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عيسى باّلطه... إلى مترجم شاب
ينتمي عيســى بالطــه إلى جيل مؤســس في الثقافــة الفلســطينية والعربية 

المعاصرة، هنا وقفة مع تجربته وخالصاته في فن الترجمة. ]24ـ25[

عثمان المختار

تــدل معطيــات اليــوم األول مــن ملعركــة تحريــر 
الفلوجة من ســيطرة تنظيم »الدولة اإلســامية« 
)داعــش(، التــي انطلقــت فجر أمــس اإلثنني، على 
أنهــا ســتكون طويلــة، مــع عــدم تحديــد ســقف 
زمنــي لهــا، وســط تقــّدم بطيء للقــوات العراقية. 
ولــم تنجــح القــوات املشــتركة فــي الوصــول إلــى 
حــدود املدينــة الســكنية حتــى عصــر أمــس، إذ 
كانــت املعــارك ال تــزال تــدور علــى ُبعــد بضعــة 
فيهــا،  الســكنية  األحيــاء  أول  عــن  كيلومتــرات 

القــوات حققــت تقّدمــا فــي مناطــق  إال أن هــذه 
محيطة بالفلوجة. وأعلن قائد عمليات »تحرير 
الســاعدي  الوهــاب  عبــد  الفريــق  الفلوجــة« 
»العربــي الجديــد«، أنــه لــم يتــم تحديــد ســقف  لـ
الفلوجــة حتــى اآلن، مؤكــدًا أن«  زمنــي ملعركــة 
هنــاك تقّدمــا فــي محــاور املعركــة«، معتبــرًا أن 
املعركــة »واحــدة من املعــارك الفاصلة مع داعش 

في العراق«. 
ع العقيد الركن محمد املوســوي، 

ّ
من جهته، توق

من قيادة الفرقة الثامنة في الجيش العراقي، أن 
تســتمر املعركــة وقتــا أطول مــن املتوقع، معتبرًا 

»العربــي الجديــد« أن »التقــّدم ببطء  فــي حديــث لـ
أفضل لتقليل الخسائر البشرية«. وبدوره، قال 
عضــو مجلــس املحافظــة، حميــد أحمــد هاشــم 
»العربــي الجديــد«، إّن »املرحلــة األولــى ملعركــة  لـ
تحرير الفلوجة ُرسمت لها حدود ثابتة ال يمكن 
تجاوزها من قبل القوات العراقية«، موضحا أن 
»هــذه القوات لــم تدخل حدود الفلوجة، والعملية 

هي استكمال تطويق املدينة«.
فقــال  الزوبعــي،  رافــد  العشــائري  القيــادي  أمــا 
علــى  تركــز  »الخطــة  إن  الجديــد«،  »العربــي  لـ
تطويــق املدينــة مــن ثاثــة محــاور وتــرك املحور 

الخالديــة  جزيــرة  باتجــاه  للمدينــة  الشــمالي 
وصحراء الثرثار مفتوحا، ملنح فرصة للتنظيم 
لانســحاب مــن املدينــة«، موضحــا أّن »الهــدف 

هو حماية املدنيني«.
وتثير مشاركة مليشيات »الحشد« في املعركة 
اعتراضــات ومخــاوف، فيمــا كشــفت مصــادر 
»العربــي الجديــد« أن هذه املعركة »تأتي كخطة  لـ
إلعــادة  العبــادي  حيــدر  الحكومــة  رئيــس  مــن 
توحيــد املليشــيات«، إذ إنــه وضــع جميع القوى، 

أمام األمر الواقع، في إعانه املعركة.
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سياسة

  شرق
      غرب
كيري والفروف بحثا 

»العمليات المشتركة« 
في سورية

الــروســيــة،  الخارجية  وزارة  أعلنت 
أمــس االثــنــن، أن »وزيـــر الخارجية 
)الـــصـــورة(، بحث  سيرغي الفـــروف 
مــع نــظــيــره األمــيــركــي جـــون كــيــري، 
للقيام  مــوســكــو  مــقــتــرحــات  هاتفيًا 
حن، 

ّ
املسل ضــد  مشتركة  بعمليات 

الــــذيــــن ال يـــلـــتـــزمـــون بـــوقـــف إطــــاق 

الــنــار فــي ســوريــة«. وأكـــد البيان أن 
»الفـــــــــروف دعـــــا واشـــنـــطـــن لــتــنــفــيــذ 
ــل بــــــن جــبــهــة  ــفــــصــ ــالــ وعـــــــودهـــــــا بــ
ــة، الــتــي  ــارضــ ــعــ ــرة وقــــــوى املــ ــنـــصـ الـ
ــتـــحـــدة«.  ــات املـ ــ ــواليـ ــ تــــراهــــن عـــلـــى الـ
ــار الــبــيــان إلــــى أن »مــحــور  ــ كــمــا أشـ
املــبــاحــثــات تــركــز حـــول الــوضــع في 
ســـوريـــة، بــمــا فـــي ذلـــك االقــتــراحــات 
الــروســيــة بــمــنــع تــنــقــات املسلحن 

واألسلحة عبر الحدود التركية«.
)رويترز(

استئناف الجلسات 
المباشرة في 

محادثات الكويت
ــت، أمــــــــس االثـــــــنـــــــن، فــي  ــ ــفـ ــ ــؤنـ ــ ــتـ ــ اسـ
السام  مــشــاورات  جلسات  الكويت 
اليمنية التي ترعاها األمم املتحدة، 
بــعــدمــا تــعــثــرت لــســتــة أيــــام، وجــرى 
اســـتـــئـــنـــافـــهـــا بـــعـــد حــــصــــول الـــوفـــد 
الـــحـــكـــومـــي عـــلـــى ضـــمـــانـــات أمــمــيــة 
ــر جــهــود  ــ بــــااللــــتــــزام بـــمـــطـــالـــبـــه، إثــ

وساطة بذلتها قطر والكويت. 
وأوضـــحـــت مــصــادر يمنية مــرافــقــة 
للمشاركن في املحادثات لـ«العربي 
الـــحـــكـــومـــة  أن »وفـــــــــدي  ــــد«،  ــديـ ــ ــــجـ الـ
مشتركة،  جلسة  عقدا  واالنقابين 
بــــحــــضــــور املــــبــــعــــوث األمـــــمـــــي إلــــى 
اليمن، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، 
وجـــرى خــالــهــا االســتــمــاع لكلمات 
من رؤســاء الوفود حــول التطورات 

املختلفة«.
 )العربي الجديد(

اليمن يعلن توقيف 7 
سفن إيرانية

ــر الــــثــــروة الــســمــكــيــة فــي  ــ ــلـــن وزيــ أعـ
الــيــمــن، فــهــد ســلــيــم كــفــايــن، إيــقــاف 
بـــاده لسبع ســفــن إيــرانــيــة توغلت 
فــي مــيــاه خليج عــدن ووصــلــت إلى 
ملمارسة  سقطرى  أرخبيل  سواحل 
ــقــــانــــونــــي، مــعــتــبــرًا  ــيـــر الــ ــيـــد غـ الـــصـ
أن ذلـــك انــتــهــاكــا لــلــقــوانــن الــدولــيــة 

وعبث بالثروة السمكية اليمنية. 
)العربي الجديد(

السيول تقتل
20 شخصًا في تعز 

ي، في محافظة تعز 
ّ
أكد مصدر محل

اليمنية، أمس االثنن، انهيار نحو 
30 منزال في األطراف الجنوبية من 
ساكنيها  رؤوس  عــلــى  املــحــافــظــة، 
بسبب سيول األمطار، يوم األحد. 
ــنـــاشـــط اإلعـــامـــي  كـــمـــا أوضـــــــح، الـ
»األمـــــطـــــار  أن  ــــزي  ــــزعـ ــعـ ــ الـ مـــحـــمـــد 
ــيـــول تــســبــبــت فـــي مــقــتــل 20  والـــسـ
شخصًا في منطقة بني عمر، التي 
تــتــبــع مــديــريــة الــشــمــاتــيــن، إحــدى 
مـــديـــريـــات مــحــافــظــة تـــعـــز، وتــبــعــد 

عنها 45 كيلومترًا جنوبًا«.
)العربي الجديد(

مباحثات عسكرية 
أميركية تركية

ــادة الــعــســكــريــة  ــيــ ــقــ ــائــــد الــ أجـــــــرى قــ
األميركية املركزية، الجنرال جوزيف 
ــــورة(، مــبــاحــثــات في  ــــصـ فــوتــيــل )الـ
تــركــيــا، أمـــس اإلثــنــن، بــعــد الــزيــارة 

ــى املـــســـتـــشـــاريـــن  ــ ــا إلــ ــهـ ــام بـ ــ ــتــــي قــ الــ
املوجودين  األميركين  العسكرين 
فــي شمال ســوريــة، وذلــك للتباحث 
»الــدولــة  تنظيم  العمليات ضــد  فــي 
اإلسامية« )داعــش(. ووصل فوتل، 
أمـــس، بــصــورة مفاجئة إلــى أنــقــرة، 
الــرقــة  تــحــريــر  عملية  فــي  للتباحث 
ــــف حـــلـــب الـــشـــمـــالـــي الـــخـــاضـــع  ــ وريـ

لسيطرة »داعش«.
)العربي الجديد(

رامي سويد، أمين محمد

يسيطر الــتــشــاؤم عــلــى املــشــهــد الــســوري في 
الــتــفــاؤل بإمكانية املضي  تــراجــع نــســب  ظــل 
قــدمــًا فـــي الــعــمــلــيــة الــســيــاســيــة الــهــادفــة إلــى 
إيــجــاد حــل ســيــاســي فــي ســـوريـــة، مــع إعــان 
ــة املــســلــحــة في  ــة الـــســـوريـ ــعـــارضـ فــصــائــل املـ
بــيــانــهــا، يـــوم أمـــس األول األحــــد، أنــهــا تفكر 
جديًا باالنسحاب وبشكل كامل من العملية 
السياسية. وأتبع االئتاف السوري املعارض 
ــلــــن فـــيـــه دعــمــه  إعـــــــان الـــفـــصـــائـــل بـــبـــيـــان أعــ
إلى  امليدانية  املعطيات  تشير  كما  موقفها. 
أن النظام السوري وحلفاءه ليسوا في وارد 
»الجنوح للسلم«، وأن الحسم العسكري هو 
الخيار الوحيد أمامهم في الوقت الراهن. وقد 
دفع هذا األمر املعارضة السورية إلى اإلعان 
عن عدم ثقتها بإمكانية نجاح التفاوض في 
حال قررت العودة إليه مرة أخرى. واعتبرت 
الذي  بيانها  في  املسلحة  املعارضة  فصائل 
منه  على نسخة  الجديد«،  »العربي  حصلت 

عادل األحمدي

تــشــهــد مــديــنــتــا عــــدن واملـــكـــا، جـــنـــوب شــرق 
تكرار  مــع  متصاعدًا  أمنيًا  استنفارًا  اليمن، 
هجمات تنظيم »الدولة اإلسامية« )داعش(، 
وتركيزها على استهداف تجّمعات الراغبن 
ــرار  بـــااللـــتـــحـــاق بــالــجــيــش واألمــــــــن، عـــلـــى غــ
ــدث فــــي أحــــــدث هـــجـــومـــن شــهــدتــهــمــا  ــ ــا حـ مــ
عــدن، أمــس اإلثنن، فيما تعيش املكا حالة 
الهجمات  مــن  بمزيد  تــوقــعــات  مــع  استنفار 

لتنظيمي »القاعدة« و»داعش«.
وأوضــحــت مــصــادر محلية وأمنية فــي عدن 
»العربي الجديد«، أن »االنفجار األول عبارة  لـ
ـــذه انـــتـــحـــاري يـــرتـــدي حــزامــًا 

ّ
عـــن تــفــجــيــر نـــف

ناسفًا، كان على منت دراجة نارية في تجّمع 
ــام مـــنـــزل قـــائـــد الـــلـــواء  ــ لــطــالــبــي الــتــجــنــيــد أمـ
العميد  بــــدر،  بمعسكر  املـــعـــروف  ــــدرع،  مـ  39
عبدالله الصبيحي. أما االنفجار اآلخر فوقع 
فــي بــوابــة املــعــســكــر. ونــتــج عــن االنــفــجــاريــن 

 مسلحًا 
ً
ــعــة مــن تسعة وثــاثــن فــصــيــا

ّ
مــوق

مــعــارضــًا، أن اتــفــاق وقـــف األعــمــال العدائية 
الــــذي تـــم إعـــانـــه قــبــل نــهــايــة شــهــر فــبــرايــر/
تمامًا.  املنهار  بحكم  أصبح  املــاضــي،  شباط 
لاتفاق  الراعية  األطـــراف  الفصائل  وأمهلت 
ثــمــاٍن وأربـــعـــن ســاعــة إلنــقــاذ مــا تــبــقــى منه 
وإجــبــار نــظــام بــشــار األســـد على االلــتــزام به 
فــي ريف  داريـــا  ووقـــف هجماته على مدينة 

دمشق ومناطق غوطة دمشق الشرقية.
وهـــــــــددت فـــصـــائـــل املــــعــــارضــــة فـــــي بــيــانــهــا 
بــاســتــخــدام كـــل اإلجــــــــراءات املـــتـــوفـــرة وعــلــى 
جميع جــبــهــات الــقــتــال إلـــى حــن وقـــف نظام 
األســـد هجماته وعـــودة قــواتــه إلــى مواقعها 
قبل بــدء الهجوم على داريــا في الرابع عشر 

من الشهر الحالي. 
مــوقــف الــفــصــائــل القـــى تــأيــيــدًا مــن االئــتــاف 
السورية،  واملــعــارضــة  الــثــورة  لقوى  الوطني 
الذي أعلن في بيان، مساء األحد، دعمه القرار 
ــــذي اتــخــذتــه الــفــصــائــل الــعــســكــريــة وقـــوى  الـ
الجيش السوري الحر بخصوص اتفاق وقف 
مشاركته  عــلــى  مــشــددًا  الــعــدائــيــة،  العمليات 
ملطالبها،  الــكــامــل  ودعــمــه  موقفها  الفصائل 
ومساندته لها في ذلك من دون تحفظ. وحّمل 
ما  وكل  االتفاق  انهيار  »مسؤولية  االئتاف 
يترتب على ذلك، لنظام األسد وحلفائه الذين 
وسيلة  بكل  لخرقه  وسعوا  االتفاق  انتهكوا 
ممكنة من دون أن يترتب على ذلك أي موقف 

دولي جاد«.
وتواصل قوات النظام إلى جانب املليشيات 
الـــتـــي تــســانــدهــا، الـــتـــقـــّدم فـــي غـــوطـــة دمــشــق 
الــشــرقــيــة مــســتــغــلــة »حــــــروب اإلخــــــــوة«. كما 

إن طهران ستقف  أكبر واليتي  الدولية علي 
مــؤكــدًا  أي مــخــطــط لتقسيم ســـوريـــة،  بــوجــه 
على أن الــرئــيــس الــســوري بــشــار األســـد خط 
أنــه ال بديل  أحمر بالنسبة إليــران، ومعتبرًا 
إنهاء  يعني  ال  العسكري  الخيار  وبــأن  عنه، 
األزمـــة الــســوريــة. وخـــال لــقــاء مــع مسؤولن 

، وإصابة عشرات 
ّ

 على األقل
ً
سقوط 41 قتيا

آخــريــن. ومــن بــن القتلى جــنــود مــن مرافقي 
قائد املعسكر، الصبيحي، والذي كان له دور 
بــارز في معارك تحرير عدن من االنقابين 

منتصف العام املاضي«.
وفي بيان له بث على شبكة اإلنترنت، أعلن 
األول  إن  وقـــال  التفجيرين،  تبنّيه  »داعــــش« 
انتحاري يرتدي حزامًا ناسفًا وُيدعى  ذه 

ّ
نف

أبــــو عــلــي الـــعـــدنـــي، الــــذي فــّجــر نــفــســه وســط 
الــــردة«،  »جــنــود  تــجــّمــع، وصــفــهــم التنظيم بـــ
فيما وقع التفجير اآلخر بـ«عبوة ناسفة على 
مكسر.  خـــور  بمنطقة  ــدر«،  بــ معسكر  بــوابــة 
ووصــــــف »داعــــــــش« األهــــــــداف بـــأنـــهـــا تــابــعــة 

»الجيش اليمني املرتد«. لـ
ووقع التفجيران في عدن بعد نحو أسبوع 
ــع فــي  ــ ــاثـــل وقــ ــمـ ــاري مـ ــحــ ــتــ ــلـــى هــــجــــوم انــ عـ
مــديــنــة املــكــا، مــركــز مــحــافــظــة حــضــرمــوت، 
حـــن فـــّجـــر انـــتـــحـــاري نــفــســه وســــط تجمع 
لــطــالــبــي االلـــتـــحـــاق بــمــعــســكــر الـــنـــجـــدة، ما 
ــــى مــقــتــل وإصــــابــــة الــــعــــشــــرات. كــمــا  أدى إلـ
ــيــه الـــهـــجـــوم، 

ّ
أعـــلـــن »داعــــــــش« حــيــنــهــا تــبــن

مشيرًا إلى أن »االنتحاري ُيدعى أبو البراء 
ــاري«، فـــي ثـــانـــي عــمــلــيــة انــتــحــاريــة  األنـــــصـــ
أيام،  التنظيم في حضرموت خال  اها 

ّ
تبن

ذ انتحاري يدعى حمزة املهاجر، 
ّ
بعد أن نف

في 12 مايو/أيار الحالي هجومًا استهدف 
املــكــا، ونتج  فــي  الــدفــاع الساحلي  معسكر 

عنه سقوط قتلى وجرحى.
رّكز 

ُ
وكــان »داعــش« قد دشــن عملياته التي ت

ــّمـــعـــات املـــجـــنـــديـــن مــن  ــهــــداف تـــجـ ــتــ ــلـــى اســ عـ
لطالبي  فــي تجّمع  انــتــحــاري  بتفجير  عـــدن، 

التجنيد فــي 17 فــبــرايــر/شــبــاط املــاضــي في 
إلــى  معسكر رأس عــبــاس فــي عــــدن، مــا أدى 

مقتل وإصابة نحو 60 مجندًا.
ويــســتــغــل »داعــــــش« أوضـــــاع جــنــوب وشـــرق 
اليمن، حيث تشهد املدن حركة تجنيد عقب 
انــهــارت على ضوئها األجهزة  التي  الــحــرب، 
التنظيم كان قد  أن  األمنية والعسكرية. كما 
 13 املناطق هناك في  أصــدر تحذيرًا لسكان 
فبراير املاضي، من »مغبة االلتحاق بالجيش 
والـــشـــرطـــة« لــحــمــايــة مـــا وصــفــهــا »الــقــوانــن 
الوضعية«. واعتبر أن سكان املناطق »هدف 

مشروع له لعملياته التفجيرية«.
وحول تركيز التنظيم على استهداف مراكز 
باحث متخصص بشؤون  اعتبر  التجنيد، 
»الــعــربــي  ــــاب فــي الــيــمــن، فــي حــديــث لـــ اإلرهـ
الجديد«، أن »تنظيم داعش ربما يعتقد أن 
الشباب  إقــبــال  دون  سيحول  التهديد  هــذا 
ــن  عـــلـــى الــتــجــنــيــد فــــي صـــفـــوف قــــــوات األمــ
ــيـــش، خـــصـــوصـــًا فــــي الـــجـــنـــوب الــــذي  ــجـ والـ
الشباب  مــن  كبير  عــدد  لتجنيد  اآلن  يتجه 
ــة والـــعـــســـكـــريـــة الــتــي  ــيـ ــنـ ــــزة األمـ ــهـ ــ ــي األجـ فــ
ستتولى فيما بعد مهمة محاربة اإلرهاب«. 
وأضاف أن »الوصول إلى هذه املراكز سهل، 

املجندين( ال  )أي  االحــتــرازيــة  ألن خبراتهم 
زالت متواضعة، ولهذا السبب تجّمعوا في 
مناطق سبق وأن شهدت عمليات مماثلة«.

ــن الــــافــــت أن تــنــظــيــم »داعــــــــش« هــــو مــن  ــ ومـ
في  االنــتــحــاريــة،  الــهــجــمــات  مختلف  يتبنى 
العرب  في جزيرة  »القاعدة«  تنظيم  أن  حن 
»أنــصــار الــشــريــعــة« هــو األكــثــر  واملـــعـــروف بـــ
نفوذًا في املناطق الجنوبية. وعلى الرغم من 
اختافه مــع »داعـــش« حــول بعض األهـــداف، 
يلتحقون  ومـــن  املــجــنــديــن  اســتــهــداف  أن  إال 
هدفًا  يعتبر  واألمــنــيــة  العسكرية  بــاألجــهــزة 
العديد  تقوله  ملا  وفقًا  للجماعتن،  مشتركًا 
ــانــــات والــــتــــصــــريــــحــــات املـــنـــســـوبـــة  ــيــ ــبــ ــن الــ ــ مـ

لقيادين.
فــي غــضــون ذلـــك، تشهد مدينة املــكــا، مركز 
ــــوت، اســــتــــنــــفــــارًا أمـــنـــيـــًا  ــرمـ ــ ــــضـ مـــحـــافـــظـــة حـ
وعــســكــريــًا فــي مــداخــل املــديــنــة والــعــديــد من 
املــواقــع داخــلــهــا، مــع تــكــرار االشــتــبــاكــات مع 
خايا محسوبة على »القاعدة«، الذي سيطر 
على املدينة ملدة عام كامل، وانسحب مع تقدم 
ــقـــوات الــحــكــومــيــة املــدعــومــة مـــن الــتــحــالــف  الـ

العربي أواخر أبريل/نيسان املاضي.
األول اشتباكات عنيفة  املكا أمس  وشهدت 
»الــقــاعــدة«  بـــن مــجــمــوعــة مــســلــحــة تــابــعــة لـــ
وقوات حكومية انتهت بمقتل 13 من مسلحي 
ــنــــدي مــــن مــنــتــســبــي  ــابــــط وجــ الــتــنــظــيــم وضــ
»قــــوات الــنــخــبــة الــحــضــرمــيــة«،  مـــا يـــعـــرف بـــــ
ــانــــت مـــعـــدة  ــارة مـــفـــخـــخـــة كــ ــ ــيـ ــ وانــــفــــجــــرت سـ
للتفجير في أحــد املــنــازل. وقــال بيان لقيادة 
املنطقة العسكرية الثانية إن املسلحن كانوا 

يستعدون لتنفيذ هجمات فجر األحد.

لــم تــهــدأ اآللــــة الــعــســكــريــة لــلــنــظــام وحــلــفــائــه، 
العاصمة دمــشــق. كذلك  فــي غــرب  وال سيما 
تـــتـــوارد أنــبــاء عــن حــشــود كــبــيــرة ملليشيات 
تــقــاتــل إلــــى جـــانـــب قـــــوات الـــنـــظـــام والـــقـــوات 
هزيمتها  إثــر  حلب،  مدينة  جنوب  اإليرانية 

في بلدة خان طومان أخيرًا.
كما ترافقت االستعدادات العسكرية اإليرانية 
ــع تـــصـــريـــحـــات ســـيـــاســـيـــة تـــصـــعـــيـــديـــة، إذ  مــ
اعــتــبــر قــائــد فــيــلــق الـــقـــدس، الــتــابــع للحرس 
قاسم سليماني،  الجنرال  اإليــرانــي،  الــثــوري 
أمــس اإلثنن إنــه لو لم تساعد إيــران النظام 
السوري، الستطاع تنظيم »داعش« السيطرة 
فيما   تعبيره،  حسب  البلد،  مناطق  كل  على 
ــد اإليـــــرانـــــي لــلــشــؤون  ــرشــ قـــــال مـــســـتـــشـــار املــ

من مركز الدراسات االستراتيجية الروسية، 
أضاف واليتي أن طهران وموسكو تتبادالن 
وجهات النظر وتنسقان بشكل دائم وشفاف 
فــيــمــا يــتــعــلــق بـــالـــشـــأن الــــســــوري وبــقــضــايــا 
املـــنـــطـــقـــة.  وفــــي ظـــل هــــذه املـــعـــطـــيـــات، تــؤكــد 
ــا لــــم تـــحـــســـم بـــعـــد خـــيـــارهـــا  ــة أنــــهــ ــارضــ ــعــ املــ
بالعودة إلى طاولة التفاوض في جنيف في 
جولة رابعة، من املنتظر، في حال انعقادها، 
ــم، وفـــي مقدمتها  ــ الــقــضــايــا األهـ تــنــاقــش  أن 
ــّر  ــة. وتـــصـ ــ ــوريـ ــ ــال الـــســـيـــاســـي فــــي سـ ــقــ ــتــ االنــ
أنــه ال حل سياسي  السورية على  املعارضة 
في سورية مع وجود األسد في السلطة، وأن 
طريق  فــي  األولـــى  الخطوة  تنحيته ستكون 

حل ينهي سنوات املأساة السورية.
وترى شخصيات عدة في املعارضة، تحدثت 
إلــيــهــا »الــعــربــي الـــجـــديـــد«، أن الــنــظــام ليس 
السياسية مستندًا  العملية  إنجاح  نيته  في 
إلـــى دعـــم روســـي وإيـــرانـــي وظــــروف إقليمية 
ودولـــيـــة مــواتــيــة. وتــتــفــق هـــذه الشخصيات 
الدولي ترك سورية  أن املجتمع  على اعتبار 
»الـــنـــزيـــف املـــتـــواصـــل«، إذ يــســتــمــر الــنــظــام  لــــ
ــيـــة في  الـــســـوري إلــــى جـــانـــب الـــقـــوات اإليـــرانـ
ارتــكــاب املــجــازر بــحــق املــدنــيــن، وتــدمــيــر ما 
بــقــي مـــن املــــدن والـــبـــلـــدات الـــســـوريـــة. وتــحــذر 
الــشــخــصــيــات املــعــارضــة نــفــســهــا مـــن انـــزالق 
األوضاع في سورية إلى »مستويات أخطر« 
ربــمــا تــهــدد اإلقــلــيــم كــلــه بــاالنــفــجــار فــي حــال 
اســتــمــر »الــتــراخــي األمــيــركــي« فــي التعاطي 
ــبـــل عــلــى  ــــــــــرك الـــحـ

ُ
ــــوري، و»ت ــســ ــ ــلــــف الــ مــــع املــ

الـــغـــارب ملــوســكــو«، عــلــى حـــد تــوصــيــف هــذه 
الشخصيات.

تفجيرات جبلة 
وطرطوس

معركة 
فاصلة في 

الفلوجة

ــقـــوط 100 قــتــيــل فــــي أربـــعـــة  ــــى سـ ــافــــة إلـ إضــ
 عن إصابة 

ً
تفجيرات استهدفت جبلة«، فضا

الـــعـــشـــرات بــــجــــروح. ووصـــــف عــبــد الــرحــمــن 
التفجيرات بـ«غير املسبوقة« في كل من جبلة 
وطـــرطـــوس »حــتــى أن املــديــنــتــن لـــم تــشــهــدا 

انفجارات بهذا الشكل منذ الثمانينيات«.
ــبـــاوي،  وأوضـــــــح الــــنــــاشــــط، أبـــــو مــلــهــم الـــجـ
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، أن أربـــعـــة تــفــجــيــرات  لــــ
اثــنــان داخــل محطة  وقعت فــي مدينة جبلة، 
املدينة،  الــجــديــد( عند مــدخــل  )الــكــراج  النقل 
وتفجير ثالث عند مؤسسة الكهرباء، ثم رابع 
في قسم اإلسعاف داخل املستشفى الوطني، 
مشيرًا إلــى أن أحدها وقــع في حاجز لقوات 
النظام. وأضــاف أن انفجارات مماثلة وقعت 
فــي مــديــنــة طـــرطـــوس، اســتــهــدفــت خصوصًا 
مفخخة،  بسيارة  أحدها  تم  الجديد،  الكراج 
الــكــراج، بن  بــأحــزمــة ناسفة خـــارج  والبقية 
نهر الغمقة وضاحية األسد، قرب مستشفى 

الباسل، وقرب مركز البريد.

الــطــيــران الـــدولـــي واملــحــلــي وصـــواريـــخ أرض 
-أرض يطلقها الجيش و»الحشد الشعبي«.

ــلــــن قـــائـــد عــمــلــيــات »تـــحـــريـــر الــفــلــوجــة«  وأعــ
»الــعــربــي  الــفــريــق عــبــد الـــوهـــاب الـــســـاعـــدي لـــ
ــه لـــم يــتــم تــحــديــد ســقــف زمــنــي  الـــجـــديـــد«، أنــ
هناك  أن«  مــؤكــدًا  اآلن،  الفلوجة حتى  ملعركة 
تقّدمًا في محاور املعركة لكن لن نضع سقفًا 
ــدة من  املــعــركــة »واحــ أن  لــهــا«، معتبرًا  زمنيًا 

املعارك الفاصلة مع داعش في العراق«.
ــيـــد الـــــركـــــن مــحــمــد  ــقـ ــعـ ـــــع الـ

ّ
مـــــن جـــهـــتـــه، تـــــوق

املوسوي من قيادة الفرقة الثامنة في الجيش 
ــواًل من  الــعــراقــي أن تستمر املــعــركــة وقـــت أطــ
»العربي الجديد«  املتوقع، معتبرًا في حديث لـ
أن »الـــتـــقـــّدم بــبــطء أفــضــل لــتــقــلــيــل الــخــســائــر 
البشرية«، فيما قال عضو مجلس املحافظة، 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«،  ـــ حــمــيــد أحـــمـــد هـــاشـــم لـ
 »املــرحــلــة األولــــى ملــعــركــة تــحــريــر الفلوجة 

ّ
إن

ُرسمت لها حدود ثابتة ال يمكن تجاوزها من 
قبل الــقــوات الــعــراقــّيــة«، موضحًا أن »الــقــوات 
ــــدود الـــفـــلـــوجـــة، والــعــمــلــيــة هــي  لــــم تـــدخـــل حــ

عبسي سميسم، عدنان علي

اهـــتـــزت مــديــنــتــا جــبــلــة وطـــرطـــوس 
الــســوريــتــان صــبــاح أمــــس، اإلثــنــن، 
عــلــى وقـــع انــفــجــارات غــيــر مسبوقة 
نسبيًا  بعيدتن  بقيتا  اللتن  املدينتن،  في 
الــذي يضرب سورية،  عن مسلسل اإلرهـــاب، 
 
ً
ــــد حـــوالـــى 150 قــتــيــا لــيــســقــط فـــي يــــوم واحـ

وعــــشــــرات الـــجـــرحـــى، فـــي الــتــفــجــيــرات الــتــي 
اها تنظيم »الدولة اإلسامية« )داعش(.

ّ
تبن

ــيـــرات مـــتـــزامـــنـــة،  ــفـــجـ ــقـــد ضــــربــــت ســـبـــعـــة تـ فـ
ــنــــف فــــي هـــــذه املــنــطــقــة الــســاحــلــيــة  هــــي األعــ
جنوب  فــي  جبلة  مدينة  الثمانينيات،  منذ 
الــاذقــيــة ومــديــنــة طــرطــوس، مــركــز محافظة 
 
ً
إلـــى ســقــوط 148 قتيا طـــرطـــوس، مــمــا أدى 
وعــشــرات الجرحى على األقـــل، وفــق املرصد 
السوري لحقوق اإلنسان. وقال مدير املرصد، 
إن »ثــاثــة تفجيرات في  الرحمن،  رامــي عبد 
ــفــــرت عــــن مــقــتــل 48 شــخــصــًا،  طــــرطــــوس أســ

عثمان المختار

تدخل معركة الفلوجة يومها الثاني 
ــنـــن،  مـــنـــذ إطـــاقـــهـــا فـــجـــر أمـــــس اإلثـ
وســــط تــحــشــيــد عــســكــري وإعـــامـــي 
ــــادات  ــيـ ــ ــبــــوق وحـــــضـــــور قـ ــيــــر مــــســ عـــــراقـــــي غــ
املعركة  ــواء  أجــ وديــنــيــة  وســيــاســيــة  عسكرية 
الذين بلغ تعدادهم  املقاتلن  لرفع معنويات 
ثاثن ألفًا من الجيش والشرطة واملليشيات، 
ألــف مدني  وســط مصير مجهول لنحو 100 
ــطــعــت عــنــهــم أغــلــب وســائــل 

ُ
داخــــل الــفــلــوجــة ق

التواصل.
ــارك الــــســــاعــــات املـــاضـــيـــة عــلــى  ــعــ ــــزت مــ ــركـ ــ وتـ
واالشتباكات  والــجــوي  الصاروخي  القصف 
بــاألســلــحــة املــتــوســطــة والــخــفــيــفــة والــقــذائــف 
 عن العمليات االنتحارية 

ً
الصاروخية فضا

لتنظيم »الدولة اإلسامية« )داعــش(. وتدور 
املــعــارك في محاور الفلوجة األربــعــة إال أنها 
ــدة فــــي املـــحـــوريـــن الــجــنــوبــي  ــ تـــبـــدو أكـــثـــر حـ
التي  املفتوحة  املــســاحــات  بسبب  والــشــرقــي، 
قد تستخدم كنقطة ضعف للدخول للمدينة. 
وســـجـــلـــت مــســتــشــفــى الـــفـــلـــوجـــة وصــــــول 23 
 من بينهم تسعة أطفال بسبب القصف 

ً
قتيا

ــة، فــيــمــا  ــنــ ــديــ ــلـــى املــ الــــجــــوي الــــصــــاروخــــي عـ
بــلــغ عـــدد الــجــرحــى أكــثــر مــن 40 مــدنــيــًا وفقًا 

لحصيلة أولية.
ولم تنجح القوات املشتركة في الوصول إلى 
حــدود املدينة السكنية حتى عصر أمــس، إذ 
كانت املــعــارك ال تــزال تــدور على ُبعد بضعة 
كيلومترات عن أول األحياء السكنية فيها، إال 
أن هذه القوات حققت تقدمًا في مناطق تحيط 
عراقية  عسكرية  مــصــادر  وكشفت  بــاملــديــنــة. 
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«، أن »الـــقـــوات املــشــتــركــة  لـــ
والريفية  الزراعية  املناطق  في  تقّدمًا  حققت 
والصناعية املحيطة بالفلوجة وهي مناطق 
مفتوحة ال تحوي على أي غطاء«، مشيرة إلى 
أن »داعــش« أوقــع قتلى وجرحى في صفوف 
تلك القوات من بينهم ما ال يقل عن 20 عنصرًا 
مـــن حــــزب الـــلـــه الـــعـــراقـــي بــتــفــجــيــر انــتــحــاري 
بواسطة سيارة مفخخة شرق الفلوجة، الفتة 
إلى أن القوات املشتركة تمكنت من السيطرة 
عــلــى مــجــمــع مــعــامــل الـــحـــراريـــات واالســمــنــت 
فيما  الفلوجة.  7 كيلومترات شرق  ُبعد  على 
قــّدرت مصادر عسكرية سقوط أكثر من ألف 
صاروخ منذ فجر اإلثنن على املدينة من ِقبل 

وتــضــاربــت روايــــات الــنــظــام عــن التفجيرات، 
إذ تحدثت وكــالــة »ســانــا« عــن ســقــوط ثاث 
ــيـــاء فـــي مــديــنــة  قـــذائـــف صـــاروخـــيـــة عــلــى أحـ
انــتــحــاريــان نفسيهما في  فــجــر  جــبــلــة، فيما 
ــكـــراجـــات الـــجـــديـــدة فـــي مــديــنــة طـــرطـــوس،  الـ
وفــجــر انـــتـــحـــاري آخــــر نــفــســه فـــي الــضــاحــيــة 
السكنية مقابل الكراجات الجديدة من الجهة 
الــغــربــيــة ملــديــنــة طــــرطــــوس. وفــيــمــا صـــدرت 
ــداءات لجميع الــنــقــاط الــطــبــيــة فــي املــديــنــة  ــ نـ
للتبرع بالدم، وفتحت مراكز تخزين األدوية 
أبوابها، سارعت بعض وسائل إعام النظام 
الشام« باملسؤولية  »أحــرار  اتهام حركة  إلى 
إعــان وكالة  الرغم من  التفجيرات، على  عن 
»أعماق« التابعة لتنظيم »داعش« مسؤولية 
»طــرطــوس  ونــشــرت صفحة  عــنــهــا.  التنظيم 
اليوم« املوالية للنظام فيديو يظهر شخصًا 
ــه أحــد  ــالـــت إنــ فـــي حــافــلــة مـــدمـــى الــــوجــــه، وقـ

منفذي تفجير جبلة.
بالتزامن  السوري  الساحل  وتأتي تفجيرات 
مع تحرك عسكري ضد التنظيم في الفلوجة 
ــي مـــديـــنـــة ســـرت  ــ ــراق، وفـ ــ ــعـ ــ واملــــوصــــل فــــي الـ
ــوات الـــتـــي تــقــاتــل  ــقــ الــلــيــبــيــة، حــيــث بـــــدأت الــ
التنظيم فــي تلك املــنــاطــق تــحــرز تــقــّدمــًا غير 
مسبوق، في الوقت الذي يجري فيه الحديث 
مدينة  بــاتــجــاه  كــبــرى  ملعركة  التحضير  عــن 

استكمال تطويق مدينة الفلوجة، فيما يجري 
ف ودقيق من قبل طيران التحالف 

ّ
قصف مكث

الدولي والطيران العراقي على أهداف ومقار 
ذ 

ّ
 »القصف ينف

ّ
داعش داخل املدينة«، مبينًا أن

ر على املدنين املتواجدين 
ّ
بدقة تامة ولم يؤث

 »القوات العراقّية 
ّ
داخل املدينة«. وأشار إلى أن

الـــرقـــة أهــــم مــــدن الــتــنــظــيــم فـــي ســـوريـــة، مما 
يرجح أن يكون التنظيم قد قام بهذه العملية 
العسكرية  العملية  على  استباقي  فعل  كــرد 

حضر ضده في سورية.
ُ
التي ت

ومــــــمــــــا يــــــعــــــزز فـــــرضـــــيـــــة قــــــيــــــام »داعــــــــــــش« 
استراتيجيته  مع  توافقها  هو  بالتفجيرات، 
ــي إمــا  الـــتـــي تـــقـــوم عــلــى ثـــاثـــة عـــنـــاصـــر، وهــ
الرخوة  والــخــاصــرات  الجبهات  إلــى  التوّجه 
مصادر  على  السيطرة  محاولة  أو  للخصم، 
القيام بعمليات انتحارية نوعية  أو  الطاقة، 
تضرب عمق مناطق الخصم، وهذه العمليات 
ــات التي  ــ يــقــوم بــهــا التنظيم عــــادة فــي األوقـ
لتثبيت  القوى  موازين  فيها خلخلة  يحاول 
مــنــاطــق نــفــوذ جــديــدة، أو فــي األوقــــات التي 
لتهديد كبير يتهدد وجــوده،  يتعرض فيها 
»داعــش«  أن  كما  حاليًا.  الحاصل  كالتهديد 
ســبــق أن نــفــذ عــمــلــيــات مــمــاثــلــة فـــي مــنــاطــق 
تــابــعــة لــلــنــظــام كــالــعــمــلــيــات االنــتــحــاريــة في 
مدينة حمص، والعمليات التي استهدف بها 

مناطق املعارضة في ريفي إدلب وحلب.
وتــعــلــيــقــًا عــلــى هــــذا املــــوضــــوع، يــقــول عضو 
األمانة املركزية في املجلس الوطني السوري، 
عـــبـــد الــــرحــــمــــن الـــــحـــــاج، إن »تـــبـــنـــي داعـــــش 
لــتــفــجــيــرات الـــســـاحـــل فـــي جــبــلــة وطـــرطـــوس 
كـــــان ســـريـــعـــًا، كـــمـــا أنـــــه بــــخــــاف تــفــجــيــرات 
سابقة تبناها لم يعلن حتى اآلن عن أسماء 
املنفذين، وهذا يلقي بظال الشك على حقيقة 

األمر«.
من جهته، يقول الناشط، أبو ملهم الجباوي، 
وهـــو مـــن مــديــنــة جــبــلــة، إن اجــــــراءات أمنية 
ــفـــرض عــلــى املـــديـــنـــة، مــوضــحــًا أن  ـ

ُ
شـــديـــدة ت

هناك عشرات الحواجز منتشرة على مداخل 
املدينة، وأربــعــة حــواجــز على أطـــراف الكراج 
التفجيرات.  بعض  فيه  وقعت  الــذي  الجديد 
»العربي الجديد«، أن  ويوضح في تصريح لـ
هـــذه الــتــفــجــيــرات هــي األولــــى مــن نــوعــهــا في 
مدينة جبلة، منذ بداية الثورة، وإن كانت قد 
سقطت قبل حوالى عامن عدة صواريخ في 
املحيطة بجبلة، حن كانت فصائل  املناطق 
املعارضة على مقربة نسبيًا من املدينة، قبل 
أن تتمكن قـــوات الــنــظــام مــن إبــعــادهــا خــال 
املــعــارك األخــيــرة بعد الــدخــول الــروســي إلى 
املــوجــودة  ياسمينة،  الناشطة،  أمــا  ســوريــة. 
»الـــعـــربـــي  ــة، فـــتـــقـــول لــــ ــ ــيـ ــ ــــاذقـ ــــي مـــديـــنـــة الـ فـ
الجديد« إن شعورًا شديدًا بالخوف يسيطر 
عــلــى الــســكــان الــنــازحــن فــي املــديــنــة، خشية 
أن يتم االنتقام منهم، مشيرة إلى أنهم غير 
مسلحن خــافــًا ألنــصــار الــنــظــام. وأضــافــت 
أن الــعــديــد مــن االشـــخـــاص، ومــنــهــم والــدهــا، 
يــعــمــلــون خـــارج املــديــنــة، لكنهم ال يــجــرؤون 
على العودة خشية التنكيل بهم على حواجز 
النظام، مع بروز أصوات تتهم النازحن في 
املدينة بالضلوع في التفجيرات أو على األقل 

التعاطف مع منفذيها.
من جهته، يستبعد الناشط اإلعامي، هاشم 
التفجيرات ناجمة عن  أن تكون  حاج بكري، 
قصف مدفعي أو صاروخي لقوات املعارضة، 
ــبـــب عـــــــدم امـــــتـــــاك هـــــــذه الــــفــــصــــائــــل مــن  بـــسـ
قلب  إلــى  تصل  صــواريــخ  الحالية،  مواقعها 
أخيرًا  إبعادها  بعد  النظام،  مناطق سيطرة 
من معظم جبلي األكراد والتركمان، الفتًا في 
حــديــث مــع »الــعــربــي الــجــديــد« إلـــى أن قــوات 
النظام استطاعت تأمن املناطق املوالية من 
القصف، الذي كان يستهدفها من قبل قوات 
املعارضة، خصوصًا تلك التي كانت تتمركز 
وكانتا  والــخــضــراء،  الدغمشلية  قريتي  فــي 
املعارضة  قـــوات  عليها  تسيطر  نــقــاط  أقـــرب 

ملناطق سيطرة قوات النظام في الساحل.
وكان محافظ طرطوس، صفوان أبو سعدى، 
ــالـــب فــــي تـــصـــريـــحـــات لـــوســـائـــل إعــــام  قــــد طـ
»اإلخـــوة  مــحــلــيــة، األهـــالـــي بــعــدم الــتــعــرض لــــ
ــن املـــحـــافـــظـــات، ألن  ــن مــ ــديــ ــوافــ ــيـــوف الــ الـــضـ
ــابـــن لــيــســوا مــن األهـــالـــي املــقــيــمــن في  اإلرهـ
الــتــفــجــيــرات هو  املــحــافــظــة«. ورأى أن هـــدف 
»خــلــق شـــرخ بــن األهـــالـــي وزرع الــفــتــنــة بن 
السورين، وخلق بلبلة وإحــداث خرق أمني 
هـــو األول مـــن نـــوعـــه وســـيـــكـــون األخـــيـــر في 

طرطوس«، كما قال.

املــنــاطــق املحيطة  تــقــّدمــًا ملحوظًا فــي  تــحــرز 
بــالــفــلــوجــة، وتــمــّكــنــت مــن تــحــريــر بــلــدة كرمة 
الفلوجة ومعمل اسمنت الفلوجة بن الكرمة 
ه 

ّ
والفلوجة ومنطقة الشهابي«. وأشار إلى أن

املرحلة  ستبدأ  املرحلة  هــذه  استكمال  »بعد 
الفلوجة مــن قبل  إلــى  الــدخــول  الثانية وهــي 
قـــــوات مــكــافــحــة اإلرهـــــــاب وأفـــــــواج الـــطـــوارئ 

وشرطة الفلوجة وأبناء العشائر«.
الــزوبــعــي، فقال  رافــد  العشائري  القيادي  أمــا 
 »القوات العراقّية تعمل حاليًا على تكثيف 

ّ
إن

الضربات على أهــداف داعــش وتــرك منفذ له 
لانسحاب مــن املــديــنــة«. وأوضـــح الــزوبــعــي، 
 »الــخــطــة تــركــز على 

ّ
»الــعــربــي الــجــديــد«، أن لـــ

تطويق املدينة من ثاثة محاور وترك املحور 
الخالدية  جــزيــرة  باتجاه  للمدينة  الشمالي 
ــًا، ملـــنـــح فــرصــة  ــفـــتـــوحـ ــار مـ ــرثــ ــثــ ــراء الــ ــ ــحـ ــ وصـ
 
ّ
للتنظيم لانسحاب من املدينة«، موضحًا أن
»الــهــدف من هــذه الخطة هو حماية املدنين 
ــد تـــوقـــع خــســائــر فـــي صــفــوف   املـــعـــركـــة قـ

ّ
ألن

املدنين«.
وحـــصـــلـــت »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« عـــلـــى قــائــمــة 
ــة بــالــهــجــوم عــلــى املــديــنــة  ــاركـ الـــجـــهـــات املـــشـ
مــن مــحــاورهــا األربــعــة، وهــي قـــوات الجيش، 
ــة، وجـــــهـــــاز مــكــافــحــة  ــ ــاديــ ــ ــحــ ــ ــة االتــ ــ ــــرطـ ــــشـ والـ
ــاب، والــشــرطــة املــحــلــيــة، وعــشــيــرة البو  ــ اإلرهــ
التي  الشعبي«  »الحشد  ومليشيات  عيسى، 
يرافقها العشرات من عناصر الحرس الثوري 
اإليـــرانـــي الــذيــن ســيــقــدمــون االســتــشــارة لها. 
فــيــمــا تـــتـــواجـــد كــتــائــب مــدفــعــيــة وصـــواريـــخ 
مـــن  ــيــــف  ــثــ كــ ــاء  ــ ــطــ ــ غــ ــــت  ــــحـ تـ دروع  ا  ولـــــــــــــــواء
املروحيات العراقية ومقاتات »إف 16« و»إف 
»الحشد«  مليشيات  وزادت  األمــيــركــيــة.   »18
تــواجــدهــا عــلــى مــشــارف املــديــنــة لــتــكــون هي 
الــقــوة األكــبــر عــدديــًا فــي املــعــركــة، بــعــكــس ما 
وعد به رئيس الوزراء حيدر العبادي وجهاء 
ــيــة بـــــارزة فـــي تــحــالــف 

ّ
ــيــــادات ســن املــديــنــة وقــ

القوى من أن »الحشد« لن تشارك فيها.
وحذرت كتل سياسية وشخصيات عشائرية 
مــن دخـــول مليشيات »الــحــشــد« املــديــنــة بعد 
لانتقام  إيرانية  ما وصفته شعارات  رفعها 
ــلـــه كــســار  ــال الـــشـــيـــخ عـــبـــد الـ ــ ــة. وقــ ــنـ ــديـ مــــن املـ
الشمري، أحد أعضاء مجلس عشائر األنبار، 
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«، إن »دخـــــول »الــحــشــد«  لـــ
املــديــنــة يــعــنــي إعـــدامـــات مــيــدانــيــة للمدنين 
وســرقــة وســطــو وتفجير مـــنـــازل«، الفــتــًا إلــى 
توقيع   100 بأكثر من  مذيلة  »رسالة  توجيه 
العبادي  طالبت  مهمة،  عراقية  لشخصيات 
ــول الــفــلــوجــة  ــدخــ بـــعـــدم الـــســـمـــاح لــلــحــشــد بــ

وتركها خارج املدينة«.
رئــيــس  ــقــــاء وردي،  لــ ــبـــة  ــنـــائـ الـ ــالـــبـــت  طـ كـــمـــا 
الوزراء بمنع دخول تلك املليشيات للفلوجة، 
مؤكدة في بيان أن »أعــداد القوات العسكرية 

واستعداداتهم تكفي لتحرير املدينة«.
ــيـــة كــشــفــت أن  لـــكـــن مــــصــــادر ســيــاســيــة عـــراقـ
الفلوجة »يأتي كخطة  الهجوم املفاجئ على 
ــبـــادي إلعــــــادة تــوحــيــد املــلــيــشــيــات«.  مـــن الـــعـ
الــشــأن الداخلي  وقــالــت مــصــادر مطلعة على 
»العربي الجديد«، إن  »التحالف الوطني«، لـ لـ
العبادي وضع جميع القوى، ال سيما األحزاب 
الشيعية، أمام األمر الواقع، في إعانه معركة 
أمس  مساء  انطلقت  التي  الفلوجة«  »تحرير 
ــد.  وقـــال الــقــيــادي فــي مليشيا »الحشد  األحــ
الشعبي« فاضل الدهلكي، إن »العبادي نجح 
فـــي تــهــدئــة الـــقـــيـــادات الــســنــيــة، حـــن وعــدهــم 
بــعــدم مــشــاركــة الــحــشــد والــفــصــائــل املسلحة 
األخرى )املليشيات(، لكنه اتفق مع كبار قادة 
الــتــحــالــف والــحــشــد بــمــشــاركــة تــلــك الفصائل 
وفــــق ضـــوابـــط مـــحـــددة، مــنــهــا عــــدم تــقــدمــهــم 
برفقة القوات العسكرية ولكن دورهم سيكون 

مساندًا«.

اعتبرت فصائل معارضة اتفاق الهدنة بحكم المنهار )حسين ناصر/األناضول(

30 ألف مقاتل يشاركون في العمليات )أحمد الربيعي/فرانس برس(

سبعة تفجيرات متزامنة ضربت المدينتين )فرانس برس(

ضربت تفجيرات غير 
مسبوقة مدينتي 

جبلة وطرطوس 
السوريتين أمس، 

اإلثنين، موقعة نحو 
150 قتيًال وعشرات 

الجرحى، وسارع 
تنظيم »داعش« إلى 

إعالن مسؤوليته 
عنها، لتبدو كرّدٍ 

من التنظيم على 
الضغط، الذي 

يتعرض له في 
سورية والعراق، 
واستباقًا للحملة 

المرتقبة لتحرير الرقة

خالل  الفلوجة  مدينة  محيط  في  تقّدمًا  العراقية  القوات  حققت 
اليوم األول لمعركة تحرير المدينة من سيطرة »داعش«، من دون أن 

تتمكن من دخولها، فيما أثارت مشاركة »الحشد« مخاوف عدة
قضيةالحدث

150 قتيًال وعشرات الجرحى في 
7 تفجيرات متزامنة لـ»داعش«

تقّدم بطيء وال سقف 
زمنيًا لتحرير المدينة

متابعةتقرير

إدانة 
روسية

أكد الرئيس الروسي 
فالديمير بوتين، في برقية 

تعزية لرئيس النظام بشار 
األسد بضحايا تفجيرات 

طرطوس وجبلة، 
»استعداد موسكو 

لمواصلة التعاون مع 
الشركاء السوريين في 

مواجهة الخطر اإلرهابي«. 
فيما اعتبرت الخارجية 
الروسية أن التفجيرات  

»تحّدٍ وقح« للمجتمع 
الدولي.

خشية لدى النازحين 
في المدينة من أعمال 

انتقامية

الهجوم ضمن 
خطة للعبادي إلعادة 

توحيد المليشيات

تتوافق التفجيرات 
مع االستراتيجية التي 

يتّبعها »داعش«

موقف الفصائل 
من الهدنة القى تأييدًا 

من االئتالف

وقع التفجيران 
في عدن بعد اعتداء 

مماثل في المكال

قائد عمليات »تحرير 
الفلوجة«: المعركة 

فاصلة مع داعش

يدفع استمرار النظام 
السوري وحلفائه 

بالتصعيد العسكري، إلى 
تأزيم الصراع في البالد 

ووضع عراقيل أمام 
العملية السياسية

يشكل استهداف تنظيم 
»داعش« لمعسكر 

بدر في عدن، تكريسًا 
الستراتيجية التنظيم 

القائمة على استهداف 
مراكز التجنيد سواء في 

عدن أو المكال
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كسر ثنائية حزب اهلل وأمل
خروق تنهي احتكار أصوات ناخبي جنوب لبنان

تقديرات إسرائيلية: حزب اهلل غير معني بالمواجهةالرئاسة الفلسطينية تتجه لرفض مناورة نتنياهو

تحليل
في  خروق  تسجيل  إلى  تشير  األولية  األرقام  لكن  لبنان،  جنوب  في  البلدية  لالنتخابات  الرسمية  النتائج  تصدر  لم 
اللوائح المدعومة من ثنائية حزب اهلل وحركة أمل، مما يشير إلى وجود تغيّر في األجواء االجتماعية والسياسية 

انعسكت في نتائج التصويت 

45
سياسة

بدر الراشد

مع بدء عمليات إخراج تنظيم 
»الدولة اإلسالمية« )داعش( من 
الفلوجة، وإلقاء قوات التحالف 

 الدولية، مناشير، على الرقة 
تدعو السكان ملغادرة املدينة، 

 تمهيدًا لـ«تحريرها«، يعود 
سؤال »املدنيني« إلى الواجهة من 

جديد، وال سيما مع مخاوف 
 
ً
من عمليات انتقامية، فضال

عن استهداف عشوائي لسكان 
املدينتني، أثناء العمليات العسكرية 

ضد التنظيم. 
ال يمكن اعتبار »إلقاء املناشير« 

من قوات التحالف الدولي، ودعوات 
الحكومة العراقية سكان الفلوجة 

ملغادرتها، إال من قبيل »ذر الرماد 
في العيون« أو محاولة التنصل 
من مسؤوليات حماية املدنيني، 

من خالل إلقاء ِحمل تأمني 
سالمتهم، عليهم. يمكن صياغة 

موقف التحالف الدولي، والحكومة 
العراقية، بكلمات أخرى: نحن 

سنقاتل تنظيم »داعش« بأي حال، 
ونقول لكم ابتعدوا عن طريقنا 

فورًا. 
كيف يمكن لهؤالء املدنيني 

الهروب؟ أين يذهبون؟ كيف 
يخرجون؟ وما هو مصيرهم أثناء 

القصف العشوائي على املدينة، 
وبعد انتهاء القتال؟ وال سيما 

مع مؤشرات مشاركة مليشيات 
الحشد الشعبي في العراق، وقوات 

كردية في سورية، وهي املتهمة 
بارتكاب جرائم حرب في حق 

املدنيني في أوقات سابقة. ال أحد 
 عن 

ً
يطرح هذه األسئلة، فضال

عدم وجود إجابات لها. جزء 
من الحرج، الخشية من االتهام 
بالتعاطف مع تنظيم »داعش«، 

الشماعة التي باتت تبرر أي شيء. 
يبقى أن كل األطراف املتقاتلة 

ال تعبأ باملدنيني، وال تفكر بهم. 
تنظيم »داعش« من ناحيته، وعلى 
لسان املتحدث باسمه، أبو محمد 
العدناني، يتجاهل وجود املدنيني 
في العراق وسورية بشكل كامل، 

ال يتحدث إال عن التنظيم ومقاتليه 
و«حتمية االنتصار« و«أهمية 
اإلرادة«. ال ُيقرأ في تسجيله 

الصوتي األخير، أي إشارة لوجود 
بشر غير مقاتلني، على األراضي 

التي يسيطر عليها. عالوة على 
هذا، يدعو العدناني لقتل املدنيني 
في أوروبا، فهو يعرف املصطلح، 

لكنه كما يتجاهل الفرق بني 
املدنيني واملقاتلني في أوروبا، 

فيرى أن قتلهم »أنجع وأنكى«، 
ويتعامل معهم كأدوات حرب، يرى 

املدنيني في الفلوجة والرقة أدوات 
حرب أيضًا ودروعًا بشرية. ال 

صوت يعلو فوق صوت »املعارك«، 
والتي لم تعد ترفع شعار »الناس«، 

ولو على سبيل اللغو.

سؤال المدنيين 
في الفلوجة 

والرقة
أميركا تدفع لتنسيق أمني بين الــجزائر والمغرب

الجزائر ـ عثمان لحياني

ــات املـــتـــحـــدة مـــن أن تــســتــغــل تــنــظــيــمــات  تـــتـــخـــّوف الــــواليــ
مسلحة، وخصوصًا تنظيم »الدولة اإلسامية« )داعش( 
الـــخـــافـــات الــســيــاســيــة الـــراهـــنـــة بـــن الـــجـــزائـــر واملـــغـــرب، 
وضعف التنسيق األمني بينهما، لتعزيز حضورها في 
املنطقة والقيام باعتداءات، وهو ما دفع واشنطن ملطالبة 
عندما  بينهما  الــســيــاســيــة  الــخــافــات  بتحييد  الــبــلــديــن 

يتعلق األمر بالتنسيق األمني واالستخباري.
ــزائـــري شــــارك فـــي اجــتــمــاع  وكــشــف مـــســـؤول عــســكــري جـ
أمــنــي وعــســكــري جــزائــري أمــيــركــي ُعــقــد قــبــل أســبــوع في 
ــبـــراء األمــنــيــن  »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، أن »الـــخـ الـــجـــزائـــر، لــــ
األمــيــركــيــن، طــالــبــوا الــجــزائــر خـــال االجــتــمــاع بــضــرورة 
العمل على زيادة مستوى التنسيق والتعاون األمني مع 
املغرب، خصوصًا في ما يتعلق بمراقبة الحدود ورصد 
يسمح  بما  املعلومات،  وتبادل  املتطرفة،  العناصر  ل 

ّ
تنق

أي  التنظيمات الستهداف  لهذه  أيــة خطط  عن  بالكشف 
من الدول املعنية«.

ــــد املـــســـؤول أن »الـــخـــبـــراء األمــيــركــيــن الـــذيـــن قـــّدمـــوا  وأكـ

لــنــظــرائــهــم الــجــزائــريــن دورة تــدريــب فــي تــقــنــيــات األمــن 
ــرب بــوضــع  ــغــ ــر واملــ ــزائـ ــــدود، طـــالـــبـــوا الـــجـ ــــحـ ــة الـ ــبـ ــراقـ ومـ
قضية  عــن  والناتجة  البلدين،  بــن  السياسية  الخافات 
الــنــزاع فــي الــصــحــراء، وخــافــات أخـــرى تتصل بتهريب 
ــارج أي ســيــاق  ــ ــــدرات وإغـــــــاق الــــحــــدود الـــبـــريـــة، خــ ــــخـ املـ

للتعاون األمني«.
وأضاف أن »واشنطن عّبرت عن مخاوف من أن تؤثر هذه 
البلدين،  بن  األمني  التعاون  مستويات  على  الخافات 
خصوصًا في املرحلة الحالية التي طّورت فيه التنظيمات 

املتطرفة تقنياتها وأدوات وطرق نشاطها«.

وشــــدد الــخــبــراء األمــيــركــيــون عــلــى أن »مــســألــة الــحــدود 
أن تحجب  واملــغــرب، ال يجب  الجزائر  املغلقة بن  البرية 
حقيقة وجود نشاط إرهابي في املنطقة، وإمكانية وجود 
تــحــالــفــات بــن املــجــمــوعــات اإلرهــابــيــة وشــبــكــات تهريب 
املـــخـــدرات والــبــشــر الــتــي تــنــشــط بـــن الــجــزائــر واملـــغـــرب، 
وال يــجــب بــحــســب األمــيــركــيــن، أن تــقــّوض هـــذه املــســألــة 
إمكانية التعاون األمني املشترك بن البلدين«. وبحسب 
املسؤول الجزائري، فإن »واشنطن تتخّوف من أن تستغل 
الــتــنــظــيــمــات املــتــطــرفــة الــخــافــات الــراهــنــة بـــن الــجــزائــر 

واملغرب لصالحها«.
أبرزها  العوامل،  وتــزداد هــذه املخاوف بسبب جملة من 
تسلل مغاربة إلى الجزائر للعبور إلى ليبيا. وكانت وزارة 
السفير  شهرين  قبل  استدعت  قــد  الجزائرية  الخارجية 
املغربي في الجزائر عبد الله بلقزيز، وأبلغته بقيام عدد 
كبير من الرعايا املغاربة بالتسلل بطريقة غير قانونية 
وأكــدت  العمل،  بزعم  ليبيا  باتجاه  للعبور  الجزائر  إلــى 
أنها قامت بترحيل عدد منهم إلى املغرب، فيما سمحت 
ليبيا  فــي  للعمل  عــلــى رخـــص  يـــحـــوزون  مــمــن  لبعضهم 
بــالــعــبــور إلـــى هــنــاك. لكنها أشــــارت إلـــى تــخــّوفــهــا مــن أن 

يكون عدد منهم بصدد االنتماء أو االلتحاق باملجموعات 
الــذي يتمركز في  اإلرهــابــيــة، خصوصًا تنظيم »داعـــش« 
عدد من املدن الليبية وتحديدًا في منطقة الشرق الليبي.

