 
التعبير عنها هي أن الطبول حينها كانت 
تــســتــخــدم لـــجـــذب الـــنـــاس وخـــروجـــهـــم من 
مخابئهم في الغابات، فيتم اختطافهم إلى 

رحلة املوت أو االستعباد.
فـــي طــريــق الـــعـــودة إلــــى داكــــــار، بــانــتــظــار 
الـــعـــبـــارة الـــتـــي تـــقـــوم بـــرحـــلـــة كــــل نــصــف 
ساعة فــي االتــجــاهــن، تحوم فــوق امليناء 
طيور سوداء، ليست بالغربان. لها حجم 
النوارس، طيور ال تليق إال باملأساة التي 
عــانــاهــا األفــارقــة الــذيــن عــاشــوا على هذه 

األرض  قرونا عدة.

تقع جزيرة غوريه 
في املحيط األطلسي، 
وتبلغ مساحتها 28 
هكتارا، قبالة سواحل 
داكار على بعد 3.5 

كيلومترات عن اليابسة.

■ ■ ■
من القرن الخامس 
عشر ولغاية القرن 

التاسع عشر،  كانت 
املركز األكبر لتجارة 
العبيد في الساحل 

األفريقي.

■ ■ ■
تشير اإلحصائيات إلى 
أن أكثر من 100 مليون 
أفريقي رحلوا كعبيد 

إلى العالم الجديد، 
أميركا.

باختصار

سعدية مفرح

املقطعة،  للجثامني  الدامية  من كل صور مدينة حلب 
واألشالء املتناثرة، والدماء التي تسيل وتسيل وتسيل 
طوال األيام القليلة املاضية، استفزتني صورة واحدة، 
كما لم تفعل غيرها من الصور األخــرى، على الرغم 
من أنها أقلها دموية، وعلى الرغم من أن الجثث فيها 
ليست واضــحــة، وبــدت بعيدة فــي عمق الــصــورة. أما 
التي  العريضة  االبتسامة  فهو  فيها  األبـــرز  العنصر 
علوش،  كنانة  السورية،  التلفزيونية  املراسلة  أبدتها 
الــصــورة  تلك  لنفسها  تلتقط  وهــي  هاتفها،  لعدسة 
بقدرتها  يــبــدو،  كــمــا   ،

ً
مــتــبــاهــيــة »الــســيــلــفــي«،  بطريقة 

على التطبيع مع املوت بهذا الشكل املريع، فظهرت تلك 
التي ذهبت إلى ساحات املوت بكامل زينتها،  املذيعة 
وكــأنــهــا وحـــش حــقــيــقــي، تتشفى بــالــضــحــايــا الــذيــن 
البراميل، ربما  تحولوا إلى جثث مشوهة بانفجارات 
من دون أن تعرفهم وتتلمظ، وهي تشم رائحة الدماء 

البريئة السائلة تحت قدميها وتبتسم.  
، الحروب التي ال تخلف 

ً
نادرة جدًا، إن لم تكن مستحيلة

وراءهــا ضحايا من األبرياء. ولذلك، ال منطق حقيقي 

ومنطلقاتها.  دوافعها  كانت  مهما  حــرب،  أي  للحرب، 
إيماننا  مــع  أبـــدًا  يتناقض  وال  ومــفــهــوم،  هــذا حقيقي 
 أوحد نحو إقرار الحقوق، 

ً
بضرورتها أحيانًا، سبيال

والدفاع عنها في جو سالم إنساني حقيقي. لكن هذا، 
أيضًا، ال يجعلها كحرٍب عادلٍة حربًا جميلة، وال يجعل 
من صورتها صورة مثالية، فما بالك إن كانت أساسًا 
حربًا »نذلة«، وال أخالقية يشنها الطاغية وأعوانه، بكل 
مــا يملكون مــن عــدة وعــتــاد بــالــضــرورة ضــد الشعب 
ــــزل، بــالــضــرورة، بــأســبــاٍب وألهـــــداٍف تــخــص ذلــك  األعـ
يظنون،  كما  لهم،  وتضمن  وحدهم،  وأعوانه  الطاغية، 