 وعــلــى الــرغــم مــن أن الــحــدود الــبــريــة مغلقة بــن البلدين 
مــنــذ عــــام 1995، لــكــن حــركــة تــهــريــب كــبــيــرة لــلــمــخــدرات 
والــبــشــر تــتــم بــن الــبــلــديــن عــبــر شــبــكــات كــبــيــرة بعضها 
مرتبط بمافيا دولية تنشط في مجاالت كثيرة، ما خلق 
التهديد  بــشــأن  الــجــزائــريــة  السلطات  لــدى  كبيرًا  تــخــّوفــًا 
األمــنــي الـــذي تشّكله نــشــاطــات كــهــذه عــلــى أمـــن الــجــزائــر 

واملنطقة.
وفي هذا السياق، تشدد الجزائر إجراءات األمن والرصد 
ــد نــائــب وزيــر 

ّ
عــلــى حـــدودهـــا الــغــربــيــة مــع املـــغـــرب. وتــفــق

ــان الــجــيــش الــجــزائــري الفريق  الــدفــاع الــوطــنــي قــائــد أركــ
أحمد قايد صالح، مساء أمس منطقة بشار الحدودية مع 
املغرب للوقوف على الجاهزية القتالية لوحدات الجيش 
والترتيبات األمنية املتصلة بها، وحث الضباط والجنود 
العاملن في املنطقة الحدودية على التأهب واليقظة ملنع 
عرف بأنها منطقة 

ُ
أي مساس بالحدود الجزائرية، التي ت

صحراوية تتميز بظروف حياتية قاسية.

الناقورة )الحدود اللبنانية الفلسطينية( ـ
 نادر فوز

على طول الحدود مع فلسطن، تكاد 
الله وشعاراته تختفي  رايــات حزب 
على امتداد الشريط الشائك الفاصل 
مــع األراضــــي املــحــتــلــة. مــنــذ تــحــريــر الجنوب 
عام 2000 وحتى األمس القريب، كان الحزب 
قد اجتاح الحدود حزبيًا وإعانيًا ولم يترك 

زاوية فيها إال وحاول استفزاز العدّو فيها. 
كــــان مــشــهــد الــــرايــــات الـــصـــفـــراء عــلــى امــتــداد 
الحدود، جزءًا من الحرب النفسية مع العدو 
وجـــنـــوده املــتــمــتــرســن فـــي الــجــهــة املــقــابــلــة، 
بــاإلضــافــة إلــى كــونــه يحمل تــأكــيــدًا واضحًا 
ــزب يـــفـــرض ســـيـــطـــرتـــه عــلــى  ــحــ عـــلـــى كـــــون الــ
بــل شعبيًا  فــقــط عسكريًا  لــيــس  البقعة  هـــذه 
واجتماعيًا. لكن اليوم ال شعارات للحزب وال 
رايات صفراء، إذ سيطرت حركة أمل برئاسة 

رئيس مجلس النواب، 
نبيه بري، على معظم املساحات املخصصة 
لــرفــع الــشــعــارات الــســيــاســيــة قــبــالــة الــشــريــط 
الـــشـــائـــك. حــتــى عــنــد »بــــوابــــة فـــاطـــمـــة« الــتــي 
كانت محطة تجّمع إللقاء نظرة عن كثب إلى 
فلسطن، ونقطة تجّمع سياحية وسياسية 
فيمتّد  أيضًا.  »الحركة«  اجتاحتها  ورمــزيــة، 
مــشــهــد ســـيـــطـــرة »أمـــــــل« عـــلـــى الــــحــــدود بــن 
الــقــرى الــحــدوديــة فــي قــضــاء مــرجــعــيــون، من 
كفركا إلى حوال، مرورًا بالعديسة والطيبة 
واحـــدة  باستثناء محطة  وغــيــرهــا،  ومــركــبــا 

في العديسة حيث ترفع صورة لألمن العام 
لحزب الله، حسن نصر الله.

قد يكون انحسار عمل حزب الله عن خوض 
هذه الحرب النفسية مع إسرائيل مــرّده إلى 
كـــون هـــذه الــحــرب قــائــمــة فــي إطــــاالت نصر 
الله، واستمرار حزب الله في أعماله األمنية. 
 
ّ
لكن ما يمكن قوله في هــذا اإلطــار أيضًا، أن
انــســحــاب حـــزب الــلــه »إعــانــيــًا« عــن الــحــدود 
مع فلسطن )أي إزالة معظم أعام حزب الله 
والافتات عن الشريط الحدودي( يعود أيضًا 
إلى كون الحزب قد ترك هذه الحدود منذ عام 
2012 ونقل كل جهوده العسكرية إلى سورية، 
 عنوان »الحرب على التكفيرين 

ّ
مع العلم بأن

فــــــي ســـــــوريـــــــة« كـــــانـــــت جــــــــــزءًا مــــــن املــــعــــركــــة 
االنتخابية التي خاضها الحزب ومعه حركة 
أمـــل فـــي االنــتــخــابــات الــبــلــديــة فـــي الــجــنــوب. 
جاءت نتائج هذه االنتخابات لتحمل معها 
الــكــثــيــر مــــن املـــفـــاجـــآت والـــــــــدالالت فــــي مـــدن 
األرقــام  وبــلــداتــه. وبانتظار صــدور  الجنوب 
الــداخــلــيــة والــبــلــديــات،  الــرســمــيــة عـــن وزارة 
تــشــيــر الـــنـــتـــائـــج، الــــصــــادرة حــتــى اآلن، إلــى 
املرشحن  لــوائــح  فــي  تسجيل خـــروق كثيفة 
الــبــلــديــة، أي  لــوائــح »التنمية والـــوفـــاء«  على 
لــوائــح التحالف بــن حــزب الله وحــركــة أمــل. 
ــّمـــت هــــذه الــــخــــروق فـــي مــنــاطــق مختلفة  وتـ
مــن الــجــنــوب، وضــمــن جميع األقــضــيــة، التي 

تمّكن معارضو ثنائي »الحزب والحركة« من 
خوض املعارك فيها. كما تشير األرقام أيضًا 
 القوى اليسارية، في طليعتها الحزب 

ّ
إلى أن

تمّكنوا  املستقلة،  والشخصيات  الشيوعي، 
من الحصول على ما يتراوح بن 35 في املائة 
و40 فــي املــائــة مــن مجمل أصـــوات الناخبن 
حيث وقعت املعارك االنتخابية في الجنوب، 
الــجــنــوب انتفضت   مــنــاطــق 

ّ
أن ــك  ويــعــنــي ذلـ

عــلــى هيمنة ثــنــائــي حـــزب الــلــه وحــركــة أمــل، 
وعّبرت كما باقي املحافظات اللبنانية حيث 
البقاع،  )بــيــروت،  البلدية  االنــتــخــابــات  جــرت 
جبل لبنان(، عن رفض سلطة األحزاب ورغبة 
ــــداث تــغــيــيــرات عــلــى مستوى  الـــنـــاس فـــي إحـ
ــرار الــســيــاســي  ــ ــقـ ــ ســـيـــطـــرة األحـــــــــزاب عـــلـــى الـ
سياسين  مسؤولن   

ّ
أن حتى  واالجتماعي. 

في الحزب والحركة، لم يترّددوا في اإلشارة 
إلى »وجود تململ بن الناس نتيجة الواقع 
ــافـــة«.  الــــعــــام فــــي الــــبــــاد عـــلـــى املـــســـتـــويـــات كـ
ــع أســــاســــًا مــحــســوبــن  ــ ــذي دفـ ــ ــر الــ ــ ــو األمــ ــ وهـ
عــلــى الــثــنــائــي إلـــى مــواجــهــة الـــقـــرار الــحــزبــي 
لــوائــح »التنمية والــوفــاء«  ــح بــوجــه 

ّ
والــتــرش

مــن دون حتى وجـــود أي اخــتــاف سياسي، 
 تغييرًا ما حصل أيضًا حتى 

ّ
مما يوحي بأن

في البيئة الحاضنة لحزب الله وحركة أمل، 
تحديدًا في ما يخص إدارة القرارات املحلية 

وفضح الفساد.
وقــــد ســعــى »الــثــنــائــي« إلــــى الــتــجــديــد لــعــدد 
كبير مــن املــرشــحــن، الــذيــن فشلوا فــي إدارة 
الــبــلــديــات أو مـــتـــوّرطـــن بــشــكــل مــبــاشــر في 

عمليات فساد، وهو ما يؤّكد تورط الثنائي 
دائمًا من  السعي  الرغم من  الفساد على  في 
جــهــة حـــزب الــلــه إلـــى إظـــهـــار نــفــســه مختلفًا 
واملتحّكمة  الحاكمة  الحزبية  املنظومة  عــن 
 مـــعـــارضـــة بــيــئــة الــحــزب 

ّ
بــالــســلــطــة. كــمــا أن

ــحــي الــثــنــائــي جــــاءت أحــيــانــًا 
ّ

والــحــركــة ملــرش
إلــى فقدان  من بــاب العائلية، وهــو ما ُيشير 

وخياراتها  بالناس  التحّكم  لــقــدرة  الطرفن 
ولجهة ضبط املناصرين.

 هــــذا الــتــراجــع 
ّ
ويــبــقــى األهــــــم، ســيــاســيــًا، أن

الــحــاصــل فــي الــواقــع االنــتــخــابــي الــبــلــدي في 
ــل،  ــة أمــ ــركــ صـــفـــوف تـــحـــالـــف حـــــزب الـــلـــه وحــ
الــرغــم مــن عــوامــل كثيرة لجأ إليها  تــّم على 
الجنوب.  بلديات  اكتساحه  الثنائي لضمان 

»التنمية والوفاء« معاركها  فخاضت لوائح 
إسرائيل«  »مقاومة  بشعار  بــدءًا  االنتخابية 
و»مـــحـــاربـــة الــتــكــفــيــريــن«، وهــــو أمــــر كفيل 
أي منافس ســـواء كان  الضغط على  بــوضــع 
مًا. وحاولت هذه 

ّ
 أو حزبًا منظ

ً
فردًا مستقا

الــلــوائــح أيــضــًا اســتــخــدام صـــور »الــشــهــداء« 
ــذي تــرك  ـــر الــ فـــي مــعــاركــهــا االنــتــخــابــيــة، األمـ

نفورًا بن الناس ملا في ذلك من »ابتذال« في 
منافسات محلية وبلدية.

التزوير املباشر  إلى  الثنائي أيضًا  كما لجأ 
خــال عمليات االقــتــراع والــفــرز فــي عــدد من 
قته »الجمعية اللبنانية 

ّ
البلدات، وهو ما وث

 )LADE( »االنتخابات أجل ديموقراطية  من 
ي تضّمن تسجيل 509 مخالفات 

ّ
في تقرير أول

خـــال الـــيـــوم االنــتــخــابــي فـــي الــجــنــوب. ومــن 
الفوضى  نشر  محاولة  املخالفات،  هــذه  بــن 
عند نقل صــنــاديــق االقــتــراع أو خــال الــفــرز، 
وقطع التيار الكهربائي خال عمليات الفرز، 
إطاق النار بالقرب من مراكز االقتراع ونشر 
من  مندوبن  منع  محطيها،  فــي  للمسلحن 
الـــلـــوائـــح املــنــافــســة مـــن املـــشـــاركـــة فـــي الـــفـــرز، 
إضافة إلى خروق أخرى للقانون االنتخابي 
وبــديــهــيــات الــعــمــل الــديــمــوقــراطــي كالسماح 
التزكية  وإتــمــام  املرشحن  انسحاب  بــإعــان 
القانون  قبل ساعات من االنتخابات )يشير 
إلى وجوب تسجيل االنسحابات رسميًا قبل 

خمسة أيام من موعد االنتخابات(.
ــل هــــذه األجـــــــواء والـــــقـــــراءات والـــخـــاصـــات  كـ
الحياة  الله على   هيمنة حــزب 

ّ
أن إلــى  تشير 

ــنـــاس فــــي الـــجـــنـــوب  ــلـ ــة والـــيـــومـــيـــة لـ ــلـــديـ ــبـ الـ
ــكــــســــرت، أو طـــــــرأت عــلــيــهــا تـــعـــديـــات  قــــد انــ
واضـــحـــة بـــن الـــنـــاس، مـــع الــعــلــم بــأنــه حتى 
بــصــدور مــا يــشــبــه »الــتــكــلــيــف الــشــرعــي« عن 
قــيــادة حــزب الله ودعـــوة أمينه الــعــام، حسن 
بكثافة  املشاركة  إلــى  الجنوبين  الــلــه،  نصر 
 نــســبــة االقــتــراع 

ّ
فــي االنــتــخــابــات، لــم تــتــخــط

الــخــمــســن فــي املـــائـــة، وهـــو رقـــم يــعــّبــر أيضًا 
عن مزاج شعبي يشعر بأنه غير معنّي بهذه 
لكن  عنها  راٍض  غير  أو  االنتخابية  املــعــارك 

يعجز عن التعبير في صناديق االقتراع.
أمــــا فـــي صـــيـــدا، فــقــد كـــــّرس تـــيـــار املــســتــقــبــل 
ــتــــحــــالــــف مــع  ــالــ ــة بــ ــ ــنـ ــ ــديـ ــ ــى املـ ــلــ ســــيــــطــــرتــــه عــ
»الــجــمــاعــة اإلســامــيــة« وآل الــبــزري، وتمّكن 
الــتــقــّدم بشكل مــريــح عــلــى منافسيه من  مــن 
الائحة املدعومة من النائب السابق، أسامة 
ســعــد، وتــلــك املــحــســوبــة عــلــى مــتــشــّدديــن من 

الطائفة السنية.

رام اهلل ـ نائلة خليل 
القدس المحتلة ـ نضال محمد وتد

تـــتـــجـــه الـــســـلـــطـــة الــفــلــســطــيــنــيــة إلــــــى رفـــض 
ــام بــــهــــا رئــــيــــس الــــــــــوزراء  ــ ــ ــاورة الــــتــــي قـ ــ ــ ــنـ ــ ــ املـ
اإلسرائيلي، بنيامن نتنياهو، أمس اإلثنن، 
بــعــدمــا كـــرر خـــال مــؤتــمــر صــحــافــي مشترك 
فالس،  مانويل  الفرنسي  الـــوزراء  رئيس  مــع 

صالح النعامي

عـــلـــى الـــــرغـــــم مـــــن حــــــرص وســـــائـــــل اإلعــــــام 
ــلـــى نـــفـــي عــــاقــــة إســـرائـــيـــل  اإلســـرائـــيـــلـــيـــة عـ
بحادثة مقتل القيادي البارز في حزب الله،  
مصطفى بدر الدين، في سورية، إال أن معظم 
املعلقن اإلسرائيلين يرون أن »هذا التطّور 
قد حّسن من مكانة إسرائيل في املواجهة مع 

الحزب«.
في هذا السياق، يلفت معلقون في إسرائيل 
بدر  على تصفية  الــحــزب  فعل  »ردة  أن  إلــى 
الـــديـــن، أظـــهـــرت بــشــكــل ال يــقــبــل الــتــأويــل أن 
محاولة إنقاذ نظام )الرئيس السوري بشار( 
األســد، هو على رأس أولــويــات الــحــزب، وأن 
الـــحـــزب غــيــر مــعــنــي بـــخـــوض مـــواجـــهـــة مع 
إسرائيل في املدى املنظور«. كما يرى بعض 
الحزب  »مسارعة  أن  اإلسرائيلين  املراقبن 
 على مستوى 

ً
عّد دليا

ُ
إلى تبرئة إسرائيل ت

ــــردع الــــذي حــقــقــتــه إســرائــيــل فـــي مــواجــهــة  الـ
الــــحــــزب«. ويـــذهـــب الــكــاتــب املــتــخــصــص في 
الـــشـــؤون الــعــســكــريــة، نــوعــم أمـــيـــر، إلــــى حــّد 
الــقــول إن »مــســارعــة الــحــزب إلــى اتــهــام قوى 
املعارضة السورية باغتيال بدر الدين، تمثل 
رسالة غير مباشرة من حزب الله إلسرائيل، 

مفادها أنه غير معني باملواجهة معها«.
ــرتــــه صــحــيــفــة  ــي، نــــشــ ــلـ ــيـ ــلـ ــحـ ــال تـ ــ ــقـ ــ وفـــــــي مـ

رفضه للمبادرة الفرنسية لعقد مؤتمر دولي 
 إنــه على 

ً
للسام فــي الــشــرق األوســــط، قــائــا

»استعداد لعقد لقاء مع الرئيس الفلسطيني 
مــحــمــود عـــبـــاس فـــي أي مـــكـــان، وفــــي قصر 
اإلليزيه في باريس وأن تطرح كافة القضايا 
بما فيها االستيطان والحدود والتحريض«، 

على حد قوله. 
وادعى نتنياهو أنه ال يمكن تحقيق السام 
حاسمًا  قـــرارًا  الفلسطينيون  يتخذ  أن  دون 
»باالعتراف بالدولة اليهودية وعدم مواصلة 
ــيـــل  ــرائـ ــلـــى أن إسـ ــة أبــــنــــاء شــعــبــهــم عـ ــيـ ــربـ تـ
ستختفي يــومــًا مــن األيــــام«، على حــد قوله. 
وأضاف »نحن نريد دولتن للشعبن. دولة 
فلسطينية منزوعة الساح تعترف بالدولة 

اليهودية«. 
ورد عضو اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير 
الفلسطينية، أحمد مجدالني، في تصريحات 
خاصة بـ »العربي الجديد«، على تصريحات 
 إنــــه »ال يـــوجـــد شــــيء لــدى 

ً
نــتــنــيــاهــو قـــائـــا

رئيس حكومة االحتال اإلسرائيلي بنيامن 
نــتــنــيــاهــو لــيــعــرضــه عــلــى الــرئــيــس مــحــمــود 
عــبــاس، ومــا تناقله اإلعـــام مــن عــرض للقاء 
عـــبـــاس فـــي بـــاريـــس مـــجـــرد مــحــاولــة أخــيــرة 
في  الــــوزاري  االجــتــمــاع  عقد  دون  للحيلولة 
املــقــبــل«. وكانت  الثالث مــن يــونــيــو/حــزيــران 
فــرنــســا، أعــلــنــت يــــوم الــجــمــعــة املـــاضـــي، عن 

»معاريف« أخيرًا، يشير أمير، إلى أنه »كان 
من السهل على حزب الله اتهام إسرائيل، إذ 
إنــه مــن املــعــروف أن إلســرائــيــل مصلحة في 
تصفية بدر الدين، لكن نصر الله سارع إلى 
إغـــاق مــلــف االغــتــيــال عــبــر اتــهــام املــعــارضــة 
الضعيف  الظهور بمظهر   

ً
السورية، مفضا

فــي الــســاحــة الــســوريــة عــلــى اتــهــام إســرائــيــل 
كما  معها«.  مواجهة  أمــام  الطريق  وتمهيد 
يضيف أمير أن »حزب الله في ذروة ضعفه 
حاليًا، وتــوّرطــه في القتال إلــى جانب نظام 
األســد، جلب عليه تحديات قد تهدد مجرد 
القتال  فــي  تعاظم خسائره  وجـــوده، بسبب 

الدائر حاليًا هناك«، على حد قوله.
ــق الـــتـــقـــديـــرات  ــ ــ ويـــشـــيـــر أمــــيــــر إلـــــى أنـــــه »وفـ
الله(  لحزب  العام  )األمــن  فــإن  اإلسرائيلية، 
حسن نصر الله، ينطلق من افتراض مفاده 
أن خسارته الحرب، التي يخوضها لصالح 
نــظــام األســــد، قــد تــفــضــي إلـــى املــــّس بــوجــود 

حزبه في لبنان«.
العسكرية  الـــشـــؤون  يـــرى معلق  مــن جــهــتــه، 
ــة الـــثـــانـــيـــة،  ــيـ ــلـ ــيـ ــرائـ فــــي قــــنــــاة الـــتـــلـــفـــزة اإلسـ
رونـــي دانــئــيــل، أن »مــســارعــة حـــزب الــلــه إلــى 
السورية،  املعارضة  واتهام  إسرائيل  تبرئة 
تــدل بشكل واضـــح على أن قــوة الـــردع التي 
الــحــزب منذ  راكمتها إســرائــيــل فــي مواجهة 

انتهاء حرب 2006 )عدوان تموز( تتعاظم«.

تحديد 3 يونيو موعدًا النعقاد اللقاء الوزاري 
الــتــشــاوري حـــول عــقــد مــؤتــمــر دولـــي للسام 
بـــشـــأن الــــصــــراع الــفــلــســطــيــنــي-اإلســرائــيــلــي. 
وأضاف مجدالني، في تصريحات لـ »العربي 
الجديد«، »ال أعتقد أن الرئيس سيلبي دعوة 
الـــوزاري  بــاالجــتــمــاع  ويستبدلها  نتنياهو، 
الــــذي دعــــت لـــه فــرنــســا، ألنــــه ال يــوجــد شــيء 
»نتنياهو  مضيفًا  لــيــقــدمــه«،  نتنياهو  لــدى 
حر في تصريحاته، وال نعتقد أن لديه شيئًا 
جديدًا ليقوله«. ولفت مجدالني إلى أنه »منذ 
اللحظة األولى للحديث عن األفكار الفرنسية 
قـــام نــتــنــيــاهــو بــرفــضــهــا، ورفــــض أي تــدخــل 
الفلسطينية، ويصّر على  دولــي في القضية 
املــبــاشــرة، دون شـــروط مسبقة،  املــفــاوضــات 
عــلــمــًا أنـــه هــو مــن درج عــلــى وضـــع الــشــروط 

املسبقة«. 
السياق، اعتبر نتنياهو، أمس اإلثنن،  وفي 
أن »املــــبــــادرة الــفــرنــســيــة لـــن تــشــجــع الــســام 
يمكن  ال  وأنــه  والفلسطينين،  إسرائيل  بــن 
الــتــوصــل إلـــى ســـام مــن خـــال مــؤتــمــر دولــي 
عــادة  املتحدة، حيث يجري  األمــم  على نمط 

محاولة إماء شروط«، على حد قوله. 
فــي غضون ذلــك، أكــدت مــصــادر فــي الرئاسة 
»العربي الجديد« أنه لم تصل  الفلسطينية لـ
أي دعوة رسمية من رئيس حكومة االحتال 
تتعلق برغبته لقاء الرئيس الفلسطيني في 

ــام، يــنــّوه  ــ وفـــي تــعــلــيــق، بــثــتــه الــقــنــاة قــبــل أيـ
 مــن فاعلية قـــوة الـــردع 

ً
ــا دانــئــيــل إلـــى أن »كـ

ص هامش املناورة املتاح 
ّ
اإلسرائيلية، وتقل

أمــام الحزب بسبب حربه في سورية، يدفع 
إلــــى االســتــنــتــاج بــــأن فـــتـــرة طــويــلــة قـــد تــمــّر 
قبل أن تندلع مواجهة جديدة بن إسرائيل 

وحزب الله«.
ويــلــفــت دانـــئـــيـــل الــنــظــر إلــــى »حــقــيــقــة أنــهــا 
املــــرة األولـــــى الــتــي تــتــم فــيــهــا تــصــفــيــة قــائــد 
كــبــيــر لـــحـــزب الـــلـــه، مـــن دون أن يــتــم إعـــان 
حـــالـــة اســتــنــفــار فـــي شـــمـــال الـــبـــاد )شــمــال 
لبنان(«،  مع  الــحــدود  على  املحتلة  فلسطن 
مـــشـــيـــرًا إلـــــى أن »الـــجـــيـــش دعـــــا املـــواطـــنـــن 
اإلســرائــيــلــيــن والــســيــاح إلـــى مــواصــلــة نمط 
ــة فــــي الــــشــــمــــال ُبــعــيــد  ــيــــاديــ ــتــ حـــيـــاتـــهـــم االعــ
اإلعان عن اغتيال بدر الدين«. وهناك أيضًا 
فــي إســرائــيــل مــن يـــرى أن »الــتــغــيــيــرات على 
املــســتــويــات الــقــيــاديــة، الــتــي مـــن املــتــوقــع أن 

 »سمعنا بهذه التصريحات 
ً
باريس، مضيفة

من وسائل اإلعام بعد لقاء نتنياهو برئيس 
الحكومة الفرنسي مانويل فالس«.

ــــي  ــــألراضـ ــالـــــس قـــــد بـــــــدأ زيــــــارتــــــه لـ ــ وكـــــــــان فـ
الفلسطينية املحتلة أول من أمس األحد على 
الثاثاء، حيث  اليوم  الله،  رام  إلــى  ينتقل  أن 
من املقرر أن يلتقي نظيره الفلسطيني رامي 
الحمد الله. وتهدف زيــارة فالس إلى تمهيد 
عقد  قبيل  وإســرائــيــلــيــًا  فلسطينيًا  ــــواء  األجـ

االجتماع الوزاري. 
الــخــارجــيــة  ــــدت وزارة  أكــ ــك،  ــ فــــي غـــضـــون ذلــ
تمارسه  مــا  أن  اإلثــنــن،  أمـــس  الفلسطينية، 
زيف  يفضح  األرض  على  نتنياهو  حكومة 
وتضليل الشعارات التي يطلقها نتنياهو من 
حن إلى آخر بشأن السام مع الفلسطينين.
ــة الــفــلــســطــيــنــيــة، فــي  ــيـ ــارجـ ــــت الـــخـ ــــحـ وأوضـ
االستيطانية  اإلجــــــراءات  أن  أصـــدرتـــه  بــيــان 
الــيــومــيــة فــي جــمــيــع أنــحــاء الــضــفــة الغربية 
بما فيها القدس، واستمرار الحصار الظالم 
املفروض على قطاع غــزة، دليل واضــح على 
املــســعــى اإلســرائــيــلــي الـــهـــادف إلـــى تقويض 
فرص حل الدولتن، وتدمير مقومات وجود 
دولة فلسطينية قابلة للحياة وذات سيادة، 
الــتــي يطلقها  العلنية  الــدعــوات  إلــى  إضــافــة 
أركــــان االئـــتـــاف الــحــاكــم والــداعــيــة إلـــى ضم 

أجزاء واسعة من الضفة الغربية إلسرائيل.

الدين،  يقدم عليها الحزب بعد تصفية بدر 
قــد ال تسهم فــي تحسن قـــدرة الــحــزب على 

مواجهة إسرائيل«.
من جهته، يرى أستاذ الدراسات الشرقية في 
جامعة تل أبيب، إيال زيسر، أن »قائمة القادة 
ــصــت إلـــى حد 

ّ
الــنــوعــيــن فــي حـــزب الــلــه، تــقــل

كبير«، الفتًا إلى أن »الحزب سيكون مضطرًا 
إلى تعين قيادات ذات خبرة محدودة، مما 
ــص مـــن قـــدرتـــه عــلــى مــواجــهــة إســرائــيــل 

ّ
ُيــقــل

.»
ً
مستقبا

ــــدد، تــنــقــل صــحــيــفــة »مــيــكــور  ــــصـ ــذ الـ ــي هــ فــ
ريـــشـــون«، أخــيــرًا، عــن زيــســر قــولــه إن »دافـــع 
ــة جـــــديـــــدة ضــد  ــهــ ــواجــ ــفـــتـــح مــ ــزب الــــلــــه لـ ــ ــ حـ
إسرائيل في ظل هذه الظروف سيتراجع إلى 
حد كبير«. لكن معلق الشؤون العسكرية في 
الصحف  أوســع  »يسرائيل هيوم«،  صحيفة 
يختلف  ليمور،  يــوآف  انتشارًا،  اإلسرائيلية 
من  ر 

ّ
ويحذ السابقة،  التحليل  اتجاهات  مع 

ــولــــوج إلــــى اســتــنــتــاجــات خــاطــئــة بــشــأن  »الــ
ــي تــعــلــيــق نــشــرتــه  ــ ــزب الـــــلـــــه«. وفــ ــ نــــوايــــا حــ
الــرغــم من  أنــه »على  يــرى ليمور  الصحيفة، 
الله مشغول حاليًا في سورية، إال  أن حــزب 
الرئيسي«.  هدفه  تظل  إسرائيل  مواجهة  أن 
ويوضح ليمور أن »حزب الله ال يرى حاليًا 
أن مــصــلــحــتــه تــكــمــن فـــي فــتــح مـــواجـــهـــة مع 

إسرائيل لكنه بكل تأكيد يستعد لها«.

لم تتخّط 
نسبة االقتراع 

الخمسين في 
المائة )حسين 

بيضون(

طالب خبراء أمنيون 
أميركيون الجزائر بزيادة التعاون 

األمني مع المغرب

مقتل بدر الدين لم 
يسفر عن إعالن االستنفار 

على الحدود

تتجه الرئاسة الفلسطينية 
إلى رفض مناورة رئيس 

الوزراء اإلسرائيلي بعدما 
اقترح االجتماع بمحمود 

عباس

)Getty( فشل فالس بإقناع نتنياهو بالمبادرة الفلسطينية

في جزّين، كرّس التيار الوطني الحرّ سيطرته على القضاء )ذي األغلبية 
شغور  لملء  جرت  التي  الفرعية  النيابية  االنتخابات  باب  من  المسيحية(، 
أبو  أمل  التيار،  مرّشح  ونجح  حلو.  ميشال  النائب  بوفاة  النيابي  المقعد 
زيد، المدعوم أيضًا من القوات اللبنانية، بالفوز. لكن المفاجأة كانت في 
االنتخابات البلدية، إذ تم اختراق الئحة تحالف التيار والقوات في جزين 
خليل  والقوات،  التيار  الئحة  رئيس  خسارة  ذلك  في  بما  مقاعد،  بثالثة 

حرفوش

نتائج متفاوتة في جزين

يصل وزير الخارجية املوريتاني، إسلكو ولد أحمد 
 معه 

ً
إزيد بيه، اليوم الثالثاء، إلى الجزائر، حامال

رسالة من الرئيس محمد ولد عبد العزيز، إلى 
نظيره الجزائري عبد العزيز بوتفليقة )الصورة(، 

في أول زيارة من نوعها ملسؤول موريتاني، 
بعد طرد الرجل الثاني في السفارة الجزائرية 

بنواكشوط، بلقاسم شرواطي، لتورطه في نشر 
مقال يسيء إلى عالقات موريتانيا واملغرب.

كشف األمير موالي رشيد )الصورة( شقيق امللك 
املغربي محمد السادس، أن »املغرب شارك بـ60 

ألف جندي ضمن 8 بعثات لحفظ السالم، وفي 14 
مستشفى ميدانيًا، ويقدم أكثر من مليون و700 
ألف خدمة طبية«، بحسب ما نقلته وكالة املغرب 

العربي لألنباء الرسمية، أمس اإلثنني. مع العلم أن 
عديد الجيش امللكي املغربي يتجاوز الـ175 ألف 

جندي عامل، و150 ألف جندي احتياط. 

مشاورات 
جزائرية 

موريتانية
بعد انقطاع

العالقات

الجيش 
المغربي 

شارك في 8 
بعثات لحفظ 

السالم
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  شرق
      غرب

استشهاد فتاة 
فلسطينية 

في القدس المحتلة
أمس  فلسطينية،  فــتــاة  استشهدت 
اإلثــنــن، بــرصــاص جــنــود االحــتــال 
اإلسرائيلي، أثناء وجودها بالقرب 
مــن حــاجــز بيت إكــســا، إلــى الشمال 
ــقــــدس املـــحـــتـــلـــة، فــي  الـــغـــربـــي مــــن الــ
مــا ادعـــت قـــوات االحــتــال أن الفتاة 
حـــاولـــت تــنــفــيــذ عــمــلــيــة طــعــن ألحــد 
الصحة  وزارة  وأكــــدت  عــنــاصــرهــا. 
الفلسطينية، في بيان  صادر عنها، 
)لم  فــتــاة  »استشهاد  بـ أبلغت  أنــهــا 
ــــعــــرف هـــويـــتـــهـــا بــــعــــد( بـــرصـــاص 

ُ
ت

ــتـــال قــــرب حــاجــز بيت  جــنــود االحـ
ــــدس. مــن  ــقـ ــ ــــرب الـ إكــــســــا شـــمـــالـــي غــ
جهتها، أكدت غرفة عمليات الهال 
أن جـــنـــود  الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي،  ــر  ــ ــمـ ــ األحـ
االحــتــال املــوجــوديــن على الحاجز 
ــعــــاف الــتــابــعــة  مــنــعــوا طـــواقـــم اإلســ
الفتاة، وأن  للهال من االقتراب من 
الــجــنــود هــــددوا الــطــواقــم وأشــهــروا 

بنادقهم في وجه الطواقم الطبية.
)العربي الجديد(

قاتل الشهيد الشريف 
ينكر التهم

ذكـــرت وســائــل إعـــام اإلســرائــيــلــيــة، 
أمـــس اإلثــنــن، أن »الــجــنــدي القاتل 
من الخليل، اليئور أزاريا )الصورة( 
ــدام املــيــدانــي  ــ الــــذي نــفــذ عملية اإلعـ
الشريف  الفتاح  عبد  الشهيد  بحق 
فـــي 24 مــــــــارس/آذار املـــاضـــي، أنــكــر 
اإلسرائيلية  العسكرية  املحكمة  في 
التهم املوجهة له، وهي »تهم القتل 
غير املتعمد، وتجاوز الصاحيات«. 
ــة، إن  ــالــــت اإلذاعــــــــة اإلســـرائـــيـــلـــيـ وقــ
»الجندي القاتل ادعى عبر محاميه، 

بــأن خــطــرًا حقيقيًا يهدد  أنــه شعر 
حــيــاتــه، وحــيــاة الــجــنــود األخــــرى«. 
ــاول مــحــامــو الــجــنــدي الــقــاتــل  ويـــحـ
االدعـــــــاء بــــأن الـــجـــنـــدي، الـــــذي وثــق 
شــريــط تــصــويــر ملــركــز »بــتــســيــلــم«، 
قــيــامــه بــإطــاق الــنــار عــلــى الشهيد 
عــبــد الــفــتــاح الــشــريــف، وهـــو ملقى 
خطرًا  يــشــكــل  أن  دون  األرض  عــلــى 
االدعــاء  الجنود،  مــن  أي  على حياة 
بأن الجندي القاتل، ظن أن الشهيد 
عــبــد الــفــتــاح الــشــريــف، كـــان يحمل 

حزامًا ناسفًا.
)العربي الجديد( 

اتفاق األزهر والفاتيكان 
على مؤتمر عالمي 

للسالم
األزهــر والفاتيكان،  اتفقت مؤسسة 
لـــقـــاء جمع  أمــــس اإلثــــنــــن، فـــي أول 
والبابا  الطيب  أحــمــد  األزهـــر  شيخ 
فــرنــســيــس، بـــابـــا الـــفـــاتـــيـــكـــان، على 
عقد مؤتمر دولي للسام. وبحسب 
ــر  ــ ــان صــــــادر عــــن مــشــيــخــة األزهـ ــيـ بـ
ــقـــى شـــيـــخ األزهـــــــر وبـــابـــا  ــتـ فـــقـــد »الـ
الــفــاتــيــكــان، بــاملــقــر الـــبـــابـــوي، حيث 
بــحــثــا ســبــل تــرســيــخ قــيــم الـــســـام، 
ــر ثـــقـــافـــة الــــحــــوار والــتــســامــح  ونـــشـ
والــتــعــايــش بـــن مــخــتــلــف الــشــعــوب 
والدول، وحماية اإلنسان من العنف 
والــتــطــرف والــفــقــر واملــــرض«. ووفــق 
الــبــيــان، »اتــفــق الــجــانــبــان على عقد 
لــلــســام، واستئناف  مــؤتــمــر عــاملــي 
الـــحـــوار بـــن األزهـــــر والــفــاتــيــكــان«، 
ــــول هـــذا  دون تـــحـــديـــد تــفــاصــيــل حـ

املؤتمر.
)األناضول(

مصر: أحكام 
بسجن 20 معارضًا

ــايـــات جــنــوب  ــنـ قـــضـــت مــحــكــمــة جـ
الـــــــقـــــــاهـــــــرة املـــــــصـــــــريـــــــة، بــــرئــــاســــة 
ــبـــيـــب الــــضــــمــــرانــــي،  املــــســــتــــشــــار شـ
 
ً
أمس اإلثنن، بمعاقبة 20 معتقا
ــن مـــعـــارضـــي الـــنـــظـــام، بــالــســجــن  مـ
سنة،   139 بلغت  أحــكــام  بمجموع 
عـــلـــى خـــلـــفـــيـــة اتـــهـــامـــهـــم بـــإحـــيـــاء 
لـــثـــورة 25 يناير  الــثــالــثــة  الـــذكـــرى 
املحكمة  وعاقبت  حلوان.  بمنطقة 
ــراوح بـــن 3  ــتـ املــعــتــقــلــن لــفــتــرات تـ

أعوام و15 عامًا.
)العربي الجديد(



هيمنت النقاشات 
حول االستراتيجية 

الصينية تجاه 
العالم العربي، 

وخصوصًا في 
ما يتعلق بالصراع 

العربي اإلسرائيلي 
والموقف من 
الثورات العربية 
وتحديدًا في 

سورية، على 
جزء رئيسي من 

جلسات المؤتمر 
األكاديمي بعنوان 

»العرب والصين: 
مستقبل العالقة 

مع قوة صاعدة« 
الذي نظمه 

»المركز العربي 
لألبحاث ودراسة 

السياسات«

تونس ـ صالح الدين الجورشي

يــبــدو كــل شـــيء تــحــت الــتــأســيــس فــي ليبيا، 
بما فــي ذلــك الــدولــة واملــؤســســات واملواطنة 
ــانــــب األحـــــــزاب  واملـــجـــتـــمـــع املـــــدنـــــي، إلــــــى جــ
ــاك مــجــتــمــع مــدنــي  ــنـ واإلعـــــــــام. فـــلـــم يـــكـــن هـ
فعلي خال حقبة حكم العقيد الراحل معمر 
القذافي التي تجاوزت األربعن عامًا. إذ فّكك 
لنفسه  السابقة، وأســس  البنى  كــل  الــقــذافــي 
التي أخضعت  املنظمات  شبكة صغيرة من 
بالكامل لتحقيق نوع من توزيع السلطة بن 
أبناء »القائد«، وهو ما استوجب العمل على 

بناء هياكل جديدة بعد اإلطاحة بحكمه.
ويــتــفــق الــنــاشــطــون الــلــيــبــيــون عــلــى الــقــول 
انطلقت  الــتــي  الــتــأســيــس،  إعـــادة  إن مرحلة 
مــبــاشــرة بــعــد انــهــيــار الــنــظــام الـــســـابـــق، لم 
، عــلــى الـــرغـــم مـــن الــحــمــاســة 

ً
تــســتــمــر طـــويـــا

الــكــبــيــرة الـــتـــي صــاحــبــت انــتــخــاب املــؤتــمــر 
االنقسام وهيمن  إذ سرعان ما ساد  العام، 
ــقــــوى الــســيــاســيــة  ــفـــتـــوح بــــن الــ الــــصــــراع املـ
ــــى لــغــة  الـــجـــديـــدة قـــبـــل أن تـــحـــال الــكــلــمــة إلـ

الساح والقوة.

من  العديد  الليبي  املــدنــي  املجتمع  ويعاني 
الصعوبات واملعضات، أولها ضعف نسيج 
الجمعيات، إذ تختلف التقديرات حول حجم 
فهناك  الحكومية«،  »غير  الليبية  املنظمات 
ــن هــــذا الــبــلــد ذكـــــرت بــأن  ــجـــزت عـ تـــقـــاريـــر أنـ
عـــدد الــجــمــعــيــات يــتــراوح بــن 1800 و1900 
جمعية. لكن جمعية »الشفافية« داخل ليبيا 
تعتقد بأن الجمعيات الناشطة فعليًا وعلى 
أرض الــواقــع ال تــتــجــاوز حـــدود املــئــتــن، في 
حــن أن الــبــقــيــة مـــوجـــودة فــقــط عــلــى الــــورق. 
ــتـــي تـــعـــانـــي مــنــهــا  ــا املــعــضــلــة الـــثـــانـــيـــة الـ ــ أمـ
الجمعيات الليبية، فتتمثل في أنها ضحية 
»الــضــبــابــيــة والـــتـــشـــرذم، وهــــو مـــا أثــــر على 
املرود العام ملؤسسات املجتمع املدني«. فيما 
التمويل  مــســألــة  فــي  الــثــالــث  الــعــائــق  ل 

ّ
يتمث

ــر سلبيًا على العديد من 
ّ
أث الــذي  الــخــارجــي 

الكثير من  املبادرات وأضعف من مصداقية 
ليبيا  أن  مــن  الــرغــم  إذ على  الجمعيات.  تلك 
ثرية بنفطها، إال أن منظماتها املدنية وجدت 
نفسها مــضــطــرة لــلــحــصــول عــلــى تــمــويــات 
خارجية، وهو ما جعل الكثير منها يخضع 

ملنطق اإلماءات واالبتزاز السياسي.
وال يـــــــزال الــــجــــدل مـــســـتـــمـــرًا بــــن الــلــيــبــيــن 
املــدنــي. وتؤكد رئيسة  املجتمع  حــول هوية 
»الــتــجــمــع الــعــاملــي مـــن أجــــل لــيــبــيــا مــوحــدة 
لـ»العربي  نــيــران،  بــن  وديــمــقــراطــيــة« فاطمة 
الجديد«، أنها من الذين يشككون في وجود 
أن  معتبرة  بليبيا،  املــدنــي  للمجتمع  فعلي 
املجتمع الليبي قبلي، وأن القبيلة هي التي 
تقوم حاليًا مقام الدولة التي تفككت نتيجة 
انهيار نظام القذافي واندالع الحرب األهلية 
ـــل الــقــوى الــخــارجــيــة. وتــلــفــت إلـــى أن 

ّ
وتـــدخ

القبيلة حاليًا هي الحاضنة االجتماعية من 
خــال الــدور الــذي يقوم به »املجلس األعلى 

الــقــول ال يتبناه  لكن هــذا  واملــــدن«.  للقبائل 
الــكــثــيــر مـــن الــنــشــطــاء، الـــذيـــن يــعــتــبــرون أن 
القبيلة ال تساعد على تنمية املنظمات غير 
الحكومية، ويطالبون بأن يبقى دور القبيلة 
في حدود وظيفتها االجتماعية، وعليها أن 

ل في املجال السياسي.
ّ

تلتزم بعدم التدخ
اللقاءات  العديد من  أقيمت في تونس  وقــد 
الــتــي حــضــرهــا مــثــقــفــون ونــشــطــاء ليبيون، 
ــدوة حــــول »املــجــتــمــع املــدنــي  ــ ــا نـ ــان آخـــرهـ كــ
واالنــتــقــال الــديــمــقــراطــي فــي لــيــبــيــا: أســبــاب 
ــدارك«، عــقــدت  ـــتــ الــتــعــثــر واســتــراتــيــجــيــات الـ
بمبادرة من »املركز املغاربي لألبحاث حول 
ليبيا«، الذي تأسس أخيرًا وهو متخصص 
فـــي الـــشـــأن الــلــيــبــي. وأصـــــدرت هـــذه الــنــدوة 
املدني  املجتمع  بناء  عــدة إلعـــادة  توصيات 

إدخـــال حــريــة تشكيل  ليبيا، مــن بينها  فــي 
الــجــمــعــيــات واملـــنـــظـــمـــات األهـــلـــيـــة فـــي نص 
الـــدســـتـــور وضـــمـــان اســتــقــالــيــتــهــا، إضــافــة 
إلـــى تــعــزيــز دور مــفــوضــيــة املــجــتــمــع املــدنــي 
بما ُيفّعل دورها وُيؤمن استقال املنظمات 
األهـــلـــيـــة عـــن أجـــهـــزة الــــدولــــة وضـــمـــان عــدم 

تبعيتها ألية جهة.
املدني،  املجتمع  بحالة  متصل  سياق  وفــي 
تبرز الصحافة الليبية التي لم تنجح حتى 
اآلن فــي بــنــاء مــؤســســات إعــامــيــة حقيقية. 
ولم يتجاز اإلعام الليبي حتى اليوم حالة 
القوى  إذ يعاني من هيمنة  الشديد،  التأزم 
الـــجـــديـــدة، ويــخــضــع للضغوط  الــســيــاســيــة 
ــيــــة وجـــمـــيـــع األطــــــراف  ــالــ املـــلـــيـــشـــيـــاويـــة واملــ

املتصارعة.

تونس ـ أنور الخطيب

حــــجــــم الـــــرســـــائـــــل الـــــتـــــي تــــبــــادلــــهــــا رئـــيـــس 
الجمهورية التونسي الباجي قائد السبسي، 
ــة الــنــهــضــة  ــركــ وزعـــيـــمـــا حـــــزب الـــنـــهـــضـــة )حــ
سابقًا( راشد الغنوشي وعبد الفتاح مورو، 
العاشر  للمؤتمر  الحاشد  االفتتاح  في حفل 
لــلــنــهــضــة، الــــذي اخــتــتــم أعــمــالــه فــجــر أمـــس، 
والية  إليه   

ً
وموكا بالغنوشي  الثقة  مجددًا 

حكم 
ُ
، يــؤشــر إلـــى أن تــونــس، الــتــي ت

ً
جـــديـــدة

 طــريــقــهــا نــحــو ثــورة 
ّ

الــيــوم بــالــتــوافــق، تــشــق
اقـــتـــصـــاديـــة واجـــتـــمـــاعـــيـــة، عــنــوانــهــا تــونــس 
واملواطن التونسي، وأن ال خيار أمام تونس 

سوى هذا التوجه. تونس، وعلى الرغم مما 
تشهده من »مماحكات سياسية« بن األطراف 
الــســيــاســيــة املــخــتــلــفــة، قــطــعــت مــــع املـــاضـــي 
ديمقراطية.  مدنية  تعددية،  لدولة  لتؤسس 
ـــ 204، ارتـــضـــت حــكــم صــنــدوق  فــأحــزابــهــا الــ
واالقتراع كوسيلة للحكم، على الرغم من أن 
هناك من يشكك في نوايا البعض، وال سيما 
نــوايــا الــحــزب األكـــبـــر، الــنــهــضــة، الــــذي قاطع 
بــعــض خــصــومــه الــســيــاســيــن حــفــل افــتــتــاح 

املؤتمر.
وبعيدًا عن جدل فصل الديني عن السياسي، 
الذي شهده مؤتمر »النهضة«، وقبول املؤتمر 
الـــعـــام بــتــحــول الــحــركــة إلـــى حـــزب بــرامــجــي، 
بـــات متعبًا ومنهكًا  الــتــونــســي  الـــشـــارع  فـــإن 
مــــن مـــمـــاحـــكـــات وخـــصـــومـــات الــســيــاســيــن، 
الثورة اقتصاديًا. الشعب  ويريد قطف ثمار 
بــأن تتوفر  يأمل  العيش بكرامة.  إلــى  يطمح 
والعمل.  والتعليم  والسكن  العيش  لقمة  لــه 
هــذا مــا يـــردده املــواطــن فــي الــشــارع، ويــكــرره 
مـــســـؤولـــون فـــي األحــــــزاب الــســيــاســيــة. وهـــذا 
يــبــدو، حــزب النهضة من  مــا تلقفه، على مــا 
خــــال تــقــديــمــه مــشــروعــًا جـــديـــدًا، مـــن شــأنــه 
 ،

ً
ثانية  

ً
ثــورة التزم في تطبيقه،  إذا  أن يمثل، 

بعد الثورة التونسية عام 2011. وقد لخص 
الغنوشي، الذي قّبل علم تونس، قبل إلقائه 
كلمة قصيرة في افتتاح املؤتمر، رؤية الحزب 

وبرنامجه بالقول: »تونس قبل النهضة«.
وألن الــشــارع هــو الــحــكــم، ســيــكــون االخــتــبــار 
الــديــمــقــراطــي املـــقـــبـــل، االنـــتـــخـــابـــات الــبــلــديــة 
ــا فـــي شــهــر مـــــــــارس/آذار من  ــراؤهــ ــقـــرر إجــ املـ
التونسي، على  للشارع  رد  أول  املقبل،  العام 
برنامج »النهضة«، وأول اختبار ملعرفة مدى 
قناعة الرأي العام به، ومدى إيمانه بتحوالت 
بقدرة  وثقته  أصبحت حزبًا  التي  »الحركة« 

الـــحـــزب عــلــى تــطــبــيــق بــرامــجــه فـــي مــعــالــجــة 
مشكلة الفقر والبطالة، وغيرها من املشاكل، 
الــتــي تــعــانــي مــنــهــا تـــونـــس. كـــذلـــك، ســتــكــون 
ــا »الـــنـــهـــضـــة«  ــنـــويـ ــارًا لـ ــبــ ــتــ ــابــــات اخــ ــتــــخــ االنــ
وملعرفة ما إذا كان الحزب سيترجم طروحاته 

بخطوات عملية على أرض الواقع.
ووفــــــق آخـــــر إحـــــصـــــاءات لــلــمــعــهــد الــوطــنــي 
تونس  فــي  البطالة  نسبة  بلغت  لــإحــصــاء، 
خــال الشهور األولـــى مــن عــام 2015، 15 في 
املائة، حيث قدر عدد العاطلن عن العمل في 
تونس بـ601.4 ألف شخص، منهم 222.9 ألفًا 

من حملة الشهادات العليا.
قــضــيــة الــبــطــالــة احــتــلــت حـــيـــزًا فـــي خــطــاب 
البطالة  مواجهة  إلــى  دعــا  الــذي  الغنوشي، 
اقتصادي شــامــل، يعتمد  إطــار برنامج  فــي 
فـــــي أســـــاســـــه عــــلــــى تـــشـــجـــيـــع االســــتــــثــــمــــار، 
فــي خلق فــرص عمل ويحقق  الـــذي يساهم 
»إلى  الغنوشي  دعــا  كما  املتوازنة.  التنمية 
بــرنــامــج إنـــقـــاذ اقـــتـــصـــادي« عـــاجـــل، يعطي 
األولوية لعملية إعــادة اإلنتاج، املعطلة في 
بــعــض الــقــطــاعــات االســتــراتــيــجــيــة، وانــجــاز 
الدعوة  كما جدد  املتوقفة،  العامة  املشاريع 
العمال  حــقــوق  تحفظ  اجتماعية«،  »لــهــدنــة 
االنهيار  من  االقتصادية  املؤسسة  وتحمي 

والتاشي.

فـــي الــــواقــــع، تـــواجـــه تـــونـــس، بــعــد أكـــثـــر من 
أربعة تحديات،  الثورة،  خمس سنوات على 
تتمثل في االنتصار على الفساد، واالنتصار 
على اإلرهـــاب، وجــذب االستثمارات، وإعــادة 

الحياة للقطاع السياحي. 
ويطرح حزب النهضة، ضرورة التمييز بن 
ة املتورطة في 

ّ
»رجال األعمال الشرفاء والقل

الـــفـــســـاد«. لــكــنــه يــقــتــرح مــنــح هــــؤالء فــرصــة 
االعتراف واالعتذار وإعادة ما حصلوا عليه 
دون وجه حق. وهو أمر يرى فيه الغنوشي 
أنه يساعد على تحرير املبادرة االقتصادية.
وفي ما يتعلق بامللف األمني، يتميز املشهد 
التونسي اليوم بوجود تأهب أمني متواصل 
فــي شــــوارع املـــدن الــرئــيــســة، وال سيما املــدن 
ــتـــداءات عــدة،  الــســيــاحــيــة، الــتــي عــانــت مــن اعـ
ــــى أدنــــى  ــيـــاحـــة إلــ تــســبــبــت فــــي تــــراجــــع الـــسـ
إجماعًا  هناك  أن  جليًا  ويــبــدو  مستوياتها. 
شعبيًا وســيــاســيــًا خــلــف الـــدولـــة والــتــدابــيــر 
ــــاب  ــل مــكــافــحــة اإلرهـ الـــتـــي اتــخــذتــهــا مـــن أجــ

وتحقيق األمن واالستقرار في الباد.
في هذا اإلطار، يقول هشام، »سائق تاكسي«، 
في مدينة الحمامات التي تبعد 60 كيلومترًا 
عـــن الــعــاصــمــة، وتــعــد أحــــد أهــــم املــنــتــجــعــات 
الـــســـيـــاحـــيـــة فــــي تــــونــــس، إن الـــســـيـــاحـــة فــي 
املدينة، لم تعد كما كانت سابقًا، وإن القطاع 

تضرر كثيرًا.
بــاإلضــافــة إلـــى ذلـــك، أتـــت مــبــادرة أمــيــر قطر 
التي أطلقها  آل ثاني،  الشيخ تميم بن حمد 
خــــــال اســـتـــقـــبـــالـــه الــــرئــــيــــس الـــتـــونـــســـي فــي 
األمــل في  لتنعش  املاضي،  الدوحة األسبوع 
ــأن تــعــزيــز االســتــثــمــارات فــي تــونــس. فقد  شـ
اقــتــرح أمــيــر قــطــر عــقــد مــؤتــمــر دولــــي لجلب 
االستثمارات إلى تونس، من املقرر أن يجري 

في شهر نوفمبر/تشرين الثاني املقبل.
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السنوات  فــي  تــحــّواًل  شهد  قــد  الفلسطينية، 
القليلة املاضية، ويظهر هذا بشكل جلي في 
الصينية، ووسائل  الرسمية  اإلعــام  وسائل 
ــاعـــي«. وأضــــــاف أنــــه »فــي  ــمـ ــتـ الـــتـــواصـــل االجـ
إســرائــيــل،  فيه حــمــات مقاطعة  وقــت تنشط 
في  وعسكريًا،  وثقافيًا  وأكاديميًا  اقتصاديًا 
عدد من دول االتحاد األوروبي، نجد النقيض 

معه في العام 1992، وتطورت بعدها العاقة 
ــرفــــن بـــشـــكـــل مــــطــــرد فـــــي مــخــتــلــف  ــطــ بـــــن الــ
النواحي السياسية واالقتصادية والعسكرية 
األمنية، وتزايدت املبادالت التجارية بينهما 

لتصل في عام 2015 إلى 10 مليارات دوالر.
من جهته، رأى الصحافي عــزت شــحــرور، أن 
»مـــوقـــف الـــــرأي الـــعـــام الــصــيــنــي مـــن القضية 

F F

العاقات والتأييد  الصن، من جهة قوة  في 
وارتــبــاط  اإلسرائيلي،  بالنموذج  واإلعــجــاب 
ذلـــك بــمــوجــة مــن الـــعـــداء للمسلمن والــعــرب 
وأســلــوب خـــارج عــن الــلــيــاقــة. بــل يصل األمــر 
ــّد اســـتـــخـــدام عــــبــــارات عــنــصــريــة ضد  إلــــى حــ
إسرائيل  اعــتــداءات  فــي  حتى  الفلسطينين، 
عليهم«. في املقابل، أكد وكيل كلية الدراسات 

العربية بجامعة الدراسات الدولية في بكن، 
 »الــصــن 

ّ
الــبــاحــث مــنــصــور هــويــوشــانــغ، أن

 مهّم في املجتمع الدولي، وأن تأديتها 
ٌ

طرف
ــًا، الســيــمــا فـــي الــــصــــراع الــعــربــي  ــيــ دورًا دولــ
ــبـــح مـــعـــيـــارًا لــتــصــف دول  اإلســـرائـــيـــلـــي، أصـ
الــعــالــم الــصــن بــأنــهــا قـــوة مــســؤولــة«. ورأى 
في  الــوســيــط  دور  »الــصــن مرشحة ألداء  أن 

الـــصـــراع الــعــربــي اإلســـرائـــيـــلـــي، ألنـــهـــا طــرف 
محايد، وليست لها نزاعات مع أّي طرف من 
األطـــــراف«. وبينما لــم تــكــن الــنــقــاشــات حــول 
موقف الصن من الصراع العربي اإلسرائيلي 
ــادة، فـــإن فــتــح مــلــفــات الــســيــاســة الصينية  حــ

تجاه ثورات الربيع العربي، كانت كذلك.
ــيـــاق، خــصــص املـــؤتـــمـــر إحـــدى  فـــي هــــذا الـــسـ
ــد، ملــنــاقــشــة مــوقــف الــصــن من  جــلــســاتــه األحــ
أكاديمية،  نظر  مــن وجهة  العربية،  الــثــورات 
الباحث  ومــن خــال باحثن صينين. وقـــّدم 
بعنوان:  األولـــى  املداخلة  شيانغ،  ليانغ  جــن 
»الــســيــاســة الــصــيــنــيــة تــجــاه الــعــالــم الــعــربــي 
في سياق إقليمي متغير«، وأوضــح فيها أن 
»دول املنطقة تؤاخذ الصن على أنها تسعى 
لتحقيق الربح التجاري فحسب في عاقاتها 
مــعــهــا، كــمــا تــشــعــر هــــذه الــــــدول بـــاإلحـــبـــاط، 
الهيمنة  قـــادرة على مــوازنــة   الصن غير 

ّ
ألن

األميركية في املنطقة«.
جنيفير  وي  أي  الــبــاحــثــة  رأت  جــهــتــهــا،  مـــن 
ــة يـــعـــّد أحــد  ــراع فـــي ســـوريـ ــانـــغ، أن »الــــصــ شـ
ــه  ــواجـ ــتــــي تـ ــًا الــ ــر إلــــحــــاحــ ــ ــثـ ــ الــــتــــحــــديــــات األكـ
الصن الــيــوم، فــي وقــٍت تــوّســع فيه نشاطها 
الــدبــلــومــاســي والــســيــاســي واالقــتــصــادي في 
ــــط واملـــســـرح الـــدولـــي،  مــنــطــقــة الـــشـــرق األوســ
وهي تتبوأ موقعًا فريدًا يخّولها اإلعان عن 
بالصراع  يتعلق  بما  وأهــدافــهــا  سياساتها 

السوري«.
الجلسة،  خــال  الباحثن،  بعض  حـــاول  كما 
تفسير الدور الصيني املتحفظ تجاه الثورات 
العربية، ال سيما الثورة السورية، باعتباره 
جزءًا من املبدأ الصيني الذي يرفض التدخل 
ــرفـــض  فــــي الـــــشـــــؤون الـــداخـــلـــيـــة لـــــلـــــدول، ويـ
الــذي  األمـــر  أنظمتها.  إضــعــاف  أو  تقسيمها 
عارضه املفكر السوري، برهان غليون، والذي 
تحدث عن تجربته مع الصن، باعتباره أول 
املــعــارض. واعتبر  الــســوري  رئيس لائتاف 
الصينية،  السياسة  فــي  »املشكلة  أن  غليون 
أنـــهـــا ال تـــأخـــذ الــبــشــر بــعــن االعـــتـــبـــار خــال 
مقاربتها ملصالحها الجيوبولتيكية، لكونها 
تتجاهل أعداد الضحايا والاجئن والدمار 
فـــي ســـوريـــة، كــمــا تــفــعــل كـــل الـــــدول الــكــبــرى، 

كروسيا والواليات املتحدة وغيرها«. 
واستعرض املشاركون في الجلسة الرابعة من 
اليوم األخير، بعض نماذج العاقات العربية 
الصينية. وقّدرت الباحثة ابتسام عبد ياس، 
أن »الــســيــاســة الــصــيــنــيــة تــجــاه الـــعـــراق بعد 
لــــه، عــــام 2003، أخـــذت  ــتــــال األمـــيـــركـــي  االحــ
الــعــراقــي،  الــوضــع  بمعايشة  صفًا 

ّ
مت طــابــعــًا 

 
ّ

الحل للسلم وتغليب  الجنوح  إلــى  والــدعــوة 
إجـــراءات سياسية تائم  واتــخــاذ  السياسي 
وخلصت  بات«. 

ّ
بالتقل اململوءة  املرحلة  هذه 

الصيني،  الــســلــوك  »تحليل  أن  إلـــى  الــبــاحــثــة 
ي عن عاقاتها 

ّ
يبّن أنها غير مستعّدة للتخل

ولكنها  الغربية،  والــدول  املتحدة  بالواليات 
تــــحــــاول الـــقـــيـــام بــــــــدوٍر مــــحــــدود ومــــعــــارض 

للهيمنة األميركية«.
ــاحـــث مـــحـــمـــود زكـــريـــا  ــبـ ــه، رأى الـ ــبـ ــانـ ــن جـ مــ
ــيــــم، فــــي تــحــلــيــلــه الـــعـــاقـــات املــصــريــة  إبــــراهــ
 
ّ
الــصــيــنــيــة مــنــذ انــتــهــاء الـــحـــرب الــــبــــادرة، أن

»الــعــاقــات بــن الــبــلــديــن حظيت بــقــدر كبير 
مــن االســتــمــراريــة والــثــبــات، منذ نشأتها في 
منتصف العقد الخامس من القرن العشرين«.

ــّدمـــت الــبــاحــثــة أســـمـــاء بـــن مــشــيــرح ورقـــة  وقـ
الصيني  التغلغل  »اســتــراتــيــجــيــات  بــعــنــوان 
ــة فــي اآللــيــات والــرهــانــات  فــي الــجــزائــر: دراسـ
املستقبلية«، أوضحت فيها أن »الصن بدأت 
في منافسة الواليات املتحدة والدول الكبرى 
فـــي األقـــالـــيـــم ذات األهـــمـــيـــة االســتــراتــيــجــيــة، 
خاصة،  بصفة  والــجــزائــر  عــمــومــًا،  كأفريقيا 
مستخدمة قوتها الناعمة«. وحللت الباحثة 
تـــوّســـع الـــوجـــود الــصــيــنــي فـــي الــجــزائــر عبر 
ــي مــشــاريــع  قـــوتـــهـــا الـــنـــاعـــمـــة بـــالـــحـــضـــور فــ

اقتصادية كبرى في البنية التحتية.

تقريرتحليل

الشارع التونسي 
يريد قطف ثمار 
الثورة اقتصاديًا

»العرب والصين«

صاعدة«،  قوة  مع  العالقة  مستقبل  والصين:  »العرب  مؤتمر  يأتي 
العربي  »المركز  ينظمها  التي  األكاديمية  المؤتمرات  سلسلة  ضمن 
لألبحاث ودراسة السياسات«، تحت عنوان »العرب والعالم«. وتم اختيار 
دراسة  قلة  بسبب  المؤتمر،  لهذا  كعنوان  الصينية،  العربية  العالقات 
السيما  العربي،  العالم  نحو  الصينية  واالقتصادية  السياسية  التوجهات 
يُنظر  الذي  الدور  العالمي،  االقتصاد  الصين دورًا حاسمًا في  أداء  مع 

إليه كرافعة لتغيرات سياسية أيضًا.

توجهات سياسية واقتصادية

مؤتمر

ــائــــد مــــا يــــعــــرف بـــ»عــمــلــيــة  أجـــــــرى قــ
الكرامة«، اللواء الليبي خليفة حفتر، 
ــنـــن، مـــشـــاورات سياسية  أمـــس اإلثـ
ــرة. وكــشــفــت  ــاهــ ــقــ ــي الــ وعـــســـكـــريـــة فــ
الــــهــــدف  مـــــصـــــادر مــــصــــريــــة عـــــن أن 
األساسي للقاءات حفتر في القاهرة 
ــــي »تـــنـــســـيـــق الــــجــــهــــود مــع  ــل فـ ـ

ّ
ــث ــمـ تـ

الــوفــاق  الــرئــاســي لحكومة  املــجــلــس 
الـــوطـــنـــي بــــرئــــاســــة، فـــائـــز الــــســــراج، 
وتــــــأمــــــن شــــــــــروط إنــــــجــــــاح عــمــلــيــة 
لتحرير  الهادفة  املرصوص  البنيان 
مــــديــــنــــة ســــــــرت مــــــن أيـــــــــدي تــنــظــيــم 
ــادر.   ــد قـــــول املــــصــ داعـــــــــش«، عـــلـــى حــ
الــدول  فــإن  للمصادر نفسها،  ووفقًا 
الكبرى »اتفقت على توجيه ضربات 
مــتــوازيــة لــداعــش فــي أكــثــر مــن مكان 
وفي توقيت واحد، إلفقاده السيطرة 
على فــروعــه ومــنــع انــتــقــال عناصره 
العمليات  نتيجة  ألخـــرى  دولـــة  مــن 
الــعــســكــريــة«. وأضــافــت »أن الــقــاهــرة 
أبـــلـــغـــت حــفــتــر بــشــكــل واضــــــح عـــدم 
قبول أي من األطراف الدولية قيامه 
مع  التنسيق  بــدون  منفردة  بعملية 
الـــقـــوات الــتــابــعــة لــحــكــومــة الـــوفـــاق«. 
كما أشارت إلى أن »واشنطن لم يعد 
لــديــهــا مــشــكــلــة فـــي الــقــبــول بــوجــود 
حــفــتــر فـــي املــشــهــد الــلــيــبــي الــجــديــد، 
لكن على أن يــكــون فــي إطـــار صيغة 
ــام األمــــــــور بـــيـــد تــحــالــف  ــ ــ تـــجـــعـــل زمـ

مصراتة وليس بيد حفتر«.

ــاق  ــ ــوفــ ــ ــة الــ ــ ــــومـ ــكـ ــ ــــس حـ ــيــ ــ أجـــــــــــرى رئــ
الـــوطـــنـــي الـــلـــيـــبـــيـــة، فــــائــــز الــــســــراج، 
)الــصــورة(، أمــس اإلثــنــن، مباحثات 
فــي الــســعــوديــة، بــعــد قــيــامــه بــزيــارة 
مماثلة إلى اإلمارات. والتقى السّراج 
بـــعـــدد مـــن املـــســـؤولـــن الــســعــوديــن، 
في مقدمتهم ولي العهد السعودي، 
ــر الـــداخـــلـــيـــة، األمـــيـــر مــحــمــد بن  ــ وزيـ
ــارات  ــ ــبـ ــ ــخـ ــ ــتـ ــ نــــــايــــــف، ورئــــــيــــــس االسـ
الــعــامــة، خــالــد الــحــمــيــدان. وتــزامــنــت 
ــّراج إلــــى الــســعــوديــة مع  زيـــــارة الــــســ
إعــــان مــجــلــس الـــــــوزراء الــســعــودي، 
برئاسة امللك سلمان بن عبد العزيز، 
ــــس، تــرحــيــبــه بــالــبــيــان الــخــتــامــي  أمـ
لــلــمــؤتــمــر الـــدولـــي حــــول لــيــبــيــا، في 
فيينا، والــذي أكــدت بموجبه القوى 
ــــي املـــؤتـــمـــر،  ــة، املــــشــــاركــــة فـ ــ ــيـ ــ ــدولـ ــ الـ
دعمها لحكومة الوفاق الوطنية في 
واالعــتــراف  الــســّراج،  برئاسة  ليبيا، 
الشرعية  الحكومة  باعتبارها  بها 
الــوحــيــدة فــي الــبــاد.  وكـــان الــســّراج 
قد زار اإلمارات، حيث استقبله نائب 
رئيس مجلس الــوزراء، وزير شؤون 
الــرئــاســة، الــشــيــخ مــنــصــور بــن زايــد 
آل نهيان، يوم األحــد. وتركز البحث 
بـــن املـــســـؤولـــن عــلــى آخــــر تــطــورات 
أوردتــه  مــا  الليبية. وبحسب  األزمـــة 
»وام«،  اإلمــــاراتــــيــــة  ــاء  ــ ــبـ ــ األنـ ــة  ــالــ وكــ
أكــــــدت أبــــوظــــبــــي»ضــــرورة الــتــمــســك 
بحلول  للخروج  الدستورية  باألطر 
ــــدة  مـــســـتـــدامـــة تــضــمــن تــــوافــــق ووحـ
الصلبة  األرضــيــة  وتــخــلــق  الليبين 
ــة املــــؤســــســــات، وتــضــمــن  ــ لـــبـــنـــاء دولــ

وحدة األراضي الليبية«. 

»العدالة  لحزب  الجديد  الزعيم  أكــد 
يلدرم،  علي  بــن  التركي،  والتنمية« 
ــة تــركــيــة  ــكـــومـ ــلـــف بــتــشــكــيــل حـ ــكـ املـ
جديدة، أن قائمته الجديدة جاهزة، 
وأنــــــــه ســـيـــعـــرضـــهـــا عـــلـــى الـــرئـــيـــس 
ــيــــب أردوغــــــــــــان،  ــــي، رجـــــــب طــ ــركـ ــ ــتـ ــ الـ
فـــور انــتــهــاء قــمــة الــعــمــل اإلنــســانــي، 
ــتـــحـــدة فــي  الـــتـــي تــنــظــمــهــا األمــــــم املـ
إســطــنــبــول، عــلــى أن يــعــقــد الــبــرملــان 
الثقة  ملنح  مخصصة  جلسة  الحــقــًا 
لــلــحــكــومــة. فــي غــضــون ذلـــك، أفـــادت 
وزيـــرة خارجية االتــحــاد األوروبـــي، 
 
ّ
ــــس، بــــأن فــيــديــريــكــا مـــوغـــريـــنـــي، أمــ

االتــــــحــــــاد يـــنـــتـــظـــر بـــــفـــــارغ الـــصـــبـــر 
تــشــكــيــل يـــلـــدريـــم لــحــكــومــتــه، لــلــبــدء 
بالعمل املشترك معها من أجــل حل 
املسائل اإلقليمية والدولية العالقة.
)العربي الجديد(

القاهرة تبلّغ 
حفتر بالتنسيق 
مع »المجلس 

الرئاسي«

جولة خليجية 
للسراج

يلدرم يتعهد 
باإلسراع بتشكيل 

الحكومة 
التركية

الدوحة ـ العربي الجديد

انتقلت العاقة بن العرب والصن 
البحث  إلــى مستويات متقدمة من 
ــــرت أعـــمـــال  ــهـ ــ والـــــــدراســـــــة، كـــمـــا أظـ
املؤتمر األكاديمي »العرب والصن: مستقبل 
مه »املركز 

ّ
العاقة مع قوة صاعدة«، الذي نظ

الـــعـــربـــي لـــألبـــحـــاث ودراســــــــة الـــســـيـــاســـات« 
عــلــى مــــدى يـــومـــن فـــي الــعــاصــمــة الــقــطــريــة 
باحثن  بمشاركة  األحـــد،  وانتهى  الــدوحــة، 
عـــــرب وصـــيـــنـــيـــن وأجـــــانـــــب، مــتــخــصــصــن 
فـــي الــعــاقــات الــعــربــيــة الــصــيــنــيــة. تــنــاولــت 
املـــؤتـــمـــر،  ــــي  فـ ــقــــدمــــة  املــ الـــبـــحـــثـــيـــة  األوراق 
الجوانب  مــن  الصينية،  العربية  الــعــاقــات 
وركزت  والثقافية.  واالقتصادية  السياسية 
األول، على مسائل عامة،  اليوم  األوراق في 
»االســـتـــراتـــيـــجـــيـــة الــصــيــنــيــة فــــي الـــوطـــن  كــــ
الـــعـــربـــي«، و»الـــبـــعـــد الـــتـــاريـــخـــي والــثــقــافــي 
فــي الــعــاقــة بــن الــجــانــبــن«، بــاإلضــافــة إلى 
التي وضعتها  والطريق«،  »الــحــزام  مبادرة 
الحكومة الصينية كإطار لعاقاتها مع دول 
املنطقة، في محاولة إلحياء »طريق الحرير« 

التاريخي بصيغ معاصرة.
فتناولت  الثاني واألخير،  اليوم  أما جلسات 
ــراع الـــعـــربـــي  ــ ــــصــ ــن الــ ــ ــــف الـــصـــيـــنـــيـــة مـ ــواقــ ــ املــ
وتطّرقت  العربية،  الثورات  ومن  اإلسرائيلي 
إلى تأثير عاقات الصن مع القوى اإلقليمية 
الــكــبــرى فــي عــاقــاتــهــا مــع الـــعـــرب. ثــم اختتم 

املؤتمر بجلسة نقاش عامة.
موقف  لتقييم  صصت 

ُ
خ التي  الجلسة  وفــي 

الصن من الصراع العربي اإلسرائيلي، أبرز 
الــبــاحــث مــحــمــود مـــحـــارب، املـــوقـــف املــســانــد 
التزمته  الــــذي  الفلسطيني  الــشــعــب  لــحــقــوق 
الفلسطينية  األرض  اغــتــصــاب  مــنــذ  الــصــن 
وإنــشــاء الــكــيــان الــصــهــيــونــي، الـــذي ناصبته 
الصن العداء، ألن القيادة الصينية الشيوعية 
في  »لإمبريالية«  تجسيدًا  حينها  فيه  رأت 

املنطقة.
ـــت الـــصـــن تــقــاطــع الـــكـــيـــان الــصــهــيــونــي 

ّ
ــل وظـ

لعقوٍد قبل أن تبدأ في التعامل الدبلوماسي 

طرابلس ـ عبد اهلل الشريف

التابعة  الرئاسي  املجلس  قــوات  تمكنت 
لــحــكــومــة الـــوفـــاق الــلــيــبــيــة مــن اســتــعــادة 
كل املناطق الواقعة بن سرت ومصراتة 
داخــل  »داعــــش«  وبــاتــت تحاصر تنظيم 
سرت، في فترة قياسية، أي بعد أقل من 
»البنيان  أسبوعن على إطاقها عملية 
املــرصــوص«. واستطاعت قــوات املجلس 
ــاســـي الــســيــطــرة عــلــى مــنــاطــق أبــو  ــرئـ الـ
قــريــن والــوشــكــة والــهــيــشــة وزمــــزم وأبــو 
انجيم، في غرب وجنوب ســرت، في أول 
عــمــلــيــة عــســكــريــة أطــلــقــهــا املــجــلــس منذ 
وصــولــه إلــى طرابلس فــي شهر مــارس/

آذار املاضي.
وبعدما اكتسح »داعش« مناطق عدة في 
 هــشــاشــة الــوجــود 

ً
غـــرب ســــرت، مــســتــغــا

انخراط  من  ومستفيدًا  الرسمي،  األمني 
حــوالــى 6 آالف مقاتل فــي صــفــوفــه، وفق 
املجلس  قــرر  الغربية،  التقارير  تقديرات 
للرد  املباشرة بخطوات عملية  الرئاسي 
على »داعــش« ومحاولة تصفية وجوده 
فـــي تــلــك املــنــاطــق. وتــجــســدت خــطــة الـــرد 
الــعــســكــري بــتــشــكــيــل »غـــرفـــة مـــصـــراتـــة - 
سرت« بقيادة ضباط من مدينة مصراتة، 
الــتــي تــم إرفــاقــهــا بـــ»الــحــرس الــرئــاســي«، 
ر األرضية 

ّ
الحديث النشأة، األمر الذي وف

ــة عــمــلــيــة  ــطـــاقـ ــــة النـ ــــازمـ الــتــنــظــيــمــيــة الـ
»البنيان املرصوص«.

ويــــعــــود ســـبـــب الـــنـــجـــاحـــات الــعــســكــريــة 
ــاســـي الــلــيــبــي إلـــى  ــرئـ لــــقــــوات املـــجـــلـــس الـ
الفارق باإلمكانات بينها وبن »داعش«. 
يــعــتــمــد تــنــظــيــم »داعــــــش« عــلــى أســالــيــب 
وتكتيكات الهجوم املفاجئ واالعتداءات 
االنتحارية، في حن أن »قوات الرئاسي« 
الثقيلة  األسلحة  بفضل  تقدمها  تحقق 
التي تمتلكها، وبفضل مقاتلن اكتسبوا 
ليبيا على  خــبــرات قتالية خــال حـــروب 
 
ً
مــدى الــســنــوات الخمس املــاضــيــة، فضا
تفوقها  ــر 

ّ
يــوف مما  امتاكها طيرانًا،  عــن 

املــيــدانــيــة. ويــســّهــل عملياتها   الــعــســكــري 
الرئاسي إلى  قــوات املجلس  كذلك لجأت 
الدفاعية في  تكتيك تدعيم التحصينات 
املواقع الجديدة التي تسيطر عليها. وفي 
الــســيــاق ذاتــــه، يــؤكــد مــراقــبــون أن عملية 
»البنيان املرصوص« سمحت ببناء درع 
املستعادة،  املناطق  في  حصن  عسكري 
ــقـــاف أي زحــف  ــــذي مـــن شـــأنـــه إيـ ــر الـ ــ األمـ
مقبل من جهة الشرق، وتحديدًا قوات ما 
يقودها  الــتــي  الــكــرامــة«  بـ»عملية  يــعــرف 

اللواء خليفة حفتر.
ــه، يــرى متابعون للشأن  فــي الــســيــاق ذاتـ
الليبي أن اقتراب قوات املجلس الرئاسي 
ــا إلـــى  ــاوزهــ مــــن مــنــطــقــة ســـــــرت، بــــل تــــجــ
اآلتية  الثالثة«  »القوة  جنوبها، والتحام 
ــا، يـــشـــّكـــل دعـــمـــًا  ــهــ ــنــــوب لـــيـــبـــيـــا بــ ــــن جــ مـ
عسكريًا قويًا لــ»حرس املنشآت النفطية« 
الـــتـــابـــع لــلــمــجــلــس الـــرئـــاســـي. ومــــن غير 
في  املــفــوض،  للوزير  يــكــون  أن  املستبعد 
املناوئ،  البرغثي،  املهدي  الــدفــاع،  وزارة 
الــخــطــة  فــــي هـــــذه  لـــحـــفـــتـــر، دوٌر  أيــــضــــًا، 
ــه زار رئــيــس  ــ أنـ الـــعـــســـكـــريـــة، خـــصـــوصـــًا 
قبل  الجضران،  إبراهيم  املنشآت،  حــرس 

انتقاله الى طرابلس أخيرًا.
كذلك، من املرجح أن تكون خطوة املجلس 
الــرئــاســي فـــي احـــتـــواء مــقــاتــلــي »مجلس 
ــن عــمــلــيــة  ــمــ ــة الــــعــــســــكــــري« ضــ ــ ــراتـ ــ مـــــصـ
»الــبــنــيــان املـــرصـــوص«، قــد ســاهــمــت في 
الــتــي كانت  األخـــرى  التشكيات  احــتــواء 
تـــزال، حتى وقــت قــريــب، على موقفها  ال 
الـــرافـــض لــاتــفــاق الــســيــاســي بــن الــقــوى 

الليبية.
على املستوى الدولي، أدى نجاح عملية 
»الــبــنــيــان املــــرصــــوص« إلــــى تــعــزيــز ثقة 
ــــي بـــاملـــجـــلـــس الـــرئـــاســـي  ــــدولـ املـــجـــتـــمـــع الـ
وبــقــدرة قــواتــه على محاربة »اإلرهــــاب«. 
ــــر في  ومــــن املــتــوقــع أن يــســاهــم هــــذا األمـ
تــســريــع اســتــجــابــة الــــدول الــكــبــرى لطلب 
رفـــع »حــظــر تـــوريـــد الـــســـاح« عـــن ليبيا، 

وفي دعم قوات املجلس الرئاسي.

معركة سرت... مكاسب 
للمجلس الرئاسي

الصين مرشحة ألداء 
دور الوسيط في الصراع 

العربي اإلسرائيلي

دول المنطقة تؤاخذ 
الصين على سعيها 

لتحقيق الربح التجاري

غاب دور المجتمع 
المدني عن ليبيا خالل 

حكم معمر القذافي، 
فيما لم تستمر مرحلة 

إعادة التأسيس بعد انهيار 
النظام السابق بسبب 

االنقسام الداخلي

يشير مؤتمر »النهضة« 
وما حمله من مخرجات، 

إلى مدى إدراك الحزب 
للتحديات التي تلقي 

بثقلها على المواطن 
التونسي، والتي 

تتطلب ثورة اقتصادية 
واجتماعية

تقرير ل في الموقف من إسرائيل... تحوُّ
وشكوك حول سورية
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من مؤتمر »العرب والصين« بالدوحة )العربي الجديد(

رسائل عدة حملها المؤتمر العاشر للنهضة )أمين الندولسي/األناضول(

االنقسام لم يسمح بتشكيل مجتمع مدني فاعل )عبداهلل دوما/فرانس برس(

»قوات الرئاسي« تحقق تقدمها بفضل األسلحة الثقيلة )محمود تركية/فرانس برس(



نوربرت هوفر... عبّد طريق اليمين المتطرف ثم خسر

»الخضر« ينقذون النمسا رئاسيًا

تبادل رسائل في قمة »العمل اإلنساني«

لم يحدث مثل هذا الفرز 
في المجتمع النمساوي 

منذ عام 1980

ناصر السهلي

ــلـــة مــــســــاء األحـــــد  ــيـ ــــت، طـ ــاربـ ــ ــــضـ تـ
وصباح أمــس اإلثنني، األرقــام في 
النمساوية فيينا، حول  العاصمة 
ــر 

ّ
وت تــضــارب  للبالد.  الجديد  الرئيس  هــويــة 

األجــواء إلــى حــّد أن معسكر حــزب »الحرية«، 
ذا املــيــول الــنــازيــة، كــال االتــهــامــات إلــى هيئة 
الــنــمــســاوي )أو آر إف(  ــة والــتــلــفــزيــون  ــ اإلذاعـ
عرض 

ُ
»الــتــالعــب بـــاألصـــوات« الــتــي كــانــت ت بـــ

تباعًا على الشاشات، قبل أن تحسم النتائج 
فان  ألكسندر  »الخضر«،  فــوز مرشح  بإعالن 
دير بيلني، مساء أمس. بدا املرشح الرئاسي 
الــيــمــيــنــي، زعـــيـــم حــــزب »الـــحـــريـــة«، نـــوربـــرت 
هوفر، املثير للجدل داخليًا وخارجيًا بسبب 
عملية  يتابع  وهــو  متوترًا  املتطرفة،  مواقفه 
فـــرز األصــــــوات، مـــع تـــقـــّدم مــنــافــســه، فـــان ديــر 
ــذي أجــمــع  ــ ــزب »الـــخـــضـــر«، والــ بــيــلــني، مـــن حــ
الــيــســار ويــســار الــوســط ويــمــني الــوســط على 
الثانية  الجولة  في  هوفر  مواجهة  في  دعمه 
والــحــاســمــة، بعد جــولــة أولـــى فــي 24 أبــريــل/

نــيــســان املـــاضـــي. وبــعــد فـــرز أكــثــريــة أصـــوات 
الــنــاخــبــني، تـــقـــّدم هـــوفـــر 51.9 فـــي املـــائـــة في 
ــر بــيــلــني، مع  مــقــابــل 48.1 فـــي املـــائـــة لــفــان ديـ
ــي أكــثــر مـــن 700 ألـــف صـــوت فـــي اقــتــراع 

ّ
تــبــق

ُيـــدعـــى »الـــتـــصـــويـــت عــبــر الـــبـــريـــد«، ُحــســمــت 
ملصلحة فـــان ديـــر بــيــلــني، مــع الــعــلــم بــأنــه من 
الـــ16   

ّ
تــجــاوزوا ســن ناخبني  بــني 6.382.507 

ــارك فـــي الــجــولــة  ــ  لــهــم الــتــصــويــت، شـ
ّ

ويـــحـــق
بــزيــادة 10  املــائــة منهم،  الثانية نحو 78 فــي 
في املائة عن الجولة األولــى. ولم يحدث مثل 
النمساوي،  املجتمع  الــذي عاشه  الــفــرز،  هــذا 
مــنــذ عـــام 1980، حــني شـــارك أكــثــر مــن 90 في 
رئيسهم.  انتخاب  في  النمساويني  من  املائة 
الحاكمة داخليًا وفي  النخب  أقلق  فــرز  وهــو 
املحيط األوروبـــي، كتعبير عن صــراع عميق 
بني اليمني املتطرف بشكله الفاشي والنازي، 
الــــذي لـــم يــكــن يــتــصــور كــثــيــرون أن يــكــون له 
مــكــان فــي الــحــيــاة السياسية األوروبـــيـــة قبل 

سنوات قليلة، مع باقي أطراف املجتمع.
ــل الــنــمــســا وخــارجــهــا،  يـــحـــاول كــثــيــرون، داخــ
فــهــم مـــا يــــدور مـــن تــغــّيــر فـــي املـــــزاج الشعبي 
يستديرون  الناخبني  جعل  الـــذي  األوروبـــــي، 
ــتــــدارة »الــخــطــيــرة نــحــو الــتــطــرف«.  هـــذه االســ
ويـــرى بعضهم أن »الــتــطــرف حــضــر وأصــبــح 
جزءًا من الخارطة السياسية«. في املقابل، يرى 
آخرون أن »التصويت بهذا الشكل هو تعبير 
عـــن احــتــجــاج شــعــبــي عــلــى ســيــاســات الــبــالد 
تــجــاه النخب مــن يــســار الــوســط، وخصوصًا 
االجتماعيني الديمقراطيني«. وفي هذا املجال 
يأخذ هؤالء مسألة »فرض االتحاد األوروبي 
لسياسات هجرة موحدة وفتح األبــواب أمام 
املشهد«.  فاقم  املــاضــي  الــعــام  الالجئني  تدفق 
املواجهة في  الحادة في  النتيجة  وبعيدًا عن 
دورتني انتخابيتني، تحت سقف الديمقراطية 
وثقافتها، فإن النمسا لن تكون في املستقبل 

كما كانت عليه خالل الشهرين املاضيني.
ــويٍّ لــلــتــطــرف،  ــ ـــى االنـــقـــســـام بـــحـــضـــور قــ

ّ
تـــجـــل

وهو أمر قد يكون ملهمًا ملجتمعات وأحــزاب 
ــا«، حسب  ــ يمينية مــتــطــرفــة أخـــرى فــي أوروبــ
التركي  الــنــمــســاوي  يــقــول محمد تشكيك،  مــا 
»الــعــربــي  لـــ فــي فيينا  مــن ضــاحــيــة سيمرينغ 
املختلطة  الضاحية  هي  سيمرينغ  الجديد«. 
»االجتماعي  للحزب  تقليديًا  وتــصــّوت  إثنيًا 
الــديــمــقــراطــي«، لــكــن ســكــانــهــا بــاتــوا فــي حــال 
من القلق. في هذا الصدد، تقول ابنة املنطقة، 
»الــعــربــي  الــعــامــلــة املــتــقــاعــدة، هــيــلــدا هــايــن، لـــ
تــالعــبــوا بمشاعر  »الــفــاشــيــني  إن  الـــجـــديـــد«، 
ــة املـــســـلـــمـــني والـــهـــجـــرة  ــألـ ــاء فــــي مـــسـ ــبـــســـطـ الـ
ــا كلها  يــتــنــاســون أن أوروبــ والــبــطــالــة. لكنهم 
ــة تــشــبــه ثــالثــيــنــيــات الـــقـــرن املــاضــي.  فـــي ورطــ
ــورة ســيــئــة ليقلدنا  أخــشــى أنــنــا ســنــكــون صــ
اآلخــرون«. تعترف هاين بأن »قابلية البعض 
من النمساويني لقبول النازية ليست جديدة، 
ولــكــنــهــا تــوســعــت فــي الــســنــوات األخـــيـــرة بني 

املاليني الثمانية التي يتشّكل شعبنا منها«.

من هو هوفر؟ 
وبــالــنــســبــة إلــــى هـــوفـــر، فــقــد ولــــد فـــي الــثــانــي 
الــحــدود املجرية  مــن مــــــارس/آذار 1970 عــنــد 
الــنــمــســاويــة ألبـــويـــن مـــن الــطــبــقــة املــتــوســطــة. 

هــوفــر أب ألربـــعـــة أبـــنـــاء، وتــخــلــى عـــن مهنته 
ليصبح   ،1994 عــــام  فـــي  لــلــطــيــران  مــهــنــدســًا 
زعيمها  بقيادة  »الحرية«  حــزب  في  سياسيًا 
الــراحــل، يــورغ هــايــدر. ويعمل جاهدًا لخطف 
أنفاس املؤيدين بشعارات متشددة، لم يسبق 

رحت بهذه القوة. فعلى الرغم من العالقة 
ُ
أن ط

واملسلمني،  النمسا  بــني  الطويلة  التاريخية 
وتسامح املجتمع مع وجود مساجد محمية 
ــه لــــم يــــتــــردد فــــي الــــقــــول إن  ــ دســــتــــوريــــًا، إال أنـ
»اإلسالم ال يمكن أن يكون له مكان في النمسا. 
ــال  ــذه الــحــكــومــة يــجــب إقــالــتــهــا بــغــيــة إدخــ هــ
تشديدات على سياسة اللجوء ومنع املسلمني 

من دخول بالدنا«. 
النار  إطـــالق  بعشقه  تفاخره  هــوفــر  يخفي  ال 
وحمل السالح، ويعترف بأنه دائمًا ما يحمل 
مــســدس »غــلــوك 9 مــيــلــيــمــتــرات«. ويـــبـــّرر ذلــك 
بالقول إنــه »مــع وجــود الهجرة، أمــر طبيعي 
ــــدّرب أبـــنـــاءه على  أن تــحــمــل الـــســـالح«. كــمــا يـ
إطـــالق الـــنـــار، وهـــي مــن األمــــور غــيــر املــعــتــادة 
عند السياسيني في املجتمعات األوروبية، ال 
بل إنها ظاهرة أميركية بدأ اليمني األوروبي 
يدعو إليها إثر أحداث التحّرش التي شهدتها 
مدينة كولن األملانية ليلة رأس السنة األخيرة.

كما يــذهــب إلــى حــّد االعــتــراف بــأنــه فــي أثناء 
تـــجـــوالـــه فــــي الـــجـــولـــتـــني االنـــتـــخـــابـــيـــتـــني فــي 
البالد، كان املسدس رفيقه دائمًا. ويردد هوفر 
الشعارات واأليديولوجية النازية، مما يجعله 
من  به  املتشبهني  كبيرة بني  صاحب شعبية 
جيل الشباب وحليقي الرؤوس من الفاشيني 

حول أوروبا.
استغل هوفر وصــول 100 ألــف الجــئ تقريبًا 
ــراح يــدعــو الــيــمــني واملــحــافــظــني  ــــالده، فــ إلـــى بـ
أنه يحمل فكرًا فاشيًا. ولم تأت  لتأييده رغم 
ــدم، وهــو  ــعــ أصــــــوات نــصــف الــنــاخــبــني مـــن الــ
القومي  اليمني  ــان أخـــرى فــي معسكر  أركـ مــع 
املتطرف، يدركون أية تأثيرات يؤديها حزبهم 
وتقدمه في بقية دول أوروبا. فهؤالء يعتبرون 
األعلى في كيفية  اآلن مثلهم  »الحرية«  حزب 
ــة انـــتـــخـــابـــات تــشــريــعــيــة  ــ ــثـــر فــــي أيـ الـــتـــقـــدم أكـ
النمسا جمهورية  أن  من  الرغم  مقبلة. وعلى 
بنظام بــرملــانــي ديــمــقــراطــي والــرئــاســة ليست 
سوى بروتوكولية، إال أن الرئيس في النمسا 
قـــادر عــلــى مــنــع الــتــوقــيــع عــلــى قــوانــني معينة 
ــــى حــل  ــوة إلـ ــدعــ ــًا الــ وعـــرقـــلـــتـــهـــا، وبــــيــــده أيـــضـ

البرملان وإجراء انتخابات مبكرة.

8
سياسة

انطلقت قمة »العمل 
اإلنساني« بتركيا، أمس 

اإلثنين، وسط رسائل عدة، 
بينما عقد الرئيس التركي 

والمستشارة األلمانية 
اجتماعًا تناول العالقات 

التركية ـ األوروبية

تجاوزت النمسا محنة الوقوع تحت حكم يميني متطّرف، كّرس صعوده في الحياة السياسية إلى مستويات غير مسبوقة، بعدما 
كاد المرشح الرئاسي عن حزب »الحرية« ، نوربرت هوفر، يصل إلى الحكم، قبل أن تظهر خسارته أمام مرشح »الخضر«

هوفر)يمين( إلى جانب فان دير بلين قبل إعالن النتائج النهائية )حسن توسون/األناضول(

إسطنبول ـ باسم دباغ

لم تخل قمة »العمل اإلنساني« األولى، التي 
اإلثنني  أمــس  التركية،  بــدأت في إسطنبول 
الرسائل  الثالثاء، من  اليوم  وتستمّر حتى 
الــتــي أرادت الــعــديــد مـــن الـــــدول إيــصــالــهــا، 
بــحــســب مـــا أظــهــرتــه الــكــلــمــات الــتــي ألقيت 
ــــذي عقد  فـــي الــقــمــة، بــيــنــمــا شــكــل الــلــقــاء الـ
ــان،  أردوغـ التركي رجــب طيب  الرئيس  بــني 
ــارة األملــــانــــيــــة أنـــجـــيـــال مـــيـــركـــل،  ــتــــشــ ــســ واملــ

االجتماع األبرز على هامش القمة. 
وانــطــلــقــت قــمــة »الــعــمــل اإلنـــســـانـــي« أمـــس، 
بـــمـــبـــادرة مـــن األمــــني الـــعـــام لــأمــم املــتــحــدة 
بان كي مون، وبإشراف تنظيمي من مكتب 
اإلنسانية  الــشــؤون  لتنسيق  املتحدة  األمــم 
)أوتشا(. ويشارك فيها نحو 60 رئيس دولة 
أو حكومة، وأكثر من 6 آالف من املسؤولني 
ــة، ومــنــظــمــات  ــيــ ــدولــ ومـــمـــثـــلـــي الـــهـــيـــئـــات الــ

املجتمع املدني ووسائل اإلعالم.
ــدة، فــي  ــحــ ــتــ وقـــــــال األمـــــــني الــــعــــام لــــأمــــم املــ
كــلــمــتــه أمــــس، إن الـــنـــاس فـــي جــمــيــع أنــحــاء 
القمة،  يــنــتــظــرون مــا ستستفر عــنــه  الــعــالــم 
معتبرًا أن هناك حاليًا حاجة غير مسبوقة 

للعمل اإلنساني العاملي. وأشار إلى وجود 
الـــعـــالـــم  ــيـــون شـــخـــص فــــي أنــــحــــاء  ــلـ 130 مـ
اإلنسانية  للمساعدات  يحتاجون  حــالــيــًا، 
االحتياجات  وأن  الحياة،  قيد  على  للبقاء 
لم يسبق  ارتفاعًا بشكل  اإلنسانية شهدت 

له مثيل منذ الحرب العاملية الثانية.
ألقى أردوغـــان كلمة، فــي افتتاح  مــن جهته 
الـــقـــمـــة، دعـــــا خـــاللـــهـــا جــمــيــع دول الــعــالــم 
بــدل  اإلنــســانــيــة  »تــحــمــل مسؤولياتها  إلـــى 
إلـــقـــاء الـــعـــبء عــلــى بــعــض الـــــــدول«، مــشــيــرًا 
التعامل  عن  عاجز  العاملي  »النظام  أن  إلــى 
مــع املــشــاكــل اإلنــســانــيــة املــلــحــة«. وعــّبــر عن 
الحاجة »اليوم أكثر من أي وقت مضى إلى 
مجلس أمن دولــي يعمل وفق مبدأ العدالة 
والــشــفــافــيــة والـــســـرعـــة«، مــؤكــدًا أنـــه »هــنــاك 
ــــالح فـــي مجلس  ــراء إصـ ــ حـــاجـــة مــلــحــة إلجــ
األمن الدولي، كي يستطيع القيام بوظائفه 
األســـاســـيـــة، وســنــســتــمــر فـــي دعــــم الــجــهــود 
 

ّ
ــدام الــفــيــتــو )حــــق ــتـــخـ ــة لــتــقــيــيــد اسـ ــيـ ــرامـ الـ
النقض( في املجلس على وجه الخصوص«. 
جهودهم  ببذل  »الجميع  ــان  أردوغـ وطالب 
فــي إيــجــاد حــلــول جــذريــة لــأزمــة السورية، 
من  املاليني  قتل وتشريد  في  تسببت  التي 

املواطنني العزل«.
مــن جــهــتــه، اســتــغــل رئــيــس مجلس الــــوزراء 
الــتــي ألقاها  الــلــبــنــانــي، تــمــام ســـالم، كلمته 
خـــالل تــرؤســه طــاولــة مــســتــديــرة فــي القمة، 
لــلــتــأكــيــد أنـــه فــي انــتــظــار الــحــلــول للقضية 
السورية »فإننا سنبقى ملتزمني واجباتنا 
ــاه إخــــوانــــنــــا الــــســــوريــــني،  ــجــ ــيــــة تــ ــانــ اإلنــــســ
املكرس  باملبدأ  نفسه  الوقت  في  متمسكني 
فـــي دســـتـــورنـــا، وهــــو أن لــبــنــان لــيــس بــلــدًا 
لــلــتــوطــني«. كــمــا حـــذر ســـالم مــن أن »الــعــبء 
الهائل الذي يواجهه لبنان، نتيجة استقباله 
نازحني سوريني يوازي عددهم تقريبًا ثلث 
عدد سكانه، يدفع البالد نحو االنهيار، مع 

ما يعنيه ذلك من انهيار لالستقرار واألمن 
اللذين جهدنا كثيرًا لتثبيتهما«. 

فــــي غـــضـــون ذلــــــك، دام اجـــتـــمـــاع أردوغـــــــان 
وسائل  عــن  بعيدًا  تقريبًا،  ومــيــركــل، ساعة 
اإلعــــالم، بينما أكـــدت مــصــادر فــي الرئاسة 
التركية أنــه »تــّم التوصل إلــى تــوافــق حول 
إجــــــراء مـــحـــادثـــات بـــني أنـــقـــرة ومــؤســســات 
ــاد األوروبـــــــي، تــأخــذ بــعــني االعــتــبــار  ــحـ االتـ
الــتــركــيــة املــتــعــلــقــة بتضييق  الــحــســاســيــات 
عتبر مسألة »تعريف 

ُ
تعريف اإلرهــاب«. وت

اإلرهــــاب« هــاّمــة لرفع تأشيرة الــدخــول عن 
املواطنني األتراك، الراغبني في دخول فضاء 
شينغن، في إطار االتفاق التركي األوروبي، 

لوقف تدفق الالجئني. 
»عــّبــرت  بأنها  ميركل  كشفت  جانبها،  مــن 
تجاه  العميق،  قلقها  عــن  الــتــركــي  للرئيس 
ــيــــر فــي  ــتــــوري األخــ تـــمـــريـــر الـــتـــعـــديـــل الــــدســ
عن  الحصانة  يرفع  الــذي  التركي،  البرملان 
النواب األتـــراك«. ولفتت إلى أنها أوضحت 
خالل املحادثات »الحاجة إلى نظام قضائي 
مــســتــقــل«. وأضـــافـــت »نــحــن نــحــتــاج إعــالمــًا 
 ونــحــتــاج بــرملــانــًا قـــويـــًا«، مضيفة 

ً
مــســتــقــال

ــع الــحــصــانــة عـــن بعض  ــرار رفــ ــ »بــالــطــبــع قـ
املشرعني في البرملان التركي أمر يثير قلقنا 

العميق. 
التركي«. وشــّددت  للرئيس  هذا  وأوضحت 
مــيــركــل عــلــى »ضــــــرورة تــلــبــيــة تــركــيــا كــافــة 
الــشــروط التي وضعها االتــحــاد األوروبـــي، 
السفر  تــأشــيــرات  إعــفــاء مواطنيها مــن  قبل 

إلى الدول األعضاء«. 
»بــيــلــد«  كــشــفــت صحيفة  بينما  هـــذا  يــأتــي 
 عـــــن مـــــصـــــادر فــي 

ً
األملـــــانـــــيـــــة، أمــــــــس، نــــقــــال

الــعــاصــمــة األملــانــيــة بــرلــني، بـــأن »الــحــكــومــة 
الــتــركــيــة ال تــتــوقــع أن يــتــم إلـــغـــاء تــأشــيــرة 
الدخول األوروبية عن املواطنني األتراك قبل 

نهاية العام الحالي«.

ــام حــني  ــ ــــسـ ــقـ ــ ــبــــيــــرات االنـ وظـــــهـــــرت أولــــــــى تــــعــ
ــيــــني  ــراطــ ــقــ ــمــ ــديــ اصــــطــــفــــت أحــــــــــــزاب مــــثــــل »الــ
الديمقراطيني«  و»االجتماعيني  املسيحيني« 
ــــد مـــع فــان  و»الــشــيــوعــيــني« فـــي مــعــســكــر واحـ
ــد ملـــحـــاولـــة وقـــف  ــيـ ــر بـــيـــلـــني، كـــمـــخـــرج وحـ ــ ديـ
ص 

ّ
التي تشق طريقها. ويلخ التطرف  جّرافة 

»العربي الجديد«،  لـ اليساري، فرانز فليمنت، 
بـــأن »األمــــر خطير جـــدًا. سيتذكر  مــا يحصل 
النمساويون قريبًا ما نقوله عن تجربة أدولف 
هتلر في إحراقه عام 1933 مبنى الرايخستاغ 
 الطريق نحو 

ّ
)البرملان األملاني السابق( وشق

قيادة شمولية«.
من  النمساوي  املجتمع  نصف  يــتــخــّوف  كما 
»مــاكــيــنــة الـــتـــطـــرف فـــي تــحــويــل مــجــمــوعــات 
ــبـــاش فـــــداء ملــشــاكــل املــجــتــمــع.  بــشــريــة إلــــى أكـ

متابعة

■ # جبلة  و  # طرطوس  ... تصبحوا باإلرهاب والدم تفجيرات ... ناس أبرياء 
رايحة عدواما سيارات اسعاف بالعشرات ...

ليش يا بني آدم ؟؟

 ■ # جبلة  الصمت أبلغ من الكالم في هذه اللحظات

■ مخططات إيران فشلت بعد تدخالتها في سورية وغرقها في مستنقع 
الحرب السورية

■ املكال وعدن قصة مدينتني تحاول جهات عدة تحويلهما لبؤرة إرهاب 
في ظل رفض مجتمعي لذلك واثق أن املدينتني ستتجاوزان هذه املحنه 

قريبا #املكال #عدن

■ ستبقى #عدن ثغر #اليمن الباسم، رغم كل اإلرهاب

■  قريبًا تعود الفلوجة إلى أحضان العراق ويرفرف بها علم العراق

 ■ قد تكون أنت التالي وتختارك رصاصة قاتلة من سالح أزعر ال يردعه 
أحد رحم الله #وسام_بليق و كل من سقط مظلومًا #لبنان

 ■ أقترح تسمية املطبات على الطرقات بأسماء السياسيني الذين يعرقلون 
حياة الناس في هذا البلد #لبنان

 ■ صفقات األسلحة املتوالية التي يوقع #السيسي عقودًا في شأنها ليست 
من أجل محاربة إسرائيل، ولكن السّر هو في السمسرة الضخمة التي 

تقارب سمسرة بيع املخدرات

 ■ ال اعتقد أنه توجد أية دولة أو هيئة لم تتدخل في الشأن الليبي حتى 
اآلن،  وذلك بفضل الليبيني أنفسهم  #ليبيا

 ■ هؤالء هم املتاجرون بأوطاننا وهم من جعلوا من شعوبنا تعيش 
ليالي الفوضى والعبث والدم والذبح في طرابلس وبغداد وعدن ودمشق، 

#ليبيا،#اليمن،#سورية

 ■ خطوة الحركة اإلسالمية في تونس لعلها األهم في تاريخ العمل 
اإلسالمي املعاصر #تونس

أحزاب  مع  قوية  بعالقات  هوفر  نوربرت  »الحرية«  حزب  زعيم  يتمتع 
ألمانيا«  ألجل  »البديل  كحزب  أوروبــا  في  والتقليدي  المتطرف  اليمين 
في  المتطرف  اليمين  ــزاب  وأحـ فرنسا،  فــي  الوطنية«  و»الجبهة 
و»الفجر  اإليطالية،  الشمال«  و»رابطة  وفنلندا  وهولندا  اسكندنافيا 
الذهبي« في اليونان. كما تثير عالقة هوفر بسياسيين في بولندا والمجر 
الذي  األوروبي،  االتحاد  سياسيي  مخاوف  وروسيا  وتشيكيا  وسلوفاكيا 

يرفضه هوفر.
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ــتــــاحــــت، فــي  ــن حــ ــمــ ــع وزيـــــــر الـــنـــقـــل األردنــــــــــي أيــ ــوقــ تــ
الحدود  فتح  إعـــادة  الــجــديــد«،  لـ«العربي  تصريحات 
بــني األردن والــعــراق خــالل أيـــام، وذلــك بعد استعادة 
القوات العراقية السيطرة على املناطق التي يمر منها 

الطريق البري الذي يربط بني البلدين.
وأشــار وزيــر النقل األردنـــي، إلــى أن الجانب األردنــي 
العراق  الــحــدود مع  إعــادة فتح  ينتظر بفارغ الصبر 
بالنسبة  االقتصاديني  الشركاء  أهم  الــذي يعتبر من 
ــادرات يــذهــب  لـــبـــالده حــيــث أن جــــزءًا مــهــمــًا مـــن الــــصــ

لــلــســوق الــعــراقــي. وقـــال حــتــاحــت، إن بـــالده لــم تتلق 
حتى اآلن خطابًا من الجانب العراقي بموعد محدد 
لــفــتــح الـــحـــدود مـــن خــــالل مــعــبــر طــريــبــيــل، لــكــن ذلــك 
سيكون خــالل أيـــام، مشيرًا إلــى أنــه يجري اتصاالت 

مع املسؤولني العراقيني بهذا الشأن. 
وتـــأرجـــحـــت حــركــة الـــتـــجـــارة بـــني الــبــلــديــن الــســنــوات 
الــثــالث املــاضــيــة بسبب اإلغــالقــات املــتــكــررة للحدود 
بني البلدين من قبل الجانب العراقي في ظل األوضاع 

األمنية املتردية التي يعاني منها.
وحـــســـب إحـــصـــائـــيـــات رســـمـــيـــة، تـــراجـــعـــت صـــــادرات 
خالل   %12 مــن  أكثر  بلغت  بنسبة  اإلجمالية  األردن 

الــربــع األول مــن الــعــام الحالي بسبب إغــالق الحدود 
مع سورية والعراق. وبلغ العجز في امليزان التجاري 
الــــذي يــمــثــل الــفــرق بــني قــيــمــة الــــــواردات والـــصـــادرات 
2.01 مليار دوالر في أول شهرين من العام الجاري، 

بارتفاع نسبته 16.0% مقارنة بالعام املاضي.
ــدوده مــع األردن فــي شهر  وكـــان الـــعـــراق قــد أغــلــق حــ
املــاضــي بعد سيطرة تنظيم  الــعــام  مــن  يوليو/تموز 
الـــدولـــة اإلســالمــيــة )داعـــــش( عــلــى أجــــزاء واســعــة من 
بــغــداد، وكذلك تدمير  الواقعة غــرب  األنــبــار  محافظة 

معبر طريبيل عدة مرات.
ونــقــلــت وكــالــة األنـــبـــاء األردنـــيـــة »بـــتـــرا«، مـــؤخـــرًا، عن 

الـــراوي، قوله إن زيــارة وزير  محافظ األنبار صهيب 
طريبيل  منفذ  إلــى  الغبان،  محمد  العراقي  الداخلية 
الحدودي جاءت لتفقد أوضاع املنفذ وإمكانية فتحه 

بوجه التجارة بني العراق واألردن. 
وقــال لوكالة األنــبــاء األردنــيــة »أتــوقــع أن يتم افتتاح 
املنفذ الجمركي قريبًا من أجل عودة التجارة الدولية 
على الطريق الدولي السريع بعد انقطاع دام حوالى 
سنتني«. وأوضــح الــراوي أن افتتاح املنفذ الجمركي 
يأتي بسبب الحاجة لتنشيط التجارة بني الجانبني 
بــعــد إصــابــتــهــمــا بــخــســائــر اقــتــصــاديــة كــبــيــرة جـــراء 

إغالق الحدود.

أسواق األردن تترقب فتح الحدود مع العراق

صادرات اليابان تواصل الهبوط
أظهرت بيانات وزارة املالية اليابانية، أمس، هبوط صادرات 
اليابان 10.1% في شهر أبريل/نيسان مقارنة بنفس الشهر 
من العام املاضي، متراجعة للشهر السابع على التوالي ما 

يعكس ركود الطلب من الصني واألسواق الناشئة.

اقتصاديون  تــراجــع بنسبة 10% توقعه  وتــســاوى هــذا مــع 
في   %6.8 بنسبة  بعد هبوط  وجــاء  لرويترز  استطالع  فــي 
شهر مارس/آذار. وحقق امليزان التجاري فائضا بلغ 823.5 
املتوسط  التقدير  مقابل  دوالر(  مــلــيــارات   7.48( يــن  مليار 

بتحقيق فائض قدره 492.8 مليار ين. ومن جانب ثان أكدت 
وزارة املالية، أمس، أن واردات اليابان من النفط الخام بعد 
أبريل/نيسان  شهر  فــي   %21 هبطت  الجمركي  التخليص 
)فرانس برس( باملقارنة مع نفس الشهر من العام السابق. 

إيران لن تلتزم بتثبيت إنتاج النفط
أكد نائب وزير النفط اإليراني، ركن الدين جوادي، أن بالده 
ال تعتزم تثبيت مستويات إنتاج وتصدير النفط إذ تسعى 
عليه  كانت  الذي  للمستوى  الصادرات  لزيادة  طهران 
قبل العقوبات الغربية، حسب وكالة أنباء مهر اإليرانية. 
وصرح جوادي، أمس األول، »في ظل الظروف الحالية 
لم تضع الحكومة أو وزارة النفط أي سياسة أو خطة 
لشركة البترول الوطنية اإليرانية لوقف زيادة إنتاج النفط 
وصادراته.« وأضاف »في الوقت الحالي تبلغ صادرات 
الخام اإليراني بعد استبعاد مكثفات الغاز مليوني برميل 
 2.2 إلى  اإليراني  الخام  التصدير  طاقة  وستصل  يوميا. 

مليون برميل في منتصف الصيف.«

اختتام مؤتمر »إعمار العراق« باألردن
أعمال  أمس،  عمان،  األردنية  العاصمة  في  اختتمت 
عنوان  تحت   ،2016 العربي  العراق  ومعرض  مؤتمر 
بدأ أمس  الذي  المؤتمر  »إعمار واستثمار«. وشارك في 
الوزراء  من  عدد  الثانية،  للمرة  األردن  واحتضنه  األول، 
المحافظات  عن  وممثلون  العراقيين،  والبرلمانيين 
واإلنشاء  والبنوك  التجارة  وقطاعات  العراقية 
مستقلة،  جلسات  ست  المؤتمر  وعقد  والمقاوالت. 
حيث ناقشت جلسته األولى التشريعات الخاصة باإلعمار 
االقتصاد واالستثمار  لجان  بها رؤساء  يشارك  واالستثمار 
لجان  عن  وممثلون  العراقي  البرلمان  في  والمالية 

الخدمات والثقافة واإلعالم.

ال مخالفات في أرز التموين القطري
والصحة  والتجارة  واالقتصاد  البلدية  وزارات  أكدت 
بها  قام  التي  المخبرية  التحاليل  نتيجة  أن  القطرية، 
فريق فني مشكل من قبلها في أعقاب ما تم تداوله 
مؤخرا عبر مواقع التواصل االجتماعي حول صالحية 
تم  ما  أن  أثبتت  قد  التموين،  أرز  من  محددة  إرساليات 
التموين  أرز  وأن  الصحة،  من  عار  الصدد  بهذا  تداوله 
البيان،  للمواصفات.  وأشار  لالستهالك ومطابق  صالح 
جميع  بيع  وقف  تم  أنه  إلى  أمس،  من  أول  الصادر 
البيع،  التحقيق من كافة منافذ  المنتج محل  كميات 
الذي  الموضوع،  لدراسة  فنيا  فريقا  الوزارات  وشكلت 

توصل إلى عدم صحة الشائعات.

أخبار مختصرة

فوائد ديون مصر تلتهم الموازنة
القاهرة ـ خالد المصري

املصرية،  املالية  وزارة  في  مسؤول  كشف مصدر 
أن فــوائــد الــديــن الــعــام فــي مــشــروع مــوازنــة العام 
املالي املقبل 2016 /2017، الذي يناقش حاليًا في 
مليار   27.5( مليار جنيه   244 ارتفعت من  الــنــواب،  مجلس 
دوالر( إلى 292 مليار جنيه )33 مليار دوالر( بنمو 48 مليار 
املصرية،  الــديــون  ارتــفــاع  جــراء  مليارات دوالر(   5.5( جنيه 
حتى شهر فبراير/شباط املاضي، إلى نحو 47 مليار دوالر.

وأضـــاف املــســؤول، الـــذي فضل عــدم الكشف عــن هويته، أن 
النفقات أي نحو ثلث  العام تلتهم 31.1% من  الدين  فوائد 

املوازنة البالغة 936 مليار جنيه )105 مليارات دوالر(.
واستبعد املسؤول إمكانية تحقيق الحكومة لإليرادات التي 
ذكرتها في املوازنة للعام املالي املقبل واملقّدرة بـ638 مليار 
الرئيسية ومنها قناة  الدخل  جنيه في ظل تراجع مصادر 

السويس والصادرات وتحويالت العاملني في الخارج.

وقــال املسؤول إن تراجع اإليـــرادات املتوقع حال دون زيادة 
مخصصات التعليم والصحة والبحث العلمي إلى 10% من 

إجمالي الناتج القومي اإلجمالي ملصر.
وتبلغ نفقات مشروع املوازنة للعام املالي املقبل 936 مليار 

جنيه فى حني تبلغ اإليرادات 638 مليار جنيه.
الكلي،  بالعجز  الــوصــول  املصرية  املالية  وزارة  وتستهدف 
خالل العام املالي املقبل، إلى 319.5 مليار جنيه )36 مليار 
دوالر( بنسبة 9.8%، من إجمالي الناتج املحلي البالغ 3.2 
تريليونات جنيه )360 مليار دوالر(، بزيادة تبلغ نسبتها 
29.8% عن عجز العام املالي الحالي، الذي قدرته الحكومة 
العام  ويــبــدأ  دوالر(.  مليار   27.8( جنيه  مليار   246 بنحو 
املــالــي فــى مصر مــن شهر يــولــيــو/تــمــوز وينتهي فــي شهر 

يونيو/حزيران.
وألقى وزير املالية، عمرو الجارحي، أمس األول، البيان املالي 
ملشروع املوازنة للعام املالي املقبل أمام مجلس النواب، الذي 

بدأ في مناقشات املشروع بشكل تفصيلي.

مليارات   210 إلــى  الــدعــم  مخصصات  الحكومة  وخفضت 
جنيه فــى مــشــروع املــوازنــة للعام املــالــي املقبل مقابل 231 
مليارًا، خالل العام املالي الجاري، على الرغم من رفع أسعار 
الكهرباء واملياه والغاز واملحروقات البترولية للمصريني.

وتعتزم الحكومة املصرية مواصلة خفض عدد املستفيدين 
من منظومة دعم السلع الغذائية خالل املوازنة الجديدة.

وقال رئيس لجنة الخطة واملوازنة بمجلس النواب، حسني 
االنــتــهــاء من  يــأمــل  إنــه  فــي تصريحات صحافية،  عيسى، 
مناقشة مشروع املوازنة قبل نهاية يونيو/ حزيران املقبل.

ــواب املــصــري  ــنــ وأضــــــاف فـــي حــــال عــــدم إقــــــرار مــجــلــس الــ
مــشــروع املـــوازنـــة، قــبــل نــهــايــة الــشــهــر املــقــبــل، فــإنــه سيتم 
إقرار  الجاري لحني  املالي  العام  العمل بموازنة  استكمال 
قـــال، »قــد يتم توفير  املــوازنــة املقبل. لكن عيسى  مــشــروع 
املوارد املالية للصحة والتعليم والبحث العلمي من موارد 
الصناديق الخاصة فى حال صعوبة توفيرها من موازنة 

الدولة مباشرة«.

اقتصاد
مصطفى عبدالسالم

أرقام صادمة، كشفت عنها القمة 
العاملية األولى، التي استضافتها 

مدينة إسطنبول التركية أمس، 
منها مثال أن العراق الدولة النفطية 

الكبرى بها أكثر من 8.2 ماليني 
شخص فقير ومحتاج ينتظر 

املساعدات املالية واإلنسانية 
العاجلة، وأن هناك نحو 60 مليون 

إنسان متضرر من الحروب 
والنزاعات حول العالم.

وهذا العدد الهائل لو اجتمع في بلد 
ما لبات دولة ضخمة تحتل املرتبة 
24 عامليًا من حيث عدد السكان، 

وأنه في السودان وحدها يوجد 
نحو 1.5 مليون شخص نزحوا 

عن ديارهم ويحتاجون مساعدات، 
وفي أوكرانيا يوجد 5 ماليني 
شخص في حاجة ماسة إلى 

معونات عاجلة. كما كشفت أرقام 
القمة أيضًا عن حجم النفاق الذي 
يمارسه العالم تجاه دعم الالجئني 
السوريني على سبيل املثال، فرغم 

إعالن العديد من الدول العربية 
وغيرها عن تقديم مليارات 

الدوالرات لهؤالء الالجئني، إال أنه لم 
يصل منها حتى املاليني.

وأكبر دليل ما كشفته تركيا خالل 
القمة من أن حجم الدعم الدولي 
املقدم لها من أجل املشاركة في 

تحمل تكاليف الالجئني السوريني 
يقل عن نصف مليار دوالر 

وتحديدًا 455 مليون دوالر فقط، 
وأن املساعدات األوروبية البالغة 
7 مليارات دوالر لم يصل منها 

شيئا حتى اآلن، وأن موازنة تركيا 
تحملت لوحدها أكثر من 10 

مليارات دوالر. وإضافة لألرقام، 
فإن هناك عناوين عدة رفعتها قمة 
األمم املتحدة، أبرزها على اإلطالق 

دعوة املنظمة الدولية الحكومات 
والقطاع الخاص إلى االستثمار 

في اإلنسانية وضخ أموال إضافية 
في العمل اإلنساني، الذى يحفظ 
كرامة اإلنسان الالجئ واملشرد 
واملتضرر من الحروب والقالقل 

السياسية واألمنية.
كما أن هناك مطالبة بأن تستجيب 

الدول لصوت الضمير العاملي، 
الذي بات يشكو من سوء 

معاملة الالجئني على أراضيها، 
ويتعاملون معهم على أنهم عبء 
مالي واقتصادي يؤثر سلبًا على 
الخزانة العامة واملوازنات وفرص 

العمل والدعم الحكومي والبنية 
التحتية، رغم أن الالجئني يمكن 
أن يتحولوا لثروة يستفيد منها 
اقتصاديات الدول املستضيفة، 
ليس عن طريق الحصول على 
مساعدات خارجية أو التسول 

باسم الالجئني، ولكن عن طريق 
االستفادة من خبراتهم في 

دعم االقتصاد وزيادة اإلنتاج 
واالستثمارات والتحويالت 

الخارجية ودعم األنشطة املدرة 
للنقد األجنبي مثل السياحة 

وتحويالت املغتربني.
أمس كان صوت املشاركني في 

قمة األمم املتحدة، هو أنقذوا العالم 
من أكبر مأساة إنسانية، لكن هل 
ستكون قمة إسطنبول بداية لحل 

 أزمات الالجئني في العراق 
وسورية والسودان وغيرها، أم أنها 

مجرد مؤتمر ُيضاف لعشرات 
املؤتمرات التي ظلت نتائجها حبرًا 

على ورق.