سنوات إضافية مدة بقائهم في كراسي الحكم؟  
هذه هي صورة الحرب التي يشنها الطاغية السوري 
ضد شعبه منذ أعوام، ويسّوقها لآلخرين، باعتبارها 
املسلحة  والجماعات  اإلرهـــاب  مــا يسمى  حربًا ضــد 
التي وجــدت في األراضــي السورية جغرافيا صالحة 
الغريب  القتال بحجج مختلفة.  على  والــتــدّرب  للقتال 
أن من يستخدمون حجج الطاغية نفسها في الدفاع 
أو  ينسون  الالأخالقية ضد شعبه،  وعــن حربه  عنه، 
لبالده.  يتناسون مسؤوليته وحــده عن كل ما حدث 
فــعــنــدمــا يــنــفــون مــســؤولــيــة الــنــظــام عـــن كـــل املــآســي 

وتهجير  قتل  الــســوري من  الشعب  بأبناء  التي حلت 
وتدمير وتشريد، وينسبون كل ذلك ملا يطلقون عليه 
الجماعات اإلرهابية التي احتلت سورية منذ أكثر من 
خمس سنوات، ال يدرون أنهم يقدمون سببًا إضافيًا 
إلدانة طاغيتهم، فرئيس غير قادر على حماية بالده، 
وأبناء شعبه، من مجرد جماعات مسلحة ال يستحق 
أن يبقى أكثر مما بقي حاكمًا لهم، وعليه أن يتنحى 
 من  

ً
ما دام قد فشل في أداء أولى مهماته رئيسًا، بدال

العمل، بالقوة القصوى ملكينته اإلعالمية، على تسويق 

نزهة،  بأنها  في سورية  الجميع  أحرقت  التي  الحرب 
تنتهي كــل فــقــرة جــديــدة منها بــتــوزيــع االبــتــســامــات 
ــة مع  ــقـــاط صــــور »الــســلــيــفــي« املــــروعــ ــتـ الـــدمـــويـــة، والـ
 على االنتصارات 

ً
الضحايا، ونشرها على العالم دليال

التي  الــحــرب  تلك  وعــلــى سهولة  واألكـــيـــدة،  املستمرة 
انتصر فيها مئات املرات من دون أن تنتهي.

في ابتسامة كنانة علوش صورة واضحة املعالم لنظام 
الطاغية السوري، بل ولكل أنظمة الطغيان في التاريخ، 
أنــه الوقود  الــذي هو نقيض الحياة يعني  حيث املــوت 
الحياة.  قيد  على  األنظمة  تلك  مثل  الستمرار  األمثل 
ولهذا، ال يمكن أن نصّدق أن تلك االبتسامة تعبر عن 
فرٍح ما، كما هو املعنى املتوقع ألي ابتسامة، حتى وإن 
كان فرحًا مزيفًا، بقدر ما تعبر عن انحطاط أخالقي، 
يتناسب مع االنحاط السياسي الذي أفرزه بهيئة تلك 
املرأة املسكينة حقًا، فال يمكن ألمرأٍة تجد نفسها وقد 
أصبحت هي الصورة املثالية لنظام  سياسي حاكم، 
كــنــظــام الــطــاغــيــة، وتــبــادر إلـــى تــصــويــر نفسها بتلك 
البشاعة، وهي تبتسم، إال إن كانت مسكينة تستحق 
الشفقة، وكفى بصورتها تلك عقابًا فوتوغرافيا لها 

يالحقها العمر كله بقسوة االنحطاط. 

»سيلفي« المسكينة كنانة

وأخيرًا

في ابتسامة كنانة علوش 
صورة واضحة المعالم لنظام 

الطاغية السوري، بل ولكل 
أنظمة الطغيان في التاريخ
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