االستثمار 
في اإلنسانية
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اقتصاد

أربيل ـ العربي الجديد

تــســعــى حــكــومــة إقــلــيــم كــردســتــان 
الــعــراق الســتــعــادة نــحــو مليوني 
ــا تــعــثــر  ــدمــ ــعــ ــــح إيـــــــرانـــــــي، بــ ــائـ ــ سـ
املاضين،  العامن  خــال  السياحي،  القطاع 
بــفــعــل تــهــديــدات الـــحـــرب الــتــي تـــشـــارك فيها 
الــدولــة اإلسامية  اإلقليم ضــد تنظيم  قــوات 

»داعش«.
تحركات  تقود  إنها  السياحة،  هيئة  وقــالــت 
إيـــران لإلقليم،  جــذب األفـــواج السياحية مــن 
وذلــك مــن خــال مفاوضات مــع ممثلي عشر 
شركات سياحية إيرانية تتواجد في أربيل، 
ــدت هــيــئــة االســتــثــمــار اســتــعــدادهــا  ــ فــيــمــا أبـ
السياحة  لــشــركــات  التسهيات  كــافــة  تقديم 
 عن توفير برامج تخفيضات 

ً
اإليرانية، فضا

بالتنسيق مع الشركات املحلية.
 ووقعت الشركات اإليرانية 47 اتفاقا جديدًا 
لــلــتــعــاون مـــع شـــركـــات مـــن اإلقــلــيــم، تتضمن 

تقديم تسهيات للجانب اإليراني.
وقال املتحدث الرسمي باسم هيئة السياحة 
العراقية، نادر روستي، لـ »العربي الجديد«، 
املعوقات  بــإزالــة  تتعلق  التسهيات  تلك  إن 

ــراءات الــروتــيــنــيــة الــتــي تــعــتــرض عمل  ــ واإلجــ
الــشــركــات بــن اإلقــلــيــم والـــخـــارج، خــاصــة في 
ــواد إعامية  املــنــافــذ الــحــدوديــة، وبــتــوفــيــر مـ
 عن 

ً
ــة لـــأفـــواج الــســيــاحــيــة، فــضــا ــاديــ وإرشــ

خفض رسوم العمل للشركات.
وحسب روستي، فإن حكومة اإلقليم ستعفي 
كل شركة سياحية تستقدم سائحن لإلقليم 
مــن الـــخـــارج، مــن دفـــع مبلغ 4 مــايــن ديــنــار 
)3500 دوالر( سنويا، تفرضها الحكومة على 

شركات القطاع الخاص كضرائب.
التراجع  لتعويض  اإلقليم  حكومة  وتسعى 
الكبير فــي عــائــدات السياحة مــن خــال حث 
ــادة نــشــاطــاتــهــا  ــ الــشــركــات الــخــاصــة عــلــى زيـ

واالنفتاح على نظيراتها في دول الجوار. 
السياحة،  بهدف  اإلقليم  زوار  عــدد  وتــراجــع 
الــــجــــاري.  الــــعــــام  مـــنـــذ مـــطـــلـــع  بـــنـــحـــو %75، 
ويشكل العراقيون من سكان وسط وجنوب 
الذين  السائحن  مــن  األكــبــر  النسبة  الــبــاد، 
زاروا اإلقــلــيــم، بــيــنــمــا يــأتــي اإليـــرانـــيـــون في 
مقدمة الــزوار من خارج العراق، حيث سجل 
اإلقليم قبيل الحرب ضد داعــش، تدفق نحو 
تلك  أن  إال  السياحة،  إيــرانــي بهدف  مليوني 
األرقــــــام تــراجــعــت بــنــســبــة تـــزيـــد عــلــى %60، 

بحسب أرقام هيئة السياحة.
وقــال روستي، إن تركيز الهيئة على السوق 
الــظــروف غير الطبيعية  اإليــرانــيــة، ينبع مــن 
زيــارة  عند  اإليرانين، خاصة  تحاصر  التي 
السياسي  الخاف  بفعل  الخليجية،  البلدان 
بن الخليج وطهران، ما يخلق مناخا جيدًا 

لــلــتــرويــج لــلــســيــاحــة فـــي اإلقـــلـــيـــم بــاعــتــبــاره 
 مناسبا، خاصة وأن العامل الجغرافي 

ً
بديا

يصب في مصلحة كردستان.
بــــدوره، قــال رئــيــس هيئة الــســيــاحــة، مولوي 
ــود آلــــيــــات فــــي املـــنـــافـــذ  ــ ــ جــــبــــار، إن عـــــدم وجـ
الـــحـــدوديـــة لــلــتــفــريــق بـــن الــســائــحــن الــذيــن 
اإلقليم وبــن غيرهم ممن يزورونه  يـــزورون 
ــــى عـــدم  ــــؤدي إلـ ــــرى كـــالـــعـــمـــل، يــ ــراض أخــ ــ ــ ألغـ
حــصــول الــســائــحــن عــلــى تــســهــيــات مــهــمــة، 
إذ ينتظر كــثــيــر مــن الــســيــاح بــضــع ســاعــات 
ــة، مـــا يــغــيــر رغبتهم  عــلــى املــنــافــذ الـــحـــدوديـ
فــي زيـــارة اإلقــلــيــم. وقــد تسببت الــحــرب ضد 
بتعقد  مــن منتصف 2014،  وابــتــداء  داعـــش، 
طــرق املــواصــات بــن وســط وجــنــوب العراق 
مع إقليم كردستان، وعلى إثره تراجع بشكل 
كبير تدفق الزوار العراقين على اإلقليم عن 

املستويات التي سلجتها األعوام السابقة.
يبحثون  زوارًا  كــردســتــان  إقليم  ويستقطب 
الطبيعية  السياحة  بشكل رئيس عن مواقع 
ذات درجــــــات الــــحــــرارة املــعــتــدلــة فـــي أشــهــر 
الــصــيــف، وعــلــى الــرغــم مــن وجــــود كــثــيــر من 
املــواقــع األثــريــة، إال أن اإلقــبــال عليها ال يــزال 

محدودًا لضعف الترويج لها.
قــد استضافت مؤتمرًا  أربــيــل  وكــانــت مدينة 
دعت إليه شركات ومؤسسات معنية بقطاع 
ــام، بــهــدف  ــعــ الــســيــاحــة مـــن 27 بـــلـــدًا، هــــذا الــ
تعريفها بفرص التعاون في املجال مع إقليم 
كردستان، لكن ثمة مراقبن ال يبدون تفاؤاًل 
بشأن  الجديدة  الحكومية  اإلجـــراءات  بشأن 

إنعاش السياحة.
ويـــرى املــحــلــل االقــتــصــادي وســكــرتــيــر نقابة 
االقــتــصــاديــن فـــي إقــلــيــم كـــردســـتـــان، شــمــال 
نوري، أن الحكومة تفتقر لأرقام التي تحدد 
حجم التراجع في قطاع السياحة بدقة، تلك 
بــيــانــات تــســاعــد فـــي نـــظـــره عــلــى تشخيص 
الضرر وبالتالي تحديد طرق معالجة األزمة.
ـــ »الـــعـــربـــي  ــ ــي تـــصـــريـــح ل ويـــعـــتـــقـــد نــــــــوري، فــ

إسطنبول ـ مصطفى عبدالسالم

كــشــف املـــشـــاركـــون فـــي الــقــمــة الــعــاملــيــة األولـــى 
للعمل اإلنــســانــي الــتــي بـــدأت أعــمــالــهــا، أمــس، 
بــمــديــنــة إســطــنــبــول الــتــركــيــة، عــن وجـــود عــدة 
ــات تـــؤثـــر ســلــبــا عـــلـــى حـــجـــم ونــوعــيــة  ــوقـ ــعـ مـ
املساعدات الدولية والعربية املقدمة لاجئن، 

على رأسها اإلرهاب والنفط.
 وتــحــد مثل هــذه الــعــوائــق، مــن قـــدرات بعض 
الــــدول عــلــى الـــوفـــاء بــااللــتــزامــات املــالــيــة التي 
ــار مـــســـاعـــدة الـــاجـــئـــن،  ــ تـــعـــهـــدت بـــهـــا فــــي إطــ

خاصة تلك التي تخصص للسورين.
ــئـــن عــلــى  ــدد الـــاجـ ــ ــتـــحـــدة عـ ــقــــدر األمــــــم املـ وتــ
مليون شخص،   130 بحدود  العالم،  مستوى 
يعتمدون على املساعدات الدولية التي غالبا 
ـــشـــرف عــلــيــهــا األمــــم املــتــحــدة ومــنــظــمــات 

ُ
مـــا ت

دولــيــة. ويعتقد مــشــاركــون فــي الــقــمــة، أن أول 
املــعــيــقــات الــتــي تــؤثــر عــلــى حــجــم املــســاعــدات 
املــقــدمــة لــاجــئــن، هـــو تـــهـــاوي أســـعـــار النفط 
عــاملــيــا، حــيــث يــحــول هـــذا الــتــطــور دون إقــبــال 
منتجي النفط األثرياء على التعهد بمساعدات 
 عن التعثر في الوفاء بتعهدات 

ً
جديدة، فضا

ســابــقــة جــــاءت فـــي وقــــت الــــرخــــاء. وتــراجــعــت 
ذروة  ــــن  مـ ــــن %60  مـ ــر  ــثـ ــأكـ بـ ــفـــط  ــنـ الـ ــار  ــ ــعـ ــ أسـ
على  ضيع  مــا   ،2014 صيف  فــي  مستوياتها 
الـــدوالرات  مليارات  بمئات  خسائر  املنتجن 
ــة الــنــفــط  ــ ــقــــول مــــراقــــبــــون، إن أزمــ ســـنـــويـــا. ويــ
الــدول الخليجية التي  جــاءت على مساعدات 
خصص لصالح الاجئن في املنطقة 

ُ
كانت ت

العربية، خاصة السورين والعراقين، واملقدر 
عددهم بحدود 16 مليون شخص.

وتفيد بيانات األمم املتحدة أن عدد الاجئن 
الــعــراقــيــن يــقــتــرب مـــن 8.2 مـــايـــن شــخــص، 
نحو  السورين  الاجئن  عــدد  يتجاوز  فيما 
للخارج ونحو 4.8  نــزحــوا  4 ماين شخص 
مــايــن شــخــص نــزحــوا داخـــل الــبــاد. وثــانــي 

التحديات التي تقف بوجه املساعدات الدولية 
الــعــالــم في  لــاجــئــن، تتمثل فــي تــوســع دول 
وضع قوانن مشددة ملكافحة الجرائم املالية، 
ــل األمــــــــــوال وتــــمــــويــــل اإلرهـــــــــاب،  ــا غـــسـ ــهـ ــنـ ومـ
املالية  التحويات  على  قيود  لفرض  إضــافــة 
واملــصــرفــيــة، وهـــو مـــا حـــد مـــن دور منظمات 
املجتمع املدني والجمعيات األهلية في تقديم 
الـــعـــون املـــالـــي لــاجــئــن خـــاصـــة فـــي املــنــطــقــة 
الــعــربــيــة. وحــســب مــســؤولــن بــاألمــم املتحدة، 
شـــاركـــوا فــي الــقــمــة وطــلــبــوا عـــدم الــكــشــف عن 
حاليا  تبحث  الدولية  املنظمة  فــإن  هوياتهم، 
الــصــعــوبــات الـــتـــي تـــواجـــه تـــدفـــق املــســاعــدات 
ــتـــم مــن  املـــقـــدمـــة لـــاجـــئـــن، ووضـــــــع آلــــيــــات يـ
الكافية لوصول هذه  السيولة  إتاحة  خالها 

املساعدات. 
ــم املــتــحــدة للعمل  ــان الـــافـــت فـــي قــمــة األمــ وكــ
اإلنـــســـانـــي، األرقـــــــام الـــتـــي كــشــفــت عـــن ضــآلــة 
الـــدعـــم الــفــعــلــي املـــقـــدم لــاجــئــن حـــول الــعــالــم. 
وقــال الرئيس الــتــركــي، رجــب طيب أردوغـــان، 
القمة، إن إجمالي ما تلقته تركيا  افتتاح  في 
ــاعـــدات خـــارجـــيـــة لــصــالــح الــاجــئــن  مـــن مـــسـ

السورين بلغ 455 مليون دوالر فقط.

غزة ـ يوسف أبو وطفة

ــتـــال اإلســرائــيــلــي أمــس  ســمــحــت قــــوات االحـ
االثــــنــــن، بــــدخــــول اإلســـمـــنـــت ومـــــــواد الــبــنــاء 
الخاص بعملية إعادة اإلعمار إلى قطاع غزة، 
بعد توقف ألكثر من شهر بذريعة استخدام 
فــي تطوير  املـــادة  تلك  الفلسطينية  املــقــاومــة 
منظومة األنــفــاق الــخــاصــة بــهــا. وقـــال مدير 
معبر كرم أبو سالم في الجانب الفلسطيني 
منير الغلبان لـ »العربي الجديد«، إن االحتال 
ســمــح بـــدخـــول اإلســمــنــت لــلــقــطــاع املــحــاصــر 
منذ عشر سنوات، بعد توقف ألسابيع بعد 
الفلسطينية  لــلــمــقــاومــة  تــابــع  نــفــق  اكــتــشــاف 
في غزة. وسمح االحتال أمس بدخول نحو 
املتضررين  اإلســمــنــت لصالح  مــن  طــن   2500
الذين فقدوا منازلهم في الحرب اإلسرائيلية 
األخيرة على غزة، باإلضافة إلى مواد البناء 
من خال معبر كرم أبو سالم التجاري الذي 

يربط القطاع باألراضي املحتلة عام 1948. 
الكميات  أن  إلــى  الحكومي،  املــســؤول  وأشـــار 
بالدخول  لها  االحتال  التي تسمح سلطات 
السكان، في  القطاع ال تكفي احتياجات  إلى 
ظل عدم إعمار غالبية املنازل املدمرة، فضا 

عن التوسع العمراني والسكاني في غزة.
وحــســب إحــصــائــيــة أعــدتــهــا وزارة األشــغــال 

ــان ووكـــالـــة غــــوث وتــشــغــيــل  ــكــ الــعــامــة واإلســ
الــاجــئــن )أونـــــــروا( بــالــتــعــاون مـــع بــرنــامــج 
األمـــم املــتــحــدة اإلنــمــائــي، فــإن عــدد الــوحــدات 
ألــف وحــدة،   12 بلغت  كليا  املهدمة  السكنية 
في حن بلغ عدد املنازل املهدمة جزئيا 160 
ألــف وحـــدة، منها 6600 وحــدة غير صالحة 

للسكن.
وتـــســـبـــب مـــنـــع االحــــتــــال إدخـــــــال اإلســمــنــت 
بــإغــاق مــئــات املــصــانــع اإلنــشــائــيــة، وتــوقــف 

آالف العمال عن العمل، باإلضافة إلى تعطل 
مـــشـــاريـــع اإلعــــمــــار. واعـــتـــبـــر رئـــيـــس الــلــجــنــة 
الشعبية ملواجهة الحصار، جمال الخضري، 
إدخال اإلسمنت خطوة مهمة، لكنها ال تلبي 
الطموح في تغطية حاجة السوق املتعطش، 
والذي يعاني من نقص حاد في مواد البناء 

بسبب الحصار اإلسرائيلي«.
وأضاف الخضري في تصريحات صحافية، 
يــــزال مقيدا  أن اســتــيــراد اإلســمــنــت لــغــزة ال 
مــن االحــتــال اإلســرائــيــلــي على الــرغــم مــن أن 
هناك آالف الوحدات السكنية التي يحتاجها 
القطاع، بخاف مشاريع إعادة إعمار املباني 

التي مر على دمارها قرابة العامن.
ــــة عــن  ــــحـ وقـــــــــال: »هـــــــذا يـــعـــطـــي صـــــــورة واضـ
في  اسرائيل  تتبعها  التي  التنقيط  سياسة 
ــواد الــبــنــاء مــا بــن املــنــع والتقييد،  إدخــــال مـ
والـــســـمـــاح بــدخــولــهــا ملــشــاريــع ومــنــعــهــا عن 
أخــرى، وهذا هو الحال الذي يعيشه القطاع 
في  تتحكم  إسرائيل  أن  فالحقيقة  املحاصر، 

100% مما يدخل ويخرج«.
وبــــن أن قـــوائـــم املــمــنــوعــات الـــتـــي تــفــرضــهــا 
دخولها  وتمنع  عــدة  أصناف  على  إسرائيل 
بحجة االستخدام املزدوج، ال تزال موجودة، 
ــلـــزمـــات  ــتـ ــهـــمـــة ومـــسـ ــا مـــــــــواد خـــــــام مـ ــهــ ــنــ ومــ

للمصانع.

كردستان العراق

منع دخول اإلسمنت يعطل إعمار غزة 
)عبدالحكيم أبو رياش(

النفط واإلرهاب يقلصان مساعدات الالجئين

إسرائيل تسمح بإدخال اإلسمنت مجددًا

أربيل تراهن على اإليرانيين 
إلحياء قطاع السياحة

شبوة اليمنية 
الغنية بالنفط 

بال موازنة ورواتب

يسعى إقليم كردستان 
العراق الستعادة أفواج 

السياحة اإليرانية التي 
تأثرت بفعل الحرب ضد 
»داعش«، استفادة من 
األوضاع السياسية التي 

تحول دون زيارة اإليرانيين 
دوًال عدة في المنطقة

تركيا استثمار

غزة

200
المحلية  السلطات  أكــدت 
أن  شــبــوة،  محافظة  فــي 
ومقره  المركزي  المصرف 
منع  صــنــعــاء،  العاصمة 
بـ  ُتقدر  مالية  مبالغ  صرف 
ألف   800( ريــال  مليون   200
الموظفين  أجــور  دوالر(، 

لشهر إبريل/الماضي.

تحقيق

تراجع عدد زوار 
اإلقليم بنحو 75% منذ 

مطلع العام الجاري

المصرف المركزي 
أوقف صرف رواتب 

موظفين بالحكومة

تفاقم األزمات 
المعيشية وتوقف 

خدمات المياه والنظافة

خصصت تركيا نحو 10 
مليارات دوالر مساعدات 

لالجئين السوريين

صنعاء ـ فاروق الكمالي

ــت الــــــحــــــرب مــــــن األزمـــــــــات  ــمــ ــاقــ فــ
ــيــــة لــــســــكــــان مـــحـــافـــظـــة  ــيــــشــ املــــعــ
ــــوب شــــــرق الـــيـــمـــن(  ــنـ ــ ــوة )جـ ــبــ شــ
الغنية بالنفط والغاز، كما تراجع مستوى 
ركــودًا،  التجارية  الحركة  وزادت  الخدمات 
في ظل عدم وجود موازنة تشغيلية وتأخر 
رواتب املوظفن. وتحررت املحافظة، نهاية 
العام املاضي من تحالف مليشيا الحوثين 
والــرئــيــس املــخــلــوع عــلــي عــبــد الــلــه صــالــح، 

لكنها ظلت خارج خطط السلطة الشرعية.
ــيــــادة املـــحـــافـــظـــة، الـــتـــي تــحــوي  ــقـــت قــ ــلـ وأطـ
ــم، نـــــداء  ــخــ مــــنــــشــــآت مـــــشـــــروع الـــــغـــــاز الــــضــ
اســـتـــغـــاثـــة إلـــــى الـــرئـــيـــس هــــــادي عـــبـــد ربـــه 
مــنــصــور، ورئــيــس حــكــومــتــه إلنــقــاذ شبوة 
املنسية، وقالت إن تردي األوضاع الخدمية 
سينعكس على الوضع األمني، وأنه ينبغي 
العمل لتدارك األمر وإنقاذ ما يمكن إنقاذه 
حيث ما زال هناك فرصة الحتواء الوضع، 
وقد يأتي يوم وتكون قيمة الفاتورة باهظة 
ــاف ومــــــع ذلــــــك يــصــعــب  ــ ــعــ ــ ــرات األضــ ــعــــشــ بــ
للمحافظة. وفــي هذا  بــيــان  اإلنــقــاذ، حسب 
الــــســــيــــاق، أكـــــد مـــديـــر عـــــام مــكــتــب مــحــافــظ 
الجديد«،  لـ«العربي  الــحــاج،  محسن  شبوة 
ــركــت وحــيــدة تــصــارع 

ُ
ت املــحــلــيــة  أن اإلدارة 

الحرمان واإلهمال.
الخدمية  املــرافــق  »إن جميع  الــحــاج:  وقـــال 
التشغيلية  وموازنتها  معطلة،  باملحافظة 
مــصــادرة مــن قبل مليشيات االنــقــاب التي 
املركزي بصنعاء، فيما  البنك  تسيطر على 
ــتـــم«. وأضــــــاف:  الـــحـــكـــومـــة الـــشـــرعـــيـــة ال تـــهـ
الــبــؤس وتفتقد  مــن  »ان شــبــوة تمر بحالة 
إلــى أبــســط مقومات الــحــيــاة. فمنذ انــدحــار 
مليشيات الحوثي وصالح، وهي تسير من 
سيئ إلى أسوأ، ولم يلتفت إليها أحد، سواء 
الدولية  املــؤســســات  أو  الشرعية  الحكومة 
بينما يذهب كل الدعم إلى بقية املحافظات 
املــــحــــررة«. وأوضــــــح الــــحــــاج، أن الــخــدمــات 
ــتـــرديـــة بــشــكــل كــبــيــر وبــعــضــهــا مــتــوقــف  مـ
كــاملــيــاه والــنــظــافــة إال مــن بــعــض املـــبـــادرات 
الــشــبــابــيــة ولــجــان األحـــيـــاء لــلــقــيــام بأعمال 

لــســاعــات  الــكــهــربــاء فتنقطع  أمـــا  الــنــظــافــة، 
طــوال. وأشــار إلى أن العمل الحكومي شبة 
ــــوزارات، وال  مــتــوقــف، ومــنــه معظم فـــروع الــ
يعمل سوى عدد قليل، منها مكتب محافظ 

املحافظة واملالية والخدمة املدنية. 
وأكــــــــد أن فــــــــروع املـــــصـــــارف مـــتـــوقـــفـــة بــمــا 
فيها مــقــر املــصــرف املــركــزي الـــذي ُيــــدار من 
صنعاء، موضحا مصادرة كل مخصصات 
وأضــاف،  التشغيلية،  املحافظة  ومــوازنــات 
ــة بـــمـــحـــاوالت  ــيـ ــتـــرة املـــاضـ ــفـ قــمــنــا خـــــال الـ
لتوفير املرتبات ملوظفي 6 جهات حكومية 
هـــي األشـــغـــال الــعــامــة والــتــربــيــة والــصــحــة 
والــكــهــربــاء واملــؤســســة الــعــامــة لــاتــصــاالت 

وفرع شركة النفط وبجهود ذاتية.
ــــح أن مــرتــبــات شــهــر أبــريــل/نــيــســان  وأوضـ
ــت 

ّ
ــاضــــي لــــم يـــتـــم صـــرفـــهـــا، بــســبــب تــعــن املــ

مليشيات الحوثي التي وضعت اشتراطات 
صــعــبــة لــعــرقــلــة صــــرف املـــرتـــبـــات الــخــاصــة 
بـــمـــوظـــفـــي املـــحـــافـــظـــة. وكــــانــــت الــســلــطــات 
املــحــلــيــة فــي مــحــافــظــة شــبــوة، أكــــدت، فــي 9 
مـــايـــو/أيـــار الـــجـــاري، أن ســلــطــات املــصــرف 

بـ  قدر 
ُ
ت املــركــزي منعت صــرف مبالغ مالية 

أجــور  دوالر(،  ألــف   800( ريـــال  مليون   200
املوظفن لشهر إبريل/املاضي.

وقــــالــــت الـــســـلـــطـــات، فــــي بــــيــــان، إن الــبــنــك 
الــخــاضــع لسيطرة الــحــوثــيــن، مــنــع صــرف 
أجور املوظفن في خمس إدارات باملحافظة، 
بـ 5 آالف موظف. وبحسب  واملــقــدر عددهم 

ســلــطــات شــبــوة فـــإن املـــصـــرف املـــركـــزي رد، 
بأن توجيهات من الحوثين منعت صرف 
السلطات  لــأجــور. وأوضــحــت  املقرر  املبلغ 
املحلية أن املوظفن في العديد من اإلدارات 
الــحــكــومــيــة، لـــم يــتــســلــمــوا رواتـــبـــهـــم لشهر 
ابريل/نيسان. وطالبت السلطات الحكومة 
األجــور،  وتوفير  التدخل  بسرعة  الشرعية، 
باإلضافة إلجراء تغييرات في سلطة شبوة 

على الصعيد املدني.
ويــــهــــّدد تـــأخـــر الـــــرواتـــــب بـــتـــوقـــف الــقــطــاع 
أوزبكستان  من  طبيبا   40 وأعلن  الصحي، 
ــــي املـــحـــافـــظـــة  وشـــــــرق أوروبــــــــــا يـــعـــمـــلـــون فـ
تقاضيهم  عـــدم  بسبب  الــعــمــل  عــن  توقفهم 
رواتــبــهــم منذ 10 أشــهــر، وكــانــوا قــد عملوا 
النفط،  وزارة  مــع  كمتعاقدين  الــحــرب  أيـــام 
وقـــالـــت الــســلــطــات املــحــلــيــة إنـــهـــا خــاطــبــت 
الــحــكــومــة بــشــأن حــقــوقــهــم ولــكــنــهــا لــم تــرد 

حتى اآلن.
وتكتسب شبوة، أهمية استراتيجية كونها 
مــن أهـــم مــحــافــظــات الــيــمــن الــغــنــيــة بالنفط 
واعـــتـــبـــرت فـــي مــقــاومــتــهــا لــلــحــوثــيــن خط 

الـــدفـــاع األول عــن أكــبــر مــشــروع اقــتــصــادي 
الــغــاز وميناء  الــبــاد ويتمثل بمشروع  فــي 
بلحاف النفطي. ويطل مشروع بلحاف على 
العرب، ويوجد في منطقة صحراوية  بحر 
الــعــقــلــة، حيث  لــشــبــوة يطلق عليها  تــابــعــة 
تــنــتــج املــحــافــظــة أكـــثـــر مـــن 50 ألــــف بــرمــيــل 
نفط يوميا. ويعتبر »بلحاف« أكبر مشروع 
صـــنـــاعـــي فــــي تــــاريــــخ الـــيـــمـــن بــكــلــفــة بــلــغــت 
العمل في  انتهى  وقــد  مــلــيــارات دوالر،   4.5
الغاز  املشروع وتــم تصدير أول شحنة من 
األول  أكــتــوبــر/تــشــريــن  فــي شــهــر  الطبيعي 
2009، كما تــم إضــافــة خــط ثــان عــام 2010، 
ويــســتــخــدم لــتــصــديــر الــنــفــط الــخــفــيــف. كما 
تشتهر املحافظة بنشاط اقتصادي رئيسي 
تمتد سواحلها  األســمــاك، حيث  هــو صيد 
ألكــثــر مــن 300 كــيــلــومــتــر. ومـــن جــانــبــه أكــد 
ثــابــت، أن شبوة  بــن  الناشط املحلي أحــمــد 
تــعــيــش أســـــوأ مــرحــلــة مــــرت عــلــى أبــنــائــهــا 
على كافة املستويات. وقال ثابت لـ«العربي 
الجديد«، الخدمات متردية؛ والناس تعاني 
من انقطاع الكهرباء في ظل صيف حار هذا 

العام، مشيرًا إلى تفاقم الفقر والبطالة. 
وحــســب تــقــريــر حــديــث للبنك الـــدولـــي، فــإن 
الــفــقــراء زاد مــن 12 مــلــيــون نسمة في  عـــدد 
أبريل/ نيسان 2015 إلى أكثر من 20 مليونا 
 26 البالغ  السكان  عــدد  إجمالي  مــن  حاليا 
مليون نسمة. وأشــار بن ثابت، إلى أن عدم 
اســـتـــام املــوظــفــن لــرواتــبــهــم فــاقــم األعــبــاء 
القعر.  إلــى  بمعظمهم  وهــوى  واملديونيات 
وأضـــاف »أنـــه مــن املعيب أن تظل محافظة 
نــفــطــيــة مــثــل شـــبـــوة مــرهــونــة لــانــقــابــيــن 
املركزي  بالبنك  يعبثون  الذين  في صنعاء 
ــــب املــوظــفــن.  ويــتــعــمــدون عـــدم صـــرف رواتـ
وتـــابـــع، »لـــأســـف الــشــديــد شـــبـــوة لـــم تجد 
مـــن يــقــدم لــهــا الـــعـــون خــاصــة مـــن الــرئــاســة 
يأتي  ما  وتنتظر  تعاني  والحكومة وظلت 
مــن فــتــات االنــقــابــيــن فــي صــنــعــاء رغـــم أن 
أكثر من  الحكومة  املحلية ناشدت  السلطة 

مرة ولم تجد أي استجابة.
وشــــــــدد ثــــابــــت عــــلــــى ضــــــــــرورة أن تــحــظــى 
ــبـــوة بـــاهـــتـــمـــام مــــن الــحــكــومــة  مــحــافــظــة شـ
الــعــربــي وأن يعملوا  الــشــرعــيــة والــتــحــالــف 

لرفع معاناة املواطنن.
إلــى  للمحافظة،  الــحــكــومــي  اإلهـــمـــال  وأدى 
ضــعــف قــبــضــة الــســلــطــة املــحــلــيــة، وتــحــولــت 
ــــى مـــحـــطـــات لــتــهــريــب  مــــوانــــئ املـــحـــافـــظـــة إلـ
ــبــــشــــر. وقــــــال مـــحـــافـــظ شـــبـــوة،  ــــود والــ ــوقـ ــ الـ
سابقة:  تصريحات  فــي  النسبي،  الــلــه  عبد 
عبر  أفريقيا  من  الهجرة  عمليات  »ارتفعت 
ــبـــوة بــشــكــل غـــيـــر مـــســـبـــوق فــي  ســــواحــــل شـ

الفترة األخيرة، وبأعداد خيالية، ومعظمهم 
ــتـــخـــدام املــهــربــن  ــاب«. وأشــــــار إلــــى اسـ ــبــ شــ
الــســاحــل لتهريب الــســلــع بــكــل أنــواعــهــا وال 
سيما الوقود، مضيفا، »كيف نقاوم هؤالء 
مــن دون أجــهــزة أمــنــيــة أو جــيــش ونــحــاول 
قدر االستطاعة الحد من ذلك. ونناشد دول 
التحالف العربي والحكومة سرعة التحرك 

ملعالجة هذا األمر«. 
املحافظة  مــّد  على ضـــرورة  النسبي،  وأكـــد 
فا  العسكرية.  واآللــيــات  والعتاد  بالساح 
واحدة  املحافظة سوى سيارة  قيادة  تملك 
لــأجــهــزة األمــنــيــة، وتــحــتــاج إلـــى ســيــارات 
للقيام  وآلـــيـــات،  عسكرية  وبــــدالت  مسلحة 

بمهمة مكافحة التهريب. محافظة 
منسية

تحّولت شبوة )جنوب شرق اليمن( إلى محافظة منسية تعاني من أزمات معيشية واقتصادية 
متفاقمة، وتشكو سلطات المحافظة من اإلهمال الحكومي رغم تحريرها منذ 5 أشهر، 

كما عّطلت مليشيا الحوثيين، التي تسيطر على البنك المركزي، إرسال رواتب الموظفين
تعهدات بدعم سوق الصرف

قالت جمعية الصرافني اليمنيني، أمس اإلثنني، إن أسعار صرف العملة 
املحلية في طريقها للتحسن، بفضل التزام الجهات املعنية التي تعهدت 
األســواق.   والــجــاري، بتهدئة  املاضي  خالل اجتماعات جرت األسبوع 
ولم تذكر الجمعية األطراف التي جلست معها على طاولة املفاوضات، 
لــكــن مـــصـــدرًا حــكــومــيــًا قــــال إن مــســؤولــني حــكــومــيــني عــلــى رأســهــم 
ممثلو البنك املركزي، وممثلون للبنوك وشركات الصرافة، كانوا بني 

املجتمعني، فضال عن خبراء تكنوقراط.
وواصلت العملة املحلية تراجعها طوال األسبوع املاضي ليهوي الريال 

في السوق السوداء إلى أكثر من 300 ريال للدوالر، وهو أدنى مستوى 
له على اإلطــالق في تاريخ البالد. وذكــر بيان الجمعية، أنــه »ال صحة 
الــبــنــوك«، معتبرًا أن تلك  أليــة شائعات تحدثت عــن سحب ودائـــع مــن 
الشائعات التي ساهمت وسائل اإلعالم في ترويجها، أحد أهم عوامل 
تفاقم األزمـــة. وقــال البيان، إن ما حــدث مؤخرًا من ارتــفــاع في سعر 
تتطلب صفقات  االقتصادية، حيث  الــضــرورة  بعامل  يرتبط  الـــدوالر 
استيراد السلع الالزمة لشهر رمضان، توفير نحو مائة مليون دوالر 

على األقل، وهو ما لم يحدث من جانب البنوك.

الــجــديــد«، أن إبـــداء الــتــفــاؤل بإمكانية زيــادة 
ــة بــاإلقــلــيــم  ــيـــاحـ الــــعــــائــــدات فــــي قــــطــــاع الـــسـ
غــيــر دقــيــقــة، فــاإلقــلــيــم يــشــهــد حــالــيــا بعض 
ــورات ذات الـــصـــلـــة تـــؤثـــر ســلــبــا عــلــى  ــطــ ــتــ الــ
مع  الــحــرب  خاصة  السياحة،  قطاع  تنشيط 
تنظيم »داعــــش« على طــول امــتــداد حـــدوده، 
ــقـــائـــمـــة بــــن اإلقـــلـــيـــم   عــــن املـــشـــاكـــل الـ

ً
فــــضــــا

بــغــداد. وقــال نــوري،  العراقية في  والحكومة 

إن األزمــة املالية واالقتصادية التي يمر بها 
اإلقليم، تقيد حركته نحو إنعاش االقتصاد 
توفير  تستطيع  ال  فــالــحــكــومــة  ــام،  عــ بــوجــه 
أيـــة مـــوازنـــات مــالــيــة تــتــجــاوز تــدبــيــر األجـــور 
والرواتب، خاصة في ظل أزمة تهاوي أسعار 

النفط التي تقترب من دخول عامها الثالث.
وأضاف أن حالة الحرب وعدم إنفاق الحكومة 
على الخدمات واملشاريع الخدمية األساسية 

كالكهرباء والطرق وغيرها، يعرقل أي تنمية 
أو خطط لتنشيط القطاعات االقتصادية.

ويعتقد نوري، أن األولى بالحكومة في هذه 
الظروف، التركيز على الزراعة والصناعة، ألن 
ــراءات  واإلجـ واالحتياطات  األمنية  الــظــروف 
االحترازية للحفاظ على األمــن، تتطلب عدم 
فتح أبــواب اإلقليم أمــام الــزوار، بشكل كبير، 

وهو ما يضعف السياحة.

الحرب مع »داعش« 
أضرت بقطاع السياحة 
في كردستان العراق 
)فرانس برس(

فوضى 
الحوثيين أدت 
إلى ارتفاع 
كبير في 
أسعار السلع 
الضرورية 
)فرانس برس(
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القاهرة ـ محمد توفيق

مصر  في  السيارات  أسعار  قفزت 
ملــســتــويــات قــيــاســيــة خــــال الــعــام 
ــاع أســـعـــار  ــ ــفـ ــ الـــــجـــــاري، بـــفـــعـــل ارتـ
الــــــــدوالر األمـــيـــركـــي فــــي الـــســـوقـــن الــرســمــيــة 
والـــــســـــوداء، فــيــمــا يــنــتــقــد مـــراقـــبـــون الـــزيـــادة 
الكبيرة فــي هامش الــربــح املــحــدد مــن جانب 
ــيــــارات، بــعــيــدا عـــن أعــن  تـــجـــار ووكــــــاء الــــســ

الرقابة الحكومية.
وتعتمد مصر على نوعن من السيارات، إما 
مستورد بالكامل، أو يتم تجميعه في مصانع 
استيراد  عبر  عاملية،  لشركات  تابعة  محلية 
قطع الغيار، كما هو الحال مع »هيونداي« و 

»جنرال موتورز«.
ويـــربـــط رئـــيـــس شــعــبــة الـــســـيـــارات بــالــغــرفــة 

الــتــجــاريــة فـــي الـــقـــاهـــرة، عــفــت عــبــد الــعــاطــي، 
زيادة أسعار السيارات بارتفاع سعر الدوالر 
وعــدم توافره في السوق، األمــر الــذي انعكس 
سلبا عــلــى تــوفــيــر الــســيــارات، وبــالــتــالــي قلة 
املــعــروض وارتــفــاع األســعــار. وخــفــض البنك 

املـــركـــزي قــيــمــة الــجــنــيــه فـــي الـــســـوق الــرســمــي 
ــــارس/آذار املــاضــي، ليصل  بنحو 14% فــي مـ
الــدوالر إلى 8.88 جنيهات، لكن سعر العملة 
املحلية هوى في السوق السوداء في أبريل/
نيسان، متجاوزا 11 جنيها للدوالر الواحد، 
وال يـــــزال يـــحـــوم حــــول هــــذا املـــســـتـــوى خــال 

األسبوع الجاري.
وعـــدد عــبــدالــعــاطــي، فــي تــصــريــح لـــ »الــعــربــي 
الــجــديــد«، عــوامــل أخـــرى ســاهــمــت فــي زيـــادة 
الجمركية  التعريفة  منها  الــســيــارات،  أسعار 
1600 سي  أعلى من  السيارات  الباهظة على 
أن  إلــى  الفتا  للمحرك(،  اللترية  )السعة  ســي 
الـــســـيـــارات الــتــي تـــتـــراوح فــئــاتــهــا بـــن 1600 
الجمركية  تعرفتها  تبلغ  ســـي،  ســي  و2000 
نحو 135%، فضا عن 30% ضريبة مبيعات. 
بــيــنــمــا تــفــرض مــصــر رســـومـــا جــمــركــيــة على 
السيارات ذات املحركات األعلى من ألفي سي 
إلـــى جــانــب 45% ضريبة  بــنــحــو %135  ســي 

مبيعات.
ويعتقد عبدالعاطي، أن جشع بعض التجار 
ــة، مــن خـــال حجزهم  ــ ــادة األزمـ ســاهــم فــي زيــ
السيارات وبيعها بشكل فوري للعماء دون 
انتظار، لكن بأسعار مرتفعة. ويؤجل الوكاء 
واملــوزعــون تسليم الــســيــارات ملــدة تصل إلى 
ســتــة أشــهــر فــي بــعــض األحـــيـــان، تــلــك سلبية 
يتجاوزها عدد من التجار مقابل زيادة سعر 

الوحدات.
وقــــال رئــيــس شــعــبــة الـــســـيـــارات إن األســعــار 
ارتفعت بنسب تتراوح بن 25% و30%، منذ 
بــدايــة الــعــام الـــجـــاري، فــيــمــا ســجــلــت بــيــانــات 

مصر... سباق
مع الدوالر

تجار يتعمدون 
تقليل عدد 

السيارات 
المعروضة لرفع 

األسعار أكثر 
)Getty(

تهاوي  بفعل  قياسية،  مستويات  مصر  في  السيارات  أسعار  سجلت 
قيمة العملة المحلية مقابل الدوالر األميركي، واستغالل بعض التجار 
أعين  عن  بعيدًا  األسعار  رفع  في  األجنبي  النقد  من  المعروض  شح 

الرقابة الحكومية

أسعار السيارات 
ارتفعت بنحو 30%، منذ 

بداية العام الجاري

تبرر الحكومة تقليص 
واردات السيارات، بالحفاظ 

على االحتياطي األجنبي

نتيجة انزالق سعر 
الدينار، ارتفاع في أسعار 

السيارات بنحو %20

ُشح النقد األجنبي 
يدفع المركبات 
ألسعار قياسية

يراهن الفاعلون في سوق السيارات باملغرب على مواصلة املبيعات ارتفاعها، 
بنهاية العام الحالي 2016، بعد أن سجلت أرقاما قياسية، خال العام املاضي، 

بلغت نحو 132 ألف وحدة، وفق بيانات وزارة التجارة الخارجية.
واستضاف املغرب، على مدار عشرة أيام، معرض السيارات »أوتو إكسبو«، الذي 
اختتم أعماله مساء األحد. وأبدى محمد أمل كديرة، رئيس جمعية مستوردي 
العام  القطاع خــال  بــأداء  تفاؤله  في تصريحات صحافية،  باملغرب  السيارات 
الحالي. وتشير بيانات جمعية مستوردي السيارات إلى أن هناك فرصا أكبر 
لتحقيقات املبيعات في السوق املغربية، موضحة أن مستوى امتاك السيارات، 
حيث ال يتجاوز 70 سيارة لكل ألف نسمة، مقابل 100 سيارة في دول مغاربية 

مجاورة، و700 سيارة بالنسبة ألوروبا.
)العربي الجديد(

أعلنت شركة نفط البحرين )بابكو( وهي شركة النفط الوطنية للمملكة، أنها 
وقــعــت اتــفــاقــيــة مــع شــركــة »جــريــنــرجــي« النفطية الــبــريــطــانــيــة، إلنــشــاء شركة 

البحرين ملزج الغازولن )وقود السيارات(.
ــر بــيــان صــحــافــي صـــادر عــن الــشــركــة أمـــس، أن مـــزج الــغــازولــن ســيــبــدأ في  وذكـ
إلى  اإلنتاجية  طاقتها  تصل  والتي  بالبحرين،  بابكو  لشركة  التابعة  املصفاة 
260 ألف برميل يوميا. وسيتم بيع املنتج النهائي إلى شركة بابكو وزبائنها 

في املنطقة والخارج.
وتمتلك بابكو مصفاة تكرير ومرافق تخزين بطاقة أكثر من 14 مليون برميل، 

إضافة إلى محطة تسويق ومحطة بحرية لتصدير املنتجات البترولية.
توفير  في مجال  وتعمل  العالم  أنحاء  في مختلف  أعمال  فلها  أمــا جرينرجي 

الوقود املستخدم على الطرق، وتوفر أكثر من 18 مليار لتر من الوقود سنويا.
)األناضول(

قررت وزارة النقل السعودية، منع دخول سيارات األجرة األجنبية للمملكة، التي 
يزيد عمرها عن 6 سنوات من عام الصنع، وحافات النقل األجنبية التي يزيد 
عمرها عن 10 سنوات من عام الصنع، وفق ما قاله هذلول حسن الهذلول، وكيل 
الـــوزارة، في تغريدته على موقع  الرسمي باسم  النقل للطرق واملتحدث  وزارة 

التواصل االجتماعي »تويتر«. 
وأعلنت وزارة العمل السعودية، في مارس/ آذار املاضي، اعتزامها إنشاء شركة 
بمسمى »خدمة« لتوطن الوظائف في قطاع سيارات األجرة الخاصة والعامة 

للسعودين، بالتعاون مع عدة جهات حكومية أخرى.
وأشارت الوزارة إلى أن هذه الخطوة تهدف إلى إحداث نقلة نوعية في الجودة 
والخدمات وتحقيق السامة واألمان في هذا القطاع؛ حيث توفر الشركة خال 

خمس سنوات أكثر من 22 ألف وظيفة للشباب السعودي.
)العربي الجديد(

أخبار في صور

رهان مغربي على نمو المبيعات

مزج وقود في البحرين

السعودية تمنع سيارات األجرة 
القديمة

السيارات األوروبية تستأثر بالسوق منذ سنوات طويلة )Getty(غموض بشأن توزيع حصص االستيراد على الوكالء )فرانس برس(

الجزائر ـ حمزة كحال

بــــدأ وكـــــاء بــيــع الـــســـيـــارات فـــي الـــجـــزائـــر في 
تنفيذ التهديدات، التي أطلقوها بعد اشتداد 
القبضة الحديدية بينهم وبن وزارة التجارة 
الجزائرية، بسبب حصص السيارات املسموح 
باستيرادها، ضمن مساع حكومية لتقليص 
الواردات تعاطيا مع أزمة الدوالر التي تقترب 

من إتمام عامها الثاني.
صر وزارة التجارة على تقييد واردات 

ُ
وفيما ت

السيارات عند 83 ألف وحدة هذا العام، بعدما 
كانت تتجاوز 600 ألف سنويا، قّصت شركة 
ــة الــجــنــوبــيــة،  ــكـــوريـ »هـــيـــونـــداي الـــجـــزائـــر« الـ
شريط تسريح العمال، بعد إعانها عن فصل 
إجمالي  مــن   %85 نحو  يمثلون  عــامــل   1500

عمال الوكيل.
وأرجع مدير »هيونداي الجزائر« عمر ربراب، 
إلــى غياب السيارات الجديدة في  الــقــرار  هــذا 
مـــعـــارض الـــشـــركـــة ألكـــثـــر مـــن خــمــســة أشــهــر. 
مــنــحــتــهــا وزارة  ــتـــي  الـ الـــحـــصـــة  أن  وأضـــــــاف 
لـــ »هــيــونــداي« واملــقــدرة بنحو 3140  التجارة 
ال  دوالر  مــلــيــون   30.1 بقيمة  مسقفة  ســيــارة 
تغطي حــتــى رواتــــب الــعــمــال والــضــرائــب، في 
ــذه الــحــصــة الــســنــويــة مــعــادلــة  وقـــت تعتبر هـ
ملــقــدار مــا كــانــت الــشــركــة تــســتــورده فــي شهر 
واحد. وقّدر عدد املناصب املهددة بالتسريح 
بحدود 30 ألفا، وذلك قبل نهاية العام الجاري 

تونس ـ فرح سليم

يوليو/ شهر  مــن  بــدايــة  التونسيون،  ينتظر 
ــول أصــــنــــاف جــــديــــدة مــن  ــ ــ تــــمــــوز املـــقـــبـــل، دخـ
السيارات إلى السوق املحلية، بعد أن منحت 
ــيـــع تـــراخـــيـــص تـــوريـــد  ــبـ الـــحـــكـــومـــة وكـــــــاء الـ
ســيــارات مــن الــصــن والــهــنــد والــيــابــان، فيما 
يناقش عدد من الوكاء إمكانية التعامل مع 

السوق اإليرانية.
ــيــــارات األوروبـــــيـــــة ســـنـــوات  ــأثــــرت الــــســ ــتــ واســ
غير  التونسية،  الــســوق  فــي  بــالــريــادة  طويلة 
أن تراجع سعر الدينار أمام العملة األوروبية 
املـــوحـــدة ) الـــيـــورو يـــســـاوي 2.3 ديـــنـــار( دفــع 
البحث عن ماركات  إلى  وكــاء بيع السيارات 
آسيوية يكون هامش الربح فيها أكثر وكذلك 
الــــوصــــول إلــــى شـــرائـــح مـــن املــشــتــريــن الــذيــن 

يرغبون في مركبات بأسعار أقل.
وتضبط وزارة التجارة حصة كل وكيل، بناء 
منتجات صناعية  تــصــديــره  أو  شــرائــه  عــلــى 

ــة  ــذيـ ــغـ ــات املـ ــاعــ ــنــ تـــونـــســـيـــة مـــــن قــــطــــاع الــــصــ
للسيارات أو استثماره في مشاريع في نفس 
القطاع، حيث ال تزال شركة »بيجو« الفرنسية 

تتصدر، إلى اآلن، السوق من حيث املبيعات.
ويــعــتــبــر وكــــاء بــيــع الـــســـيـــارات، أن االنــفــتــاح 
على األســــواق اآلســيــويــة، سيمكن مــن توفير 
األوروبية،  السيارات  من  أقل  بأسعار  عربات 
 عن الحد من نشاط السوق املوازية التي 

ً
فضا

تستأثر بنسبة 50% من النشاط، نتيجة تأثر 
األسعار بانزالق سعر الدينار مقابل العمات 
أدى  السنوات األخيرة، وهو ما  األجنبية في 

إلى ارتفاع في أسعار السيارات ناهز الـ %20.
في املقابل تنتقد منظمات مدنية مدافعة عن 
املــســتــهــلــكــن، مــوافــقــة الــحــكــومــة عــلــى تــوريــد 
ــة، مـــعـــتـــبـــرة أن بــعــض   ــ ــــويـ ــيـ ــ ــــارات اآلسـ ــيـ ــ ــــسـ الـ
ــاف ال تــســتــجــيــب لــــشــــروط الــــجــــودة،  ــ ــنـ ــ األصـ
ضــغــط  تـــحـــت  ــعــــت  وقــ الــــتــــجــــارة  وزارة  وأن 
وكـــــاء الـــبـــيـــع، مــمــن يــــريــــدون إغــــــراق الــســوق 
بالسيارات حتى ولــو كــان األمــر على حساب 
ســامــة األشـــخـــاص. وتــعــتــبــر منظمة الــدفــاع 
عن املستهلك، أن كل التونسين يقبلون على 
الــســيــارات الــصــغــيــرة الــحــجــم، وهـــي ســيــارات 
تفتقد إلــى شـــروط الــســامــة، الــتــي تتوفر في 
الــســيــارات الــفــاخــرة، وهــو مــا يتطلب التثبت 
الترخيص  قبل منحها  أي عامة  مــن سامة 
 عن ضمان توفر 

ً
لدخول السوق املحلية، فضا

قطاع الغيار وخدمات ما بعد البيع.
باسم  الرسمي  الناطق  محجوب،  مهدي  لكن 
الــســيــارات، يقول إن كــل العامات  وكــاء بيع 
تستجيب  أخــيــرًا،  الترخيص،  على  الحاصلة 
لــشــروط الــســامــة، مــشــيــرًا إلـــى أن تــونــس من 
أكــثــر الـــــدول تـــشـــددًا فـــي دراســـــة املــلــف الــفــنــي 
لـــأصـــنـــاف الــــجــــديــــدة الـــتـــي يـــتـــقـــدم الـــوكـــاء 

بمطالب إلدخالها السوق .
ـــ »الـــعـــربـــي  وانـــتـــقـــد مـــحـــجـــوب فــــي تـــصـــريـــح لــ
والقانونية  اإلداريــة  القيود  تواصل  الجديد« 
التي تفرضها الحكومة على توريد السيارات، 
مؤكدًا أن وكاء البيع مصرون على تحرير هذا 
النشاط بداية من عام 2017، وهو ما سيوفر 

للدولة موارد جبائية هامة وفق تقديره.
وتـــشـــهـــد ســــــوق الـــــســـــيـــــارات، فـــــي الـــســـنـــوات 
الرغم من األزمة  األخيرة، ازدهــارًا كبيرًا على 
ــبــــاد، حــيــث  ــتـــي تـــمـــر بـــهـــا الــ االقـــتـــصـــاديـــة، الـ
ارتــفــع عــدد الــســيــارات الــجــديــدة إلــى نحو 60 
ألــف ســيــارة فــي الــعــام، ممولة فــي جــزء كبير 
منها عن طريق القروض املصرفية وشركات 
اإليجار املالي )تقوم بتمويل شراء السيارات 
املصارف  من  أعلى  فائدة  مقابل  املشاريع  أو 

في الغالب(.

أم  أن تلحق شركة »جــي  املنتظر  2016. ومــن 
اس«، ممثل العماق األملاني »ميرسيدس« في 
الجزائر، بـ »هيونداي الجزائر«، حيث ُيتوقع 
تلقيه صدمة  بعد  العمال،  عــشــرات  أن يسرح 
قوية من طرف وزارة التجارة التي سمحت له 

باستيراد 700 سيارة فقط.
ــتــــجــــارة  الــ وزارة  ــــخ  ــــرضـ تـ لـــــم  جـــانـــبـــهـــا  مـــــن 
لتهديدات وكاء السيارات، وأعلنت في بيان 
لها أن الحصص املمنوحة للوكاء غير قابلة 
السيارات  لسوق  املتتبعون  ويرى  للمراجعة. 
ــر أن الـــحـــكـــومـــة تــــريــــد تـــرويـــض  ــزائــ فــــي الــــجــ
ســوق السيارات في الباد، من خــال تطبيق 
ســيــاســة »الــــجــــزرة والـــعـــصـــا«، فــبــعــد تجميد 
الحكومة منح  قــررت  االستيراد لشهور عــدة، 
وبكميات  للوكاء  السيارات  استيراد  رخص 
ضئيلة وبالتقطير، وذلك لبسط يدها وفرض 
كثيرة  ســنــوات  بعد  الــســوق،  على  سياستها 

كانت فيها السوق محررة.
وســجــلــت فـــاتـــورة اســتــيــراد الـــســـيـــارات الــعــام 
مـــا جعل  دوالر،  ــارات  ــيـ ــلـ مـ  6 نــحــو  املــــاضــــي، 
ــر، حـــســـب وزيـــــــر الــــتــــجــــارة الـــســـابـــق  ــ ــزائـ ــ ــــجـ الـ
عـــمـــار بـــن يـــونـــس، »حـــظـــيـــرة كـــبـــرى لــتــخــزيــن 
على  الجزائرية  الحكومة  وأكــدت  السيارات«. 
نــيــتــهــا فـــرض شــروطــهــا عــلــى الـــوكـــاء، حيث 
املسموح باستيرادها  الحصة  قررت تقليص 
وتقسيمها على 40 وكيا دون تقديم تعليات 
حول معايير منح هذه الرخص، فعلى سبيل 
»رينو«  الفرنسية  العامة  إلــى  ُمنحت  املــثــال 
حصة 15 ألف سيارة من أصل 83 ألف سيارة 
مسموح باستيرادها، تليها العامة األملانية 

»فولكسفاغن« بنحو 11 ألف سيارة، في حن 
تستورد »بيجو« الفرنسية 7 آالف وحدة رغم 
تسجيلهم لرقم أعمال متقارب السنة املاضية.

ويرى الخبير في سوق السيارات أكرم خلف 
بشتى  تسعى  الــجــزائــريــة  »الحكومة  أن  الــلــه، 
الـــطـــرق إلخـــضـــاع ســــوق الـــســـيـــارات لــرؤيــتــهــا 
تترتب  التي  باملخاطر  رغم علمها  وتوجهها 

عن هذه القرارات الغامضة.
وقــــال خــلــف الــلــه لـــ »الــعــربــي الــجــديــد«: »مما 
يزيد الغموض مثا أن وزارة التجارة تحدثت 
في البداية عن 152 ألــف وحــدة سنويا توزع 
ــال املــســجــل فـــي الــســنــوات  ــمــ حــســب رقــــم األعــ
ــيــــرة لــكــل وكـــيـــل، لــكــنــهــا قلصت  الـــثـــاث األخــ
ــســمــت الحصة 

ّ
الــعــدد إلــى 83 ألــف ســيــارة، وق

كما أرادت دون معايير واضحة«.
وأضــاف أنه وبلغة األرقــام »إذا قسمنا سقف 
الــوزارة  عنها  تكلمت  التي  االستيراد  فاتورة 
الــســيــارات،  واملــحــدد بمليار دوالر عــلــى عـــدد 
نجد أن سعر السيارة املرجعي هو 6.65 آالف 
دوالر للسيارة الــواحــدة، في وقــت يبلغ سعر 
سيارة متوسطة الكماليات 10.8 آالف دوالر«.

»على  السيارات،  في سوق  الخبير  ويتساءل 
أي أســاس تمت عملية تقسيم الحصص بن 
الـــوكـــاء، وهـــل ُيــــراد دعـــم وكـــاء عــلــى حساب 
آخرين، وهو ما يتعارض مع قانون املنافسة 
الذي يقر بمبدأ املساواة بن الفاعلن في أي 

قطاع اقتصادي«.
وقال سفيان حسناوي، ممثل شركة »نيسان« 
وكاء  ورئيس جمعية  الجزائر  في  اليابانية 
ــمــــوض يــلــف  ــغــ الــــســــيــــارات الــــجــــزائــــريــــن: »الــ
عملية تقسيم الحصص على الوكاء، ننتظر 
توضيحات أكثر من طرف الوزارة حتى تكون 
هناك شفافية«. ويتوقع رئيس جمعية وكاء 
السيارات الجزائرين »أن يتم استيراد حوالى 
35 ألف سيارة من أصل 83 ألفا املسموح بها، 
وذلــــك لــضــيــق الـــوقـــت، وهـــو مـــا ســيــؤثــر على 
الـــســـوق اقــتــصــاديــا وســـيـــدفـــع بـــالـــوكـــاء إلــى 

تسريح العمال«.

آسيوية تنافس األوروبية بتونسالوكالء يقلصون العمالة ردًا على خفض االستيراد بالجزائر

واإلحــصــاء،  العامة  للتعبئة  املــركــزي  الجهاز 
ارتفاع أسعار السيارات خال أبريل/نيسان 
بــالــشــهــر  ــة  ــارنـ ــقـ مـ  ،%13.9 بــنــحــو  املــــاضــــي، 
ذاتـــه مــن الــعــام املــاضــي، كما ارتفعت بنسبة 
3.4%، مقارنة مع مارس املاضي. وكغيره من 
املختصن، عزا رئيس شعبة السيارات بغرفة 

ل كثير 
ّ

لرفع األسعار دون مسببات، إذ يفض
من العماء في الوقت الحالي، تأجيل الشراء، 
أمــا فــي تــراجــع األســعــار ملستويات أقــل مما 
هــي عــلــيــه، خــاصــة أن الــقــفــزة جـــاءت بوتيرة 
سريعة. وذكر تقرير حديث ملجلس معلومات 
ــيــــارات )أمــــيــــك( أن مــبــيــعــات الـــســـيـــارات  الــــســ

لـ  أيــمــن األبــيــض، بحديث  الــتــجــاريــة،  الجيزة 
السيارات  ارتــفــاع أســعــار  الــجــديــد«،  »العربي 
إلى تهاوي قيمة العملة املحلية أمام الدوالر 
األميركي، لكنه يستبعد عامل جشع التجارة 
مـــن املـــعـــادلـــة. ويــعــتــقــد األبـــيـــض، أن الـــركـــود 
الحاصل في سوق السيارات ال يوفر مساحات 

الــخــاصــة فـــي مــصــر، تــراجــعــت بـــحـــدود %29 
خال مارس/آذار املاضي، هذا تراجع يعزوه 
مــراقــبــون إلــى تفاعل كثير مــن املــواطــنــن مع 

دعوات ملقاطعة شراء السيارات.
الــتــواصــل االجتماعي  وانــتــشــرت عبر مــواقــع 
حــمــات ملــقــاطــعــة شـــراء الــســيــارات الــجــديــدة، 

تـــنـــديـــدا بــــاالرتــــفــــاع الـــكـــبـــيـــر الـــــــذي ســجــلــتــه 
ــق نــــاشــــطــــون، حــمــلــة عــلــى  ــلــ ــا. وأطــ ــارهــ ــعــ أســ
فــيــســبــوك تـــحـــت عــــنــــوان »خــلــيــهــا تـــصـــدي«، 
دعوا من خالها للتوقف عن شراء السيارات 
ــذات  ــ الــــجــــديــــدة إلــــــى أن تــــعــــود أســــعــــارهــــا لـ
ــة  املــســتــويــات الـــتـــي عــرفــتــهــا قــبــل تــفــاقــم أزمـ

الدوالر.
ــي، مـــؤســـس الــحــمــلــة، في  ــ ــال مــحــمــد راضــ ــ وقـ
بـــدأت مع  تــصــريــحــات صــحــافــيــة، إن الحملة 
زيــــادة ســعــر الـــــدوالر مــنــذ نــحــو ســتــة أشــهــر، 
ــى أنـــهـــا أثـــــــّرت بــشــكــل كــبــيــر عــلــى  ــ مـــشـــيـــرا إلـ

أصحاب معارض السيارات.
وأضاف أن التجار والوكاء هم من يتعمدون 
أن  أمل  املعروضة على  السيارات  تقليل عدد 
ترتفع األسعار أكثر مما هي عليه، مشيرا إلى 
أن السوق سجل زيادة الطلب على السيارات 
الشخصي  النقل  تطبيقات  النــتــشــار  نتيجة 
ــــاص، مـــثـــل »أوبـــــــــر« و »كـــــريـــــم«، والـــتـــي  ــخـ ــ الـ
تــســتــخــدم الـــســـيـــارات الــخــاصــة فـــي تــوصــيــل 
الركاب، بفضل ما تدره مثل هذه التطبيقات 
اإللكترونية من دخل جيد على العاملن بها.

وعلى صفحة الحملة في فيسبوك، كتب أحد 
بــدون  املــشــاركــن: »التجار يضعون األســعــار 
فــالــدوالر لم يسجل كل  رقابة من املسؤولن، 

هذه االرتفاعات التي سجلتها السيارات«.
عاطف  املستهلك،  رئيس جهاز حماية  وقــال 
يــعــقــوب، لــــ »الــعــربــي الـــجـــديـــد«: »إن الــجــهــاز 
أحال خمسا من كبريات الشركات التي تعمل 
السيارات، إلى مصلحة الضرائب  في تجارة 
لشبهة التهرب الضريبي«. وأوضح أن بعض 
شــركــات تــجــارة الــســيــارات تعطي املــواطــنــن 
أقــل مــن املــدفــوع للتهرب من  فــواتــيــر بمبالغ 

الضرائب، والتحايل على القانون.
ويعتقد يعقوب، أن »معظم شركات السيارات 
تضلل املستهلكن، وتتهرب من الضرائب عن 
طريق تسليم املستهلكن فواتير شراء بقيمة 
أقــل من تلك املدفوعة عند الــشــراء، مما يضر 

بمصالح وحقوق املستهلكن«.
أو  استرجاع  مصر،  في  للمستهلكن  ويحق 
اســتــبــدال الــســيــارة خـــال أربـــعـــة عــشــر يــومــا 
مــن تــاريــخ الـــشـــراء، فــي حــالــة اكــتــشــاف عطل 
بــهــا خــــال تــلــك الـــفـــتـــرة، وذلــــك وفــقــا لــقــانــون 
ــة ألــــــزم جــهــاز  ــالـ ــــي حـ حـــمـــايـــة املــســتــهــلــك. وفـ
السيارة،  بــرد سعر  البائع  املستهلك،  حماية 
املــدونــة  القيمة  على  إال  املستهلك  يحصل  ال 
في فاتورة الشراء فقط، ما يعرض املشترين 
لــفــقــدان جـــزء مــن حقوقهم املــالــيــة حـــال تعثر 

عملية استبدال املنتج أو إرجاعه.

تراجعت مبيعات السيارات المالكي )الخاصة( في مصر خالل الربع األول 
الماضي.  العام  من  الفترة  نفس  عن   %31.2 بنسبة  الحالي،  العام  من 
وتصدرت  وحدة.  ألف   33.4 مسجلة 
ــدارة  ــة عــلــى صـ ــوري ــك ــات ال ــالم ــع ال
سيارة  آالف   9.9 محققة  المبيعات، 
خالل الربع األول، لكنها سجلت تراجعًا 
من  الفترة  نفس  عن   ،36.5% بنسبة 
العام الماضي، بينما حققت العالمات 
بانخفاض  وحدة،  آالف   10.1 اليابانية 
األوروبــيــة  العالمات  وحلت   .%27.2
تلتها   ،%31.3 بتراجع  الثالثة،  بالمرتبة 

العالمات األميركية ثم الصينية.

تراجع المبيعات %31.2

سيارات

بدأ وكالء شركات السيارات 
في الجزائر، عمليات 

تسريح للعمالة، ردًا على 
تمسك الحكومة بخفض 

واردات السيارات أكثر من 
86% هذا العام
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أحمد فرحات

والـــدول  التنمية  مفهوم  عــن  الكثير  ُكــتــب 
املــوضــوع،  فــي  الكتابات  وأغــلــب  النامية، 
ــان طــابــعــه  حــتــى عــلــى مــســتــوى عـــاملـــي، كــ
اقتصاديًا؛  أو  تنمويًا  منه  أكثر  سياسيًا 
وأســاســًا جــاءت تسمية »الـــدول النامية« 
ــاءت كــتــســمــيــة  ــ ــيـــاســـة.. جــ ــة الـــسـ ــّوابــ مــــن بــ
أو  ــفــة«، 

ّ
املــتــخــل »الـــدول  ـــ لـ بــديــلــة  تجميلية 

عــلــى حــــّد تعبير  الـــثـــالـــث«،  الــعــالــم  »دول 
ــــي مــقــالــة  ــيــــه، فـ ــفــــريــــد ســــوفــ الـــفـــرنـــســـي ألــ
فـــي 1952، ويعني  نــشــرهــا  لـــه  صــحــافــيــة 
بها جملة دول جنوب قارة آسيا وأميركا 
 عـــن ســائــر 

ً
الــوســطــى والــجــنــوبــيــة، فــضــا

جمهورية  باستثناء  إفــريــقــيــا،  قـــارة  دول 
إفريقيا. وقــد ســاد مصطلح دول  جــنــوب 
الـــعـــالـــم الـــثـــالـــث كـــالـــنـــار فـــي الــهــشــيــم في 
األدبيات السياسية واالستراتيجية، غربًا 
ــًا، فـــي الــســنــوات والــعــقــود الــتــالــيــة  ــرقـ وشـ

لظهوره، وصواًل إلى اليوم.
 

ّ
ــدل يــ ــو مــصــطــلــح  ــالـــث هــ ــثـ الـ ــم  ــالـ ــعـ الـ إذًا، 

عــلــى الــــدول الــنــامــيــة الــتــي ال تنتمي إلــى 
الــعــاملــْن األول والــثــانــي، وهــمــا مجموعة 
الــــــدول الــصــنــاعــيــة املـــتـــقـــّدمـــة فـــي أمــيــركــا 
الــشــمــالــيــة وأوروبـــــــا الــغــربــيــة )حـــتـــى في 
ــــي الـــيـــوم(، ويضيف  ظــل االتــحــاد األوروبـ
السياسي  االقــتــصــاد  وعــالــم  املفكر  إليها 
الكندي، روبــرت مــانــدل، دواًل أخــرى مثل: 
واليابان. وتوصف  أستراليا ونيوزيلندا 
اآلخــذة  أي  بالنامية،  الــثــالــث  الــعــالــم  دول 
معيشي  مستوى  ذات  كونها  الــنــمــو،  فــي 

نجاتي طيّارة

تــابــعــت الــجــمــاعــات اإلســـامـــيـــة فـــي غــوطــة 
ــر  دمـــشـــق الــقــتــال ضـــد أطـــرافـــهـــا مــنــذ أواخــ
إبريل/ نيسان املاضي، لكن قتالها الذي لم 
يتوقف، حتى قبل أيام، انتهى إلى استفادة 
النظام منه، ودخوله أكثر من اثنتي عشرة 
بــلــدة فــي الــقــطــاع الــجــنــوبــي لــلــغــوطــة التي 
ــة مــــن األراضـــــــي  ــعـ ــم مــــســــاحــــات شـــاسـ تـــضـ
الزراعية، املنتجة للقمح خصوصًا، وتعتبر 
خــزانــًا غــذائــيــًا لدمشق وريــفــهــا، وحاضنة 
ــارٍة  ــــي  خـــسـ ســكــانــيــة مـــهـــمـــة، مــــا تــســبــب فـ
نزوح  وموجة  للمعارضة،  كبرى  عسكريٍة 
أخرى للعائات، أضافت مآسَي جديدة إلى 

ما تراكم من مآسي ذلك الريف. 
وكانت تلك الجماعات التي يشكل »جيش 
ــلــــق الــــرحــــمــــن« و»جـــيـــش  ــيــ االســـــــــــام« و»فــ
الفسطاط« أكبر قواها، قد بــدأت صراعها، 
والبيانات  البيانات  مــن حــرب  مــوجــٍة  بعد 
املضادة، ترّكزت على مطالبة بن أطرافها 
بــتــســلــيــم مــتــهــمــن بــاغــتــيــاالٍت ومـــحـــاوالت 
اغــــتــــيــــاالٍت فــيــمــا بــيــنــهــا، وخـــصـــوصـــا مــن 
ــيـــش اإلســــــــام« الــــــذي انـــتـــشـــر وســيــطــر  »جـ
منذ  الشرقية،  الغوطة  مناطق  معظم  على 
نهاية العام الثاني للثورة، واتهمه كثيرون 
اتهامه  أشهرها  مــن  مستنكرة،  بــمــارســات 
باختطاف الناشطة الحقوقية رزان زيتونة 
ــــم يــســتــجــب قـــائـــده  ــة، ولـ ــثـــاثـ ــا الـ ــهـ وزمـــائـ
املطالبات  الــراحــل، زهـــران عــلــوش، لجميع 

بتحقيق حيادي ومستقل في املسألة.
النظام  كلها  املــذكــورة  الجماعات  تــعــارض 
وتعلن ذلــك، وتــرفــع رايــة اإلســـام، كما هو 
ــــح مـــن تــســمــيــاتــهــا،  مـــعـــروف عــنــهــا، وواضــ
ــلــــف، فــــــي تــــلــــك املـــرجـــعـــيـــة  ــتــ وهــــــــي ال تــــخــ
وأهــدافــهــا، لكنها ذهبت فــي الــخــاف فيما 
إلــى حــد خطف رجــاالتــهــا وقادتها،  بينها 
في مناطقها  الناس  استبّدت بشؤون  كما 
إلـــى درجــــة إقــامــة ســجــوٍن غـــدت أســمــاؤهــا 
تضاهي شهرة سجون النظام، مثل سجني 

الباطون والتوبة.  
ولـــم تــمــنــع مــرجــعــيــة اإلســــام الـــصـــراع بن 

خليل العناني

ــام  ال يبتعد مــقــال تــوفــيــق املــديــنــي »أوهـ
ــيــــاســــي  ــل اإلجـــــــــرائـــــــــي بـــــــن الــــســ ــ ــــصـ ــفـ ــ الـ
والــــدعــــوي« فـــي »الــعــربــي الــجــديــد« )19 
ــــذي عــقــب فيه  مـــايـــو/أيـــار الــــجــــاري(، والـ
علي مقال صاحب هذه السطور »إعــادة 
تــأســيــس حـــركـــة الــنــهــضــة الــتــونــســيــة«، 
ـــن مــــوقــــف نــخــب  ــًا، عــ ــمــــونــ  ومــــضــ

ً
شــــكــــا

ــة كــــثــــيــــرة ال تــــــــــزال تــســتــبــطــن  ــيــ تــــونــــســ
خــوفــًا مــركــزيــًا مــن الــتــيــارات اإلســامــيــة، 
موقف،  وهــو  النهضة.  حــركــة  خصوصًا 
وإن كـــان ال يــخــلــو أحــيــانــًا مــن نــقــد جــاد 
ومـــــــشـــــــروع ألطــــــــروحــــــــات »الــــنــــهــــضــــة«، 
أنه  إال  اإلسامية،  التيارات  من  وغيرها 
يفعل ذلـــك، فــي أغــلــب األحـــــوال، مــن بــاب 
إلى  أحــيــانــًا  يصل  والتعجيز،  التشكيك 
املطلقة فيما تطرحه  الثقة  انعدام  درجة 
هذه التيارات، ال لشيء سوى لاختاف 
األيـــــدولـــــوجـــــي مـــعـــهـــا، وهــــــو مــــوقــــف ال 
يــخــتــلــف كــثــيــرًا مـــن مــوقــف املــســتــشــرقــن 
الــغــربــيــن الــكــاســيــكــيــن. ولــكــن، بلسان 

عربي.
ــًا«، أو  ــمــ لـــم يــكــن مـــا طـــرحـــه مــقــالــنــا »وهــ
ترويجًا، أو حتى »تبنيًا ألطروحة حركة 
ــّدعــــي الـــكـــاتـــب، بــقــدر  الـــنـــهـــضـــة«، كـــمـــا يــ
قــرار  لتفسير خلفيات   

ً
مــحــاولــة كـــان  مــا 

الفصل بن السياسي والديني وفهمها، 
ــــذي يــعــكــس، كــمــا أشــرنــا  ــو الـــقـــرار الـ وهــ
 مــن الــتــحــول فــي فكر 

ً
ــة فــي مــقــالــنــا، درجــ

»النهضة« وخطابها وممارستها. وهي 
محاولة مستمدة من متابعة كاتب هذه 
الـــســـطـــور، بــحــكــم الــتــخــصــص، تــحــوالت 
الــحــركــة وتــطــور مــواقــف قــيــادتــهــا طيلة 

العقدين األخيرين. 
 املــقــال بــالــقــول 

ً
وقـــد ســّجــل ذلـــك صـــراحـــة

»ما نراه من تحوالٍت في خطاب النهضة 
ــيـــوم، وإنــمــا  ومــمــارســتــهــا لــيــس ولــيــد الـ
هو ثمرة سنوات من التحول التدريجي 
ــلــــي«. كــذلــك  ــداخــ والـــبـــطـــيء والــــتــــدافــــع الــ
ــا مــــا يــــجــــري داخـــــــل »الـــنـــهـــضـــة:  ــنـ وضـــعـ
ضــمــن الـــســـيـــاقـــات املــحــلــيــة واإلقــلــيــمــيــة 
والدولية، والتي تعكس قدرًا واضحًا من 

البراغماتية والواقعية.
ــــات قــــــيــــــادات حـــركـــة  ــيـ ــ لـــــم نـــفـــتـــش فـــــي نـ
أي  وظيفة  هــذه  أن  نعتقد  وال  النهضة، 
بـــاحـــث رصـــــن، يـــــروم الــفــهــم والــتــحــلــيــل 
ــــز  ــّيـ ــ ــــحـ ــتـ ــ والـــــــتـــــــدقـــــــيـــــــق، بــــــعــــــيــــــدًا عــــــــن الـ
ــّوه املـــوضـــوع،  ــــذي يـــشـ األيـــديـــولـــوجـــي الـ
ويـــطـــمـــس الــحــقــيــقــة. كـــمـــا ال نــمــيــل إلـــى 
التشكيك في قرار الحركة، أخيرًا، الفصل 
السياسي والــدعــوي، وذلك  املجالن  بن 
ملــجــرد الـــخـــاف الــفــكــري مــعــهــا، ومـــا إذا 
كـــان يــعــكــس »تـــحـــواًل اســتــراتــيــجــيــًا« في 
فــكــر »الــنــهــضــة« ومــمــارســتــهــا أم مــجــرد 
»مـــنـــاورة تــكــتــيــكــيــة«. فــالــواقــع أن الــقــرار 
ســــوف تـــكـــون لـــه تـــداعـــيـــات كــبــيــرة على 
إلى  يـــؤدي  وربــمــا  الــحــركــة ومستقبلها، 
مــا سّجلناه في  مشكات داخــلــيــة، وهــو 
مــقــالــنــا املــــذكــــور، والــــــذي لـــم يــــــّدع، عــلــي 
عــكــس مـــا قـــد ُيــفــهــم مـــن مـــقـــال املــديــنــي، 
أن قــــــرار الـــفـــصـــل الــــــذي اتــــخــــذه مــجــلــس 
ــة الــنــهــضــة »يـــمـــثـــل نــصــرًا  شــــــورى حـــركـ
ــه »يحجب  أنـ أو  لــلــديــمــقــراطــيــة«،  مــبــيــنــًا 
على  يجب  وخــطــيــرة«،  جوهرية  قضايا 
الـــحـــركـــة مــواجــهــتــهــا. وإنـــمـــا مـــا أشــرنــا 
ــقــــرار هـــو بــمــثــابــة  إلـــيـــه، بــــوضــــوح، أن الــ
 
ً
خــطــوة جــديــدة للحركة قــد »تــمــثــل ميا

جمال محمد إبراهيم

ــ 1 ــ
كــانــت أغــلــب كــــوارث الــطــيــران تــقــع ألســبــاب 
فنية بحتة. ولكن، في حقبة الحرب الباردة، 
ــد املــظــلــومــيــات الــســيــاســيــة،  ــزايـ وبــســبــب تـ
خصوصًا في منطقة الشرق األوســط التي 
تجاوز أثرها األفراد إلى املجتمعات، صار 
الضغط  الطائرات إحدى وسائل  اختطاف 
العنيف، للفت نظر اإلعام الدولي لقضايا 
الــظــلــم الــســيــاســي، وتــســلــيــط الـــضـــوء على 
مــظــلــومــيــاٍت طـــال أمـــدهـــا. شــكــلــت القضية 
الــفــلــســطــيــنــيــة إحـــــدى أهـــــّم الــقــضــايــا الــتــي 
ــــان تــلــك الــحــقــبــة.  ــــرأي الــعــاملــي، إّبـ شــغــلــت الـ
الفلسطينية  الــكــيــانــات  بــعــض  واعــتــمــدت 
ــرات الحـــتـــجـــاز  ــ ــائــ ــ ــطــ ــ ــة خــــطــــف الــ ــرفــ ــتــــطــ املــ
الـــرهـــائـــن، ولــــم يــكــن مـــن بـــن أهـــدافـــهـــا قتل 
ركــــاب الـــطـــائـــرات املــخــتــطــفــة. بــعــد حــــوادث 
الـــواليـــات  فـــي  أيـــلـــول 2001  11ســبــتــمــبــر/ 
املتحدة، وقد جرى تعريفها من املتطرفن 
ــورك«، وقـــــــع تــــحــــّول  ــ ــويــ ــ ــيــ ــ أنــــهــــا »غــــــــــزوة نــ
ة  جـــذرّي، إذ صـــارت طــائــرات بــلــدان مــوبــوء
ــات الـــســـيـــاســـيـــة الـــعـــنـــيـــفـــة هـــدفـــًا  ــزاعــ ــنــ ــالــ بــ
تفجيرها  إلــى  تفضي  انتحارية،  لعمليات 
تـــمـــامـــًا، ومــقــتــل َمــــن عــلــيــهــا مـــن ركــــــاٍب في 

حاالٍت كثيرة.
ــ 2 ــ

أثارت نكبة الطائرة املصرية رقم 804، يوم 
تكّهنات   ،2016 أيــــار  مــايــو/   19 الــخــمــيــس 
ــدة، أكــثــرهــا مـــا تـــــرّدد عـــن احــتــمــال أن  ــديـ عـ
يكون سقوطها إثر عمل إرهابي.  ما يثير 
عمليات  استبقت  الــتــخــّرصــات  أن  الــعــجــب 
الــعــثــور على حــطــام الــطــائــرة، بما فــي ذلك 
صـــنـــدوقـــاهـــا األســــــــــودان، وأخـــــــذت جـــهـــاٌت 
إعامية عديدة ترّدد تصريحاٍت ترّجح أن 
يكون سقوط الطائرة املصرية املنكوبة تم 

إثر عمل إرهابّي. 
بــعــد تــزايــد حــــوادث اإلرهــــاب الـــدولـــي، قبل 
ــيــــرة،  ــر األخــ ــهــ »داعــــــــش« وبــــعــــده، فــــي األشــ
جنحت أجــهــزة إعــام عاملية إلــى أن تعزي 
حوادث الطيران وسقوط الطائرات، أخيرًا، 
إلى متورطن في عمليات »إرهــاٍب دولّي«. 
وتــعــكــس الــعــجــلــة الـــزائـــدة فــي الـــركـــون إلــى 
 حوادث 

ّ
اتهام »إرهابين دولين« وراء كل

الــطــائــرات نــوعــًا مــن »الـــوســـواس الـــدولـــّي« 
نـــظـــر إلـــى الــــذي جـــرى فـــي مــطــار 

ُ
ــّي. ا املـــرضـ

 بــالــدول املــتــقــدمــة، وال 
ً
منخفض، مــقــارنــة

يــســتــقــيــم فــيــهــا الــــتــــوازن بـــن ســرعــة نمو 
ــتــــصــــادي،  ــّدم االقــ ــقــ ــتــ الـــســـكـــان ودرجــــــــة الــ

ف االقتصادي. 
ّ
وتعاني من التخل

ويشير مصطلح العالم األول إلى البلدان 
ــّور صـــنـــاعـــي وتــقــنــي  ــطـ ــتـ ــع بـ

ّ
الـــتـــي تــتــمــت

 ذات مستوى 
ً
ــــرت حــيــاة

ّ
كــبــيــر، والــتــي وف

ــلــت جبهة 
ّ
عـــال ملــواطــنــيــهــا. وهـــي دول مــث

الــرأســمــالــيــة الــعــاملــيــة ضـــد جــبــهــة الــنــظــم 
الشيوعية أو، على األصح، االشتراكية في 

الحرب الباردة.
الــدول  الــثــانــي، فهو مجموعة  الــعــالــم  أمــا 
ــة،  ــيــ ــراكــ ــتــ الــــتــــي خــــاضــــت الـــتـــجـــربـــة االشــ
وعــــارضــــت بــــجــــدارة املـــنـــظـــومـــة الــفــكــريــة 
ثقافة  برفضها  تتمّيز  إنها  األول.  للعالم 
الــلــيــبــرالــيــة والـــرأســـمـــالـــيـــة املـــفـــتـــوحـــة أو 
املتوحشة. كما تتمّيز باملستوى التعليمي 
فيها، وحجم دولها وقوتها ومشروعاتها 
العلمية التي تنتظر اكتمال تنفيذها على 
قــاعــدة الــتــطــّور املــفــتــوح، والـــذي يجترحه 
علماؤها املتميزون، والذين تستعن بهم، 
بـــن الــفــيــنــة واألخـــــــرى، حــتــى املــؤســســات 
ــات املــتــحــدة  الــعــلــمــيــة الــكــبــرى فـــي الــــواليــ

وأملانيا وفرنسا وبريطانيا.
ــيــــرًا عــــن الــبــنــك  ــدر أخــ ــ بــحــســب تـــقـــريـــر صـ
ــــي، يــعــيــش 5 مـــلـــيـــارات نــســمــة مــن  ــــدولـ الـ
يزيد عن  مــا  عــددهــم  البالغ  العالم  سكان 
النامية.  البلدان  في  مليارات نسمة  سبع 
ــادة، من  ــعــ وتــنــخــفــض مــداخــيــلــهــم، فـــي الــ
دوالريــــــن أمــيــركــيــن فـــي الـــيـــوم. وتــعــيــش 
نسبة كبيرة من السّكان في فقر مدقع )أقل 

والــتــنــمــيــة الــبــشــريــة؛ فــلــقــد واجــــه حــوالــي 
مليار نسمة خطر الجوع في العام 2011، 
ــا يــزيــد عــن املــلــيــار فــي الــعــامــن 2014  ومـ
املــلــيــار  حــــوالــــي  هـــنـــاك  زال  ــا  ــ ومـ و2015. 
نسمة أيضًا محرومن من سبل الوصول 
للمياه. وتــؤلــف هذه  إلــى مــصــدر ُمحّسن 
العناصر مجتمعة ما تسمى دولة نامية. 
الــدول  مــن منظومة  العربي جــزء  والعالم 
النامية، وتنطبق عليه الشروط واملعايير 
نــفــســهــا. لــكــن الــــواقــــع أن الــــدولــــة الـــتـــي ال 
»الـــدول  إلـــى مــا تسمى مــجــمــوعــة  تنتمي 
املــتــقــدمــة« هـــي نــامــيــة. والــــدولــــة الــنــامــيــة 
التي  الدولة اآلسيوية واإلفريقية، أو  هي 
لفترة  وكــانــت  الاتينية،  أمــيــركــا  فــي  تقع 
ــم يــحــقــق لــهــا  ــ ـــة، ولـ

ّ
مــســتــعــمــرة أو مـــحـــتـــل

االستقال التقّدم حتى اللحظة.
ــع الــنــظــام الــعــالــم الــجــديــد الــهــّوة  وقـــد وّسـ

ــقــــراء؛ لــكــن قضية  ــفــ ــيـــاء والــ ــنـ مـــا بـــن األغـ
التنمية؛  بعملية  مرتبطة  بقيت  ف 

ّ
التخل

ــة  ــ ــــاحـ ــنــــي إتـ ــعــ ــــث يــ ــديــ ــ ــــوم حــ ــهـ ــ ــفـ ــ وهـــــــــي مـ
الــــظــــروف املـــؤاتـــيـــة لــلــتــطــّور االقـــتـــصـــادي 
مجتمع  إليجاد  والسياسي  واالجتماعي 
ــف 

ّ
مـــتـــوازن، تــنــتــفــي مــنــه مــعــّوقــات الــتــخــل

التنمية  املتحدة  األمــم  ــَعــّرف 
ُ
وت وأشكاله. 

واالســتــدامــة  واإلنــصــاف  »التمكن  بأنها 
املــتــاحــة لإلنسان؛  الــخــيــارات  فــي توسيع 
وهــــي أبـــعـــاد مـــتـــآزرة ال يــمــكــن فــصــلــهــا«، 
ــر أن الــــتــــقــــدم الـــكـــبـــيـــر الـــــــذي شــهــدتــه  ــيـ غـ
العقود األخيرة املاضية لم يكن متساويًا 
بـــن الـــبـــلـــدان، وال بـــن الـــفـــتـــرات الــزمــنــيــة، 
ــورت األوضـــــــــــاع، لـــجـــهـــة بــعــديــن  ــ ــدهـ ــ إذ تـ
السلبية  الــبــيــئــيــة  أســاســيــن: االســـتـــدامـــة 

والفوارق الشاسعة في الدخل.
ــار مــكــافــحــة الــفــقــر، كــشــف تقرير  وفـــي إطــ
ــم املتحدة  ــادر عــن األمـ تــنــمــوي حــديــث صـ
إحـــراز تقّدم  الــفــقــر« عــن  إنــهــاء  »بإمكاننا 
فــعــلــي فـــي األهـــــــداف اإلنـــمـــائـــيـــة؛ إاّل أنـــه، 
وعلى الرغم من أهميته، بقي دون السقف 
أنــه، وقبل بداية  إلــى  ع. وهــو يشير 

ّ
املتوق

مــن 620  أكثر  الــعــام 2016، سيكون هناك 
الــعــالــم يستخدمون  فـــي  مــلــيــون شــخــص 
مـــصـــادر مـــيـــاه غــيــر ُمـــَحـــّســـنـــة. وســيــبــقــى 
الــجــوع ُيــشــّكــل تــحــدّيــًا عــاملــيــًا، وسيقضي 
ما يقرب من بليون شخص جّراء أمراٍض 
يمكن الوقاية منها؛ كما ستستمر وفيات 
ــبــــاٍب  ــاء الـــــــــوالدة، وألســ ــنــ األمــــهــــات فــــي أثــ
طبية  معالجاٍت  وفــق  تفاديها،  باإلمكان 
ــفـــال ويــمــوتــون  وعــلــمــيــة. وســيــعــانــي األطـ

أحدثت  باختصار،  مختلفة.  أمـــراض  مــن 
 
ً
ــة ــ ــيــ ــ ـــف والــــتــــقــــّدم ازدواجــ

ّ
ــل ــتـــخـ ظــــاهــــرة الـ

 صـــــــارخـــــــة، وطــــرحــــت 
ً
ســــوســــيــــولــــوجــــيــــة

إشــكــالــيــة صــمــيــمــيــة لــهــا عــاقــة بــأســبــاب 
أن  ــف، علمًا 

ّ
الــتــخــل هــذا  فنا ومــظــاهــر 

ّ
تخل

ــفــة لــيــســت عاملًا 
ّ
الــــدول الــنــامــيــة أو املــتــخــل

واحــدًا أو مــوّحــدًا. كما أن شــروط التنمية 
فــيــهــا لــيــســت بـــالـــضـــرورة نــفــســهــا. وهــي 
ــفــة أو مـــتـــقـــّدمـــة بـــالـــدرجـــة 

ّ
لــيــســت مــتــخــل

ــذه الـــــــدول هــــي مــجــمــوعــة مــن  ــ نــفــســهــا. هـ
الــشــعــوب والــثــقــافــات. وهـــي تـــواجـــه، منذ 
عــقــود، تــحــديــات إنــمــائــيــة، لــن تتحقق إاّل 
الــشــعــوب وإمــكــانــاتــهــا،  بتوسيع حــريــات 
وتقليص الفوارق في ما بينها، وتخفيف 
ــّدة املـــخـــاطـــر الــبــيــئــيــة، وإيــــجــــاد منهج  ــ حـ
مــتــقــّدم، وبـــرامـــج إصــاحــيــة تطال  تفكير 
بــنــى املــجــتــمــع الــتــقــلــيــديــة وقــــوى اإلنــتــاج 

وأدواته.
وثــمــة قــائــل إن مــصــالــح الــــدول الــكــبــرى ال 
أزماتها  النامية  الـــدول  عالج 

ُ
ت أن  يهّمها 

العمق، ألن ذلــك سيكون على حساب  في 
مصالحها كدول كبرى. ولذلك، هي تقّدم 
تميت،  وال  ال تحيي  لها،  معّينة  جــرعــات 
كــدول  بالتالي، دون جعلها،   تــحــول،  وال 
الـــدول الفاشلة،  نــامــيــة، تسقط فــي وهـــدة 

 تتحّكم بها عن بعد.
ّ

حيث تظل
وال نــحــتــاج، نــحــن عــربــيــًا، إلـــى أمــثــلــٍة عن 
تـــحـــّول بــعــض بــلــدانــنــا إلـــى دول فــاشــلــة، 
أكثر  بذاتها، وعلى نحو  ذاتها   على 

ّ
تــدل

سطوعًا هذه األيام.
)كاتب لبناني(

قـــادة هــذه الــجــمــاعــات، كما لــم يمنعهم من 
ذلـــك عــداؤهــم لــلــنــظــام، وقـــد خــالــفــوا أبسط 
ــــروط الــــوحــــدة  فـــي املــعــركــة ضـــد الــعــدو  شـ
ــقــــّدمــــوا مــنــاطــقــهــم وســكــانــهــا  املــــشــــتــــرك، فــ
كل  استخدموا  أن  بعد  لــه،   

ً
سائغة  

ً
ضحية

املــتــوفــرة ضــد بعضهم  صــنــوف أسلحتهم 
بــعــضــًا، فــذهــب ضــحــيــة صــراعــهــم مــا يزيد 
عــلــى خمسمئة مــقــاتــل ومـــدنـــي، فــضــا عن 
التدمير والــخــراب الــذي أضــاف مــزيــدًا إلى 
الحاصل  السابق  الغوطة ودمــارهــا  خــراب 

على يد النظام.
وطــــوال ذلـــك الـــصـــراع، لــم يــســأل قــــادة هــذه 
الجماعات عن املستفيد منه، ولم يتوقفوا 
عــن زج مــزيــد مــن الــشــبــان واملــقــاتــلــن ضد 
ــم. وعـــــلـــــى  الـــــرغـــــم مـــــن أن مــعــظــم  ــهـ بـــعـــضـ
قــادتــهــم مــن املــشــايــخ، فــإن ذلــك لــم يمنعهم 
نمط   واالنغاق على  لرأيهم،  التعصب  من 
ــرادهـــم  ــفـ تـــفـــســـيـــراتـــهـــم، واإلصـــــــــرار عـــلـــى انـ
بتسيير أمور مناطقهم، فصارت قضيتهم 
هـــي االســـتـــبـــداد بــأوضــاعــهــا، عــلــى شاكلة 
بينهم  فـــرق  ال  بمناطقه،  الــنــظــام  اســتــبــداد 

وبينه في النتيجة.
وذلك االستبداد مرتبط ال بهيبة التسميات 
والتي تضفي  بكل منها فحسب،  الخاصة 
ــًا بـــاملـــقـــدســـات، بــل  ــاطـ ــبـ عـــلـــى كــــل مــنــهــا ارتـ
هـــــو مــــرتــــبــــط، أيـــــضـــــًا، بــــالــــهــــالــــة الـــديـــنـــيـــة 
واالجــتــمــاعــيــة لــقــادتــهــا مــن املــشــايــخ، فتلك 
الــهــالــة تــحــظــى بــهــيــبــٍة تــكــاد تــمــاثــل هيبة 
ــقـــّدس ديــنــيــًا، وهـــو أمـــر يــرتــفــع فـــوق كل  املـ
بـــحـــٍث أو مــحــاولــة اســـتـــقـــراء لــلــوقــائــع، قد 
 ومتجّددة، وال خبرة سابقة 

ً
تكون مختلفة

إلى  الــلــجــوء  يفترض  الـــذي  األمـــر  بشأنها، 
للشأن  إدارة  بــوصــفــهــا  املــدنــيــة،  الــســيــاســة 
الدينية  بهيبتها  املرجعيات  إلــى  ال  الــعــام، 
أو طيفها املهيمن اجتماعيًا، وإلى إدارٍة ال 
يكون الــرأي والقيادة فيها للشيخ بصفته 
داعـــيـــة ديــــن، بـــل بــصــفــتــه مــواطــنــًا مــشــاركــًا 
مع غيره من املواطنن في الرأي والتدبير. 
عندها، ستواجه هذه الجماعات حقيقة أن 
الديمقراطية، بما تتيحه من تشاور وتداول 
ــلـــى الــــرغــــم مــــن كــــل مــوقــف  عـــلـــى األقـــــــل، وعـ

جديدًا« لها، وأنه، إذا ما نجح، قد يصبح 
»نــمــوذجــًا تــقــتــدي بــه حــركــات أخـــرى في 

املنطقة«.
ــًا، ومـــــــن حــق  ــعــ ــطــ ــق املـــــديـــــنـــــي، قــ ــ ـــن حــ ــ مـ
غــيــره مـــن املــثــقــفــن الــتــونــســيــن، وكــذلــك 
النهضة  حــركــة  مــع  يختلفوا  أن  الــعــرب، 
أيدولوجيًا وفكريًا، كما حال كاتب هذه 
سياسيًا.  يهاجموها  وأن  بــل  الــســطــور، 
ولكن، التزامًا بالحد األدنى من التعاطي 
الحركة، تكشف  البحثي واألكاديمي مع 
ــدة أخـــطـــاء ومــغــالــطــات، يــخــتــلــط فيها  عـ
اإليديولوجي بالسياسي بالفكري، وهو 
سوسيوسياسية  كــظــاهــرة  يــشــّوهــا  مــا 
ــد وقــع  ــة والـــبـــحـــث. وقــ ــدراسـ ــالـ ــرة بـ ــديـ جـ
املــديــنــي فـــي بــعــض هــــذه األخــــطــــاء، هنا 

منها ثاثة:
أواًل: اإلصرار على اعتبار حركة النهضة 
امتدادًا لجماعة اإلخوان املسلمن، وهو 
أمر ربما كان صحيحًا حتى ثاثة عقود 
فاتت، لكنه أصبح اآلن جزءًا من املاضي، 
سواء على مستوى الخطاب أو املمارسة. 
ــي  مــنــتــصــف  ــ ــة، فــ ــركــ ــحــ فـــمـــنـــذ نــــشــــأت الــ
جنوب  مــرنــاق  منطقة  فــي  السبعينيات 
غـــرب الــعــاصــمــة تـــونـــس، وكـــانـــت تحمل 
ــة اإلســــامــــيــــة«،  ــاعــ ــمــ آنـــــــــذاك اســــــم »الــــجــ
تــحــّولــت أفــكــار الــحــركــة وتــغــّيــر خطابها 
ــات  ــيــ بـــشـــكـــل كـــبـــيـــر، تـــــجـــــاوزت فـــيـــه أدبــ
»اإلخـــــــــوان« )حـــســـن الــبــنــا وســـيـــد قــطــب 
أكثر  بكتاباٍت  واستبدلتها  وغيرهما(، 
تــقــدمــيــة وانــفــتــاحــًا، ســاهــم فــي بلورتها 
أمـــا تنظيميًا،  كــبــيــر.  بــشــكــل  الــغــنــوشــي 
فا توجد عاقة بن جماعة اإلخوان في 
ينطبق  ما  وهــو  النهضة،  وحركة  مصر 
التي  الــفــروع  كــل،  لــم يكن  إن  على كثير، 
فــكــريــًا وإيــديــولــوجــيــًا.  لـــإلخـــوان  تنتمي 
وفـــي ظــل حــالــة الــفــقــر الــفــكــري والــجــمــود 
التنظيمي إلخوان مصر، ال يخلو إصرار 
بــعــض املــثــقــفــن الــتــونــســيــن، والـــعـــرب، 
الربط بن األمــريــن، ســوى محاولة  على 
لــتــشــويــه حــركــة الــنــهــضــة أو عــلــى األقـــل 
عدم االعتراف بأن ثمة تغّيرات تشهدها 
ــرة »اســـتـــشـــراقـــيـــة«  ــظــ الــــحــــركــــة. وهــــــي نــ
بامتياز، تفترض أن الحركات اإلسامية 
مجرد كتل صّماء، ال يسري عليها قانون 

الزمن، من حيث التبدل والتغير.
ثــانــيــًا، وانـــطـــاقـــًا مـــن الــنــقــطــة الــســابــقــة، 
تــعــانــي كــثــيــر مـــن الــكــتــابــات الــســطــحــيــة 
الــســريــعــة عـــن الـــحـــركـــات اإلســـامـــيـــة من 
شديد،  منهجي  وانــحــراف  مــعــرفــي،  فقر 
بـــاتـــجـــاه فــهــم هــــذه الـــحـــركـــات، وهــــو مــا 
بإكليشيهات  عــنــه  تستعيض  يجعلها 
جاهزة، يجري ترديدها من دون تفكيك 
ــقـــوالت  ــــذه املـ ــات. مــــن هـ ــبــ أو مـــحـــاولـــة إثــ
الدولة«، وذلك على  »التمكن« و»أسلمة 
غـــرار مــا جـــاء فــي مــقــال تــوفــيــق املــديــنــي. 
 عـــن أنــهــا تعكس 

ً
ــقـــوالت، فــضــا وهــــي مـ

تشويهيا(  يكن  لــم  )إن  هجوميًا  موقفًا 
تجاه الحركات اإلسامية، تفتقد الجدية 

واملوضوعية. 
بل األكثر من ذلك، أن الوضع في تونس 
فقد  املقوالت،  بأريحّية، مثل هذه  ينفي، 
أصــبــح فــي حــكــم الــثــابــت يقينًا )ولــربــمــا 
ــه  ــرتـ ــــى إنــــعــــاش ذاكـ يـــحـــتـــاج بــعــضــهــم إلـ
الــقــصــيــرة بـــذلـــك( أن حــركــة الــنــهــضــة لم 
الدولة«  »أسلمة  أو  »التمكن«  إلــى  تسع 
مــنــذ ســقــوط بــن عــلــي. بــل قــامــت بعكس 
ــى الــتــوافــق  ذلــــك تـــمـــامـــًا، حــيــث ســعــت إلــ
األخرى،  السياسية  القوى  مع  والتقارب 

شارل ديغول في باريس، أسرعت السلطات 
فـــحـــص تــســجــيــات آالف آالت  ــــى  إلـ ــنـــاك  هـ
التصوير املزروعة في أنحاء املطار، وكذلك 
فــحــص وتــدقــيــق أحــــوال الــعــامــلــن فــي ذلــك 
املــطــار. لرّبما فرضت املــغــاالة في مثل ذلك 
الــحــرص على  األمــنــي مقتضيات  الــســلــوك 
الــســامــة فــي مــطــارات أوروبــــا، قبيل إقــاع 
الطائرة املصرية رقم 804 من مطار شارل 
ديغول، لكنها تعكس أيضًا وسواسًا أمنيًا 

دفينًا.
من مثيرات الشكوك، أيضًا، ما تواتر عن قيام 
اليوم،  الرحات في ذلــك  الطائرة بعدد من 
بــن مــطــارات تــونــس وأســمــرا والــقــاهــرة ثم 
باريس، بما يحمل اتهامًا مبطنًا بتقصيٍر 
أمنّي أو فنّي  في تلكم املطارات، خصوصًا 
 ثاثًا منها هي في بلدان ال يوثق في 

ّ
وأن

مطاراتها،  في  أمنيًا  التحكم  في  مقدراتها 
مقارنة بمطارات أوروبية، مثل مطار شارل 
ديغول الذي أقلعت منه لتهوي إلى أعماق 
بستة  اإلسكندرية،  قبالة  املتوسط،  البحر 

وستن راكبًا قضوا نحبهم على متنها.
ــ 3 ــ

 الــبــحــث عـــن مــســبــبــات 
ّ
عــلــى الـــرغـــم مـــن أن

أمـــٌر منطقي ومــطــلــوب، تبقى كل  الــحــادث 
تقديري،  في  وأقلها،  االحتماالت مفتوحة، 
تــكــون جريمة »إرهـــاب دولـــي«،  أن  احتمال 
، لعدم إعان أّي جهة أو طرف 

ً
وذلك، بداهة

الــحــادث.  عــن  مسؤوليته  متطّرف  كيان  أو 
أن  باحتماالت  الــحــادث  لربط  العجلة  لكن 
 إرهــابــيــًا يــعــود، فــي تــقــديــري، 

ً
يــكــون عــمــا

إلى حــوادث وقعت، أخيرًا، وأعربت جهات 
بــعــيــنــهــا عــــن مـــســـؤولـــيـــتـــهـــا عـــنـــهـــا. أكــتــب 
مقالي هذا بعد انقضاء عدٍد من األيــام من 
وقوع الحادث، ولم تورد أّي جهة إعامية 
الفعل  لهذا  ارتياحه  أعلن عن  أن  طرفًا ما 
اإلجرامي، ناهيك عن االعتراف بالقيام به. 

ــــي«  ــــدولـ ــكــــون »اإلرهـــــــــــاب الـ الـــخـــشـــيـــة أن يــ
مــشــجــبــًا مــعــتــمــدًا، نــعــلــق عــلــيــه اإلخــفــاقــات 
الــفــنــيــة واألمـــنـــيـــة، لــضــمــان ســـامـــة رّكــــاب 
الطائرات. ليس ألّي طــرٍف أن ُيسارع برفع 
أصابع االتهام، بل علينا، وقبل أن تتملكنا 
»فوبيا اإلرهاب الدولي«، التزام الترّيث إلى 
حن فــّك شفرة ما حــدث، بعد العثور على 
الصندوق األسود في تلك الطائرة املصرية 

املنكوبة.
)كاتب سوداني وسفير سابق(

التقديرات  من 1.25 دوالر يوميًا(. وتفيد 
ــأن الـــبـــلـــدان الـــنـــامـــيـــة تــفــقــد ســـنـــويـــًا مــا  ــ بـ
يتراوح بن 20 و40 مليار دوالر؛ أو نحو 
نتيجة  يــومــيــًا،  دوالر  مــلــيــون   100  –  50
الهابطة  ــة  واإلداريـ السياسية  املمارسات 
القائمة على الرشوة واالبتزاز واختاس 
ذلك  املمتلكات، وغير  ومــصــادرة  األمـــوال 

من أعمال الفساد.
النامية،  الــبــلــدان  الــدولــي  البنك  ــف 

ّ
وُيــصــن

الــنــحــو  عـــلـــى  الــــثــــالــــث،  ــم  ــالــ ــعــ الــ دول  أو 
اآلتــــي: الــبــلــدان الــفــقــيــرة املــثــقــلــة بــالــديــون 
ــلــــدان  ــدة؛ والــــبــ ــ ــزايـ ــ ــتـ ــ واســـتـــحـــقـــاقـــاتـــهـــا املـ
ة املتأثرة 

ّ
املنخفضة الدخل؛ والبلدان الهش

بالصراعات املرهقة على أنواعها؛ والدول 
الصغيرة.

 وبــحــســب الــبــنــك الـــدولـــي، تــشــهــد منطقة 
الــشــرق األوســــط وشــمــال إفــريــقــيــا إحــدى 
ــادة الــســكــانــيــة فــي  ــ ــزيـ ــ أســــــرع مــــعــــّدالت الـ
الــعــالــم. وتــشــّكــل األجــــزاء الحضرية منها 
ــزداد عــدد  ــ نــحــو 60%. ومـــن املــتــوقــع أن يـ
الضعفن،  إلــى  الحضرية  املناطق  سكان 
أو الثاثة أضــعــاف، فــي األعـــوام الثاثن 

املقبلة.
وتــشــيــر الــتــقــديــرات الــدولــيــة إلـــى تــعــّرض 
بسبب  سنويًا،  للموت  نسمة  مليون   1.9
املـــيـــاه املـــلـــوثـــة، ونــقــص خـــدمـــات الــصــرف 
 عـــن األمــــــراض الــنــاتــجــة 

ً
الــصــحــي؛ فـــضـــا

الــغــذاء. وُيشّكل  عن ســوء التغذية وفساد 
األطفال تحت سن الخامسة حوالي %90 
من تلك الوفيات؛ في وقٍت يتصّدر الغذاء 
واملياه قائمة القضايا األساسية للصحة 

تقليدي مسبق منها، هي الوسيلة األنجع 
إلدارة شؤون جماعاتهم ومناطقها، وذلك 
فـــوق كــونــهــا هــدفــًا للتغيير الــوطــنــي الــذي 

خرج شباب الثورة السلمية من أجله.
يـــفـــتـــرض  ــي  ــ ــتــ ــ ــ ال الـــــــــــــــدروس  ــلــــق  ــتــــعــ تــ وال 
اســـتـــخـــاصـــهـــا الــــيــــوم بـــتـــجـــربـــة مـــشـــاركـــة 
اإلســامــيــن فــي الــثــورة الــســوريــة، تــيــارات 
ومنظمات وأفكارًا، وهي مشاركة ضرورية 
ومــطــروحــة عــلــى قـــدم املـــســـاواة مــع غيرهم 
مــــن مــخــتــلــف الــــتــــيــــارات الــــســــوريــــة، لــكــنــهــا 
إليه  أدى  ــذي   الــ الــقــصــور  بطبيعة  تتعلق 
توظيفهم املرجعيات واستلهاماتها، وهي 
استلهامات كان قد تصاعد تأثيرها في ظل 
املهمشة،  وفئاتهم  السورين  تعاظم بؤس 
ولجوئهم العفوي إلى تلك املرجعيات، هربًا 
التشبيحية،  وعصبويته  النظام  عنف  من 
إذا كانت قد لبت  لكنها، أي االستلهامات، 
اللجوء والتضامن في مرحلٍة ما،  حاجات 
فــلــم تــكــن لــتــحــل مــشــكــات الـــواقـــع والــحــرب 
النظام، ولم تتمّكن من توحيد  املعقدة مع 
مـــواقـــف الــجــمــاعــات املـــتـــجـــاورة فـــي البيئة 
وتحت الافتة نفسها، وهو توحيد تتطلبه 
أولويات املعركة أيضًا، لكنها كانت تغطي 
واالرتباطات  الذاتية،  املصالح  تلبية  دومًا 
 عن نزعات 

ً
الضيقة لقادة الجماعات، فضا

املمولن والداعمن.  
)كاتب سوري(

ولــم يكن ذلـــك، علي نحو مــا دلــت خبرة 
»تكتيكًا«،  املــاضــيــة،  الــخــمــس  الــســنــوات 
وإنــمــا اســتــراتــيــجــيــة تــكــاد تــكــون ثابتة، 
وهــو مــا تجسد فــي تــجــربــة »الــتــرويــكــا« 
التي حكمت الباد في املرحلة االنتقالية. 
كذلك وافقت الحركة على تمرير دستور 
األقل من وجهة  ليبرالي وعلماني، على 
ــر »حـــريـــة  ـ

ّ
ــق نـــظـــر إســـامـــيـــن كـــثـــيـــريـــن، يـ

العقيدة والضمير واملمارسة الدينية أو 
عدمها«، على غرار ما يطالب به املديني. 
ومـــن يـــراجـــع تــصــريــحــات الــشــيــخ راشـــد 
ــوال الـــســـنـــوات  ــ ــفــــه، طــ الـــغـــنـــوشـــي ومــــواقــ
ــمــــس املـــــاضـــــيـــــة، ســـــــوف يـــكـــتـــشـــف،  ــخــ الــ
بسهولة، مدى إصراره على روح التوافق 
واالعـــتـــدال، بعيدًا عــن »رهــــاب« األسلمة 

الذي يتهمه به كثيرون.
ثـــالـــثـــًا، ال يـــخـــلـــو خــــطــــاب الـــنـــخـــب الــتــي 
تّدعي الليبرالية والعلمانية، في تونس 
وغــيــرهــا، مـــن نـــظـــرٍة اســتــعــائــيــٍة تحمل 
حكمًا قيميًا أو معياريًا على غيرها من 
القوى السياسية، وتميل إلى محاكمتها 
مـــن خـــالـــه. وهــــو مـــا فــعــلــه املـــديـــنـــي في 
مــقــالــه الـــذي يــحــدد فــيــه لــحــركــة النهضة 
برنامجًا قيميًا ومعياريًا، يجب أن تقبل 
بــه، لكي يتم االعــتــراف بها وقبولها في 
يناقض فحسب  ال  بــذلــك  وهــو  املجتمع. 
التي  والــديــمــقــراطــيــة  الليبرالية  قــيــم  كــل 
تسمح بالتعّددية الفكرية واأليدولوجية 
ــفـــرض  ــًا يـ ــ ــــضـ ــا أيـ ــ ــمــ ــ والــــســــيــــاســــيــــة، وإنــ
وصايته على غيره من القوى واألحزاب، 
بعض  بها  يقوم  التي  نفسها  بالطريقة 
اإلسامين. أي أنه وقع فيما يحذر منه 
اآلخــــرون. واألنــكــي أن الــرجــل يــبــدو غير 
مقتنع، على اإلطاق، بأن حركة النهضة 
تمارسها  أنها  أو  بالديمقراطية،  تؤمن 
فعليًا، على الرغم من األدلة الكثيرة التي 
أصبحت واضحة وموثقة، والتي أشرنا 
إلى بعضها آنفًا. وهو موقف، كما قلنا، 
يــعــكــس اســـتـــعـــاء قــيــمــيــًا وأيـــدولـــوجـــيـــًا 
ــريـــن، وال يــســتــنــد إلـــى أرضــيــة  عــلــى األخـ

منهجية موضوعية.
ما سبق ليس، بأي حال، دفاعًا عن حركة 
أولــى  فأهلها  لــهــا،  انــحــيــازًا  أو  النهضة، 
كتاباٌت  لــه  السطور  كاتب  أن  بــذلــك، كما 
ــيــــن،  ــي نـــقـــد اإلســــامــ ــ كـــثـــيـــرة مـــوثـــقـــة فـ
داخــل مصر وخــارجــهــا. ولــكــن، ثمة فرق 
كــبــيــر بـــن الــنــقــد املـــوضـــوعـــي لــلــتــيــارات 
اإلســامــيــة الـــذي يـــروم الــفــهــم والتحليل 
ــمـــرض »اإلخـــوانـــوفـــوبـــيـــا«  ــة بـ ــ ــابـ ــ واإلصـ
فإنه  مـــآرب بعينها،  يــخــف  لــم  إن  الــــذي، 
يطمس الـــرؤيـــة، ويــعــيــق الــفــهــم، ويــشــّوه 

الحقيقة.
)أستاذ جامعي مصري(

في مفهوم التنمية والدول النامية

مشايخ أم مواطنون في سورية

تعقيب على تعقيب: أوهام 
»اإلخوانوفوبيا« لدى النخبة التونسية ..

الطائرة المصرية المنكوبة: 
»فوبيا« اإلرهاب الدولي

الدول النامية 
أو المتخلّفة ليست 

عالمًا واحدًا 
أو موّحدًا

ما حدث في غوطة 
دمشق اختبار جديد 
لمشاركة اإلسالميين 

في الثورة السورية

تعاني كثير من 
الكتابات عن الحركات 

اإلسالمية من فقر 
معرفي

آراء

صالح الدين الجورشي

»تونس قبل النهضة« كلمات رّددها عبد الفتاح مورو، عند افتتاح املؤتمر العاشر 
للحركة، وبحضور رئيس الدولة، الباجي قايد السبسي. وتجاوب معها املؤتمرون 
وأنــصــار الحركة بشكل واســع وحــمــاســي. ولــم يكن ذلــك أمــرًا عفويًا، وإنــمــا جاء 
انتمائها  مــن  تدريجيًا  تتخلص  الحركة  هــذه  جعلت  ــداٍث  وأحــ لــتــراكــمــاٍت  تتويجًا 

اإلخواني، وتصبح جزءًا ال يتجزأ من املشهد التونسي.
مّرت املجموعة األولى املؤسسة للتيار اإلسالمي في تونس بأول اختباٍر مفاهيمي 
السبعينيات،  التأسيس مع مطلع  الوطن. يومها، وفي مرحلة  باملوقف من  خاص 
كان لسيد قطب حظوة كبيرة، ومن أفكاره التي تسّرب إلى عقول الشباب الناشئ 
الطريق«  الوطن. يقول صاحب »معالم في  إلى  وأذهانه يومها موقفه من االنتماء 
الــذي يحن إليه ويدافع عنه ليس قطعة أرض، وجنسية املسلم التي  »وطــن املسلم 
إليها، ويدافع عنها،  يــأوي  التي  املسلم  ليست جنسية حكم، وعشيرة  بها  يعرف 
ليست قرابة دم، وراية املسلم التي يعتّز بها، ويستشهد تحتها، ليست راية قوم، 

وانتصار املسلم الذي يهفو إليه، ويشكر الله عليه ليس غلبة جيش..«.
لم يكن من السهل أن يتخلص إسالميو »النهضة« من هذه »الفكرة امللغمة«، وهو ما 
تطلب مراجعاٍت وممارساٍت غطت فترة زمنية طويلة، ما جعل الحركة، باستمرار، 

تتعّرض من خصومها إلى التشكيك في والئها لتونس.
النهضة،  الباب في وجــه حركة  الــثــورة. حينها، فتح  التحول األســاســي بعد  حــدث 
لتنتقل من وضع التنظيم السياسي املالحق واملقصي من املجال العام إلى حزٍب 
وإخفاقاتها،  بكل صدماتها  التجربة،  هذه  رسخت  البورقيبية.  تونس  في  يحكم 
قيمة االنتماء إلى الوطن، وذلك بعد أن بدأت الحركة تكتشف ماهية الدولة، وأعباء 
قيادة بلد، وليس قيادة جماعة أو حزب. لكن، مع ذلك بقيت شبهة العالقة باإلخوان 
ــوان مــصــر فــي االنــتــخــابــات  املسلمني تــالحــق الــحــركــة، خــصــوصــًا بــعــد نــجــاح إخــ
ر قادة حركة النهضة األوساط العلمانية التونسية 

ّ
الرئاسية والبرملانية. عندها، بش

 عن 
ّ

 لن تقل
ً
والعربية بأن حقبة حكم اإلسالميني في كامل املنطقة ستستمر مدة

نصف قرن. كما أن رئيس حكومة الترويكا، حمادي الجبالي، دفعه الحماس فاعتبر 
االنتصار االنتخابي لحركة النهضة في تونس و»اإلخوان« في مصر »إعالنًا عن 

الخالفة السادسة«.
 :

ً
أوال النهضة:  قيادة حركة  لــدى  للوطن  الــوالء  مسألة  يبدو،  فيما  حدثان حسما، 

املركزية  شعاراتها  مــن  وكـــان  وعنيف،  مفاجئ  بشكل  السلفية  الحركة  صــعــود 
العلم  استبدال  عملية  وكانت  الجاهلية«.  من  »رجسًا  الوطنية  اعتبار  إلــى  الــعــودة 
البعير،  الــتــي قسمت ظهر  الــشــعــرة  منوبة  فــي جامعة  الــســوداء  بــالــرايــة  التونسي 
لتنطلق، على إثرها، حملة واسعة النطاق، من أجل إنقاذ الرمزية الوطنية من تهديد 
سعت 

ّ
حقيقي وجــّدي. وممن شارك في الحملة أنصار حركة النهضة. وعندما ات

املواجهة  مرحلة  إلى  وانتقالها  السلفية،  الحركة  من خالل عسكرة  التهديد  رقعة 
املسلحة، بهدف إسقاط الدولة، وتحويل البلد إلى إمارة ملحقٍة بشيء غامض، اندفع 
زعيم »النهضة«، راشد الغنوشي، ليؤكد أن حركته تقف في مقدمة القوى املدافعة 

عن الدولة الوطنية.
ثانيًا: توالي مؤشرات حالة انحسار حركات اإلسالم السياسي في املنطقة. وهذا 
 
ً
أولوية تكتسب  الوطنية  املسألة  يجعل  ما  النهضة،  رئيس حركة  أدركــه  لعله  أمــر 
قصوى في اختياراته االستراتيجية. ال مستقبل لهذه الحركة خارج اإلطار الوطني. 
وبالتالي، إما أن تكون تونسية أو ال تكون. تونس هي األصل، والحركة اإلسالمية 
هي الفرع وليس العكس. وحتى تكون »النهضة« في مستوى هذا التحّدي الوجودي، 
التونسيني عمليًا،  واالرتقاء بمستوى  البالد،  إلى خدمة  باألساس،  فإنها مدعّوة، 

وليس عبر الشعارات الفضفاضة.

باسل طلوزي

«، يتعني على العرب أن يتريثوا قبل أن يطلقوا عناوين أمجادهم 
ً
»فنازال من اآلن فـ

التاريخية على رموزهم املعاصرة، فقد فضحت معركة »اليرموك« الدائرة رحاها 
، بعد 

ً
في مخيم املوت لالجئني الفلسطينيني في دمشق كل شيء، وما عاد مقبوال

اآلن، أن نقبل بمثل هذه التسميات الجوفاء.
أتساءل حقًا: هل انتصر خالد بن الوليد على الــروم في معركة اليرموك سنة 15 
للهجرة؟ وهل اعتبرت بحق، وفق مؤرخني، من أهم املعارك العربية، ألنها قادت إلى 

موجة انتصاراٍت الحقٍة، أدت إلى انهيار اإلمبراطورية البيزنطية؟
، ألن الحاضر يبرهن أن »الروم« لم 

ً
ربما يتعنّي علينا أن نعيد دراسة التاريخ ثانية

يرحلوا عن هذه األرض، بل أعــادوا تشكيل فيالقهم وكتائبهم، ليخوضوا معركة 
»اليرموك« من جديد، على أرض مخيٍم هذه املرة، ال يتعدى مضمار رحاها جسدًا 

مربعًا واحدًا.
املــخــيــم، ضــاربــة طــوقــًا محكمًا مــن حــصــار الشقيق  الـــروم حــول  تحتشد كتائب 
للشقيق، وتقذف ما تبقى من بيوته وناسه بحمٍم من القذائف الثقيلة، فيما يتوّزع 
القنص ضد  هواية  ليزاولوا  باملخيم،  املحيطة  الشاهقة  األبنية  فوق  الــروم  قناصة 
كل محاصٍر ُيجازف باالقتراب من الحواجز، بحثًا عن كسرة خبٍز أو علبة حليب 

ألطفاله.
ــــروم«، وفق  أمــا الــخــروج والــدخــول مــن املــخــيــم، فله مــواعــيــد صــارمــة، يفرضها »الـ
ينتظروا  أن  الخبز  مــن  غــرام  بكيلو  املخيم،  إلــى  العائدين  على  ويتعنّي  أمزجتهم، 

أحيانًا ثالثة أيام على الحواجز، ألن »الروم« في إجازة.
الداخلون  فيه  »يغتسل«  الــذي  واإلذالل  الكرامات  وامتهان  الشتائم  سيل  عن  أمــا 
لجمعها وفهمها، وهي  قــامــوٌس جديٌد  يلزمها  أخــرى،  فتلك حكاية  والــخــارجــون، 
والــرجــل، من دون تعيني،  املــرأة  والعاجز،  املسن  الكبير والصغير،  إهــانــاٌت تطاول 
، إذا حاول الرد على اإلهانة، ولو بنظرة 

ً
مع إمكانية أن يفقد املرء حياته رخيصة

محتّدة.
ر بمشاهد الخراب في الحرب 

ّ
وفي داخل املخيم، تبدو الصورة أشّد قتامة، إذ تذك

 
ً
أبنية إليها،  الحلفاء  إّبــان دخــول قــوات  لبرلني  الثانية، على غــرار ما حــدث  العاملية 
مسّواة بــاألرض، وجثث مبعثرة ال تجد من يدفنها، وجوعى يهيمون بني األزقة، 
ومحتضرون لم ُيسعفهم عجزهم بالحصول على رمٍق أخير من الحياة، وحكايات 

تروى عن أناٍس قايضوا كل ما يملكون بكيلو رز أو عدس.
النازيني،  من  كييف  بحصار  ربما  بل  اليرموك،  بمعركة  اليرموك  مخيم  ر 

ّ
يذك ال 

فهو حصار مستمر منذ عام ونصف العام، يشارك فيه روٌم وشبيحة أسديون، 
ومنظمات فلسطينية كانت تعتبر نفسها ذات زماٍن كاذٍب من حماة املخيم، غير 
أنها استبدلت معارك »التحرير« التي لم تخضها يومًا على أرض فلسطني، بمعارك 
العار ضد بني محنتها ونكبتها، وهي نفسها من كانت تقدم رؤوس الفلسطينيني 
إلى فروع املخابرات السورية، مرفقة بتقارير كْيدية، كما أنها أول من أطلق النار على 
املتظاهرين الفلسطينيني الذين احتجوا، قبل أعوام، على زّج أبنائهم في مسرحية 
»العودة« عبر الجوالن، عــّزل من دون أي ســالح، ليواجهوا الرصاص الصهيوني، 
فيستشهد منهم عشراٌت مجانًا، وذلك كله في محاولٍة من تلك املنظمات »الذيلية« 
لتخفيف وطأة الضغط الذي يتعّرض له نظام األسد جّراء املظاهرات املستعرة ضد 
وحجم  وطغيانها  الستبدادها   

ً
مثيال العربي  التاريخ  يشهد  لم  التي  عائلته  حكم 

ضحاياها. 
يومًا سينقشع غبار املجزرة عن مخيم اليرموك، وسنكون أمام مشهٍد يختلط فيه 
الجديد،  العربي  الــذي سيبقى خــارج املسرح  الرعب بالعار، غير أن الخجل وحــده 
 فقدناها منذ زمن بعيد. وعلى األرجح، سيدخل الروم فاتحني، على 

ٌ
ألنها خصلة

أنقاض التاريخ كله، ولن يبقى غير صوت املتنبي الذي فهم اللعبة من أولها، وأدرك 
ُمبلغ الهزيمة التي مني بها العرب في معركة اليرموك، فرّدد بيته الشهير بأسى:

وسوى الروم من وراء ظهرك روٌم/ فعلى أّي جانبيَك تميل

فاطمة ياسين

العاملية  الحرب  نتائج  استثمرت  وسياسي  جغرافي  ذات شكل  اقتصادية  اتفاقية 
 
ً
األولــى، وقسمت املنطقة املمتدة من الخليج العربي حتى البحر املتوسط، مناصفة

بني فرنسا وإنكلترا. وفي ذلك الوقت املبكر، لوحظ االهتمام بفلسطني، فأعطيت لونًا 
بلفور  لم يكن  املنطقة.  التشاور معها بشأن هذه  ليتم  خاصًا، وورد اسم روسيا 
، لتحديد 

ً
 سياسية

ً
حينها قد أصدر أي وعد، لكن هذه االتفاقية كانت تمهيدًا وبروفة

املصير النهائي للجزء العربي الذي سمي املنطقة سمراء. 
جاءت االتفاقية كالقدر، وسط صمت اإلقليم، فترّسخت في ثقافته، حتى أصبحت 
جزءًا من تراثه الذي ال يتوقف عن تكرار نفسه. ُعدلت، فيما بعد، االتفاقية والخرائط 
القوات املحتلة،  أتاتورك على  انتصار كمال  لها، على حساب فرنسا، بعد  املرافقة 
فتقلصت املنطقة الزرقاء، بعد أن سمحت االتفاقية لتركيا بوضع يدها على جزٍء 
خسرته فرنسا من الشريط الساحلي لصالح تركيا، بعد أن تخلت األخيرة نهائيًا 
 ملا أنجزه سايكس بيكو.

ً
عن أحالم الخالفة، بموجب اتفاقية لوزان التي تعد مكمال

حصلت تركيا، أيضًا، على شكلها النهائي، ورسمت لها االتفاقية طابعًا إثنيًا، ما 
زالت تفتخر به. وكان التعديل الثاني بإهمال الفرق بني كلمتي نفوذ وإدارة مباشرة، 
باملنطقة  »بـــاء«  واملنطقة  الـــزرقـــاء،  املنطقة  مــن  بقي  بما  »ألـــف«  املنطقة  وامــتــزجــت 
الحالي، وسّهل  والعراق شكلهما  إعطاء سورية  التعديل في  الحمراء، وساهم هذا 

عملية اإلدارة املباشرة من الدولتني االستعماريتني.
الرسم  ، ولــم يعِن فــرض توحيد 

ً
ركت مفتوحة

ُ
املعاهدة أي مــدة زمنية، وت لم تلحظ 

الجمركي عشرين عامًا أن االتفاقية محصورة بهذه املدة الزمنية، فشكل الوجود 
وطريقة اإلدارة تدل على النية بإقامة مستمرة ودائمة. كانت الحرب العاملية الثانية 
تكن  لم  التي  أميركا  بتأثير  واإلنكليزية  الفرنسية  الخطط  تغيير  في  مهمًا   

ً
عامال

مــن مناطق  املستعمرتان  الــدولــتــان  املــبــاشــرة، فخرجت  الوصاية  فــي حالة   
ً
مــدرجــة

 
ً
ــًا واتــفــاقــيــات ثــنــائــيــة، ال تعطي مــجــاال ســايــكــس بيكو بــعــد أن تــركــتــا وراءهـــمـــا إرثـ

للحكومات املحلية أن تتصرف بدون الرجوع إليهما، أو على األقل استمرار العالقة 
الثنائية املميزة التي تمنح الدولة املستعمرة اليد العليا.

قــارح«، تعامال  االتفاق عمليني بدرجة »استعماري  أنجزا هذا  اللذان  الرجالن  كان 
بمهنيٍة سياسيٍة واقتصاديٍة عاليٍة ضمنت مصالح دولتيهما، وبعض الدول املؤثرة 
ذلك  فــي  كــانــت،  األميركية، حيث  النظر  باالعتبار وجهة  األخــذ  دون  مــن  كروسيا، 
اعتبارها، مطالب  لها، ووضعت، في  نفوذ  تبحث عن مناطق  دولــة جديدة،  الوقت، 
الحركة الصهيونية التي كانت قد عقدت مؤتمرها الحادي عشر حتى ذلك الوقت. 
والبضائع  السلع  تبادل  وطــرق  الجمركية  واملنافذ  املــوانــئ  بدقة،  االتفاقية،  حــّددت 
وخطوط السكك الحديدية، وتغاضت عن ذكر أي شكٍل للكيان السياسي الذي يقع 
في ذلك الحيز، وإمعانًا في التجاهل، أطلقت عليه رمــوزًا مؤلفة من أحــرٍف وألــوان، 
وكأنها أرض خواء. قضى خروج العراق من حلف بغداد على الوجود البريطاني في 
ص النفوذ الفرنسي مع توالي االنقالبات في سورية )املنطقة 

ّ
املنطقة الحمراء، وتقل

نفوذ   تحت 
ً
واقعة املنطقة  فبقيت  ترحل،  لم  بيكو«  ثقافة »سايكس  لكن  الــزرقــاء(، 

الحكومات االنقالبية املسنودة من االتحاد السوفيتي، حيث طبقت فيها سياسات 
األرض الخواء نفسها التي أرساها مهندسا االستعمار، سايكس وبيكو. ولم يرحل 
م راية التدخل إلى الواليات املتحدة التي ظهرت دباباتها 

َّ
االتحاد السوفيتي حتى سل

تسير بسرعتها القصوى في أرض املنطقة الحمراء، فيما كانت شقيقتها املنطقة 
الزرقاء )سورية( تنظر بحذٍر وخوف، ومنطق األرض الخواء يحيط بها.

مضى القرن الذي طبعه سايكس بيكو، من دون أن يتغير منطق األلوان والحروف 
الصّماء، فحاليًا يحاول النظام السوري أن يسترجع سيطرته على  املنطقة الزرقاء، 
ويتخلى عن املنطقة »ألف« لصالح داعش التي تستولي عليها مع املنطقة »باء« في 
العراق، ويحتل النظام العراقي املنطقة الحمراء. وإسرائيل لم تتزحزح عن منطقتها 
السمراء قيد أنملة، ويشير التاريخ إلى مائة عام بالتمام والكمال مضت على توقيع 

تلك االتفاقية.

تونس قبل »النهضة« بين »يرموكين«

سايكس بيكو: 100 عام ألفة
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ــارة( فـــي خــتــام  ــ أن تــجــلــس ملــشــاهــدة فــيــلــم )ســ
أنك  يعني  غــزة  في  الحمراء  السجادة  مهرجان 
الفلسطيني،  السينمائي  اإلبــداع  أمــام طفرة في 
املخرج والسيناريست، خليل  حيث تسافر مع 
ــع مــريــر يــغــص بالظلم والــقــهــر،  املــزيــن، إلـــى واقـ
جــّراء عــادات وتقاليد بالية، وظــروف اجتماعية 
قهرية، واحتالل يــزرع العنف في كل ردهــة من 

املخيم.
فــيــلــم ســــارة قـــاس بــمــا يــكــفــي أن تــتــجــّرع معه 
الــعــلــقــم، فــهــو يكشف عـــوار هـــذا املــجــتــمــع الــذي 
ال يــرحــم، حــيــث يــمــارس سلطته عــلــى حساب 
املــفــهــوم اإلنـــســـانـــي، وكــــأن كـــالم الـــنـــاس قـــرآن، 
ليس  ُمحاصر  في مجتمع  كثير  الناس  وكــالم 
لكثير من أفراده إال القيل والقال. مجتمع يمنع 
الحب، وينبذ الحديث فيه وفي تفاصيله، ويوغل 
في الكراهية والحزبية املقيتة، يمارس القتل من 
الشرف  قضايا  يــنــدرج ضمن  ألنــه  رادع،  دون 
الــتــي تــمــنــح الــقــتــلــة وســامــا فــي مجتمع مــوبــوء 

بأمراض الغابرين.
ــوات  أصــ  :PM] Rami Salameh  1:41:19]
ــدّوي فــــي مــعــظــم املـــشـــاهـــد،  ــ ــ ــــي تـ ــــطــــائــــرات وهـ ال
ــار )الــــزنــــانــــة(  ــيــ وتــــحــــديــــدًا الــــطــــائــــرة بـــــــدون طــ
القرميدية  أعلى، واألسقف  املخيم من  وصــورة 
واإلســـبـــســـتـــيـــة، واألزقـــــــة الــضــيــقــة، ثـــم الـــحـــرب، 
تدمير  ثــم  والقنابل،  والــدمــار  الــخــوف  ومشاهد 
برج الباشا، جعل الفيلم يأخذ املشاهد إلى قلب 
األحداث الدامية التي قّسمت الوعي الفلسطيني، 
فالعدوان عام 2014 على قطاع  بالنار؛  ومألته 

غزة شكل عملية كي وعي غير مسبوقة، على 
ــه، أيـــضـــا، شــكــل عــمــلــيــة كـــي وعــي  الـــرغـــم مـــن أنــ
لالحتالل اإلسرائيلي ومستوطنات غالف غزة.

الباشا،  برج  الدمار، وخصوصا  كانت مشاهد 
 القـــتـــنـــاص الـــخـــيـــال وصـــنـــاعـــة حــكــايــة 

ً
فـــرصـــة

جــديــدة داخـــل الــســيــنــاريــو، لــيــدفــع املــشــاهــد إلــى 
إلــى  إيــصــالــهــا  السيناريست  أراد  الــتــي  الــفــكــرة 
العالم أن الحب قد يجابه بنار العادات والتقاليد 
والدمار  الحرب  أو  جهة  من  وبالدين  جهة،  من 

من جهة أخرى.
ربما كانت هناك مالحظات تعمد املخرج خليل 
املــزيــن، مــديــر مــهــرجــان الــســجــادة الــحــمــراء في 
غزة، وضعها داخل الفيلم بطريقة غير متوقعة، 
وهو  األغنية،  فــي  للصوت  املفاجئ  القطع  مثل 
ألنه  عــفــويــا،  يكن  ولــم  للفيلم،   )Style( ستايل 
قطع  فيها  يتم  دائــمــا  فغزة  الفيلم،  فكرة  يخدم 
وفتح  والحياة،  واملــاء  كالكهرباء  فجأة  األشــيــاء 
املعابر والحدود فجأة، ليقول إن كل ما يحدث 
فــي غـــزة هــو قــطــع حـــاد وغــيــر مــرتــب لــألشــيــاء، 
باإلضافة إلى استخدام الزوم )Close up( فقد 
كـــان ضـــروريـــا، ألنـــه مبني عــلــى فــعــل إنساني 

ومشاعر جياشة.
الحاصل على جوائز عاملية عديدة  فيلم ســارة 
يمثل بارقة أمل حقيقية للسينما الفلسطينية، 
الهائل، وتوفر  التكنولوجي  التطور  في ظل هذا 
أدوات اإلنتاج واإلخراج العاملية، على هذه األرض 

التي تستحق الحياة.
يسري الغول )فلسطين(

مــادة فكرية وتفكيرية  الــيــوم  اإلرهـــاب  ل 
ِّ
يشك

دسمة، وهو يحمل عدة مشاريع لعدة محاور، 
محلية وإقليمية وعاملية. يذهب النقاش الرئيس، 
، إلـــى أن عــلــى كــل عــربــي ومــســلــم أن 

ً
صـــراحـــة

يحمل صك براءة، في منبر إعالمي، ويخاطب 
ئ نفسه كل لحظة. ومن بعد آخر،  العالم ويبرِّ
 قضايا 

ً
نجد أن اإلرهـــاب وجــد ليكون حــامــال

املـــجـــدديـــن، وهــــم عـــائـــدون إلــــى كــتــب الــســلــف، 
ينبشونها ليقولوا ألقرانهم من العلماء وأرباب 
الــشــعــائــر: هـــا هـــي أصــــول اإلرهــــــاب مــمــهــورة 
يذهب  من  ومنهم  فكرية،  بمرجعية  ومــؤطــرة 
أبــعــد مــن ذلـــك، ليقول إن ذهنية اإلرهـــاب  إلــى 
أدري،  وال  نــفــســه.  الــكــريــم  ــقــرآن  ال مرجعيتها 
هنا، ملن يقدم صاحبنا الوالء، حني يوجه الشّك 
ه لم يقرأ تاريخ املنطقة، 

ّ
إلى القران الكريم، لعل

وكيف تكونت نتيجة عدة عوامل، وحتى يكون 
اإلرهاب  دين  السيطرة، كان  مستقبلها تحت 
به عند أجهزة مخابراتها. وبذلك  املعمول  هو 
وبـــبـــانـــورامـــا ســريــعــة، بــإمــكــانــنــا اســتــشــراف 
ــام  ــ ــى األمـ ــ ووضــــــع بـــوصـــلـــٍة، لــنــتــحــرك بـــهـــا إلـ
التحرك  تــكــون منطقة  لــن  تــاريــخــيــا.  والــخــلــف 
أبعد من 38 عاما، منذ بداية الحرب األفغانية 
آنذاك  ضد السوفييت، واشتعال ضمير األمة 
وشبابها،   شيوخها  من  ألفغانستان،   

ً
نصرة

من  الفلسطينية  التحرير  منظمة  طرد  ليكون 
عمليات  عــدة  عنه  نجمت  الـــذي  الــحــدث  لبنان 
أّرقت األمن العاملي، ناهيك عن دخول الجيش 
مقاومة شهيرة.  وبــدء حركة  لبنان،  السوري 

وهـــنـــاك مــوضــة اإلنــتــحــاريــني ضـــد األســطــول 
األمــيــركــي فــي املــتــوســط، معلنني بــدايــة حــزب 
يشرعن  »إرهــابــيــني«  تربية  فــي  الفقيه  الــولــي 
وجودهم أنهم ليسوا سنة، وقضيتهم تحريُر 
ــعــراقــيــة اإليـــرانـــيـــة،  بــلــدهــم وفـــقـــط. والـــحـــرب ال
وتأهيلهم  الشباب، هنا وهناك،  آالف  وتدريب 
إلى  املصالح،  تطلب  انتحاريني ساعة  ليكونوا 
الــســوري مــن الشمال،  الــعــراق والتدخل  حــرب 
وبعدها حادثة لوكربي الشهيرة. بالعودة إلى 
ــب، وهـــي أفــغــانــســتــان، لنسبر  ــ الــســاحــة األرحـ
هذه الظاهرة من هناك »اإلرهاب«، ومن دّرسه 

ووجهه واستفاَد منه .
ــــف صـــحـــيـــفـــة واشـــنـــطـــن  ــيـ ــ ــعــــت عـــلـــى أرشـ وقــ
التي وفــرت مقالة موثقة جيدا، أعادت  بوست 
نــشــرهــا »غــــارديــــان ويــكــلــي« اإلنــكــلــيــزيــة، في 
نــيــســان  إبــــريــــل/   3  – آذار  مــــــارس/   28 ــدد  عــ
نــشــرت عن  أن  يــســبــق  لـــم  مــعــلــومــاٍت   ،2002
عمل الحكومة األميريكية السابقة عبر الوكالة 
األميريكية للتنمية الدولية )جهاز تمويل برامج 
املساعدة من أجل التنمية في الخارج(، لتمويل 
كراريس للتربية الدينية اإلسالمية، مخصصة 
لــلــفــتــيــان األفـــغـــان، تــحــّرضــهــم عــلــى مكافحة 
الكفار امللحدين الشيوعيني: وقد تضمنت هذه 
الكتب صور عنيفة، واستمرت قيد التداول في 
األميركي  االجتباح  حتى  طالبان  حركة  عهد 
 ،2011 أيلول  سبتمبر/   11 بعد  ألفغانستان 
هذا  أّن  أميركيون  دستوريون  فقهاء  واعتبر 
األميركية  الدستورية  القواعد  يخرق  التمويل 

التي تحظر على الحكومة األميركية استخدام 
ــعــامــة  لــلــتــرويــج الــديــنــي، فــيــمــا رأى  األمـــــوال ال
الــعــامــلــون فــي حــقــل األنــشــطــة اإلنــســانــيــة في 
أفغانستان أّن هذه الكراريس املطبوعة بماليني 
النسخ ساهمت في نشأة جيل أصبح مؤمنا 
ــال عــلــى املـــســـتـــوى الـــدولـــي  ــثـ ــذا املـ بــالــعــنــف. هــ
مــمــا أســـس حــالــة تستفيد منها عـــدة أجــهــزة 
اإلقليمي،  املستوى  وعلى  عاملية.  استخبارات 
االستخباراتية  وذراعـــه  الــســوري  النظام  كــان 
 على ذلك 

َّ
الضاربة أب اإلرهــاب وأمــه، ومــا أدل

ــاب  اإلرهـ الــتــي وصــمــهــا  اللبنانية  الــســاحــة  إال 
املفتي حسن خالد  اغتيال  بــدءًا من  املجهول، 
ثم اغتيال الرئيس رينيه معّوض، إلى أن وقف 
ــبــلــده، فــاغــتــالــه هــذا  رفــيــق الــحــريــري مــوقــفــا ل

اإلرهاب الغامض.
باريس  فــي  مــاحــدث سنة 1980  مــع  وبالربط 
أمام باب املصعد في املكتب الذي كان يشغله 
صـــالح الــبــيــطــار، الــقــيــادي الـــســـوري الــبــعــثــي، 
الـــذي اخــتــار املــنــفــى والــصــلــح مــع الــشــعــب، في 
نشرته  العظيم«،  »عفوك شعب سورية  مقاله 
جــريــدة الــشــرق األوســــط، فــاســتــدرجــه النظام 
عن طريق مخرج فيلم من املفترض أن يكون 
أحد شخصياته عن عبد الناصر، وتبني فيما 
استخبارات  ضابطا  العملية  منفذي  أن  بعد 
تحملنا  كثيرة  ووقــائــع  الــســوري.  النظام  عند 
على القول: اإلرهاب دين، شعائرُه مصادفات 

املخابرات السورية تحديدًا. 
أسامة منير إبراهيم )سورية(

فضاء مفتوح

آراء

نبيل البكيري

السعودي،  الخارجية  وزيـــر  تصريح  يكن  لــم 
عادل الجبير،  لصحيفة لوفيجارو الفرنسية، 
عن أولوية حرب بالده في اليمن ضد القاعدة 
الحوثي من هذه  واستثناء جماعة  وداعـــش، 
للمملكة  الحوثيني جيرانًا  باعتبار  األولوية، 
بحسب وصــفــه، وهــي مــن تــحــاورهــم، لــم يكن 
ارتــبــاٍك واضــٍح  هــذا التصريح إال تعبيرًا عــن 
ورؤيتها  السعودية،  االستراتيجية  رأس  في 
إلى  اندفعت  التي  الراهنة، وهــي  ألولوياتها  
ــــالل عــمــلــيــة  واجــــهــــة مـــســـرح األحـــــــــداث، مــــن خـ
ــتــــي ســيــكــون  ــة الــــحــــزم الـــعـــســـكـــريـــة الــ ــفـ عـــاصـ
بإسقاط  املتمثل  أولوياتها  عن خط  التراجع 
االنقالب، واستعادة الشرعية في اليمن، ليس 
أقل من  انتحار سياسي كبير للمملكة، وكل 

دول التحالف العربي معها. 
تــدفــع إلــى مثل هــذا الــقــول املــؤشــرات املخيبة 
السياسة  عجلة  نحوها  تمضي  التي  لآلمال 
فــــي املـــشـــهـــد الـــســـيـــاســـي الــــراهــــن فــــي الــيــمــن، 
عن  بالتفاؤل  تبشر  ال  والــتــي  كلها،  واملنطقة 
مستقبل املنطقة كلها، ذلك املستقبل املجهول 
الــذي ترسم مالمحه حالة الضياع واالقتتال 
على كل املستويات العربية، من العراق مرورًا 
بسورية فاليمن فليبيا، وكلها مناطق الفاعل 
في  الطائفية  وأذرعــهــا  إيـــران  فيها  الرئيسي 
املنطقة العربية، األذرع التي ليست أقوى من 
االجتماعي  النسيج  قلب  فــي  الكامنة  األذرع 
ملجتمعات الخليج العربي، أو ما تسمى نسخ 
والكويتي  والبحريني  الــســعــودي  الــلــه  حــزب 
وغــيــرهــا الــتــي بـــدأت االشــتــغــال الــســري مبكرًا 

محمد الصادق

ــع، رؤيـــتـــهـــا  ــيــ ــابــ ــبـــل أســ ــــاض، قـ ــريــ ــ ــ طــــرحــــت ال
االقتصادية والتنموية بعنوان »رؤية 2030«، 
إلى بث روح  العاملون على إطالقها  وسعى 
اململكة، ورســم نظرة  تفاؤلية تجاه مستقبل 
طــمــوحــٍة وحــاملــٍة ملــا ينتظر الــســعــوديــني، في 
 
ُ
 وعربية

ٌ
حني خرجت جماعاٌت أخرى، وطنية

بنظرة تشاؤمية، في تقييمها الوضع الحالي 
واملــســتــقــبــلــي لــلــمــمــلــكــة، بــعــد انــهــيــار أســعــار 

النفط، ُمبشرين »بنهاية الدولة الريعية«.
يــرّكــز أنــصــار الــنــظــرة الــتــشــاؤمــيــة عــلــى فــكــرٍة 
ــة االقـــتـــصـــاديـــة الــحــالــيــة  ــ ــٍة، أن األزمــ ــريـ جـــوهـ
ــريــــع، وإن دول  ســــوف تــقــضــي عــلــى دولـــــة الــ
ــن يـــعـــود بـــإمـــكـــانـــهـــا شــــــراء »والء  الـــخـــلـــيـــج لــ
املــواطــنــني«، عــن طــريــق توفير حــالــة رفاهية، 
ــراد املــجــتــمــع فيها بــجــهــٍد مـــواٍز  ال يــســاهــم أفــ
ــــدول مــحــصــورة بني  ملــداخــيــلــهــم، وأن هـــذه الـ
خــيــاريــن: اإلصــــالح الــســيــاســي واالقــتــصــادي 
بــالــتــحــول نــحــو نــمــوذج لــيــبــرالــي )أو غــيــره(، 
املهم أن دولــة ريع في طريقها، أو أن تستمر 
هـــذه الــــدول عــلــى هـــذا الــنــمــوذج االقــتــصــادي، 

حتى تصل حد اإلفالس.
يستند هؤالء املتشائمون على مجموعة من 
الدولة  »نهاية  نظرية  تبنيهم  في  املعطيات، 
على  منهم،   

ً
قليال ليس  جــزء  يرّكز  الريعية«، 

املــاضــي، وهــي اآلن في  الــقــرن  منذ ثمانينات 
حالة كمون حتى ساعة الصفر.

األخيرة  النسخة  فليست ســوى  الحوثية  أمــا 
ــثــــورة  ــر الــ ــديـ ــدأ تـــصـ ــبــ ــــن مــ ــة جــــــدًا مـ ــدثــ ــحــ واملــ
ــر خـــطـــرًا  ــ ــثـ ــ الـــخـــمـــيـــنـــيـــة، وهــــــي الـــنـــســـخـــة األكـ
ــوة حــتــى مـــن حـــزب الــلــه الــلــبــنــانــي وفيلق  وقــ
املذهبية  الخلفية  إلــى  بالنظر  نفسه،  القدس 
الفكرة  هــذه  عليها  تستند  التي  والتاريخية 
ــثــــر ديــنــامــيــكــيــة مــــن غــيــرهــا،  الـــطـــائـــفـــيـــة، األكــ
أي الــحــوثــيــة، ومـــا تــرفــعــه مــن شـــعـــاراٍت، ومــا 
املنطقة  أمن  تخفيه من أجندات خطيرة على 

واستقرارها.
هذه  حقيقة  مــن  التضخيم  بصدد  هنا  لسنا 
الــجــمــاعــة، وإنـــمـــا الـــواقـــع الــــذي فــرضــتــه أكــثــر 
ذاتية  بــأجــنــدات  جماعة  لحقيقتها  توصيفًا 
عــّبــرت عنها، طــوال عشر  وإقليمية واضــحــة، 
ســنــوات مــن الــحــرب املــتــواصــلــة، الــتــي أحدثت 
 أكـــثـــر قـــــدرة عــلــى املــــراوغــــة واإلصـــــــرار، 

ً
حـــالـــة

فـــي ظـــل تــضــعــضــع املــشــهــد الــداخــلــي اليمني 
وغياب قوى وطنية حقيقية بمشروع وطني 
الفوضوية  الحالة  يمني، تقف في وجــه هــذه 
الــــتــــي ال يـــمـــكـــن لـــهـــا أن تــــؤّســــس لـــحـــالـــة مــن 
االستقرار والدولتية في ظل االنغالق املذهبي 
الــذي يتحّكم في سلوك  الدوغمائي املتصلب 
هـــذه الــجــمــاعــة وأفـــرادهـــا، ورؤيــتــهــم الغيبية 
السري،  لألحداث، عدا عن حبل استعصائها 

 بالعّراب اإليراني.
ً
ممثال

ما يجري اليوم على األرض من تحشيٍد لورقة 
حالة  العربية  املنطقة  في  الطائفية  األقليات 
غــيــر مــســبــوقــة فــي الــتــاريــخ الــعــربــي املــنــظــور، 
وهـــي حــالــة أشــبــه بــاملــراحــل األولــــى لالنقالب 

جزئية السلعة املباعة نفسها، فُيشيرون إلى 
أن سلعة النفط ناضبة، وأن كل برميل بترول 
يخرج من األرض ال يمكن تعويضه، وأن هذه 
الدول تستخرج بشكل جنوني، وتصرف بال 
حساب وال كتاب، وال تحسب حساب األجيال 
القادمة. وعليه، لن يطول الوقت حتى تنتهي 
بــخــس. يستند  تــبــاع بسعٍر  أو  السلعة،  هــذه 
والسياسي  االجتماعي  العامل  على  آخـــرون 
في الضغط على الحكومات، بحكم أن شرعية 
 
ً
ستمد من كونها أنظمة

ُ
األنظمة في الخليج ت

الرفاه واألمــن للمواطنني، بحسب هذه  توفر 
 ،

ً
القراءة، من دون أن تطلب منهم جهدًا مقابال

وأن األوضاع سوف تتغير بعد سحب بعض 
ــازات، ورفــــع الـــدعـــم عـــن بــعــض السلع  ــيـ ــتـ االمـ
مجانًا،  الحكومات  تقّدمها  التي  والخدمات 
حيث يراهن هؤالء على تبّدل املزاج الشعبي، 
الــفــعــل  ردة  حـــجـــم  ــكـــن  لـ وارد،  ــــيء  شــ وهـــــــذا 
بهما،  التنبؤ  يمكن  ال  وتمظهرها  الشعبية 
خصوصًا فــي ظــل شبح االنــهــيــارات الكبيرة 

التي حصلت في املشرق واملغرب العربيني.
تــقــف، فـــي الــضــفــة األخــــــرى، مــجــامــيــع كــثــيــرة 
تــراهــن عــلــى أن األزمــــة الــنــفــطــيــة الــحــالــيــة لن 
لـــدول الخليج أن  ، وأنـــه سبق 

ً
تستمر طــويــال

مّرت بأزماٍت مشابهة، ولم يحدث شيء، وأن 
 
ً
الــســقــوط الــحــر ألســـعـــار الــنــفــط كـــان مفتعال
وأن دول  ــداٍف ســيــاســيــة،  ــ أهـ لتحقيق   ،

ً
ــال أصــ

اليوم لم تعد سوى  حتى صنعاء، فالحوثية 
يديره مباشرة ضباط حرس  جناح عسكري 
ثــــوري إيـــرانـــيـــون كـــبـــار، وهـــم الـــذيـــن يــديــرون 
الحكام  بمثابة  يكونون  ويــكــادون  شـــيء،  كــل 
الفقية  املــعــيــنــني مــن ولـــي  الــعــســكــريــني لليمن 
عــلــى خــامــنــئــي. لــم تــعــد هـــذه الحقيقة تخفى 
ز كـــل يـــــوم، فـــي ظـــل حــالــة 

ّ
عــلــى أحـــــد، وتـــتـــعـــز

الضياع والتيه الذي تمر به الشرعية املدعومة 
متكاملة  رؤيــة  غياب  في  سعوديًا وخليجيًا، 
للمشهد  اليمني وســؤال ماذا بعد، بل سؤال 
ماذا يجب فعله، وكيف، في هذه اللحظة التي 
للجميع.  حقيقية  تيٍه  بحالة  أشبه  أصبحت 
الفراغ  حالة  بفعل  تتوسع  التي  الحالة  هــذه 
الــكــبــيــر الــــذي ُيــغــري تــمــّدد أجـــنـــدات املــشــروع 
ــرانــــي االســتــراتــيــجــي فـــي مــنــطــقــٍة خــالــيــٍة  اإليــ
تــمــامــًا مـــن قــــوى مـــشـــروع عـــربـــي مــقــابــل بعد 
ابتالع العراق وسقوط سورية وضياع مصر  
فــي هـــذه املــرحــلــة األخــطــر فــي تــاريــخ املنطقة 

العربية كلها منذ »سايكس بيكو«.
ــرار  ــ تـــعـــزز خـــطـــورة هــــذه الــلــحــظــة حـــالـــة اإلصـ
الدولي واألممي على إنجاح مباحثاٍت ولدت 

انهيار  يــؤدي  ولــن  مادية ضخمة،  إمكانيات 
ــة الــريــعــيــة  ــ ــــدولـ ــار الـــنـــفـــط إلـــــى أفــــــول الـ ــعــ أســ
قــريــبــًا، أو إلــى كــارثــٍة اقــتــصــاديــٍة وإضــرابــاٍت 
اجـــتـــمـــاعـــيـــة، كـــمـــا يــعــتــقــد بـــعـــض املـــتـــأثـــريـــن 
بالنصوص الكالسيكية في تحليل التحوالت 
االجتماعية. أواًل، ألن ال أحد يستطيع تحديد 
ــيــــف تـــتـــحـــرك الـــكـــتـــل االجـــتـــمـــاعـــيـــة  مـــتـــى وكــ
ما  ثانيًا،  الجديدة.  السياسات  من  املتضّررة 
زالت هذه الدول تعمل وتخطط على »تنويع 
 كبيرة 

ً
مصادر الريع«، وهي تملك ثرواٍت مالية

فـــي الـــخـــارج والــــداخــــل، يــمــكــنــهــا االســتــعــانــة 
كثيرة  أن مصروفاٍت  كما  الحاجة،  وقــت  بها 
يمكن تحجيمها، من دون املس باحتياجات 
املــواطــنــني، فــالــتــبــذيــر والــفــســاد املــالــي يمكن 
الــخــطــر. وبالنسبة  إذا حــانــت ســاعــة  لــجــمــه، 

ــكـــويـــت فــــي 18 إبــــريــــل/ نــيــســان  مــيــتــة فــــي الـ
املــاضــي، والــتــي دخــلــت أسبوعها الــرابــع، من 
الرغم من الضغوط  دون أي تقّدم يذكر، على 
التي ُيراد منها شرعنة االنقالب الحوثي، ما 
يعني تدشني مرحلة حكم األقليات الطائفية، 
والــتــي غـــدت الــيــوم أكــثــر بــــروزًا مــن أي وقــت، 
وخــصــوصــًا بــعــد حــالــة الــتــوافــق واالنــســجــام 
السعودي  الغربي  والتوتر  الغربي،  اإليــرانــي 
ــع الــــواليــــات املــتــحــدة،  تـــحـــديـــدًا، وال ســيــمــا مـ
املتعلقة بتصديق مجلس  املستجدة  واألزمــة 
ــرار يــســمــح لــضــحــايــا حــادثــة  الــشــيــوخ عــلــى قــ
»11 سبتمبر« في 2001 بمقاضاة السعودية، 
سحب  بإمكانية  اململكة  عليه  ردت  مــا  وهـــو 
أرصدتها السيادية واالستثمارية من السوق 

األميركية.
ــم مــا  ســيــكــتــشــف اإلخــــــــوة فــــي الـــخـــلـــيـــج حـــجـ
اللوبيات  من خــالل  كبير،  من تضليل  عانوه 
ــرة تـــحـــت الفـــــتـــــاٍت شــتــى،  ــتـ ــتـــسـ اإليــــرانــــيــــة املـ
وتــصــر على إحـــداث فــجــوٍة بــني صــنــاع الــقــرار 
الــتــي تقف  االجــتــمــاعــيــة  والــقــوى  الخليجيني 
فـــي وجــــه املــــشــــروع اإليــــرانــــي وتــــمــــّدداتــــه في 
املنطقة، الفجوة التي عنوانها تحقيق السالم 
الــيــمــن، بعد  الــيــمــن، والــــذي يعني تسليم  فــي 
كــــل تـــلـــك الـــتـــضـــحـــيـــات، لــقــمــة ســـائـــغـــة فــــي يــد 
مــاللــي قــم، على غـــرار تسليم بــغــداد وبــيــروت 
ودمشق. وليست كل هذه بالنسبة للمشروع 
اإليراني سوى محطات في طريق مشروعها 
االمـــبـــراطـــوري اإليــــرانــــي الــكــبــيــر فـــي املنطقة 
العربية، والذي تعد الحوثية أحد أهم أدواته 

على اإلطالق.
)كاتب يمني(

ألنصار فكرة الفكاك من االعتماد على النفط 
فــي املـــدى املــنــظــور، معتمدين مــصــادر دخــل 
ال عالقة لها باالنتقال نحو نموذج اقتصاد 
إنتاجي، فهم كمن »يبيع الوهم على الذات«، 
ــن االعــــتــــمــــاد عـــلـــى الـــبـــتـــرول  ألن االنــــتــــقــــال مــ
إلــى االعــتــمــاد على األســهــم العاملية مــن أجل 
الحصول على دخٍل جديد، ال ُيسمى تنويعًا 
ــل، بــــل تـــنـــويـــعـــًا ملـــصـــادر  ــ ــدخـ ــ فــــي مــــصــــادر الـ
ــــول وتحويلها  تــســيــيــل األصـ أن  كــمــا  الـــريـــع، 
إلـــى الـــخـــارج ال يــضــيــف لــالقــتــصــاد الــوطــنــي 
على  املعتمد  الــريــع  العكس،  على  بــل  الكثير، 
الــنــفــط أفــضــل اقــتــصــاديــًا واجــتــمــاعــيــًا بكثير 
من االعتماد على األسهم؛ ألن االعتماد على 
أمنًا، وألن صناعة  أقــل خطورة وأكثر  النفط 
الــنــفــط تــعــطــي املــمــلــكــة قــــوة ســيــاســيــة، كما 
بهذا  مرتبطة  كثيرة  استثمارية  فرصًا  توفر 
فتخلق  مباشر،  وغير  مباشر  بشكل  املنتج، 
بذلك مزيدًا من الفرص الوظيفية والتجارية 

للمواطنني.
التي   »2030 »رؤيــــة  املــرحــلــة  تحليل  يــحــتــاج 
 بعقل بارد، 

ً
طرحتها السعودية قراءة متأنية

انعكاسها  وفــهــم  اســتــيــعــاب  نستطيع  حــتــى 
املبالغة  دون  من  لكن،  اململكة.  على مستقبل 
فــــي رســـــم ســـيـــنـــاريـــوهـــات خـــيـــالـــيـــة، ال تــمــت 

للواقع بصلة.
)كاتب سعودي(

عـــلـــى دولــــــة األمـــــويـــــني، مــــن خـــــالل االشـــتـــغـــال 
عــلــى »وهــــم« الــحــق الـــوراثـــي لـــآلل فــي الحكم 
املــغــتــصــب مــن بــنــي أمــيــة، وفــقــًا لــلــرؤيــة التي 
الطائفية  الشيعية  الجماعات  عليها  تشتغل 
كلها، وهي الرؤية التي يشتغل عليها إعالميًا 
أكــبــر جــهــاز إعـــالمـــي، يمتلك مــئــات  الــقــنــوات 
ــفـــيـــني الـــذيـــن  واملــــــواقــــــع والــــصــــحــــف والـــصـــحـ
يــمــثــلــون جــهــازًا إعــالمــيــًا كــبــيــرًا، بــالــنــظــر إلــى 
الجهاز اإلعالمي املقابل له، والذي تم اختراق 
أهم قنواته وتوجيهها، بطريقة غير مباشرٍة 

لخدمة أجندات والية الفقيه.
عــــودة إلـــى الــحــوثــيــة، ووهــــم احــتــوائــهــا الــذي 
بـــــدأت أولـــــى مــالمــحــه فـــي تــصــريــح الــجــبــيــر، 
أجرتها  التي  الثنائية  املفاوضات  في  وقبله 
املــمــلــكــة الــعــربــيــة الــســعــوديــة مـــع مــمــثــلــني من 
جماعة الحوثي في ظهران الجنوب، وانتهت 
اليمنية  السعودية  الــحــدود  على  تهدئة  إلــى 
وإلــــى تـــبـــادل األســــــرى، بـــني الــطــرفــني والــدفــع 
الــذهــاب  إلــى  والشرعية  االنــقــالبــني  بالطرفني 
إلـــى مـــشـــاورات الــكــويــت. وهــــذا كــلــه فــي داللــة 
على وجود تفاهماٍت ما بني الطرفني، يتوهم 
ــم، أو  ــ بــعــضــهــم أنــهــا ســتــفــضــي إلـــى ســـالم دائـ
الكبيرة   املشكلة  فيما  القبيل،  هــذا  مــن  شــيء 
والــجــوهــريــة الــتــي أقــامــت اململكة الــحــرب في 
الـــيـــمـــن مــــن أجـــلـــهـــا هــــي اســـتـــعـــادة الــشــرعــيــة 
املنقلب ضــدهــا، وحــمــايــة أمــنــهــا الــقــومــي من 

خطٍر بات يهّدد وجودها الجيوسياسي.
مــن حيث  أي  الحوثي يمنية،  لــم تعد جماعة 
امــتــالكــهــا قــرارهــا وتــوجــهــاتــهــا، فــهــي لــم تعد 
سوى ورقة، كغيرها من األوراق الكثيرة التي 
تحتفظ بــهــا طــهــران، وتــنــاور بــهــا مــن بــغــداد 

الخليج، وخصوصًا اململكة، املنتج »املرجح«، 
شــاءت.  متى  األسعار  على  التأثير  بإمكانها 
الوقت نفسه، يعمل هذا الخط على  لكن، في 
إشاعة »تفاؤل ساذج« بمرحلة ازدهار مقبلة، 
وبتحوٍل منشود عن طريق نهج الخصخصة، 
السيادي  الصندوق  واالعتماد على مداخيل 
زعم تأسيسه، وتحفيز الحكومة على مزيٍد 

ُ
امل

مــن اإلجــــــراءات »اإلصــالحــيــة« عــلــى الطريقة 
الخدمات  أعباء  من  بالتخلص  النيولبرالية، 
والتعليم  الصحة  مجانية  مثل  االجتماعية، 
وغيرها من الخدمات التي تدعمها الحكومة، 
حــيــث يــعــتــبــر هـــــؤالء أن املــــواطــــن الــخــلــيــجــي 
»ُمــرفــه« بشكل مبالغ فيه، وحــان الوقت لكي 

يتحمل نتيجة كسله.
ــر،  ــبـــصـ ــتـ الـــالمـ ــيـــص  ــتـــشـــخـ الـ ــــي، إن  ــنـ ــ ــــي ظـ فــ
ــد الـــعـــمـــى، ال يــفــيــد الــــقــــارئ أو  ــج حــ ــ ــؤدلـ ــ واملـ
املهتم بموضوعات التحول الوطني في هذه 
املــرحــلــة، فنحن على أعــتــاب تــحــول كبير في 
املــمــلــكــة، وأن االعــتــقــاد بــقــرب »نــهــايــة الــدولــة 
الريعية« يساوي التصديق ب »نهاية اعتماد 
ــع أو خــمــس  ــ املــمــلــكــة عـــلـــى الـــنـــفـــط« بـــعـــد أربــ
سنوات، ففي الحالتني ثّمة مبالغة هائلة في 

استشراف املستقبل االقتصادي والسياسي.
يــســيء أنــصــار الــنــظــريــة األولــــى تــقــديــر حجم 
ثــــــروات دول الــخــلــيــج، وإمـــكـــانـــاتـــهـــا املـــاديـــة 
تملك  الـــدول  فهذه  البترولية،  واحتياطاتها 

وهم احتواء الحوثية
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يوم داٍم في جبلة وطرطوس
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لبنى سالم

ضربت  الــتــي  التفجيرات  سلسلة  تــزامــنــت 
وجبلة  طرطوس  ي 

َ
مدينت في  عامة  أماكن 

في ريف الالذقية، أمس اإلثنني، مع خروج 
ــدارس مــن آخــر  ــ تــالمــيــذ الــصــفــوف االنــتــقــالــيــة فــي املـ
امــتــحــان لــهــم هــــذا الـــعـــام. وهــــو مـــا تــســّبــب فـــي قتل 
التفجيرات   أحـــد 

ّ
أن ُيــذكــر  وجـــرح عـــدد كبير مــنــهــم. 

وقع بالقرب من مدرسة أبي العالء املعّري في جبلة. 
النقل  »الــكــاراجــات« )محطات   استهداف 

ّ
فــإن كــذلــك، 

العام( في املدينتني، تسّبب أيضًا في مقتل عدد كبير 
مــن الــطــالب الجامعيني واملــوظــفــني، الــذيــن ينتقلون 
يوميًا من جبلة إلى الالذقية ومن األريــاف املحيطة 

بطرطوس إلى املدينة.
 
ّ
ســنــا طــالــبــة جــامــعــيــة مـــن مــديــنــة جــبــلــة، تـــقـــول إن
»كــــاراج جبلة الـــذي اســتــهــدفــه أحـــد الــتــفــجــيــرات هو 
أكثر مكان يتجّمع فيه طالب الجامعات واملوظفون 
هم 

ّ
الذي يضطرون إلى السفر يوميًا إلى الالذقية، ألن

ال يــمــلــكــون مــــااًل الســتــئــجــار ســكــن هـــنـــاك. األبـــريـــاء 
واملساكني هم الذين يدفعون الثمن دائمًا«. تضيف: 
»أصيب زميلي محمد الذي كان يتوّجه هذا الصباح 
إلى امتحان  الجامعة للخضوع  إلى  أمــس(  )صباح 
ــه نزف 

ّ
عملّي. في آخــر اتصال مع أخته، قالت لي إن

ــه سوف 
ّ
كثيرًا ودخــل في غيبوبة. كذلك أعلمتني أن

يخضع إلى عملية جراحية، يبترون له خاللها يده 
املصابة«.

في كشكه الصغير الــذي يقع على مقربة من كــاراج 
 »بــعــض األطــفــال 

ّ
جبلة الــجــديــد، يخبر أبـــو عــلــي أن

كانوا يشترون بعض األغراض، حني حدث االنفجار. 
وقعُت أرضًا قبل أن أتماسك وأقف وأخرج«. يضيف: 
»وجدتهم ملقيني أرضًا وقد أصيب أحدهم بشظّية. 
كان دخان أسود كثيف يتصاعد من الكاراج، وقطع 

تجيبا على هاتفيهما. بعد ذلــك، ُوّجــه نــداء للتبّرع 
بــالــدم فــي بنك الــدم فــي الــالذقــيــة، فتوّجهت سريعًا 
مع عدد من الزمالء للتبّرع. معظم الذين قتلوا اليوم 
)أمس( هم تالميذ وطالب وأبرياء، ليس لهم في هذه 

الحرب ال ناقة وال جمل«.
 
ّ
أّمــا هيا وهي مواطنة من طرطوس، فتشير إلى أن
»الرجل الذي كان يبيع القهوة في كاراجات طرطوس 
يوميًا، كان ميتًا من الفقر. اليوم، بات ميتًا بتفجير. 
تلوا في طرطوس من الركاب واملسافرين 

ُ
 الذين ق

ّ
كل

والسائقني، هم أبرياء. يريدون دماء األبرياء فقط«.
ــد الــتــفــجــيــرات قــد اســتــهــدف قسم  ــان أحـ إلـــى ذلــــك، كـ
على  عّمال  ثالثة  بحياة  موديًا  جبلة،  في  الكهرباء 
 تقدير بحسب ما أفادت وزارة الكهرباء السورية 

ّ
أقل

)حــتــى كتابة هــذه األســطــر(، بــاإلضــافــة إلــى إصابة 
آخرين بجروح.

 أعـــــداد الــضــحــايــا املــرتــفــعــة 
ّ
تـــجـــدر اإلشــــــارة إلــــى أن

تــســّبــبــت فــــي ضـــغـــط كــبــيــر عـــلـــى املــســتــشــفــيــات فــي 
 مــن جبلة 

ّ
ني. وقــد وّجــهــت بنوك الــدم فــي كــل

َ
املدينت

وطرطوس نداءات عاجلة إلى األهالي للتبّرع بالدم.
اســتــهــداف مستشفى جــبــلــة دفـــع كــثــيــريــن إلـــى نقل 
القريبة. يقول عمر  املدن  إلى مستشفيات  جرحاهم 
 »عـــّمـــي وابـــنـــه أصــيــبــا، 

ّ
وهــــو مـــواطـــن مـــن جــبــلــة، إن

وحــاولــنــا نــقــلــهــمــا فـــي ســـيـــارة إلـــى املــســتــشــفــى. في 
هــنــاك. فراحت   تفجيرًا وقــع 

ّ
أن إلــيــه، علمنا  طريقنا 

 مصابني آخرين، تعود من 
ّ

السيارات التي كانت تقل
منتصف الطريق. حينها، وضعناهما في سيارة مع 
إلى مستشفى  آخرين، توّجهت بهم  ثالثة مصابني 
بــانــيــاس«. يضيف »لحقنا بــهــم فــي ســيــارة أخـــرى. 
ر شديد تسود هناك. 

ّ
وحني وصلنا، كانت حالة توت

لم ُيسمح لنا بالدخول ولم نعلم شيئًا عن وضعهم 
حتى اآلن . كادر املستشفى كان يتخّوف من احتمال 

وقوع تفجير مماثل في بانياس«.

الطفل  األرض. حــمــلــت  ــي 
ّ
تــغــط مــعــدنــيــة وزجــاجــيــة 

املصاب إلى إحدى السيارات لتنقله إلى املستشفى، 
الــكــاراج حيث يعمل معظم أصدقائي  الــى  وهــرعــت 

السائقني«.
 »الدماء واألشــالء املتفحمة كانت 

ّ
يقول أبو علي إن

في كل مكان. لم تكن ســيــارات اإلســعــاف قد وصلت 
بعد، أما مركبات األجرة فكانت كلها قد تحّولت إلى 
هياكل متفّحمة أيضًا. على مدى عشرين دقيقة، لم 
تقترب أّي سيارة من املكان. صرنا نحمل املصابني 
ــهــم بــاألغــطــيــة ونــوصــلــهــم إلــــى أّي مــركــبــة 

ّ
بــعــد لــف

ــرة. بــعــدهــا، رحــنــا ننقل الــجــثــث.. جثث أطفال 
ّ
مــتــوف

ا نحمل جثة مشّوهة. 
ّ
»كن يتابع:  ونساء وشــبــاب«. 

عــنــدمــا قــلــب الـــــرأس، عــرفــت صــاحــبــهــا. الــحــاج عبد 
الــرحــمــن. أبــو إيـــاد. سائق يعمل على خــط الالذقية 
- جبلة منذ عشر سنوات. كان يعيل عائلته وأوالد 
 يوم  في الصباح. اليوم )أمس(، 

ّ
أخيه األيتام. أراه كل

ــه: »قــلــت  ــي ســـجـــائـــر«. يــخــتــنــق صـــوتـ
َ
ــتـــرى عــلــبــت اشـ

لــه مــازحــًا: ديــر بــالــك على صحتك يــا أبــو إيــــاد.. بال 
ان.. نريد أن نزّوجك مرة ثانية. فرّد علّي: خليني 

ّ
دخ

ي باقي أيامي مع السيجارة.. أحسن. ومضى«.
ّ

قض
 
ّ
بالنسبة إلـــى صــبــحــي وهـــو مــن ســّكــان جــبــلــة، فــإن

»الــقــذارة هــي أن تفّجر فــي أكثر مكان يجمع أبسط 
الــذيــن يركضون يوميًا للحصول  الــنــاس وأفــقــرهــم، 
كــانــت مليئة  »الــشــوارع  لقمة عــيــش«. يضيف:  على 

بالتالميذ في آخر يوم امتحان«.
مـــن جــهــتــهــا، تــخــبــر عـــال وهــــي طــالــبــة جــامــعــيــة من 
في  وكــنــت  الجامعي  دوامـــي  »أنــهــيــت  مدينة جبلة، 
طريقي إلى كــاراج الالذقية للعودة إلى جبلة، حني 
يرتجف.  بي وصوتها  أمــي  اتصلت  الخبر.  سمعت 
في  البقاء  مني  طلبت  عــلــّي.  االطمئنان  تريد  كانت 
الالذقية وعدم العودة«. تضيف: »أصبت بحالة من 
لم  الــعــودة،  فــي  اللتان سبقتاني  الــذعــر. صديقتاي 

فــي أحــدث تقاريرها تحت عــنــوان »املــــدارس على خــط الــنــار«، كشفت وكــالــة األمــم املتحدة إلغاثة 
وتشغيل الالجئني الفلسطينيني في الشرق األدنى »أونروا«، عن تعّرض أكثر من 300 مدرسة تابعة 
ة والضفة 

ّ
غــز  من سورية ولبنان وقطاع 

ّ
كــل الصراعات في  املتحدة ألضــرار كبيرة، نتيجة  لألمم 

الغربية. وهذا التقرير عرضه املفوض العام للوكالة بيار كرينبول، في مؤتمر صحافي على هامش 
القمة العاملية للعمل اإلنساني التي انطلقت أمس في العاصمة التركية. وأشار إلى تعّرض نحو 
)األناضول( نصف املدارس األممية لهجمات مسلحة أو لإلغالق في السنوات الخمس األخيرة.  

انتقد االتحاد األوروبــي »كل أطــراف« الصراع في جنوب السودان، متهمًا إياها بانتهاك حقوق 
وزراء خارجية  وقــال  االنتهاكات.  لهذه  الفوري  الوقف  بضرورة  مطالبًا  املدنيني،  وقتل  اإلنسان 
 »قتل املدنيني واالغتصاب واالنتهاكات الجنسية 

ّ
أوروبيون في بيان أصــدروه أمس اإلثنني، إن

األخرى وتجنيد األطفال الجنود أمور ما زالت مستمرة في جنوب السودان، ويحظى مرتكبوها 
بحصانة كاملة ضّد العقاب«. إلى جانب العمل مع املؤسسات الدولية األخرى مثل األمم املتحدة، 
)أسوشييتد برس( فرض االتحاد األوروبي أيضًا حظرًا على األسلحة.  

االتحاد األوروبي يدين انتهاكات جنوب السودانأكثر من 300 مدرسة »أونروا« تضّررت من الصراعات

صيدا ـ انتصار الدنان

حــــني يــــعــــّرف أحــــمــــد إيــــهــــاب إشــــريــــر )17 
ــه فلسطيني من 

ّ
إن عامًا( عن نفسه، يقول 

عكا. في الوقت الحالي، يعيش في مدينة 
الفندقية  ويـــدرس  لبنان(،  )جــنــوب  صيدا 
ــه ما  ـ

ّ
قــي مهنّية صــيــدا. عــلــى الــرغــم مــن أن

ـــه اضطر 
ّ
ــة، إال أن ــدراسـ زال عــلــى مــقــاعــد الـ

ــــى الـــعـــمـــل بــســبــب وضـــعـــه االقـــتـــصـــادي  إلـ
ــه 

ّ
الــصــعــب. يــقــول لـــ »الــعــربــي الــجــديــد« إن

يـــدرس الــتــخــّصــص الـــذي يــحــب، وهـــو في 
ســنــتــه الــثــانــيــة. بــســب وضـــع أهــلــه املـــادي 

 في 
ً
الصعب، هو يدرس نهارًا ويعمل ليال

مقهى بعد انتهاء الدوام املدرسي. يضيف 
أنه ينهي دراسته عند الساعة الثالثة من 
بعد الظهر، قبل أن يبدأ العمل في املقهى 
في الساعة الرابعة من بعد الظهر وحتى 

منتصف الليل.
كذلك، يعمل خالل العطلة الصيفية لتأمني 
مـــصـــروفـــه ومـــتـــطـــلـــبـــات الــــعــــام الــــدراســــي 
املقبل، وإن كان ال يدفع غير الرسوم التي 
العالي.  والتعليم  التربية  وزارة  تفرضها 
 لــديــه أربــعــة أشـــقـــاء، األمــر 

ّ
ويــشــيــر إلـــى أن

ــب مـــنـــه املـــشـــاركـــة فــــي تــأمــني 
ّ
الــــــذي يــتــطــل

والــده في موقف  أيضًا. يعمل  مصاريفهم 
 ما يجنيه ال يكفيه لتأمني 

ّ
للسيارات، إال أن

والدي  »أحــاول مساعدة  البيت.  مصاريف 
في تأمني مصاريف البيت، وعدم تحميله 

عبء تكاليف تعليمي«.
إلــى التوفيق مــا بني  يسعى أحمد جــاهــدًا 
أفــضــل  يــحــلــم بمستقبل  ــتـــه وعــمــلــه.  دراسـ
ــاء فــي  ــقــ ــبــ ــكـــر فـــــي الــ ــفـ ــر. ال يـ ــ ــــاضـ ــــحـ مـــــن الـ
لــبــنــان إلدراكــــه مـــدى صــعــوبــة األمــــر، كونه 
الهجرة  فــي  يــرغــب  ـــه 

ّ
إن يــقــول  فلسطينيا. 

 العمل في 
ّ
في أول فرصة تتاح له. يرى أن

ــــة ســيــكــون أفــضــل  ــّيـ ــ ــــدى الـــــدول األوروبـ إحـ

اإلنسان.  يحترمون  »هناك  إليه.  بالنسبة 
وأنا أنوي العمل بجد«. 

في  للفلسطينيني  حــقــوق  ال   
ّ
أن يــضــايــقــه 

 فـــي تحسني 
ً
لـــبـــنـــان. يـــقـــول: »نــــــدرس أمـــــال

يتحقق  ال  لــألســف،  لكن  املعيشي.  وضعنا 
ــر هـــنـــا حـــتـــى بـــعـــد تـــخـــرجـــنـــا«. يــتــابــع  ــ األمــ
ــافــــروا إلــــى الــــدول  ــائـــه ســ  بــعــض أصـــدقـ

ّ
أن

ــاك، وقـــد  ــ ــنـ ــ األوروبـــــــيـــــــة، وهــــــم يـــعـــمـــلـــون هـ
اســتــطــاعــوا تـــأمـــني حــيــاتــهــم ومــعــيــشــتــهــم. 
هاجروا بطرق غير شرعية وقد لجأوا إلى 
الهجرة بطريقة غير  في  أفّكر  »ال  مهربني. 
شرعية ألنني غير مستعد لخسارة حياتي 

فــي الــبــحــر، وقـــد رأيـــت مــا حــصــل لكثيرين 
اختاروا السفر عبر البحر. حتى لو وصلوا 
إلــى بــّر األمــــان، يكفي كــل مــا عــانــوه. كانوا 
عرضة لخطر الغرق والقتل واملافيات التي 
ال تتردد في تهديدهم أو قتلهم. كثيرين من 
السماسرة.  الــذيــن ســافــروا وقــعــوا ضحية 
ومنهم من مات غرقًا، ومنهم من لم يستطع 
الـــوصـــول إلـــى املــكــان الـــذي أراده«. أمـــا من 
حــالــفــه حـــظ بـــلـــوغ الــبــلــد األوروبــــــــي الـــذي 
 الــدول 

ّ
يريده، عــّد األمــر معجزة. كذلك، فــإن

األوروبية صارت حريصة على عدم دخول 
أي مهاجر إليها بطرق غير شرعية.

أحمد إشرير يحلم بهجرة شرعيّة إلى أوروبا

عصام سحمراني

غرق السماء. ملعب »حبيب أبي 
ُ
األمطار ت

، والبرك تتوزع 
ً
شهال« الرملي بات وحوال

أرجاءه. أنا وعّباس ومعنا علي نعرف 
جيدًا هذه الحال. مالعبنا كلها رملية وفي 

صيفها أو شتائها لم نعتد يوما مغادرة 
امليدان. املياه تغمرنا وتتواءم مع جلدنا وال 
نغادر. البرد يصنع مهرجانات في عظمنا 

وال نغادر. الوحول تبّدل هيئتنا وتغطي 
على ألواننا ونستمر إلى النهاية، حتى يكاد 

ا.
ّ
التعب يتعب من

ذلك النهار مختلف. لم نكن على أرض 
امللعب، بل نشاهد فريقنا املفضل 

)التضامن( يالعب فريق األرز. ونحن 
االثنني نغرق على املدرجات الصغيرة التي ال 
تختلف كثيرًا عن طبيعة امللعب نفسه. مياه 

من فوق ووحول من تحت.
كنا وحدنا تقريبا على املدرجات. ال يكاد 
صوت هتافنا يصل إلى الالعبني. مع ذلك، 

كنا نؤمن أنه يصل بالرغم من أصوات 
الرعود واألمطار. نصرخ: »والريح بتصفر: 

تضامن.. عالصخر بنحفر: تضامن«. 
ويفوز التضامن خارج أرضه، بفضلنا كما 

نحّب أن نظّن.
يومها، ونحن ما زلنا نعيش األجواء األخيرة 

للحرب عام 1991، كان عّباس مزهوًا بأول 
راتب ثابت يتقاضاه من عمله في مشغل 

الخياطة. الفتى األشقر الذي لم يتعبه الشغل 
اليومي مهما كان، اشترى من راتبه األول 

ذاك بيجامتني رياضيتني، واحدة له سوداء 
بخطوط زيتية، وواحدة لي - أنا أخيه - 

الذي في العاشرة ويصغره بثالث سنوات 
ونصف، واحدة أخرى سوداء بخطوط 

زرقاء.
كان يخطط ملا هو أبعد. فاليوم يوم املباراة. 

 وجاء. وفي البوسطة 
ً
انتظرته طويال

»الدودج« كنا نشعر أّن الطريق ال تنتهي أبدًا. 
يقودني عّباس وأنا فرح بهديته وبمشواره. 

وبالرغم من عمره الذي لم يكمل الرابعة 
 حقيقيا. هي صفة لطاملا 

ً
عشرة كان رجال

 مرة بمعاٍن أرقى 
ّ

الزمته وترّصعت كل
للرجولة واإلنسانية معا. طيبة قلبه، وصفاء 

سريرته، ومحبة الناس له، ودفاعه عن أي 
ها 

ّ
مظلوم، ومساعدته أي محتاج، وكرمه، كل

صفات الزمته بالفطرة. هي تلقائية لديه ال 
تحتاج إلى قرار أو حسابات.

في منطقة الكوال كانت األمطار قد بدأت 
جولتها األشّد. ركضنا معا. كانت أسرع 

مرة نركض فيها. يسكننا نزوعان: الهرب 
من األمطار القاسية والوصول إلى فريقنا 

املحبب قبل بداية املباراة. وننجح.
 مرة مهما كانت الظروف 

ّ
نجحنا في كل

 شيء قضية. 
ّ

قاسية. بالنسبة إلينا، كان كل
ومن يغادر قضيته إلى نقيضها ليس منا.

ومنذ ذلك اليوم، وقبله وبعده، ونحن نعلم - 
مع بقية أشقائنا - ما يجمعنا وما نختلف 

 منا مختلف عن اآلخر، لكّن أّيا 
ٌّ

فيه. كل
ا ال يحاول تغيير ما في اآلخر. التحّدي 

ّ
من

 شيء، 
ّ

شريكنا، والذهاب إلى النهاية في كل
مهما كانت العقبات، توأمنا.

م ولم 
ّ
هو ذهب اليوم إلى النهاية. تأل

ا جميعا، 
ّ
يستسلم. لكّن التحدي كان أكبر من

 النهايات. 
ّ

وأوصلنا إلى نهاية كل
وداعا عّباس.

لم ُتغادر الملعب

مزاج
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األبرياء هم الضحايا دائمًا )فرانس برس(

مجتمع



مائة دوالر أميركي شهريًا(، األمر الذي يرهق 
ــًا، ال بــــّد من  كـــاهـــل الـــعـــائـــالت الـــالجـــئـــة. أيـــضـ
الــخــضــوع إلــى امــتــحــان الــطــالب األجــانــب في 
تركيا، »يوس«، الذي يشمل، بصورة أساسية، 
الطالب  التركية، فيضطر  واللغة  الرياضيات 
إلى متابعة دورات تحضيرًا له. وأخيرًا، بعد 
السوريني  الطالب  املنافسة بني  ارتــفــاع حــّدة 
عــلــى املـــقـــاعـــد، أصــبــحــت بــعــض الــجــامــعــات، 
ومنها جامعة غازي عنتاب )جنوب(، تعتمد 
شهادة »سات« األميركية التي تشبه »يوس« 
لــكــن بــالــلــغــة اإلنــجــلــيــزيــة مـــن ضــمــن معايير 

التفضيل في القبول.

برامج مساعدة الطالب السوريين
ـــعـــّد املــنــح الــتــي تــقــّدمــهــا الــحــكــومــة الــتــركــيــة 

ُ
ت

 طــالــب ســـوري فــي دول 
ّ

حلمًا يسعى إلــيــه كــل
إذ وضعت كوتا خاصة بالسوريني.  الجوار، 
وتـــغـــطـــي املـــنـــح أقــــســــاط الـــجـــامـــعـــة والـــتـــأمـــني 
الصحي ومصاريف تعليم اللغة التركية ملدة 
عام كامل، كذلك تقّدم السكن الجامعي مجانًا 
ومعونة شهرية بقيمة 600 ليرة تركية )210 
ليرة  و850  الــبــكــالــوريــوس  لــطــالب  دوالرات( 
ليرة  و1200  املاجستير،  لطالب  دوالر(   300(

)420 دوالرًا( لطالب الدكتوراه.
وبــهــدف تخفيف األعــبــاء املــالــيــة عــن الــطــالب 
الــــســــوريــــني الــــالجــــئــــني، والـــــذيـــــن يـــضـــطـــرون 
ــة، أعــلــنــت  ــ ــــدراسـ ــع الـ إلــــى الــعــمــل بـــالـــتـــزامـــن مـ
فــي  واألقــــــــــارب  الـــتـــركـــيـــة  املـــجـــتـــمـــعـــات  وزارة 
املــهــجــر فـــي بـــدايـــة الـــعـــام الــحــالــي، عـــن منحة 
لــلــطــالب الــســوريــني الــحــاصــلــني عــلــى مقاعد 
وامللتزمني  الحكومية  التركية  الجامعات  في 
ــي الــحــكــومــيــة 

ّ
بــــالــــدوام الـــنـــهـــاري فـــقـــط. تــغــط

الــتــركــيــة 15% مـــن قــيــمــة املــنــحــة فــيــمــا الــتــزم 
ويــبــلــغ   .%85 بـــنـــســـبـــة  األوروبـــــــــــي  االتـــــحـــــاد 
مليارات  ستة  األوروبــيــة  املساعدات  مجموع 
ــــالل الـــســـنـــوات الــــثــــالث املـــقـــبـــلـــة، فــي  ــــورو خـ يــ
ق 

ّ
إطـــار االتــفــاق التركي األوروبــــي لــوقــف تدف

املهاجرين.
د املــنــحــة ســنــويــًا، وُيــخــصــص للحاصل  ــجــدَّ

ُ
ت

عــلــيــهــا مــبــلــغ 600 لــيــرة شــهــريــًا كــمــصــاريــف 
لعام  كــبــدل سكن وذلـــك  أخـــرى  معيشة و600 

واحــد ال تشمل العطلة الصيفية من يوليو/ 
تــمــوز إلـــى سبتمبر/ أيـــلـــول. وتــبــدو شــروط 
أن  للمتقّدم  يكفي  إذ  للغاية،  مخففة  املنحة 
بطاقة   ( كمليك  بطاقة  يحمل  ســوريــًا  يــكــون 
ــي تـــمـــنـــح لــالجــئــيــني  ــتــ ــة الــ ــتــ الـــحـــمـــايـــة املــــؤقــ
الــســوريــني إلــى تــركــيــا( وأن يــكــون مــعــّدلــه في 
 
ً
يــكــون حاصال وأال   ،%50 مــن  أكــثــر  الجامعة 

على أية منحة أخرى.
إلــى ما  غـــازي عنتاب  تــحــّولــت مدينة  بعدما 
يشبه عاصمة لالجئيني السوريني إلى تركيا 
الــفــاريــن فــي شــمــال ســوريــة، قـــّررت جامعتها 
خالل العام الدراسي 2015 - 2016 فتح قسم 
وعدد  االجتماعية  والعلوم  الهندسة  لفروع 
من املعاهد املتوسطة باللغة العربية، على أن 
سوريون  أكاديميون  فيها  التدريس  يتولى 
ــــي هــــــذا اإلطــــــــــار، يــــوضــــح جـــالل  الجـــــئـــــون. فـ
ــادة الــرســم  الـــديـــن الــخــانــجــي، وهـــو أســـتـــاذ مــ
الــهــنــدســي فــي كلية الــهــنــدســة املــدنــيــة وكلية 
 الشهادات التي تمنح هي 

ّ
هندسة التغذية، أن

كبيرة،  »بعد جهود  يقول:  شهادات نظامية. 
وافـــقـــت الــحــكــومــة الــتــركــيــة وجـــامـــعـــة غـــازي 
عقبة  لتجاوز  عــربــي،  قسم  فتح  على  عنتاب 
السوريني  الــطــالب  ومــســاعــدة  التركية  اللغة 
املــاديــة بتعلم  الــذيــن ال تسمح لهم ظــروفــهــم 
لتعزيز  اإلنجليزية، وأيضًا  أو  التركية  اللغة 
فكرة العودة إلى البالد بالنسبة إلى الشباب 
وإبعاد فكرة الهجرة عنهم. وشمل ذلك كليات 
التغذية وهندسة  املدنية وهندسة  الهندسة 
الــكــهــربــاء واملــيــكــانــيــك، الــتــي تــضــّم نــحــو 150 
الــرســوم خالل  املنتظر تخفيض  طالبًا. ومــن 
األعـــــــوام املــقــبــلــة، عــبــر الـــحـــصـــول عــلــى منح 
خارجية. ونسعى إلى نشر هذه التجربة في 
 وزارة 

ّ
الجامعات الحدودية األخرى«. ُيذكر أن

قــّدمــت منحًا للطالب  الــهــولــنــديــة  الــخــارجــيــة 
السوريني في هذه الجامعة.

تكاليف الدراسة
الجامعية  األقــســاط  تكاليف  زالــت تغطية  ما 
مـــــن أبــــــــرز املــــشــــاكــــل الــــتــــي تـــــواجـــــه الــــطــــالب 
الــســوريــني، األمــر الــذي يضطرهم إلــى العمل 
على  سلبًا  ينعكس  بالتالي  الـــدراســـة،  أثــنــاء 

إسطنبول ـ باسم دباغ

تــحــّولــت الــجــامــعــات الــتــركــيــة إلــى 
قــبــلــة أولــــــى لـــلـــشـــبـــاب الـــســـوريـــني 
تحصيلهم  إكـــمـــال  فـــي  الـــراغـــبـــني 
الجامعي. ويأتي ذلك لعدد كبير من األسباب، 
فــــي مـــقـــّدمـــتـــهـــا الـــتـــســـهـــيـــالت الـــتـــي تــمــنــحــهــا 
)عمومًا(  األجانب  للطالب  التركية  الحكومة 
الراغبني في االنضمام إلى الجامعات التركية، 
وكـــذلـــك عــلــى خــلــفــّيــة بــرنــامــج املــنــح الــتــركــيــة 
إلى  الــذي تقدمه الحكومة سنويًا، باإلضافة 
جامعة  فــي  العربية  باللغة  قسم  اســتــحــداث 
أســاتــذة  فيه  الــتــدريــس  يتولى  غـــازي عنتاب 
ســـوريـــون.  أيــضــًا، أعــلــنــت الــحــكــومــة التركية 
ــاعـــدات مــالــيــة  أخـــيـــرًا عـــن بـــرنـــامـــج ملــنــح مـــسـ
شهرية للطالب السوريني في الجامعات من 
 اإلقامة املؤقتة، بالتعاون 

ّ
الحاصلني على حق

مع االتحاد األوروبي.
بــحــســب إدارة الــتــعــلــيــم الــتــركــيــة، وصـــل عــدد 
الطالب األجانب في الجامعات التركية للعام 
الدراسي 2014 - 2015 إلى 72 ألفًا، األمر الذي 
ل ارتفاعًا كبيرًا فــي عــدد هــؤالء الــذيــن لم 

ّ
يمث

يكونوا يتجاوزون ثالثني ألفًا في عام 2011. 
وتـــبـــدو ســيــاســة الـــقـــوة الــنــاعــمــة واضـــحـــة في 
توزيع الطالب، إذ يحتل األذريــون والتركمان 
بــســبــب الــلــغــة املــشــتــركــة رأس قــائــمــة الــطــالب 
األجانب، مع  10 آالف و683 طالبًا أذريًا وتسعة 
السوريون   

ّ
يحتل بينما  تركمانيًا،  و92  آالف 

طالبًا،  و60  آالف  مــع خمسة  الــثــالــثــة  املــرتــبــة 
يليهم اإليرانيون مع ثالثة آالف و672 طالبًا، 
ومن ثّم العراقيون مع ثالثة آالف و33 طالبًا، 
والقرغيزيون  طالبًا،   1826 مــع  واليونانيون 
مع 1819 طالبًا، والكازاخيون مع 1799 طالبًا، 

والكوسوفيون مع 1023 طالبًا.

كيف الحصول على مقعد جامعي؟
ــن الـــتـــســـهـــيـــالت الـــكـــبـــيـــرة فــي  ــ ــم مـ ــ ــرغـ ــ عـــلـــى الـ
الـــســـوريـــني  ــطــــالب  الــ الـــتـــحـــاق   

ّ
أن إال  تـــركـــيـــا، 

، باستثناء 
ً
الــجــامــعــات ال يــبــدو ســـهـــال بــهــذه 

منحة  على  الحصول  استطاعوا  محظوظني 
باإلضافة  تشمل  الــتــي  التركية  الحكومة  مــن 
إلى تغطية مصاريف املعيشة والسكن، تغطية 

نفقات تعليم اللغة التركية ملّدة عام كامل.
يعاني الشباب السوريون من مشاكل عديدة 
شهادة  مقّدمتها  فــي  مقعد،  على  للحصول 
األكــبــر من  الــعــدد  إذ يفضل  العامة،  الثانوية 
السوريني االلتحاق بالثانويات التي تعتمد 
الشهادة الثانوية الليبية في تركيا، على تلك 
التي تقدم شهادة الحكومة السورية املؤقتة 
التابعة لالئتالف املعارض، إذ األولى شهادة 
مــعــتــرف بــهــا دولـــيـــًا وكـــذلـــك فـــي تــركــيــا. إلــى 
ذلـــك، يضطر الــطــالــب الــســوري بــعــد تخرجه 
إلى تحّمل تكلفة دورات اللغة التركية )نحو 

طالب 
الجئون

سوريّون يبحثون 
عن مقعد 

دراسّي في تركيا

تحّدي  قرّروا  الذين  السوريّون  الشباب  هم  كثيرون 
في  اللجوء.  بلدان  في  دراستهم  ومتابعة  واقعهم 
على  وأصرّوا  االستسالم  رفضوا  الذين  من  عيّنة  تركيا، 

التمّسك بمستقبلهم األكاديمي على أقّل تقدير

قبل عشرة أعوام، 
انطلقت تجربة المرشدات 
الدينيات في المغرب، مع 
تخريج أّول دفعة تدرّبت 
على علوم القرآن والسنّة 

والشريعة، باإلضافة إلى 
علوم عصرية أخرى مثل 
إدارة األعمال واالقتصاد 

وعلَمي النفس 
واالجتماع

مرشدات دينيات يحاربن التطّرف في المغرب

ثّمة طالب محظوظون 
استطاعوا الحصول على 

منحة من حكومة تركيا

قسم باللغة العربية 
في غازي عنتاب يدرّس 

فيه أساتذة سوريون

التجربة نجحت من خالل 
تعليم الدين الوسطي 

للمغاربة رجاًال ونساء

500 مرشدة دينية حتى 
اليوم، يبذلن جهودًا 

لمحاربة الفكر المتطّرف

1819
مجتمع

الرباط  ـ حسن األشرف

يــحــارب املــغــرب ظــاهــرة الــتــطــّرف الــديــنــي في 
البالد، بصيغة املؤنث. ويدّرب شابات ونساء 
مــتــعــلــمــات كـــمـــرشـــدات ديـــنـــيـــات، فــيــحــاولــن 
ــد أو  ــاجـ ــّيــــة« ســــــواء فــــي املـــسـ نـــشـــر »الــــوســــطــ
داخــــل الــســجــون وفـــي عــديــد مـــن املــؤســســات 
والفضاءات األخرى، وذلك بهدف إبعاد شبح 

التطّرف والتشّدد عن الشباب.
نــــورة شــمــس الـــديـــن مـــرشـــدة ديــنــيــة، مـــن بني 
خــّريــجــات األفـــــواج األولــــى مــن مــعــهــد محمد 
لـ »العربي  السادس لألئمة في الرباط، تقول 
 »تجربة املرشدات الدينيات عرفت 

ّ
الجديد« إن

الدين  بــاهــرًا، ســـواء مــن خــالل تعليم  نجاحًا 
ــاء، أو عبر  الــوســطــي لــلــمــغــاربــة رجـــــااًل ونـــسـ
محاربة األمية املتفشية في أوساط النساء في 
املساجد«. تضيف: »أعمل إلى جانب زميالت 
الــديــن اإلسالمي  فــي مجال تلقني تعاليم  لــي 
معانيه  وتوضيح  ومحببة،  بسيطة  بطريقة 
الــســامــيــة واملـــســـاملـــة لــجــمــهــور املــســتــفــيــديــن، 

أو مرضى،  أو مصلني  أكــانــوا سجناء  ســـواء 
الــتــي تعمل  ــــدوا فــي مختلف األمـــاكـــن  أو ُوجـ
إيصال  الدينيات على  املــرشــدات  من خاللها 
تتلقاه  ما   

ّ
أن وتتابع   .»

ّ
 ورسائلهن

ّ
دروســهــن

املرشدة الدينية من معارف ومهارات، تتعلق 
وعلم  النفس  علم  فــي  رئيسية  بمبادئ   

ً
مثال

االجتماع لتمنحها قدرة على مواجهة أفكار 
الــيــأس والـــشـــّك، وتــعــويــضــهــا بــأفــكــار الــرضــا 
والقناعة والجزم بأهمّية الوسطية في الدين 

والبعد عن الغلو والتشدد«.
لـ»العربي  فتقول  وردي،  فاطمة  املرشدة  أّمــا 
 »دور املرشدات الدينيات ينصّب 

ّ
الجديد« إن

أساسًا على محاربة التطّرف بني الشباب من 
الجنسني، اعتمادًا على لغة الحوار وتبسيط 
ــيـــح خـــطـــورة  األفــــكــــار ومـــنـــاقـــشـــتـــهـــا، وتـــوضـ
ــتـــطـــرف املـــفـــضـــي إلـــــى الـــعـــنـــف واإلرهــــــــاب،  الـ
واالبـــــتـــــعـــــاد عـــــن لــــغــــة الــــتــــوجــــيــــه واألوامــــــــــر 

والنواهي«.
فــــي الـــســـيـــاق ذاتـــــــه، يــشــيــر مـــصـــدر مـــســـؤول 
فـــي وزارة األوقـــــاف والـــشـــؤون اإلســالمــيــة لـ 

 »املــــغــــرب نجح 
ّ
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، إلــــى أن

بــشــكــل كــبــيــر فـــي نــشــر االعـــتـــدال والــتــســامــح 
ــنـــني، خــصــوصــًا فــئــة الــشــبــاب،  وســــط املـــواطـ
في خضم ثــورة املعلوماتية وعــدوى األفكار 
 بــرنــامــج 

ّ
الــهــدامــة واملـــتـــطـــّرفـــة«، مــوضــحــًا أن

ــق الــبــاحــث املــغــربــي الــدكــتــور 
ّ
مــن جــهــتــه، يــعــل

مـــحـــمـــد الــــــزهــــــراوي عـــلـــى مــــوضــــوع تــجــربــة 
 إنها 

ً
املـــرشـــدات الــديــنــيــات فــي الـــبـــالد، قــائــال

ــــارب الـــــــرائـــــــدة فـــــي الــــوطــــن  ــــجـ ــتـ ــ »مـــــــن بـــــني الـ
الــعــربــي واإلســـالمـــي، وقـــد جـــاءت فــي سياق 
استراتيجية الدولة الرامية إلى إعادة هيكلة 
مــن تمدد  الــحــّد  الــديــنــي، بغية  الحقل  تدبير 
الــجــهــادي ومــحــاصــرة ظــاهــرة انتشار  الفكر 

التيارات اإلسالمية املتطرفة«.
 
ّ
ويــوضــح الــزهــراوي لـــ »الــعــربــي الــجــديــد« أن

إنتاج  حلقات  استكمال  على  عملت  الــدولــة 
ــــالل الـــســـعـــي إلـــى  »مـــتـــدخـــلـــني جـــــــدد«، مــــن خـ
املــرشــدات والواعظات  إنتاج فئة جديدة من 
بعلوم  وامللمات  الشرعية  الثقافة  صاحبات 
العصر وتقنياته، في إطار محاولة عصرنة 
الـــشـــأن الــديــنــي وجــعــلــه أكــثــر انــفــتــاحــًا على 

الشرائح املجتمعية األخرى«.
املرشدات  »تجربة   

ّ
أن على  الزهراوي  ويؤّكد 

وظائف  ثــالث  تحقيق  في  نجحت  الدينيات 
الفتوى  تقريب  األولــى هي  الوظيفة  جديدة. 

إلى شريحة عريضة من املجتمع بانسيابية 
 »الـــفـــتـــاوى 

ّ
ــبــــر«، مــشــيــرًا إلــــى أن ــة أكــ ومــــرونــ

املــرشــدات تحقق  املقّدمة مــن طــرف  الدينية« 
ني. الهدف األول يتمثل في »إعادة 

َ
هدفني اثن

العلمية  كفاءتها  وتكريس  للمرأة،  االعتبار 
وأهــلــيــتــهــا الــتــي أقــرهــا اإلســــالم فــي املسائل 
ــا الــهــدف  املــرتــبــطــة بــالــعــلــوم الـــشـــرعـــيـــة«، أمــ
الثاني فهو »عملي إجرائي يتجّسد في رفع 
الــحــرج عــن الــنــســاء فــي الــعــديــد مــن القضايا 

الحساسة«.
 »الوظيفة الثانية تتمثل 

ّ
يتابع الزهراوي أن

فــي تــجــاوز الــصــورة النمطية الــســائــدة التي 
تــعــّد املــســجــد فــضــاء حــكــرًا عــلــى الـــرجـــال في  
املسائل املرتبطة بمجاالت اإلرشاد والوعظ«. 
الثالثة، فهي تصحيح األفكار  أّما »الوظيفة 
والــــتــــصــــّورات املــغــلــوطــة الـــتـــي تــكــّونــت لــدى 
بــعــض الـــنـــســـاء، نــتــيــجــة الـــفـــتـــاوى املــتــشــددة 
الصادرة عن بعض املتطرفني. وقد ساهمت 
املرشدات الدينيات في تقريب فئات عريضة 

من النساء خصوصًا في القرى«.

ــرًا في  ــ املـــرشـــدات الــديــنــيــات حــقــق قــســطــًا وافـ
محاربة التطّرف.

 »مــنــذ عـــام 2006، 
ّ
ويــتــابــع املــصــدر نــفــســه أن

بعد  دينية  مرشدة  تتخّرج سنويًا خمسون 
 تـــدريـــبـــًا شــرعــيــًا وعـــصـــريـــًا يــواكــب 

ّ
تــلــقــيــهــن

املــســتــجــدات فــي املــجــتــمــع، ويـــراعـــي عقليات 
شــبــابــه املــتــأثــرة بــالــتــكــنــولــوجــيــات املــتــطــورة 
 »أكــثــر 

ّ
ــاءات املــفــتــوحــة«. يــضــيــف أن ــفـــضـ والـ

مــن 500 مــرشــدة دينية تــخــّرجــت خــالل هذه 
ــا يــعــنــي جــيــشــًا مـــن املــتــعــلــمــات  ــنـــوات، مـ الـــسـ
ــة الـــفـــكـــر  ــــي يــــبــــذلــــن جـــــهـــــودًا ملــــحــــاربــ ــــواتـ ــلـ ــ الـ

املتطرف«.
املـــرشـــدة الدينية   »لــغــة 

ّ
ويــوضــح املــصــدر أن

وأسلوبها يختلفان بني مقام وآخر. طريقتها 
في إيصال رسائلها وخطابها داخل املسجد 
تختلف عن طريقتها ولغتها داخل السجون 
 أو في مراكز اعتقال األحـــداث«. ويشّدد 

ً
مثال

 »تــكــيــيــف لــغــة الــتــواصــل مــع الــفــئــات 
ّ
عــلــى أن

املستهدفة أمر ضروري إلنجاح مهام املرشد 
الديني«.

تحصيلهم العلمي. وقد يضطرهم في أحيان 
الجامعة،  إلــى  انتسابهم  تعليق  إلــى  كثيرة 
لعدم قدرتهم على تسديد هذه األقساط التي 
َعّد باهظة بالنسبة إلى أكثرية الطالب وفقًا 

ُ
ت

ألوضاعهم املادية الصعبة.
آية محمد طالبة في قسم الكيمياء في جامعة 
ها استطاعت الحصول 

ّ
غازي عنتاب، تخبر أن

على مقعد »وأنــا اآلن في السنة التحضيرية 
الـــتـــي تــشــمــل الــلــغــة الـــتـــركـــيـــة. لـــم أتـــمـــّكـــن من 
الــفــصــل األول وقــيــمــتــه 1281  قــســط  تــســديــد 
لــيــرة )450 دوالرًا( حــتــى األســابــيــع األخــيــرة 
منه«. هي تشعر »بقلق كبير، إذ ال أعــرف إن 
كانت عائلتي قادرة على تأمني قسط الفصل 
فــي ظل  لكن  املبلغ بسيطًا،  يبدو  قــد  الثاني. 
ــيـــة الــكــبــيــرة  ــالـ ــاء املـ ــ ــبـ ــ وضـــعـــنـــا املـــــــادي واألعـ
 هــذا املبلغ 

ّ
فــإن املفروضة على عاتق والـــدي، 

الطالب  »ُيعفى  أن  آيــة  وتــأمــل  للغاية«.  كبير 
السوريون من دفع األقساط أو تخفيضها«.

مــن جــهــتــه، يــشــيــر ريــــاض، وهـــو طــالــب علم 
ـــه بــات يفّكر 

ّ
نفس فــي جامعة أنــقــرة، إلــى أن

جـــديـــًا فـــي وقــــف الــــدراســــة. ويـــقـــول: »أشــعــر 
بضغط كبير. عائلتي كبيرة وال أحد يعمل 
فـــي املـــنـــزل ســــوى أخــــي وأنــــــا. وإلـــــى جــانــب 
ــات الــعــمــل في  تـــأمـــني الــقــســط الــجــامــعــي، بــ
هـــذه الــظــروف بــالــتــزامــن مــع الـــدراســـة عبئًا 
كبيرًا علّي«. يضيف: »لم أعرف بأمر املنحة 
األوروبــــيــــة الــتــركــيــة الـــجـــديـــدة إال مــتــأخــرًا، 

وأتمنى الحصول عليها في العام املقبل«.

عقبة اللغة التركية
تــبــقــى الــلــغــة الــتــركــيــة عــقــبــة كــبــيــرة بالنسبة 
ــــى الــــطــــالب الــــســــوريــــني، وهـــــــذا مــــا يـــؤكـــده  إلــ
عــلــي، وهـــو طــالــب هــنــدســة مــدنــيــة فــي القسم 
ـــه اختار 

ّ
الــعــربــي فــي جامعة عــنــتــاب. يــقــول إن

هــذا القسم ألنــه رأى صعوبة كبيرة في تعلم 
ــهــا »مختلفة عن 

ّ
أن الــتــركــيــة، مــوضــحــًا  الــلــغــة 

تــمــامــًا، وجــدت  لــهــا منطق مختلف  الــعــربــيــة. 
من  الرغم  على  استيعابه  في  كبيرة  صعوبة 
التحّدث  أستطيع  اليوم،  العديدة.  محاوالتي 
 الــدراســة 

ّ
بها فــي الــشــارع بالحّد األدنـــى، لكن

العربية  باللغة  اخترتها  لــذلــك  مختلف.  أمــر 
 التكاليف أعلى«. يضيف: »ال 

ّ
على الرغم من أن

أخفي قلقي من مستقبل شهادتي، خصوصًا 
 
ً
أمــرًا مستحيال باتت  أوروبـــا  إلــى  الهجرة   

ّ
أن

ــا لــم أرغــــب فــيــهــا مــنــذ الــبــدايــة. وفـــي حــال  وأنــ
استمرت الحرب في سورية إلى حني تخرجي، 
 أنني سوف أعاني من مشاكل كبيرة في 

ّ
أظن

إيجاد فرصة عمل في تركيا«.
مــن جــهــتــه، يــقــول مــنــذر وهـــو طــالــب فــي كلية 
يعيش  ــه 

ّ
إن إسطنبول،  جامعة  فــي  االقتصاد 

ــاَمــــني ونـــصـــف الـــعـــام  فــــي إســـطـــنـــبـــول مـــنـــذ عــ
 
ّ
تقريبًا ويتحّدث التركية بطالقة اليوم، »لكن

الدراسية األولــى كانت كارثية بكل ما  السنة 
تعنيه الكلمة من معنى«.

تمييز عنصري
ــثــــر الــــطــــالب الــــســــوريــــني، الـــذيـــن  يـــجـــمـــع أكــ

 التمييز 
ّ
التقتهم »العربي الجديد«، على أن

الــعــنــصــري هـــو مـــمـــارســـة شــائــعــة مـــن قبل 
الــطــالب اآلخــريــن وعــدد كبير مــن األســاتــذة 
الجامعيني األتــراك. يقول هالل وهو طالب 
في جامعة غازي عنتاب: »لم أستطع تعديل 
موادي، واضطرت إلى دراسة االقتصاد منذ 
البداية بعدما كنت في سنتي األخيرة في 
ا ندرس 

ّ
جامعة حلب«. يضيف: »عندما كن

قّدمنا شكاوى  الجامعة،  في  التركية  اللغة 
ــا عــلــى  ــنـ ــدم قـــدرتـ ــ ــول عـ ــ عــــــّدة لــلــجــامــعــة، حـ
أّيــة استجابة.  اللغة، مــن دون  فهم مــدّرســة 
عّينت  الفصل،  دخــول  عــن  توقفنا  وعندما 
اإلدارة خريجًا جديدًا لتعليمنا، كان أسوأ 
»يتعاملون  ويتابع:  السابقة«.  املدّرسة  من 
 ما 

ّ
ــأن ــ مــعــنــا أحــيــانــًا مـــن مــنــظــور فـــوقـــي، كـ

نحصل عــيــه هــو إحــســان مــنــهــم. أنـــا أســـّدد 
أّيــة مساعدة   

ّ
أتلق الجامعية، ولم  أقساطي 

باللغة  عــدم معرفتنا  ربما  أحــد.  مــن  مالية 
التركية هو الحاجز في التواصل«. يقاطعه 
: »ال 

ً
قــائــال الكلية،  فــي  الــوهــاب، زميله  عبد 

 ذلـــك. أنــا أتــحــّدث التركية بــطــالقــة، مذ 
ّ
أظـــن

الهندسة.  كلية  في  الثانية  السنة  في  كنت 
ــات فـــي الــتــعــامــل مع  ــ لــكــنــنــا نــعــانــي مـــن أزمـ
بأننا نسرق  فــكــرة  لديهم  األتــــراك.  الــطــالب 
 هذا 

ّ
أن الرغم من  الدراسية، على  مقاعدهم 

منا   
ّ

لــكــل ننافسهم،  ال  نحن  حقيقيًا.  ليس 
مفاضلته الخاصة«. أّما محمد، وهو طالب 
إعالم في جامعة مرسني، فيقول: »تختلف 

الـــعـــنـــصـــريـــة تــــجــــاه الــــســــوريــــني بـــاخـــتـــالف 
الــخــلــفــيــة املــذهــبــيــة والــديــنــيــة والــســيــاســيــة 
للطالب التركي. نجد ترحيبًا كبيرًا من قبل 
واملتدّينني  والتنمية  العدالة  حــزب  أنصار 
عـــمـــومـــًا، لــكــنــنــا نــــواجــــه تـــمـــيـــيـــزًا مــــن قــبــل 
بـــعـــض الــــطــــالب واألســـــاتـــــذة املــنــتــمــني إلـــى 
األقليات  إلــى  أو  التركية  املــعــارضــة  أحـــزاب 
ويستدرك  تــركــيــا«.  فــي  والقومية  املذهبية 
 »الــتــعــمــيــم أمـــر خــاطــئ، األمــــور تختلف 

ّ
أن

من شخص إلــى آخــر«، مضيفًا »كلما أتقن 
أكبر،  ترحابًا  القــى  التركية،  اللغة  السوري 

وهذا ما يغفله سوريون كثر«.

تحقيق

غزة ـ إيمان عبد الكريم

على بعد مائة متر من السياج الفاصل 
ــلـــي  ــيـ ــرائـ ــيــــده االحـــــتـــــالل اإلسـ الـــــــذي شــ
أقصى شمال قطاع غزة، تحديدًا شرق 
أبــو عاطف  بلدة بيت حــانــون، يحصد 
وهــدان محصوله من القمح. في أرضه 
التي تمتّد على مساحة أربعة دونمات، 
ينسى تعبه ويعّبر عن سعادته بالحلم 
الذي تحقق بعد 15 عامًا. يقول: »كنت 
ع إلــى أرضـــي. لــم أكن 

ّ
أقــف بعيدًا ألتطل

أبكي،  االقــتــراب منها. كنت  قـــادرًا على 
ــّي. 

َ
ــى أن أسقيها مــن دمـــوع عــيــن

ّ
وأتــمــن

اليوم، بيَدي أجني قمحها بفرح«.
هذا العام، بتنسيق من اللجنة الدولية 
بلدة  مــزارعــو  تمّكن  األحــمــر،  للصليب 
ــي مـــحـــاصـــيـــل  ــنــ ــن جــ ــ ــون مــ ــ ــانــ ــ ــيــــت حــ بــ
أراضــيــهــم الــتــي كــانــت قــــوات االحــتــالل 
اإلســرائــيــلــي قــد منعتهم مــن االقــتــراب 
للسياج  املــحــاذي  ملوقعها  نــظــرًا  منها، 
املراقبة  أبـــراج  هــنــاك، تنتشر  الــفــاصــل. 
ــات قــــوات االحــتــالل  ــ ــ الــعــســكــريــة ودوريـ
 من 

ّ
التي تباشر إطالق النار باتجاه كل

يتحّرك على مقربة من السياج.
ــــني، هــــذه لحظة  ــزارعـ ــ بــالــنــســبــة إلــــى املـ
تــاريــخــيــة بــعــد جــهــود حــثــيــثــة بذلتها 
ــنـــة الــــدولــــيــــة لـــلـــصـــلـــيـــب األحـــمـــر  ــلـــجـ الـ
واتصاالت مكثفة بينها وبني الجهات 
اإلسرائيلية املعنّية. في يناير/ كانون 
ــح لـــلـــمـــزارعـــني  ــمــ ــانــــي املـــــاضـــــي، ُســ ــثــ الــ
ــاعــــات مــــن أجـــل  بــــدخــــول أراضــــيــــهــــم ســ
»كنت  وهـــدان:  يخبر  بالقمح.  زراعتها 
أتــابــع نــمــّو مــحــصــولــي مــن بــعــيــد، غير 
ق 

َ
طل

ُ
قادر على االقتراب من أرضي. قد ت

الـــنـــار مـــن األبـــــراج الــعــســكــريــة مــبــاشــرة 
عــلــى أّي شـــيء يــتــحــرك فــي املــكــان. كــان 
بالتالي  لحياتنا،  تــهــديــدًا  يــشــّكــل  هـــذا 

يحرمنا من مصدر رزقنا الوحيد«.
منذ عام 2001، حرم االحتالل املزارعني 
ــف منطقة 

ّ
مــن دخـــول أراضــيــهــم إذ صــن

الــــحــــدودي »عــســكــريــة مغلقة  الــســيــاج 
ــة  ــبــ ــراقــ ــزة املــ ــ ــهــ ــ ــر أجــ ــ ــشـ ــ وخـــــــطـــــــرة«، ونـ
اإللــكــتــرونــيــة الــحــديــثــة، بــاإلضــافــة إلــى 
ــه تـــرصـــد الـــحـــدود  تــســيــيــر دوريـــــــــات لــ
بـــاســـتـــمـــرار ملـــنـــع أي »مـــحـــاولـــة تــســلــل 
ولـــدرء أي خطر مرتبط  مــشــروعــة  غير 

بعمليات عدائية«.
يــــقــــول وهـــــــــدان وهــــــو مـــنـــهـــمـــك بــجــنــي 
مــحــصــولــه،  »عـــلـــى الـــرغـــم مـــن الــفــرحــة 
 ثــّمــة خوفًا 

ّ
الــكــبــيــرة بــهــذا الــيــوم، إال أن

ــدر الـــقـــوات اإلســرائــيــلــيــة.  وقــلــقــًا مـــن غــ
كــذلــك، ال نعرف متى نعود مــّرة أخــرى 
إلــــى أراضـــيـــنـــا. هـــي مــلــكــنــا ومــــن حقنا 
الـــعـــودة إلــيــهــا ودخـــولـــهـــا وقــــت نــشــاء. 
ومهما فعل االحتالل، لن نتخلى عنها 

أبدًا«.
أبو أحمد الكفارنة رّب أسرة من 12 فردًا، 
ال يعرف مهنة أخرى غير الزراعة التي 
ه الــذيــن يساعدونه دومــًا.  وّرثــهــا أبــنــاء
هو يملك خمسة دونمات في بلدة بيت 
ــانـــون، تــبــعــد 150 مــتــرًا عـــن الــســيــاج  حـ
الفاصل. يقول: »نزرع أرضنا بالخفاء. 
ــبـــوع، حــاولــنــا الـــدخـــول لتفقد  قــبــل أسـ
مـــحـــصـــول الـــقـــمـــح لـــكـــن اإلســرائــيــلــيــني 
ــراج. كثيرًا  األبــ مــن  الــنــار  أطلقوا علينا 
ر تنسيق 

ّ
لنا، لعدم توف ما يحدث هــذا 

ه وباقي 
ّ
مسبق للدخول«. ويشير إلى أن

ــــني الــــذيــــن يـــمـــلـــكـــون األراضـــــــي  ــزارعــ ــ املــ
عــلــى حـــدود شــمــال الــقــطــاع، فــي حاجة 
إلى  الــوصــول  لهم  إلــى تنسيق يضمن 
أراضيهم والعمل فيها من دون خوف، 

اإلسرائيلية  القوات  من  إذن  انتظار  أو 
تعطيه للصليب األحمر.

ــا إلحــصــاءات خــاصــة باملؤسسات 
ً
وفــق

 
ّ
العاملة في الزراعة في قطاع غزة، فإن

الـــحـــدوديـــة يحظر  األراضــــــي  مـــن   %25
على املــزارعــني العمل فيها، األمــر الذي 
ــــر بــشــكــل كــبــيــر عــلــى حــيــاة املــزارعــني 

ّ
أث

ــم مــــــن مـــــصـــــدر رزقـــــــهـــــــم، فــي  ــ ــهـ ــ ــرمـ ــ  وحـ
ظـــل األوضـــــاع املــتــرديــة الــتــي يعيشها 
القطاع وانــعــدام فــرص العمل وارتــفــاع 

معدالت الفقر.
وكانت اللجنة الدولية للصليب األحمر 
 مــزارعــي قطاع 

ّ
قــد أعلنت فــي بــيــان، أن

ة في املنطقة الحدودية الواقعة بني 
ّ
غز

100 و300 مــتــر، تــمــّكــنــوا مــن الــوصــول 
ــى أراضـــيـــهـــم بــعــد 15 عــامــًا.  مـــجـــددًا إلــ
ــة اإلعــــالمــــيــــة بـــاســـم  ــدثـ ــتـــحـ ــيـــر املـ ــشـ وتـ
الجهود   

ّ
أن إلــى  زقـــوت،  اللجنة، سهير 

الــكــبــيــرة الــتــي ُبــذلــت قــد جــنــت ثمارها 
وأعـــــادت لــلــمــزارعــني بــعــضــًا مــن حقهم 
في حصاد أراضيهم. تضيف: »أجرينا 

ــر عــلــنــيــة مــــع الــســلــطــات  ــيـ حــــــــــوارات غـ
ة ومــــع الــســلــطــات اإلســرائــيــلــيــة 

ّ
فـــي غــــز

فت 
ّ
لتسهيل وصول املزارعني، كذلك كث

الحصاد  مــوســم  فــي  وجــودهــا  اللجنة 
ملراقبة سير العمل فيه وضمان سالمة 

املزارعني«.
من  تمّكنت  اللجنة   

ّ
إن زقـــوت،  وتــتــابــع 

إعادة ألف هكتار من األراضي الزراعية 
الــعــدوان اإلسرائيلي  الــقــطــاع، منذ  فــي 
األخير، ومن مساعدة نحو ثالثة آالف 
ـــزارع فـــي املــنــطــقــة الـــحـــدوديـــة، حيث  ــ مـ
يقع ثلث أراضي القطاع الزراعية التي 
اللجنة سّهلت   

ّ
أن ته. وتوضح 

ّ
َعّد سل

ُ
ت

إخــــــالء املــنــطــقــة مــــن مــخــلــفــات الـــحـــرب 
في  الــقــطــاع  على  األخــيــرة  اإلسرائيلية 
بــاملــعــدات  األرض  وتــســويــة  عـــام 2014، 
وحراثتها وزراعتها بالقمح في يناير/ 
كــانــون الــثــانــي املـــاضـــي، لــيــحــني موعد 
 »كـــــل مــا 

ّ
حـــصـــدهـــا الــــيــــوم. وتــــؤّكــــد أن

يــحــتــاجــه الــســّكــان هــنــا، هــو إعــطــاؤهــم 
الفرصة لبناء حياتهم من جديد«.

يحصدون أرضهم بعد 15 عامًا

يعاينان األراضي الزراعيّة )إيمان عبد الكريم(

بعد الحصاد )إيمان عبد الكريم(

يحاولن نشر »الوسطيّة« 
في المساجد وغيرها 

)فرانس برس(

)Getty( إصرار على الدراسة ولو في بلد اللجوء

بعد 15 عامًا، تمّكن 
مزارعون في غزّة من 
الوصول إلى أراضيهم 

في المنطقة 
الحدودية بعد جهود 
من قبل اللجنة الدوليّة 

للصليب األحمر
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قضايا

جاء انتخاب 
البريطانيين 
الباكستاني األصل 
المسلم صادق خان 
عمدة للعاصمة 
لندن دليال جديدًا 
على قيم الحداثة 
والمواطنة في 
الديمقراطيات 
األوروبية، األمر 
الذي دّل عليه قبل 
ذلك اختيار المغربي 
األصل المسلم أحمد 
بوطالب عمدة 
روتردام في هولندا

خان في لندن بعد بوطالب في 
روتردام... الهوية ليست حاسمة

دونالد ترامب ودرس صادق خان

قوة التسامح
والديمقراطية وقيم الحداثة

عبد الصمد بن شريف

الجديد، صادق  لندن  أراد عمدة 
ــان، فـــي حــفــل تنصيبه يـــوم 7  خــ
مايو/أيار الجاري، إبراز الطابع 
الــتــاريــخــي النــتــصــاره. لــذلــك افــتــتــح الحفل 
بــقــولــه اســـمـــي »صــــــادق خـــــان، وأنـــــا عــمــدة 
لندن«. هناك من رأى في كالمه تعبيرًا عن 
نشأ  الـــذي  الباكستاني  املهاجر  ابــن  فــرحــة 
ــرتــه الــبــلــديــة، مــع بــاقــي أفــراد 

ّ
فــي مسكن وف

ــه. وهـــنـــاك مـــن رأى فـــي ذلــــك طــريــقــة  ــرتــ أســ
ضــمــنــيــة إلظــــهــــار هـــويـــتـــه مـــســـلـــمـــا، وهــــذه 
ــارت اهــتــمــام وســائــل  ــ الــنــقــطــة هـــي الـــتـــي أثــ
اإلعـــــــالم األوروبـــــيـــــة واألمـــيـــركـــيـــة، غـــيـــر أن 
الشكوك والتأويالت  صادق خان، ولتبديد 
املاكرة، قال  العنصرية  املغرضة والــقــراءات 
ــا بــريــطــانــي وأوروبـــــــي وإنــجــلــيــزي من  ــ »أنـ
ديانة إسالمية، ومــن أصــل آسيوي وبــإرث 

باكستاني. أنا أب وزوج«.
أمـــــام هــــذا الـــتـــحـــول الـــنـــوعـــي فـــي ســـيـــرورة 
اإلشـــادة  تحسن  ديمقراطية،  تجربة  أعـــرق 
بـــالـــوجـــه اآلخـــــر لــلــمــمــلــكــة املـــتـــحـــدة، والــتــي 
ــاء  ــتـ ــفـ ــتـ ــم الــــحــــمــــلــــة لـــتـــنـــظـــيـــم اسـ ــــي خــــضــ فــ
ـــول انــســحــابــهــا أو بــقــائــهــا فـــي االتـــحـــاد  حـ
األوروبـــي، وفــي ظل تصاعد املــد الشعبوي 
في عدد من دول أوروبــا، وانتشار املشاعر 
املـــعـــاديـــة لــلــمــهــاجــريــن، والـــنـــزعـــة الــوطــنــيــة 
املــنــغــلــقــة، واملــنــطــويــة عــلــى نــفــســهــا، اخــتــار 
الناخبون في عاصمتها التفاؤل واالنفتاح، 
وانتصروا للتنوع والتسامح، وهو اختيار 
غــيــر مـــســـبـــوق، حــيــث تــتــرجــم نــســبــة %57 
الــتــي صــّوتــت لــصــالــح خـــان انــتــصــارًا لهذه 

االختيارات.
وكان الفتا أن منافس صادق خان، من حزب 
املــحــافــظــن، زاك غــولــد ســمــيــث، قـــاد حملة 
شرسة، واستخدم خطابا قاسيا، ولم يتردد 
فيه في التهجم على صادق خان باعتباره 
مسلما، بل ألصق به جملة من الصفات، في 
محاولة لتشويه سمعته، وربطه بالحركات 
اإلرهابية، غير أنه كانت لسكان لندن قراءة 
العقل  غلبوا  حيث  مغاير،  وتفسير  أخــرى 
واملتوترة  الساخنة  املشاعر  على  والحكمة 
املــرتــبــطــة بــلــحــظــة االنــتــخــابــات وســيــاقــهــا، 
ــاروا األمـــــل بــــدل الــــخــــوف، والـــوحـــدة  ــ ــتـ ــ واخـ
عـــوض االنــقــســام، عــلــى غــيــر مــا ســعــى إليه 

بشكل ملحوظ مرشح املحافظن.
كشف صــادق خــان، فــي أول خطاب لــه، عن 
تــوجــهــاتــه االســتــراتــيــجــيــة وقــنــاعــاتــه، فقد 
اعــتــبــر أنـــه عــمــدة لجميع الــلــنــدنــيــن، وقــال 
ــر، بــــل هــو  ــثــ إن الــــخــــوف ال يــجــلــب أمـــنـــا أكــ
سياسة  وليست  للضعف،  الفعلي  املــصــدر 
الــخــوف مــوضــع تــرحــيــب فــي مــديــنــة لــنــدن. 
وكــان هــذا هــو رده املباشر والصريح على 

ــود مــنــظــومــة حــقــوقــيــة قــــويــــة، وتــبــقــى  ــ وجــ
ــيـــة الــتــي  ــانـــونـ ــقـ الــــقــــواعــــد الـــدســـتـــوريـــة والـ
ســـيـــزاول الــعــمــدة الــجــديــد، عــلــى أســاســهــا، 
صالحياته، والبرامج املقترحة هي العوامل 

الحاسمة في مثل هذه املعارك السياسية.
ــادق خـــان فــي لندن  تــســوق قــصــة نــجــاح صـ
أصل  مــن  الهولندي  نجاح  استحضار  إلــى 
مغربي، أحمد بوطالب، والذي يشغل حاليا 
مــنــصــب عــمــدة مــديــنــة روتـــــــردام الــعــاصــمــة 
االقتصادية لهولندا، والتي يتعايش فيها 
أزيـــد مــن 170 جنسية. وكــمــا صـــادق خــان، 
يــنــحــدر بــوطــالــب )مــوالــيــد عـــام 1971( من 
ولــد وترعرع  فقد  فقيرة،  اجتماعية  أصــول 
في قرية صغيرة في إقليم الناظور، شمال 
شرق املغرب، وكان والده إمام مسجد، قبل 
أن يــهــاجــر ســنــة 1976 إلــــى هـــولـــنـــدا، رفــقــة 
عــن تحمل مصاريف  أن عجز  أســرتــه، بعد 
الــدراســة، ولــم يكن عمره قد تجاوز خمسة 
القوية  والرغبة  الصلبة  اإلرادة  عاما.  عشر 
في فــرض الـــذات، لــدى بوطالب مّكنتاه من 
فــي حياته، خصوصا  الفــت  نجاح  تحقيق 
فـــي املـــجـــال الــســيــاســي، ولــعــب دورًا كــبــيــرًا 
ــر اغـــتـــيـــال املــخــرج  فـــي تــهــدئــة الـــنـــفـــوس، إثــ
كــوخ سنة 2004، على  فــان  الــهــولــنــدي ثيو 
ــاطـــب  ــر مــــن أصــــــل مــــغــــربــــي. وخـ ــاجـ ــهـ يــــد مـ
ــذاك: من  ــــردام مــغــاربــة هــولــنــدا آنــ عــمــدة روتـ
املــشــاركــة فــي قيم مجتمع مفتوح،  يــريــد  ال 
يتحمل  أن  عليه  الــهــولــنــدي،  املجتمع  مــثــل 
النتائج، أو أن يحزم حقائبه ويرحل، عليكم 

وا عن الصراخ بأنكم ضحايا.  وكما 
ّ
أن تكف

حسم صادق خان اختياراته األيديولوجية 
بــانــتــســابــه إلـــى حـــزب الــعــمــال الــــذي يتبنى 
فــإن بوطالب هو اآلخــر، ومنذ  اليسار،  قيم 
السياسي،  وعــيــه  لتشكل  األولـــى  اللحظات 
قــّرر االنــتــمــاء  إلــى حــزب العمال الهولندي 
الــيــســاري، وتــــدّرج، على غـــرار صـــادق خــان، 
فـــي عـــدة مــنــاصــب، مـــن مــســتــشــار صحافي 
لوزارة اإلعالم الهولندية إلى مدير مؤسسة 
الــثــقــافــات، فكاتب دولـــة في  »فــــورم« لتعدد 
الشؤون االجتماعية، فعمدة روتردام. علما 
أن الـــعـــمـــدة فـــي هـــولـــنـــدا تــعــيــنــه املــؤســســة 
املــلــكــيــة، عــلــى غــيــر عــمــدة لــنــدن الــــذي عليه 
االقــتــراع. وسبق  امتحان صناديق  اجتياز 
أن اختارت مجلة السفير الهولندية بوطالب 
شخصية العام سنة 2014، نظرا لدوره في 
تحسن صــورة مدينة روتــردام في املحافل 
ــد نــافــســه فــي ذلـــك االســتــطــالع  الــدولــيــة، وقـ
رئيس الوزراء الهولندي الحالي مارك روتة 

وامللكة السابقة بياتريكس.
ــدافــــع  ــالــــب الــــــــذي يــــؤمــــن ويــ ــل بــــوطــ ــ

ّ
ــتــــدخ يــ

عـــن مــجــتــمــع مــتــســامــح ديــمــقــراطــي يحمي 
األقليات بشكل متواصل لتنوير الرأي العام 
الصامتة  األغلبية  عــن  والــدفــاع  الهولندي، 
من املهاجرين ذوي األصول املسلمة، والتي 
مثل  فهو  تذهب ضحية سلوكات معزولة، 
صادق خان عمدة لكل سكان روتردام التي 
قــــال بــشــأنــهــا: »فــــي مــديــنــة أحـــّبـــهـــا، يقصد 
مدينة روتــردام، أرفــض أن ينام أي شخص 
في الشارع، حفاظا على الكرامة اإلنسانية«.

ــراءة الــنــمــوذجــن  مــا يــجــب مــالحــظــتــه فــي قــ
أن املــــحــــّددات الــهــويــاتــيــة والــديــنــيــة ليست 
حــاســمــة فـــي تــقــريــر مــصــيــر هــــذا الـــفـــرد أو 
أو  البريطاني  كاملجتمع  مجتمٍع  فــي  ذاك، 
الهولندي، حيث العالقة بن املواطن والدولة 
تــتــأســس عــلــى الـــحـــق والــــواجــــب، تــؤطــرهــا 
نصوص قانونية وآليات مؤسساتية. وهذا 
هو جوهر الديمقراطية واملواطنة والحداثة 
 
ً
والعقالنية، وتشّكل هذه العناصر مجتمعة

بنا كوارث 
ّ
الجدار األمني الذي يمكن أن يجن

واملذهبية  الطائفية  واالحتقانات  النعرات 
ــيـــاق انــهــيــار  ــيـــة، خـــصـــوصـــا فــــي سـ والـــعـــرقـ
الدول وتفكك بنياتها وخدماتها. وفي ظل 
غياب نقط ارتكاز أساسية كفيلة بأن تؤمن 
طفرة حضارية وديمقراطية وثقافية وثورة 
اقــتــصــاديــة واجــتــمــاعــيــة، تــضــع مجتمعات 
املــنــطــقــة الــعــربــيــة عــلــى ســكــة اإلصـــالحـــات 
واملصالحات واالنتقاالت الكبرى، بما فيها 
إرســــــاء مــصــالــحــة مـــع الـــســـيـــاق الــتــاريــخــي 
املنطقة  أن تظل  عــوض  إلــيــه،  الـــذي ننتمي 
سجينة ماٍض مقدٍس يكبح جماح االبتكار 
النقدي  والتفكير  العقل  ويشل  واالجتهاد، 
أن تصبح رهينة  املنتج والــفــعــال. وعــوض 
أنـــمـــاط تــفــكــيــر وتـــأويـــل وتــدبــيــر، تــلــغــي أي 
ــغــــالق والــتــخــلــف  إمـــكـــانـــيـــٍة لــلــقــطــع مـــع االنــ
ــه،  ــ ــواعـ ــ ــام واالســـــتـــــبـــــداد بـــكـــل أنـ ــ ــــصـ ــفـ ــ واالنـ
علما أن االنــتــمــاء إلــى الــحــداثــة أصــبــح اآلن 
ــا ومــصــيــريــا ال  ــيـ ــارًا حــتــمــيــا وأســـاسـ ــيـ ــتـ اخـ
مــفــر مــنــه. وهــــذا مــا أكــــده املــفــكــر الــتــونــســي، 
ألقاها،  محاضرة  في  الشرفي،  املجيد  عبد 
أخـــيـــرًا، فــي أكــاديــمــيــة املــمــلــكــة املــغــربــيــة في 
الرباط، فقد اعتبر أن النمط الغربي أصبح 
كــونــيــا، ووريـــــث أنـــمـــاط حــضــاريــة ســابــقــة، 
آخـــرهـــا الــحــضــارة اإلســـالمـــيـــة، حــيــث  أخــذ 
مــنــهــا جــمــيــعــهــا، لــكــنــه تـــجـــاوزهـــا، بالقطع 
املشروعية على  الدين إلضفاء  مع توظيف 
الــذي كان  الديني  القناع  املؤسسات، ونــزع 
إلى مؤسساٍت  يحجب طبيعتها، فتحّولت 
مطلقة.  وليست  نسبية،  وبالتالي،  بشرية، 
ــحــــول جـــوهـــر  ــتــ ــذا الــ ــشــــرفــــي هـــــ ــر الــ ــبــ واعــــتــ
الديمقراطية.  النظم  نشأة  وبداية  الحداثة، 
وذهـــب، فــي املــحــاضــرة نفسها، إلــى اعتبار 
مرحلة  تــجــاوزت  اإلسالمية  املجتمعات  أن 
قــبــول هـــذه الــحــداثــة أو رفــضــهــا، فــهــو يــرى 
أن علينا، إذا أردنــا أن ننخرط في التاريخ، 
 
ً
احــتــراز، معلال بـــدون  القيم  أن نتبنى هــذه 

ذلــك بــأن الــحــداثــة، على الــرغــم مــن نشأتها 
املجتمعات  لكل  فإنها صالحة  الــغــرب،  فــي 
إلــى تحقيقه  أفــقــا يسعى  الــبــشــريــة، وتمثل 
 بأن 

ٌ
الناس، متى كانوا واعن بأنها جديرة

تطبق في الواقع.
)كاتب مغربي(

املحافظن،  راودت صــفــوف  الــتــي  املــخــاوف 
تعّرض  أنــه  علما  اإلسالموفوبيا،  وأنــصــار 
مــّجــانــيــٍة وغير  تــشــهــيــٍر واتـــهـــامـــاٍت  لحملة 
مبّررة، وجهت إليه، حتى من رئيس الوزراء 

املحافظ، ديفيد كاميرون.
يــوم  خصصتها،  الــتــي  افتتاحيتها  وفـــي   
10 مــايــو/أيــار الـــجـــاري، لــفــوز صـــادق خــان 
لــومــونــد  ــنــــدن، رأت صــحــيــفــة  لــ بـــعـــمـــوديـــة 
الــفــرنــســيــة، الــرصــيــنــة واملــــؤثــــرة، أن عــمــدة 
تمّكن  ألنــه  التحية،  يستحق  الجديد  لندن 
من تحويل املعيقات إلى إمكانيات للنجاح 
ــادق خــــــان ابــــــن ســـائـــق  واالنـــــتـــــصـــــار، فـــــصـــ
املهنية  مــســاراتــه  على  وتأسيسا  الــحــافــلــة، 
واملثيرة،  الغنية  والشخصية  والسياسية 
ــات يـــجـــســـد اإلســــــــالم املــــتــــنــــور واملــنــفــتــح  ــ بــ
ــاط الــعــيــش  ــ ــمـ ــ ــنــــدمــــج فــــي الـــثـــقـــافـــة وأنـ واملــ
ــســــالح األفـــضـــل  األوروبــــــيــــــة، وهــــــذا هـــــو  الــ
والــفــعــال ملــواجــهــة الــتــطــرف اإلســالمــي، وما 
زاد في تعزيز نجومية صادق خان وقوته 
فــي كاتدرائية ســاوث ورك،  القسم  أدى  أنــه 
وهي أحد املعاقل التاريخية للمسيحية في 
أكثر من داللة  بريطانيا، في رسالة تحمل 
إلــى املــتــشــدديــن واملــتــطــرفــن، على اختالف 

مرجعياتهم وأهدافهم ومذاهبهم.
ويمكن الربط بن تألق خان وصعود نجمه 
وبن حزب العمال الذي ترشح تحت لوائه، 
فــهــذا الـــحـــزب، ونــظــرًا ملــا أصــبــح يملكه من 
وخبرٍة  وتــراكــٍم  وسياسيٍة  فكريٍة  إمكانات 
ثقافٍة  إرســاء  من  تمّكن  تنظيمي،  وتماسٍك 

ومنظومة قيٍم، تشّكل البوصلة التي يهتدي 
بــهــا، فــي التعامل مــع النخب املــنــحــدرة من 
كيف  وعــرف  املهاجرين،  مــن  الثاني  الجيل 
فــي صــفــوفــه، خالفا  نخبة مسلمة  تــنــدمــج 
، الذي وإن 

ً
للحزب االشتراكي الفرنسي، مثال

خصص بعض املناصب ألبناء املهاجرين، 
 
ً
واعـــدة يعتبرها  الــتــي  العناصر  سيما  وال 
من الناحية السياسية، فإن املواقع املتقدمة 
في اللوائح االنتخابية للحزب تبقى بعيدة 
املنال بالنسبة ألبناء املهاجرين من أصول 
مختلفة. وهـــذا أمــر يـــراه خــبــراء ومــراقــبــون 
تدفع  مكلفا  استراتيجيا  خــطــأ  فــرنــســيــون 

ثمنه فرنسا.
ــة الــــنــــاخــــبــــة فــــــي لـــنـــدن  ــلــ ــتــ ــكــ لــــــم تــــتــــأثــــر الــ
بــــاإلســــالمــــوفــــوبــــيــــا والــــحــــمــــالت املـــعـــاديـــة 
للمسلمن، خصوصا في األوساط اليمينية 
ــة، واملـــــالحـــــظ أن صـــــــادق خـــان  ــظــ ــافــ ــحــ واملــ
الحملة  فــي  الــديــنــيــة  عقيدته  يستعمل  لـــم  
 لــدغــدغــة 

ً
االنــتــخــابــيــة، ولــــم يــوظــفــهــا ورقـــــة

عـــواطـــف الــنــاخــبــن مـــن أصـــــول إســالمــيــة، 
عــلــى الــرغــم مــن أنـــه ال يــخــفــي انــتــمــاءه إلــى 
فــي االفتخار بها  يــتــرّدد  العقيدة، وال  هــذه 
واالســـتـــئـــنـــاس بــمــبــادئــهــا، بـــل انـــخـــرط في 
مستندًا  التاريخي  االنتخابي  االستحقاق 
إلى مبادئ حزبه وشعاراته املركزية بشأن 
العدالة االجتماعية، وهي الشعارات نفسها 
العمال،  إلــى حــزب  بــاالنــتــمــاء  الــتــي أقنعته 
والعرقية  الدينية  االعــتــبــارات  مــن  مــتــحــّررًا 
واإليـــديـــولـــوجـــيـــة والــثــقــافــيــة، عـــــالوة على 

)Getty( صادق خان وأحمد بوطالب

مالك ونوس

فـــي الـــوقـــت الـــــذي كــــان يــتــجــول فــيــه املــرشــح 
لـــلـــرئـــاســـة األمـــيـــركـــيـــة، دونــــالــــد تــــرامــــب، فــي 
 لواء العداء للمهاجرين 

ً
واليات بالده، حامال

واملــســلــمــن، وغــيــرهــم مــن األقــلــيــات، ومسّعرًا 
مــوجــة الـــعـــداء لــهــم بـــن األمــيــركــيــن عــمــومــا، 
ــأ الــــنــــاخــــبــــون  ــ ــاجـ ــ ــا، فـ ــ ــــوصـ ومـــــؤيـــــديـــــه خـــــصـ
ــي مـــديـــنـــة لـــنـــدن الــجــمــيــع،  الـــبـــريـــطـــانـــيـــون فــ
بــاقــتــراعــهــم لــصــالــح املــرشــح املــســلــم، صديق 
خان، وتنصيبهم إياه عمدة لعاصمة بالدهم. 
وحــيــث أن انــتــخــاب خــــان، املــتــحــّدر مــن أصــل 
باكستاني، لم يكن سوى تعزيز للديمقراطية 
الـــتـــي يــفــاخــر بــهــا الــبــريــطــانــيــون، نــصــوصــا 
إلبعادهم  األميركين  تــرامــب  د 

ِّ
ُيحش  ،

ً
وفــعــال

قّرة في النصوص نظريا، 
ُ
عن الديمقراطية امل

املنتهكة في املمارسة عمليا. ويجيء انتخاب 
صــديــق خـــان وســـط تــلــك املعمعة األمــيــركــيــة، 
ــق تـــرامـــب  ــيــ ــي فـــرمـــلـــة زعــ ــ ــا لـــُيـــســـاهـــم فـ ــمــ ربــ
الــعــنــصــري، ويــجــعــل األمــيــركــيــن يــتــفــّكــرون 
ــذا املــرشــح،  فـــي املــنــحــى الــــذي يــنــحــوه بــهــم هـ
بينما أبناء عمومتهم على الطرف اآلخر من 
التزامهم  فــي مــدى  األطلسي يعطون دروســـا 
بـــنـــصـــوص الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة الـــتـــي يـــزخـــر بــهــا 

دستور بالدهم.
ــــذي اعــتــرى  ــه، وفــــي ظـــل الـــخـــوف الـ ــ ال شـــك أنـ
األقــلــيــات فـــي الـــواليـــات املــتــحــدة، مـــن أفــارقــة 

وهي  فــتــرات طويلة.  منها  التخلص  يصعب 
تــصــريــحــات تــأتــي فـــي ظـــل حــقــيــقــة أن تأثير 
الــرئــيــس األمــيــركــي يــكــاد يقتصر عــلــى فترة 
حملته االنتخابية التي يجّيش فيها الشعب 
حول قضيٍة ما، ثم يتركه أسيرها، لينصرف 
ـــرى، أبــعــد مــا تــكــون عــن جوهر  إلـــى أمـــور أخـ
مــشــّرعــوهــا  األمــيــركــيــة  للسياسة  إذ  حــمــلــتــه. 
وواضــعــوهــا ومــراكــز األبــحــاث الــتــي تساهم 
فــي إقـــرارهـــا، حيث تــتــضــاءل قـــدرة معتقدات 
الـــرئـــيـــس، أو انـــتـــمـــاؤه أليٍّ مـــن الــحــزبــن في 

البالد، في التأثير في تلك السياسة. 
ــعــــب الـــنـــظـــر  وفـــــــي هـــــــذا الـــــســـــيـــــاق، مـــــن الــــصــ
ــــن، الـــجـــمـــهـــوري  ــيـ ــ ــركـ ــ ــيـ ــ إلـــــــى الــــحــــزبــــن األمـ
والــديــمــقــراطــي، ســـوى أنــهــمــا جـــزء مــن جهاز 
الــدولــة الــتــي هـــي، بـــدورهـــا، جـــزء مــن الطبقة 
السياسية والعسكرية واالستخبارية واملالية 
الــحــاكــمــة لــلــواليــات املــتــحــدة. ولــعــل التشبيه 

والتـــيـــنـــيـــن وعــــــــرب وآســــيــــويــــن وغـــيـــرهـــم، 
ــلــــيــــات الــتــي  ـــت األقــ

ّ
ــــب، تـــلـــق ــــرامـ بـــعـــد حــمــلــة تـ

تــعــيــش فـــي بــريــطــانــيــا، وخــصــوصــا املسلمة 
أمــل وتــفــاؤل وطمأنينة، بعد  منها، جــرعــات 
انتخاب خان. وذلك بعد جرعة الخوف التي 
اعــتــرتــهــا فـــي أعـــقـــاب تــفــجــيــرات بـــاريـــس، ثم 
ــهــم مسلمون في 

ُّ
ات الــتــي  بــروكــســل  تفجيرات 

الــضــلــوع فـــي تــنــفــيــذهــا. وعــلــى الـــرغـــم مـــن أن 
األقليات في بريطانيا تعيش وسط جو من 
التعّددية الثقافية واإلثنية الالفتة، إال أن تلك 
فئات من   في نظرة 

ً
أحدثت خلال التفجيرات 

البريطانين تجاهها. ومن هنا، كان انتخاب 
خــــان حـــاجـــة مــلــحــة لــلــمــجــتــمــع الــبــريــطــانــي، 
إلــى نفسه ويــزيــل بعضا  الــتــوازن  لكي يعيد 
عديدة.  أشهرًا  ظللته  التي  السحابة  تلك  من 
وهي حاجة تبينت وتجلت في قول بعضهم 
بانتخابهم خــان،  اخـــتـــاروا،  لــنــدن  أهــالــي  إن 
ــفـــرقـــة، واألمــــــل بـــــداًل من  الــــوحــــدة بـــــداًل مـــن الـ

الخوف.
ــد تــرامــب 

ِّ
أمـــا املجتمع األمــيــركــي الـــذي ُيــحــش

أبعد ما تكون  فيه حــول قضايا، هي  الناس 
عن مطالبهم االجتماعية التي ترفع مرشحا 
أو تـــخـــفـــضـــه فـــــي مـــجـــتـــمـــعـــات أخــــــــــرى، فــــإن 
أنها  فــي  ليس  تتجلى،  تصريحاته  خــطــورة 
قــد تــســاعــد فــي وصــولــه إلـــى الــبــيــت األبــيــض 
ــــل وفــــــي صـــبـــغـــهـــا هــــــذا املــجــتــمــع  فـــحـــســـب، بـ
بــالــعــنــصــريــة وكــراهــيــة اآلخــــر، وهــــذه صبغة 

األبلغ لشكلهما ووظيفتهما وحقيقتهما هو 
توصيف املفكر األميركي، نعوم تشومسكي، 
لهما بأنهما حزب واحد بجناحن، جمهوري 
لسياسات  ذان 

ّ
منف بذلك  وهما  وديمقراطي. 

الــطــبــقــة، فــال صبغة مــتــمــايــزة يصبغها  تــلــك 
فوز أحدهما على البالد. حيث أن الفرق الذي 
يــظــهــره مــمــثــل أحــدهــمــا حـــن تــولــيــه رئــاســة 
الـــبـــالد تــحــتــمــه الــــضــــرورة إليـــجـــاد الــتــمــايــز 
النهاية  فــي  وهــو  بينهما،  املــطــلــوب  الشكلي 
ُيرجى منه تحقيق ما يخالف تلك  ، ال 

ٌ
تمايز

ــر الــفــارق بينهما  الــســيــاســات. وهـــذا هــو األمـ
وبن األحزاب السياسية على الضفة األخرى 

.
ً
من األطلسي، في بريطانيا، مثال

وفي العودة إلى التوقعات واآلمال باحتمال 
ــديــــق خـــــــان، لــم  ــتـــخـــاب صــ ــانـ ــــب بـ ــــرامـ ــر تـ ــأثــ تــ
يــركــن الــبــريــطــانــيــون إلـــى الــكــالم عــن احتمال 
الــتــأثــر، ومساهمته فــي تغليب  حــصــول هــذا 
إحــداث  تفادي  أجــل  العقل، من  ترامب ملنطق 
خـــلـــخـــالٍت فـــي املــجــتــمــع األمـــيـــركـــي، وزيـــــادة 
ــه  مــقــدار الــعــنــصــريــة والــكــراهــيــة فــيــه. بــل وجَّ
 إلى دونالد 

ً
خان، بعد أيام من انتخابه، دعوة

ــدن، لــيــقــف عـــلـــى حــقــيــقــة  ــنــ ــارة لــ ــ ــزيـ ــ ــب لـ ــرامــ تــ
قيم  وتبنيهم  وثقافتهم،  وحياتهم  املسلمن 
في  مرافقته  عليه  وعـــرض  الــغــربــي.  املجتمع 
ــه، ولــقــائــه  ــرتـ جـــولـــٍة تــبــدأ بــالــتــعــرف عــلــى أسـ
تغيير  إلــى  لدفعه  هناك،  مسلمة  شخصيات 
وجهة نظره حول اإلسالم واملسلمن. وجاءت 

الدعوة في لقاء أجرته إحدى وسائل اإلعالم 
مع خان، وخاطب ترامب عبرها، موضحا أن 
سيئن«.  »ليسوا  املسلمن  أن  إثبات  مهمته 
وتأتي هذه الدعوة وسط حالٍة مزاجيٍة سيئٍة 
تــرامــب، بعد  البريطانين حــول  لــدى  تكونت 
تــصــريــحــاتــه الــعــنــصــريــة الـــكـــثـــيـــرة، وتــجــلــت 
أكــثــر مــا تــجــلــت فــي تــصــريــح رئــيــس الــــوزراء 
ديسمبر/  فــي  كــامــيــرون،  ديفيد  البريطاني، 
كــانــون األول املـــاضـــي، حــن قــــال: »أعــتــقــد أن 
تــصــريــحــات تــرامــب مــثــيــرة لــالنــقــســام وغبية 
لزيارة بالدنا،  إذا جاء  أنه  وخاطئة، وأعتقد 

فإن ذلك سيوحدنا جميعا ضده«.
دعــوة صديق  قبول  ترامب  لدونالد  يمكن  ال 
خـــان، فــالــرجــل بــنــى قــاعــدتــه وشعبيته على 
قـــاعـــدة الــــعــــداء لــلــمــســلــمــن وغـــيـــرهـــم، وعــلــى 
قـــاعـــدة الـــكـــراهـــيـــة الـــتـــي تـــزيـــد أســهــمــه كلما 
زادت حّدتها. ودعــوات، من قبيل دعوة خان، 
الكراهية  مــع ســيــاق  الــقــطــع  بمثابة  ســتــكــون 
والعنصرية اللتن يزيد ترامب من حّدتهما، 
مزيدًا  وبالتالي،  الشعبية،  من  مزيد  لحصد 
من أصــوات الناخبن. والــزيــارة، إن حصلت، 
لـــن تــفــعــل ســـوى جــعــل الـــرجـــل يــغــيــر مـــن لغة 
ــاٍب غــيــر  ــ ــــطـ ــة خـ ــغـ ــــرة، إلــــــى لـ ــــاشـ ــبـ ــ ــه املـ ــابـ ــطـ خـ
مباشرة، تحافظ على ما اكتسبه من شعبيٍة، 
وتكسبه أصوات من سيصدقون أنه بّدل ما ال 

يستطيع، أو ما ال يريد، تبديله.
)كاتب سوري(

خطورة تصريحات ترامب 
تتجلى في صبغها 
المجتمع األميركي 

بالعنصرية وكراهية اآلخر
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مخاوف الخصوصية حاضرة في إصدارات »غوغل« 

»مقهى اإلعالم االجتماعي«... صوت من غزة

محمد دنكر

ــام عــلــى مــؤتــمــر »غــــوغــــل« الــســنــوي  ــ بــعــد أيـ
 ،Google I/Oبــــــــــ يـــعـــرف  لــلــمــطــّوريــن أو مـــا 
بدأت شكوك املستخدمن حول خصوصية 
كانت عرضة  إذا  وما  املتناقلة،  معلوماتهم 
ــــل«  ــــوغـ ــر »غـ ــطــــويــ ــد تــ ــعــ ــة بــ ــ ــــاصـ ــلـــخـــطـــر خـ لـ
الذكاء  منصة  من  املدعوم  الذكي  ملساعدها 
ــــذي  االصـــطـــنـــاعـــي الـــخـــاصـــة بـــالـــشـــركـــة، والـ
يمكنه استيعاب وتحليل بيانات املستخدم 
الـــخـــاصـــة، ملــقــارنــتــهــا بــبــيــانــات مـــن الــعــالــم، 

واقتراح اإلجراءات. 
ــن بـــاقـــة مـــتـــمـــيـــزة مــن  ــــل« عــ ــــوغـ ــنـــت »غـ ــلـ وأعـ
الجديدة.  والتطبيقات  املشاريع  التقنيات، 
الــبــدايــة مــع تطبيق الــتــراســل املــرئــي غوغل 
ــــه مــجــرد 

ّ
Duo، الــــذي قـــد ُيـــخـــال لــكــثــيــريــن أن

ــال فـــيـــديـــو، مــشــابــه  تــطــبــيــق تــقــلــيــدي التـــصـ
 
ّ
لفيس تــايــم على »آيــفــون« و»آيـــبـــاد«. إال أن

تطبيق »غوغل« الجديد، ورغم اعتماده على 
رقم هاتف املستخدم، يمتاز عن »فيس تايم« 
 
ً
مباشرة االتــصــال  لعرض  مميزة  بخاصية 

حتى قبل رد املستخدم. وحملت هذه امليزة 
بمقطع  ظــهــرت  والــتــي   Knock Knock اســـم 
املستخدمن على  للتطبيق لتحفيز  دعائي 
أخذ االتصال من خالل فكرة ظهور املتصل 
املتصل  الحالي كأنه يراقب  بمكانه وشكله 

به وينتظره للرد.
وتــشــّكــل »غـــوغـــل Duo«  خــطــرًا كــبــيــرًا على 
 املتصل 

ّ
خصوصية املستخدمن، بحيث أن

ــام ســـارق  ــ قـــد يــكــشــف نــفــســه ال شــعــوريــا أمـ
الجهاز أو املخترق في حال استطاع التسلل 
ــاز وقــــــام بــتــســجــيــل االتــــصــــاالت  ــهـ إلـــــى الـــجـ
الواردة. وفي سعيها لتطوير أجهزة الواقع 
 Daydream االفتراضي، أطلقت غوغل منصة
ــع االفـــتـــراضـــي  ــ ــواقـ ــ والــــتــــي تــــدعــــم تــقــنــيــة الـ
VR عــلــى الــهــواتــف الــذكــيــة الــعــامــلــة بنظام 
 Daydream 

ّ
أن الــشــركــة  وأّكــــدت  »آنـــدرويـــد«. 

ــزة مـــتـــوافـــقـــة  ــ ــهـ ــ مــتــخــصــصــة بــتــصــنــيــع أجـ
 مـــع تــقــنــيــات الــــواقــــع االفـــتـــراضـــي 

ً
مـــبـــاشـــرة

وبجودة عالية.
أما Instant Apps، فهي ميزة مختلفة ومهمة 
لــجــمــيــع مــســتــخــدمــي أجــــهــــزة »آنـــــدرويـــــد«، 
والـــــتـــــي تـــتـــيـــح لـــلـــمـــســـتـــخـــدمـــن اســـتـــخـــدام 
ــة أو بــشــكــل  ــتـ ــابـ ــدة ثـ ــ تـــطـــبـــيـــقـــات مــعــيــنــة ملــ
ــن أجـــهـــزتـــهـــم.  ــ ــم تـــخـــتـــفـــي مـ ــ مــــؤقــــت ومــــــن ثـ
االستفادة  املستخدمن  املــيــزة  هــذه  وتمكن 

منوعات
إغالق 

بالجملة
الجزائر ـ  عثمان لحياني

قــــررت الــحــكــومــة الــجــزائــريــة غــلــق كــل الــقــنــوات 
بالبث في  التي ال تحوز على ترخيص  املحلية 
الــوزيــر األول عبد امللك سالل  الــجــزائــر. وأعــلــن 
تلفزيونية  قــنــاة  بـــن 50  مـــن  »هـــنـــاك  أن  أمـــس 
قنوات   5 قانونية،  غير  بطريقة  تنشط  خاصة 
لـــديـــهـــا اعـــتـــمـــاد قـــانـــونـــي وتـــرخـــيـــص مــــن قــبــل 

بأنها  القنوات  بعض  الــوزيــر  واتهم  السلطات«. 
ــتـــهـــاك الــحــيــاة  ــكــــاذب وانـ ــ ــار ال ــهــ ــمــــارس اإلشــ »تــ
بــالــشــرف والتضليل وبــث  الــخــاصــة واملــســاس 
الكراهية والجهوية«، مشيًرا ألى أن »هذا الوضع 
يتطلب من الحكومة اإلسراع في تطهير القطاع 
التلفزيوني«. ودعا رئيس الحكومة إلى اإلسراع 
ووضــع  الــبــصــري  السمعي  هيئة  تنصيب  فــي 
يتم غلق  أن  القطاع، على  لتنظيم  دفتر شــروط 

كل القنوات التي ال تتطابق مع الشروط. وتشهد 
الجزائر منذ صــدور قانون اإلعــالم في يناير/ 
فــي مجال  الــثــانــي 2012، طــفــرة كبيرة  كــانــون 
ــادرت  الــقــنــوات الــتــلــفــزيــونــيــة املــســتــقــلــة، حــيــث بـ
صــحــف ورجــــال أعــمــال إلـــى إنــشــاء قــنــوات من 
دون أية ترتيبات قانونية. وال يوجد في الجزائر 
حتى اآلن هيئة ضبط السمعي البصري برغم 
ــانـــون املــنــظــم لــعــمــلــهــا فـــي إبـــريـــل/  ــقـ صـــــدور الـ

أغلقت في  السلطات قد  نيسان 2014. وكانت 
مارس/ آذار 2014 قناة »األطلس« بسبب خطها 
املقربة  »الــوطــن«  ا أغلقت قناة 

ً
املــعــارض، والحق

من تيار اإلخوان املسلمن في الجزائر.
ومن شأن قرار غلق 45 قناة تلفزيونية محلية 
إلى  أن يدفع بجيش من الصحافين والتقنين 
البطالة، ما قد يخلق أزمــة جــديــدة، تضاف إلى 

أزمة حادة بن الحكومة ومؤسسة الخبر.

قبل حجبها  مــحــدودة  ملــدة  التطبيقات  مــن 
مجددًا. ومن شأن امليزة إبقاء مساحة أكبر 
داخل ذاكرة األجهزة وإبقائها سريعة العمل 
بــفــضــل إغـــــالق عــــدد كــبــيــر مـــن الــتــطــبــيــقــات 
متقطعة.  بــفــتــرة  الــعــديــد  يستخدمها  الــتــي 
وتطرح هذه امليزة عالمات استفهام في ما 
يخص الخصوصية. فأين تذهب معلومات 

تلك  داخــل  املتواجدة  الشخصية  املستخدم 
الــذي يضمن  ومــا  ثابتة؟  الغير  التطبيقات 
أمنها في حال كانت مبرمجة لتحذف بعد 

فترة ثابتة؟
 Google ــة  ــيـ ــوتـ الـــصـ ــدة  ــاعــ ــســ املــ ــام  نــــظــ أمــــــا 
Assistant، فهو تحسن للنظام القديم القائم 
عــلــى مــحــادثــات بـــن املــســتــخــدم واملــســاعــد. 

وقـــد أصــبــح يستطيع الــقــيــام بــكــل مــا تقوم 
به املساعدة الذكية لشركة »آبل«، »سيري«، 
 البحث عن فيلم ملشاهدته، السؤال عن 

ً
مثال

افضل األسعار املتوفرة لبطاقات كرة القدم 
وغــيــرهــا مـــن االقـــتـــراحـــات الــذكــيــة املــتــغــيــرة 
ــتــــاجــــات الـــســـريـــعـــة.  ــنــ ــتــ ــيـــة عـــلـــى االســ ــنـ ــبـ املـ
وقــــد جــــاءت الــتــحــســيــنــات فـــي الــخــصــائــص 
الــداخــلــيــة، ســرعــة االســتــجــابــة، إلــــى جــانــب 
الــــقــــدرة عـــلـــى الــــحــــوار مــــن املـــســـاعـــد والـــتـــي 
أصــبــحــت جـــدًا قــريــبــة مــن الــحــوار الحقيقي 

البشري.
 أبــــــــرز مـــــا طــــرحــــت »غــــــوغــــــل« خــــالل 

ّ
ولـــــعـــــل

الــذي يرتبط   ،»Allo« مؤتمرها، هو تطبيق
ارتباطه  إلــى جانب  املستخدم،  هاتف  برقم 
 Google الــــصــــوتــــيــــة  املـــــســـــاعـــــدة  بــــخــــدمــــة 
تــعــبــيــر  وســــائــــل  لــتــوفــيــر  ــك  ــ وذلــ  Assistant
مــتــنــوعــة لــلــمــســتــخــدم مــثــل الــتــحــكــم بحجم 
الكتابة   ،»Emoji« التعبيرية  الــرمــوز  ولــون 

على الصور وغيرها من امليزات.
أجهزة  لدى  بالكلمات  التنبؤ  تطبيق  وكما 
اقــتــراحــات ردود سريعة   Allo ــر

ّ
»آبـــل«، يــوف

على  الوقت  لتقليص  واستنتاجية  محفظة 
املــســتــخــدم عــنــد اإلجــــابــــة، كــمــا يــتــيــح الـــرد 
الــتــلــقــائــي وفــقــا لــفــهــمــه ملـــوضـــوع الـــصـــورة. 
هــنــا تــكــمــن خـــطـــورة الــتــطــبــيــق مـــن نــاحــيــة 
 نـــظـــام الــتــطــبــيــق 

ّ
الــخــصــوصــيــة، بــحــيــث أن

ل بياناتها 
ّ
يدخل لخصائص الصورة ويحل

قبل تقديمه القتراح الرد. 
إذًا، كامل نصوص املستخدم وأصدقائه يتّم 
تحليلها لتوفير أفضل رد ممكن من تطبيق 
»Allo«، مــا يــطــرح عـــددًا مــن األســئــلــة بشأن 
ــوة الــحــمــايــة  أمـــــان تــلــك الــبــيــانــات ومـــــدى قــ
املفعلة حولها. التطبيق يعتاد مرة بعد مرة 
ليصبح  املستخدم  ورد  كتابة  أسلوب  على 
أفــضــل فـــي اقـــتـــراح الـــــردود وفــقــا ملــحــادثــات 
املــســتــخــدم الــتــقــلــيــديــة ونــمــطــيــة إجـــابـــاتـــه. 
 شــركــة »غـــوغـــل« رّدت عــلــى أولـــى 

ّ
ورغــــم أن

آلية  عبر توضيحها  الخصوصية  مخاوف 
عــمــل الــتــطــبــيــق، والــــذي يــدعــم تــطــبــيــقــات الـــ 
مساعدة  طلب  للمستخدم  تتيح  التي   bots
تفعيل  أو  التطبيق،   ضمن 

ً
مباشرة الشركة 

مع   
ً
كــامــال تشفيرًا  تتضمن  خفية  وضــعــيــة 

وحــذف  للرسائل،  الــذاتــي  التدمير  إمكانية 
الوضعية  إغـــالق  بــمــجــرد  الــســجــالت  جميع 
املستخدمن  مــن  كبيرًا  أن قسما  إال  اآلمــنــة، 

يبقى غير مرتاح.

 Allo تطبيق التراسل
أبرز ما طرحت »غوغل« 

خالل مؤتمرها

يناقش المقهى 
مختلف القضايا 

االجتماعية في غزة على 
الشبكة

غزة ـ عالء الحلو

ــة مـــــــرام حـــمـــيـــد وزمــيــلــهــا  ــطـ ــاشـ ــنـ ــز الـ ــهـ ـــجـ
ُ
ت

هــشــام ضــاهــر ُجــمــلــة مــن األفــكــار لتقديمها 
فـــي االجـــتـــمـــاع اإللــكــتــرونــي لــفــريــق »مــقــهــى 
اإلعـــــالم االجـــتـــمـــاعـــي« الــتــابــع لــشــبــكــة أمــن 
القضايا  مختلف  تناقش  والتي  اإلعالمية، 
االجتماعية التي أثيرت مؤخرًا على مواقع 
ــاعـــي. ويــــحــــاول »مــقــهــى  ــمـ ــتـ الـــتـــواصـــل االجـ
اإلعالم االجتماعي« الذي أطِلق بالتزامن مع 
اليوم العاملي لحرية الصحافة، إيجاد نفسه 
فريق  عبر  اإللكتروني،  التأثير  ساحة  على 
األفكار  يطرح  والـــذي  املتطوع،  الشباب  مــن 
الــجــدلــيــة، والــــدائــــرة عــلــى مـــواقـــع الــتــواصــل 
االجــتــمــاعــي، واســتــغــاللــهــا مــن أجـــل إيــصــال 

الفكرة إلى املعنين، والقدرة على التأثير.
 ،SilencePress# #اخراس_الصحافة،  وسما 
ــاركـــت فيه  ــال املـــقـــهـــى، شـ ــمـ هــمــا بــــاكــــورة أعـ
مجموعة من املدونن الشباب من قطاع غزة 
واإلنجليزية،  العربية  باللغتن  وخــارجــه، 
تـــاله وســـم #لــيــش_ولــعــوا_الــشــمــعــة، والـــذي 
الــذيــن قضوا  الثالثة  األطــفــال  ناقش قضية 
حــرقــا فــي مخيم الــشــاطــئ غــرب مدينة غزة 
نتيجة حريق نشب جراء إشعال الشمع بعد 

انقطاع التيار الكهربائي عن منزلهم.
ــة،  ــيــ ــالمــ ــــن اإلعــ ــ ــبـــكـــة أمـ ــنـــســـق شـ ويـــــقـــــول مـ
 
ّ
وصـــاحـــب فــكــرة املــقــهــى، مــحــمــد عــــوض، إن

فكرة املقهى بدأت قبل خمس سنوات، خالل 
األراضــي  في  التدوين  ثقافة  »نشر  مشروع 
الــفــلــســطــيــنــيــة« والـــــذي نــظــمــتــه شــبــكــة أمــن 
اإلعـــالمـــيـــة بــالــتــعــاون مـــع الــيــونــســكــو، وتــم 
خالله تنظيم دورات لتدريب الناشطن على 

التدوين في غزة والضفة الغربية والقدس.
ويـــوضـــح عــــوض لــــ »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« أنــه 
اقتراح  انتهاء املشروع عام 2011، تم  وبعد 

فكرة املقهى، عبر إيجاد مساحة لورشة عمل 
أســبــوعــيــة تــتــحــدث عـــن نــاشــطــن وقــصــص 
نــجــاح ملـــدونـــن، لــكــن الــفــكــرة تــوقــفــت حتى 
ثـــالث ورش  تــم تنظيم  عــنــدمــا  الــعــام 2014 
عــمــل حـــول »االســتــخــدام األمــثــل للهاشتاغ 
عــلــى تــويــتــر«، »الــتــصــويــر الــفــوتــوغــرافــي«، 

و»التدوين على الصور«.
 املقهى عاد لالنطالق 

ّ
ويشير عوض إلى أن

مختلفة، حيث ضم  بطريقة  ولــكــن  مــجــددًا، 

فــريــقــا لــنــاشــطــن ومـــدونـــن ومـــغـــرديـــن من 
فــي جسم واحـــد، يلتقي  املــجــاالت،  مختلف 
الــواقــع في أي نشاط يتم إقــراره  على أرض 
بــعــد نــقــاش يــجــريــه الــفــريــق عــلــى املجموعة 
اإللكترونية التي تضم 50 ناشطا وناشطة 

حتى اللحظة.
مــرام حميد، والــتــي تنشر  الناشطة  وتــقــول 
واإلنجليزية  العربية  باللغات  تغريداتها 
ــاركــــت فــــي فــعــالــيــات  والـــفـــرنـــســـيـــة، أنـــهـــا شــ

ــنـــادي مــنــذ بـــدايـــاتـــه، وانــضــمــت للمقهى،  الـ
وشاركت في الحمالت التي أطلقها من أجل 
إيصال األفكار املستهدفة إلى أكبر شريحة 
مــن املــتــابــعــن حـــول الــعــالــم. وتــشــيــر حميد 
في حديث مع »العربي الجديد« إلى أهمية 
الِفرق املوحدة في إيصال األفكار بطرق أكثر 
تركيزًا، وأكثر قدرة على الوصول والتأثير، 
الــعــمــل عليها،  يــتــم  الــتــي  األفـــكـــار  أن  مبينة 
وبعد  إلــكــتــرونــيــا،  مناقشتها  ويــتــم  تــطــرح 
الفريق  االتــفــاق على عــنــوان مــعــن، يجتمع 
مـــن أجــــل بــــدء الــتــغــريــد بــشــكــل مــكــثــف ملــدة 
معينة، حتى تصل الفكرة، ويبدأ الجمهور 

بالتفاعل معها.
الناشط هشام ضاهر والــذي  بـــدوره؛ يقول 
فــي مؤسسات  عــامــة  عــالقــات  يعمل منسق 
مــحــلــيــة أنــــه انـــضـــم لــلــمــقــهــى مـــؤخـــرًا حتى 
يتمكن مــن إيــصــال بعض األفــكــار واملــبــادئ 
التي يرى أنه من الضروري التركيز عليها، 
إيــصــال  يمكنه  الــجــمــاعــي  الــعــمــل  أن  مبينا 

األفكار بشكل أقوى، وبتأثير أكبر.
ـــ »الــــعــــربــــي الــــجــــديــــد« أن  ــ ــر لـ ــاهــ ــبــــن ضــ ويــ
مــشــاركــتــه فـــي الـــحـــمـــالت الـــســـابـــقـــة، والــتــي 
تـــمـــكـــنـــت مـــــن إيـــــصـــــال صــــوتــــهــــا لــلــجــمــيــع، 
شــجــعــتــه عـــلـــى االســــتــــمــــرار، وطــــــرح املـــزيـــد 
العمل عليها، الفتا  الــتــي يمكن  األفــكــار  مــن 
إلــى أهمية قــيــام كــل نــاشــط بكسر الصمت، 
والــحــديــث عــن األمــــور الــخــاطــئــة، والــتــركــيــز 

على القضايا التي تحتاج إلى عالج.
وعـــن أهــمــيــة مــواقــع الــتــواصــل االجــتــمــاعــي، 
أجل  مــن  أنها وسيلة جيدة  يوضح ضاهر 
الــحــديــث عــن مختلف الــقــضــايــا، إلــى جانب 
ــنــــاس بــشــكــل مــســتــمــر فــــي صــــورة  ــع الــ ــ وضـ
األحداث، الفتا إلى أن التغريد مع مجموعة 
الشخصي،  الــتــغــريــد  عــن  مختلفة  نكهة  لــه 

ويحمل قيمة أكثر تأثيرًا.

)Getty( سوندار بيتشاي خالل مؤتمر غوغل

فريق عمل »المقهى« )عبدالحكيم أبو رياش(

شكوك  لكّن  فيه،  أُطلقت  التي  المنتجات  لنوعية  نظرًا  واسع  باهتمام   Google I/O للمطورين  السنوي  »غوغل«  مؤتمر  حظي 
المستخدمين حول خصوصية بياناتهم ومعلوماتهم طرحت نفسها بقوة، ما تعزز بعد تحذيرات إدوارد سنودن
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تكون على قدر أعلى من الجودة، صناعّيا، 
األغنية   

ّ
أن فنرى  الفني،  املستوى  على  أمــا 

الـــثـــورّيـــة أكــثــر فــطــرّيــة وحــيــوّيــة والــتــصــاقــا 
بل  ال  مختلفة،  ووظيفتها  الــنــاس.  بــهــمــوم 
مــتــعــارضــة، غـــالـــبـــا، مـــع األغـــنـــيـــة الــوطــنــيــة، 
ــي تــظــهــيــر  الـــتـــي تــنــحــو صـــــوب املـــبـــالـــغـــة فــ
االنتماء والحس الوطني والقومي، وغالبا، 
ــن عــــن حــقــوقــه  ــواطــ مــــا تــســتــخــدم إللــــهــــاء املــ

وحاجاته.

العسكرية  الــديــكــتــاتــورّيــات  مت 
َّ
تسل بعدما 

معظم أقطار البالد العربية، منتصف القرن 
ــــرت األغــنــيــة الــوطــنــيــة بشكل  املـــاضـــي، ازدهـ
ــة  الفــــت، وقـــد ســاعــد فــي ذلـــك وصــــول اإلذاعــ
الغناء من  ليصبح  التلفزيون،  بعدها  ومــن 
العامة.  فــي  والتأثير  التوجيه  أسلحة  أهــم 
فــي املــقــابــل، قــمــعــت املـــحـــاوالت الــتــي عملت 
عــلــى إنـــتـــاج أغــنــيــة مــعــتــرضــة، ولــــم يسمح 
»بـــالـــحـــضـــور« ســــوى لــأغــانــي الـــتـــي كــانــت 

علي نصار

ــي نــظــام  ـــمـــا ازدهــــــــر الـــقـــمـــع، فــ
ّ
كـــل

مـــا، تــرافــق مــعــه ازدهــــار لأغنية 
ما انطلقت ثورة أو 

ّ
الوطنّية. وكل

حرب أهلية انتعشت األغنية التعبوية. هل 
التي  والــثــوريــة،  الوطنية  األغــانــي  تتناسب 
والسبعينيات  الستينيات  فــي  سمعناها 
مستمع  ومشاعر  ذائقة  مع  والثمانينيات، 
مــا بعد »الــربــيــع الــعــربــي«، الـــذي انــدلــع قبل 
تتناسب،  هــل  أو  اآلن؟  مــن  خــمــس ســنــوات 
تعبيرًا ومضمونا، مع األحداث الجارية في 

املنطقة؟ 
حــتــى اآلن، لـــم يــنــتــج الـــحـــراك الـــســـوري وال 
ــربــــي«، أغـــــــاٍن بـــمـــســـتـــوى تــلــك  ــعــ »الــــربــــيــــع الــ
األغــــانــــي الـــتـــي أنــتــجــتــهــا الــــحــــرب األهــلــيــة 
اللبنانية، أو الثورة الفلسطينية، أو الصراع 
العربي اإلسرائيلي، ال على صعيد األغنية 
وهنا،  الثورّية.  األغنية  حتى  وال  الوطنية، 
ال بــد مــن الــتــفــريــق بــني هــذيــن املصطلحني، 
سات  يكون خلفها مؤسَّ مــا  غالبا  فــاألولــى، 
ـــصـــرف عليها 

ُ
رســمــّيــة وســلــطــة حــاكــمــة، وت

لــذا  لتعميمها،  كــمــا  املــيــزانــيــات إلنــتــاجــهــا، 

يتم استخدام 
المصطلحات العسكريّة 

كتشبيهات جمالية غزلية

من تجرأ على األغنية 
الثورية في زمن االستبداد 

يُسجن فورًا

يقتل األميركان بعضهم 
بعضًا بمعّدل 297 مّرة أكثر 

من اليابانيين
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ــرًا، ال بــل  ــد اإلســـرائـــيـــلـــي حــــصــ مـــوجـــهـــة ضــ
بهذا  الــثــوريــة«،  »األغنية  مصطلح  اختصر 
النوع من األغنيات!. أما من تجرأ على غير 
الثنائي  )ســيــرة  السجن  مصيره  فكان  ذلــك 
أحمد فؤاد نجم والشيخ إمام أسطع مثااًل( 
ــكـــال الــغــنــاء الــتــي  لـــذلـــك، نـــالحـــظ أن كـــل أشـ
تخاطب العقل وتنمي التوق للتحرر، كانت 
مغّيبة كــلــّيــا خـــالل فــتــرة طــويــلــة مــن الــزمــن. 
زمــان  لكل  تصلح  ال  الوطنية  األغنية  وألن 

ومــــكــــان، خـــلـــت الـــســـاحـــة وقـــتـــهـــا لــصــانــعــي 
األغـــنـــيـــة الـــعـــاطـــفـــيـــة املــــطــــربــــة، الـــتـــي تــــدور 
حـــول مــوضــوع واحــــد أحــــد، أال وهـــو الحب 
الــرومــانــســي الــعــذري. على إيــقــاع »الغضب 
األخــــويــــن  ــــات،  ــّيـ ــ ــــرحـ ــــسـ ومـ آٍت«،  ــع  ــاطــ ــســ الــ
عبدالحليم  وأغنيات  التاريخّية،  رحباني، 
ــاب الـــوطـــنـــّيـــة،  ــدالــــوهــ ــبــ ــافــــظ ومـــحـــمـــد عــ حــ
انطلقت الحرب األهلّية في لبنان. وذلك بعد 
سلسلة من الهزائم العربّية املتسارعة، التي 
ة امليادين، الجغرافّية والسياسّية 

ّ
شملت كاف

والــثــقــافــّيــة واالقــتــصــاديــة واملــعــنــوّيــة. وقــد 
ــم، مـــع نــهــر هـــائـــج من  ــزائـ ــهـ ــذه الـ تـــرافـــقـــت هــ
األنــاشــيــد الــهــادفــة إلـــى زلــزلــة األرض تحت 
 أغنيات من وزن »يا بلدنا 

ّ
أقدام الغزاة. إاّل أن

ال تــنــامــي«، و»شـــام يــا ذا الــســيــف«، و»سمع 
الصباح صــوت الــســالح«، و»فــدائــي يــا أهل 
ــدائـــي«، لـــم تــنــجــح فـــي حــفــظ مــاء  الــعــروبــة فـ
العربي.  الحلم  انهيار  الــوجــه، وال في وقــف 
ــهــا غــابــت ســريــعــا بــعــد بــدايــات 

َّ
والـــالفـــت، أن

آخر  نــوع  ليبرز مكانها  البيروتية،  املــعــارك 
من الغناء، املنفِصل كلّيا عن مفاهيم األغنية 

قتها األنظمة. الوطنّية التي سوَّ
ــــدالع الـــحـــرب األهــلــيــة الــلــبــنــانــيــة عــام  كـــان انـ
بــدايــة  أو  انــتــقــالــيــة  مــرحــلــة  بــمــثــابــة   ،1975
انــطــالقــة نــوعــيــة لــأغــنــيــة الــعــربــيــة الــثــوريــة 
أو الــهــادفــة. وال شــك أن الــســبــب هــو تشظي 
مركزية السلطة، وتداخل املصالح والعداوات 
ضمن البلد الواحد، ما سمح بأشكال متعددة 
وهــذا  »املــشــاكــســني«،  للفنانني  التغطية  مــن 
مــا جــعــل بــيــروت ووســائــل إعــالمــهــا ومــراكــز 
إنتاجها املوسيقي، مقصدًا ومرتعا لكل ثائر. 
ثم أدى ذلك الحقا إلى نهضة مذهلة، ارتكزت 
على أشعار وكتابات لم تكن لترى النور أو 
تأخذ حقها، جماهيرّيا، لوال انــدالع الحرب. 
درويــش وسميح  محمود  أشعار  فأصبحت 
القاسم وحسن العبدالله، أغنيات »ضاربة«! 
وبــــــرزت أســـمـــاء مــغــنــني ومــلــحــنــني مـــا زالـــت 
راسخة، حتى اليوم، كأحمد قعبور وسميح 
شقير ومارسيل خليفة، حتى أن الشيخ إمام 
انــطــلــق نجما مــن إذاعــــات بــيــروت، فيما هو 

يتنقل مع عوده بني سجون القاهرة.
ــــورات  ــثـ ــ الـ ــانــــت  الــــــســــــؤال؛ إذا كــ ــرز  ــبــ يــ هـــنـــا 
ــئ بــيــئــة خصبة  والــــحــــروب الــداخــلــيــة، تــهــيِّ
ــــورات  ــاذا لــــم تــنــتــج ثـ ــ ــة، ملــ ــ ــورّي ــثــ لــأغــنــيــة الــ
ــيــــع الــــعــــربــــي«، وبـــــاألخـــــّص »الـــربـــيـــع  »الــــربــ
السوري« أغنيتها؟ فمعظم ما صــدر، حتى 
اآلن، ال يتجاوز الرّديات والزجليات املرتجلة 
الــتــي غــابــت بــمــجــرد غــيــاب الــتــظــاهــرات عن 
ــر لـــم نــشــهــد بعد  الــــشــــوارع، أو بــتــعــبــيــر آخــ
خــمــس ســنــوات عــلــى الــربــيــع، أغــنــيــة ثــوريــة 
تــمــتــلــك املـــواصـــفـــات الــفــنــيــة، الــتــي تجعلها 
تحجز مكانا في املكتبة املوسيقية العربية!

 كلّيا 
َ

األرجح، أن وعي الثائر العربي اختلف
فلم  والثمانينيات،  السبعينيات  جيل  عــن 
ك الرئيسي الندفاعته،  تعد األغنية هي املحرِّ
ال بل إن بعضهم صار يجد فيها بعضا من 
بعد  خاصة  الفّعال،  غير  السلبي  التنفيس 
الــتــواصــل االجتماعي بقوة  حــضــور مــواقــع 
فــي حــيــاة الــفــرد املــعــاصــر، ومـــع مــا تمنحه 
من إمكانيات في التدخل املباشر في كل ما 

يحصل، ولو بمستويات مختلفة.
قـــد تــجــد مــســتــمــعــا خـــصـــوصـــا، مـــن الــجــيــل 
الثوري السابق، أو جيل األحــالم اليسارية،  
يــصــعــد الــــدم إلـــى وجــنــتــيــه؛ أو األدريــنــالــني 
إلى رأسه، حني يستمع إلى »أحمد العربي« 
أو »أجـــمـــل األمـــهـــات« أو »مــنــتــصــب الــقــامــة 
ينتشي ويمتلئ حيوية، ولكن،  قد  أمشي«. 
أو  الــثــوري.  الغضب  بفعل  ال  الحنني  بفعل 
ربما يمتعض، كما يحصل مع »كاسترو«، 
الفلسطينية  التحرير  منظمة  مقاتلي  أحــد 
الــواحــد: »هذه  القدامى، إذ قــال لي بالحرف 

ُرني بطعم الهزائم«.  األغاني تذكِّ

A A

سامر المحمود

فــــي املــســتــقــبــل الـــقـــريـــب قــــد يـــصـــبـــُح مــمــكــنــا 
اســتــجــالب الــكــهــربــاء مــن الــفــضــاء مــبــاشــرة، 
حـــيـــث ال غـــيـــوم وال لـــيـــالـــي ســتــعــكــر صــفــو 
استثمار طاقة الشمس. أي سيتم االستفادة 
 
َّ
منها على مــدار األربــع وعشرين ساعة، ألن
تتوقف  الشمسّية،  الطاقة  استغالل  عملّية 

على األرض فعليا في الليل.
لنقل  يــقــدمــون تصميما  أمــيــركــيــون  عــلــمــاء 
طــاقــة الــشــمــس إلـــى األرض عــبــر مــا يسّمى 
 تستطيع 

ْ
بـــ »مــوجــات الــتــردد الــقــصــيــر«. إذ

ما  إذا  شمسية،  الــطــاقــة  لتوليد  محطة  أي 
ــــت إلــــى الـــفـــضـــاء، ووِضـــعـــت فـــي مـــدار 

َ
ــل أرِســ

كوكبنا، أن تزّود األرض بالطاقة الشمسية 
دون انقطاع. 

باحثون من معهد كاليفورنيا للتكنولوجيا 
لكيفية  علميا  تصميما  وضعوا   ،)Caltech(
نقل الطاقة من املحطة الفضائية إلى األرض، 
 .)Microwave(  عبر موجات التردد القصير
الفضائية،  الطاقية  املحطة  هــذه  ميزات  من 
ــّعـــة الــشــمــس  ــي أشـ

ّ
ـــهـــا تــســتــطــيــُع تــلــق

ّ
هـــي أن

 
ً
دون انـــقـــطـــاع، هــــذه االنـــقـــطـــاع الـــــذي عــــادة

بني  وانقسمت  املعسكرة.  التبجيلّية  األغاني 
أغـــان مــؤيــدة ومــعــارضــة، فــهــنــاك الــعــديــد من 
األغاني التي أنتجت لدعم جيش النظام، مثل 
تجد  وباملقابل  الجيش«،  »الله محيي  أغنية 
أغاني أنتجت على نفس الطريقة لـ »الجيش 
الـــســـوري الـــحـــر« وبـــاقـــي الــفــصــائــل املسلحة 
املـــعـــارضـــة، الـــتـــي تـــقـــول: »جــبــيــنــك عـــالـــي ما 
بينطال، يا هالجيش السوري الحر«، وهي ال 
واملوسيقى  والبنية  الفكر  حيث  من  تختلف 

عن أغاني الجيش السوري النظامي. 

األغنية تنقل تفاصيل 
الحياة اليوميّة الُمعسكرة

ــنــــي عــلــى  ــغــ ــي، يـــعـــمـــل املــ ــ ــانـ ــ ــثـ ــ ــمــــط الـ ــنــ فـــــي الــ
اســـتـــحـــضـــار مــــوقــــف مــــن الـــحـــيـــاة الـــيـــومـــيـــة، 
ا منها،  الــتــي بــاتــت املــظــاهــر الــعــســكــريــة جـــزء
شخصية  فيها  تلعب  قصة،  بتركيب  ويقوم 
أغنية  مثل   ، الرئيسي  البطل  دور  العسكري 
ــكـــري« لــلــمــغــنــي »حـــســـام  ــي عـــسـ ــ ــت أنـ ــ ــا ريـ ــ »يـ
من  أغنيته  كــلــمــات  الـــذي يستوحي  جــنــيــد«، 
ــي الـــبـــالد،  انـــتـــشـــار الــــحــــواجــــز الـــعـــســـكـــريـــة فــ
جنديا  يكون  أن  أغنيته،  فــي  جنيد  ويتمنى 
التي  للفتاة  املــجــاور  العسكري  الــحــاجــز  فــي 
يـــحـــبـــهـــا! ولـــــــدى حــــســــام جـــنـــيـــد الـــعـــديـــد مــن 

عمر بقبوق

مما ال شــك فــيــه، أن األحـــداث الــدامــيــة الــتــي ال 
تزال تعاني منها سورية، منذ انطالقة الثورة 
السورّية عام 2011، وحتى اليوم، أثرت على 
سائر جوانب الحياة في سورية، أي الجوانب 
االقــــتــــصــــاديــــة واالجـــتـــمـــاعـــيـــة والـــجـــغـــرافـــيـــة 
واملعرفية، وحتى الفنية. ويبدو ذلك واضحا 
الغنائية  االصـــــــدارات  تــتــابــع  أن  حـــاولـــت  إذا 
اآلونة  السوريون في  املغنون  التي يصدرها 
األخيرة، حيث شهدت األغنية السورية غزوًا 
العسكرية  املصطلحات  وأصبحت  عسكريا، 
 أســاســيــاُ مــن عــوامــل األغنية السورية 

ً
عــامــال

أنماط رئيسية  بعد عام 2011. وهناك ثالثة 
استخدمها الفنانون السوريون إلقحام هذه 

املصطلحات.

حافظ األسد مؤسس 
األغنية المعسكرة السورية

ــتــــي تــتــغــنــى بـــأمـــجـــاد  ــيـــة الــ ــنـ األغـــــانـــــي الـــوطـ
الــجــيــش والــنــظــام أو حــتــى تــعــارضــهــا. وهــذا 
الــنــمــط كــــان مــــوجــــودًا فـــي ســـوريـــة قــبــل بــدء 
وهـــنـــاك   ،2011 عـــــام  االحـــتـــجـــاجـــي  ــراك  ــ ــحـ ــ الـ
عشرات األغاني التي تغنت بالرئيس حافظ 
ــــه الـــقـــائـــد املــلــهــم 

ّ
األســـــد وبــشــخــصــّيــتــه، وبــــأن

ــات االنــتــخــابــات، أو  الحكيم، وخــصــوصــا أوقـ
مـــا تــســمــى بــــ »الــبــيــعــة«. وانـــتـــشـــرت األغــانــي 
التي كانت تمدح بشار األسد، أيضا، بعد أن 
استلم السلطة عام 2000، ناهيك عن األغاني 
القناة  على  يومي  بشكل  تعرض  كانت  التي 
الــســوريــة األرضـــيـــة، والــتــي »تــنــصــر الجيش 
الــعــربــي الــــســــوري«، »حـــامـــي حــمــى الـــوطـــن«. 
ــد عــــدد هــذه  ــزايـ ــة الــــثــــورة، تـ ــدايـ ولـــكـــن مــنــذ بـ

ــواء الــغــائــمــة عــلــى األرض.  ــ ــبــه األجــ مـــا تــســبِّ
ــه لــيــس هـــنـــاك لـــيـــال ُمــعــِتــمــة في  ـ

ّ
ــإن ــذلـــك، فـ كـ

ف فيها 
ّ
الفضاء، ستتوق فــي  املـــدار األرضـــي 

املــحــطــة عــن تــولــيــد الــطــاقــة بــالــكــامــل. وبــنــاء 
توقع  يمكن  الفضائية،  الــشــروط  هــذه  على 
مــــردود طــاقــي يــســاوي ثمانية أضــعــاف ما 
ة توليده على األرض. 

ّ
تستطيع نفس املحط

الباحث  اإليــرانــي األصــل، علي هاجيميري، 
قناعٍة  املــشــروع، على  )Caltech(، ومدير  في 
ــذا الــــنــــوع، كفيلة   مــحــطــة مـــن هــ

ّ
ــأن ــ كــامــلــة بـ

بحل مشكالت الطاقة العاملّية في املستقبل. 
الطاقة  مصادر  على  االعتماد   

ّ
سيخف كما 

الحالية السائدة، كالنفط وغيرها، والتي ال 
تعّد صديقة للبيئة.

ات  التقنيَّ ووفق فريق العمل األميركي، فإن 
سلفا.  ــرة 

ّ
مــتــوف املـــشـــروع  لتنفيذ  املــطــلــوبــة 

ــن بنية  فــــوحــــدات تــولــيــد الـــطـــاقـــة تــتــألــف مـ
ثــالثــّيــة الــطــبــقــات، عــلــى الــطــبــقــة الــخــارجــّيــة 
ــي أشـــّعـــة الــشــمــس وتــحــويــلــهــا إلــى 

ّ
يــتــّم تــلــق

طـــاقـــة كــهــربــائــّيــة، وعـــلـــى الــطــبــقــة الــســفــلــّيــة 
تقوم شرائح صغيرة بتحويل الكهرباء إلى 
أشعة من املوجات الُصغرية، تحمل الطاقة 
الطبقة  وتــتــضــمــن  األرض.  إلــــى  جــديــد  مـــن 
الـــوســـطـــى نـــظـــام تــحــكــم حــــاســــوبــــي، يــقــوم 
بحزم هذه املوجات وإرسالها إلى املحطات 
لواقط  انتظارها  فــي  األرضــيــة، حيث يكون 
إلــى طاقة  ليتم تحويلها من جديد  خاصة 

كهربائية. 
ويــتــوقــع الــعــلــمــاء أن بـــنـــاء مــحــطــة مـــن هــذا 
النوع سيحتاج بداية إلى 36 رحلة فضائية 
ــدار املـــحـــطـــة. وهـــنـــاك  ــ ــــى مــ لــنــقــل املــــعــــدات إلـ
َوحــدة  املحطة،  بتركيب  روبــوتــات  ستتكفل 
وراء َوحدة، حيث سيكون لها شكل سداسي 

ــتـــرات.  ــلـــومـ ــيـ ــول ضـــلـــع يـــصـــل إلــــــى 3 كـ ــطــ بــ
 أمـــام العلماء 

ُ
وإلنــجــاز هــذه املــهــمــة، ال يـــزال

قطع  تصميم  مثل  تذليلها،  يجب  تحديات 
خــفــيــفــة وقـــابـــلـــة لــلــطــي لــيــســهــل نــقــلــهــا مــن 
ناحية، ومتينة تعمل لسنوات دون الحاجة 
 من هذا 

ٌ
ة

ّ
إلى صيانة من ناحية أخرى. محط

النوع يمكن أن تّولد ما يقارب 2 غيغا واط 
ــو مـــا يـــعـــادل إنـــتـــاج مفاعل  مـــن الــطــاقــة، وهـ
نووي. أما كلفة التركيب، فال تتجاوز دوالرًا 

ونصف للواط الواحد.
تــنــّص الــخــطــة بـــأن تــنــطــلــق أولــــى الــرحــالت 
الــفــضــائــيــة الــتــجــريــبــّيــة فــي عـــام 2020، وأن 

ــام 2030  ــ عـ فــــي  لــلــطــاقــة  ــد  ــ
ّ
مــــول يـــدخـــل أول 

روسا  علماء   
ّ
أن بالذكر،  يجدر  العمل.  حّيز 

على  سلفا  يعملون  ويــابــانــيــني،  وصينيني 
تقنيات شبيهة، وهو ما ينبئ بسباق جديد 
في مجال الطاقة الفضائية، يمكن أن يسّرع 

خطط التطوير واإلنجاز إلى حد بعيد.

األغنيات أيضا، التي استوحى موضوعها من 
مثل  اليومية،  الحياة  في  العسكرية  املظاهر 
»حبيتك بالحرب« و»روح يا بني عالجيش«، 
وتحضر البدلة العسكرية غالبا في »الفيديو 
الفارس،  لونا  كليب«. كما تستحضر، أيضا، 
شــخــصــيــة الــعــســكــري فـــي الــجــيــش الـــســـوري 
فــي أغــانــيــهــا، مــثــل أغــنــيــة »عــســكــوري«، التي 
تـــروي قــصــة عــســكــري عــائــد ملــالقــاة حبيبته، 
وتدلعه بمصطلحات عسكرية »عسكوري يا 

عسكوري، شو بحبك يا عسكوري«.

األغنية كوسيلة للتقرّب 
من النظام السوري

في النمط الثالث، يتم استخدام املصطلحات 
ــرد اســــتــــخــــدامــــهــــا، وكـــأنـــهـــا  ــجــ الـــعـــســـكـــريـــة ملــ
مثل  الغزلية،  األغنية  في  جمالية  تشبيهات 
أغنية، أنس كريم، »الطلقة الروسية«، ويقول 
املنطق بيقلي،  »أنــت مانك عادية هيك  فيها: 
متل الطلقلة الروسية إذا ما قتلتي بتشلي«. 
ــــي أغـــنـــيـــة غـــيـــث جـــاويـــش  ــال فـ ــ ــحـ ــ ــك الـ ــ ــذلـ ــ وكـ
»عــمــلــيــة نــوعــيــة«، ويــقــول فــيــهــا: »خطفتيلي 
أن  فــال تشعر  نــوعــيــة«.  قلبي وعقلي بعملية 
 
ً
األغنية تحتاج لهذه املصطلحات التي عادة

يلجؤون  أنــهــم  إال  الــعــســاكــر،  مــا يستخدمها 
إليها ليتماشوا مع الدارج. أو أحيانا من أجل 
الــتــقــرب مــن الــنــظــام الــســوري، وإظــهــار الــوالء 

والوفاء له في استراتيجيته التدميرّية.
ووجود هذا الكم من املصطلحات العسكرية 
ــة، هـــو نــتــيــجــة طبيعة  فـــي األغــــانــــي الـــســـوريـ
لحمالت عسكرة املدنيني التي مارسها النظام 
مليشياوّية  ملجموعات  وتشكيله  الــســوري، 
إلــى أن تالشت تقريبا  املــدنــيــني،  حة مــن 

ّ
مسل

معالم الحياة املدنية الشابة في سورية.

جلب الكهرباء مباشرة من الفضاءالمصطلحات العسكريّة تغزو األغنية السورية
يخّطُط العلماء، 

بحلول عام 2020، إلرسال 
محّطة للطاقة إلى 

الفضاء، وذلك لتحويل 
أشعة الشمس إلى 

كهرباء

محمد كريم

للسالح  أكبر معرض  أقيم  أّيـــام،  مــدار ثالثة  على 
في العالم، في مدينة لويسفيل بوالية كنتاكي في 
 -21( أيــام  ملدة ثالثة  األميركّية،  حدة 

ّ
املت الواليات 

ــار(. وهــو املــعــرض الـــذي يستضيف  23 مــايــو/ أيــ
ــرى الــــشــــركــــات واملــــصــــانــــع املـــتـــخـــصـــصـــة فــي  ــبــ كــ
للجمهور،  وبيعها  منتجاتها  لعرض  األســلــحــة، 
ــا. تــبــلــغ  وعـــقـــد الـــصـــفـــقـــات خــــــارج الــــحــــدود أيــــضــ
ــيـــون قـــدم  ــلـ ــــي نـــصـــف مـ ــــوالـ ــعـــــرض حـ ــ ــة املـ ــاحـ مـــسـ
مــربــع، ويـــشـــارك، هـــذا الــعــام، أكــثــر مــن 800 شركة 
متخصصة في تصنيع السالح وتجارته. إضافة 
الــتــصــويــب  وأدوات  ــقـــنـــص  الـ مـــســـتـــلـــزمـــات  ــــى  إلــ
ــعــــرض نـــــدوات  ــدة. تـــقـــام عـــلـــى هـــامـــش املــ ــاعــ املــــســ
وحلقات نقاشية حول شؤون السالح، واحتفاالت 
الــســالح، وعــروض  فــي  الكتب املتخصصة  توقيع 
تقديمية من الشركات املشاركة لتعريف الجمهور 
بحوالي  املــعــرض  زوار  يــقــدر  منتجاتها.  بــأحــدث 
80 ألــــف شـــخـــص، تـــتـــبـــارى مــصــانــع الـــســـالح في 
إرضاء أذواقهم وشغفهم. تقول إدارة املعرض عن 
الشركات العارضة: »إنها تتبارى في جعل حامل 
السالح أكثر راحة عن ذي قبل«. يقام املعرض تحت 
رعــايــة »الــرابــطــة الــقــومــيــة لــلــبــنــادق فــي الــواليــات 
حكومية  غير  منظمة  وهــي  األمــيــركــيــة«،  املتحدة 
وغير ربحية، تدعم حق حمل السالح في الواليات 
املتحدة. تأسست الرابطة في عام 1871، وتعد من 

مراكز صنع القرار األميركي وتمتلك التأثير فيه، 
فهي ذات عالقات عميقة بكبرى شركات تصنيع 
الــــســــالح داخـــــــل الـــــواليـــــات املـــتـــحـــدة وخـــارجـــهـــا. 
وللرابطة ميول قوية نحو »الحزب الديمقراطي«، 
أكـــثـــر مــــن 11  الــــرابــــطــــة  أنـــفـــقـــت  فـــفـــي عـــــام 2012، 
الكونغرس  انتخابات  في  مليون دوالر ملساندته 
األمــيــركــي. تــقــوم الــرابــطــة بــعــمــل مــهــم لــلــغــايــة في 
الداخل األميركي، وهو فرض التشريعات الخاصة 
بحمل الــســالح. وعــنــدمــا يظهر قـــادة الــرابــطــة في 
ــة  الـــكـــونـــغـــرس أو املــجــلــس الــتــشــريــعــي بــــأي واليـ
ويقف النواب خلفهم؛ يعلم الجميع أنهم جادون 
وأنه حتى لو حاول السياسيون أن يمرروا قانونا 
تمريره ضد  فلن يستطيعوا  الــســالح،  ضــد حمل 

إرادة الرابطة.
 األنــظــار، 

ّ
مــواقــف الــرابــطــة دائــمــا مــا تــكــون مــحــط

العنف باستخدام  أعــمــال   تنامي 
ّ

فــي ظــل خــاّصــة 
الـــســـالح الــشــخــصــي. يـــقـــول الـــبـــاحـــث الــســيــاســي، 
ــنـــدر، فـــي كــتــابــه »الــديــمــقــراطــيــة  ــرابـ ــبـ فــيــرمــني ديـ

مدرسة  حــادث  بعد  »إنــه  املسلحة«:  واملجتمعات 
ــيــــة؛ انـــتـــظـــر الـــجـــمـــيـــع أن  ــتــــدائــ ــانــــدي هـــــوك االبــ ســ
يــســمــعــوا شــيــئــا مـــن الـــرابـــطـــة الــقــومــيــة لــلــبــنــادق، 
ــزرة غــيــر  ــ ــجـ ــ وكــــيــــف ســـيـــكـــون رد فــعــلــهــا عـــلـــى املـ
 مـــن تــالمــيــذ املـــــدارس 

ً
املــســبــوقــة لــعــشــريــن طـــفـــال

ــهــا الـــتـــزمـــت الـــصـــمـــت. ثم 
ّ
فـــي كــونــكــتــيــكــت، ولــكــن

أخــيــرًا، اســتــدعــت الــرابــطــة الــصــحــافــة إللــقــاء بيان 
حــول الــحــادث، ونفى، وايــن البيير، )نائب رئيس 
املنظمة( أن يكون انتشار السالح هو املسؤول عن 
الحادث، بل أرجع األمر إلى الخلل العقلي، وقال إن 
ُيراقبوا وتوضع عليهم  أن  املختلني يجب  هــؤالء 
العالمات. ثم قــال، إن اإلعــالم يلعب دورًا قــذرًا في 
غرس العنف والفساد بني الشعب. وأشــار البيير 
الدموية  العنيفة، واألفــالم  الفيديو  ألعاب  أن  إلــى 
التي تنتجها »هوليوود« والتي تجّمل القتل، لها 
دور في املأساة، فالطفل في أميركا يشاهد 16000 
يصل  أن  قبل  عنف  حركة  و200000  قتل،  جريمة 

إلى الثامنة عشر عاما«.
يــذكــر أن الـــســـوق األمــيــركــيــة تــعــد أكــبــر مستهلك 
للسالح الشخصي على مستوى العالم. وتكشف 
اإلحصائيات أنه في أميركا ُيصنع مسدس كل 10 
ألــف قتيل، و300 ألف  املقابل هناك 20  فــي  ثـــواٍن، 
مــصــاب بــالــســالح ســنــويــا. وكــــان مــن تصريحات 
الــرئــيــس أوبـــامـــا أن األمــيــركــان يــقــتــلــون بعضهم 
اليابانيني، و49  أكثر من  مــرة  بعضا بمعدل 297 

مرة أكثر من الفرنسيني.

لم ينطق بعد لسان »الربيع العربي«

)Getty( محطات أرضية لتوليد الطاقة الشمسيّة

20 ألف قتيل 
بالسالح في 
الواليات المتحدة 
األميركيّة كل 
)Getty( عام

ريم نصري غنت لرأس النظام السوري )العربي الجديد(

الشيخ إمام )العربي الجديد(

السياسيّة، وتهدف  الحاكمة والسلطات  األنظمة  الوطنيَّة مدعومًة، غالبًا، من  األغنيّة  تكون 
إلى تخدير الشعب. في حين األغنيّة الثوريّة شعبيَّة وفطريَّة

األغنية الثورية

أكبر معرض للسالح في العالم

فنون وكوكتيل
قضيّة

فعاليّة

تكنولوجياغناء

الشيخ إمام، واسمه 
الحقيقي إمام محمد 
أحمد عيسى )2 يوليو/ 
تموز 1918 - 7 يونيو/ 

حزيران 1995(.  أصيب في 
السنة األولى من عمره 
بالرمد الحبيبي، وفقد 

بصره بسبب الجهل 
واستعمال الوصفات 

البلدية في عالج عينيه. 
التقى الشيخ إمام بأحمد 

فؤاد نجم عام 1962. 
وقام إمام بتلحين وغناء 
كلمات قصائد نجم، التي 
تتصف بالعمق وخفة 
الدم السياسيّة، وانتقاد 

األنظمة المتعاقبة على 
تاريخ مصر.

إمام ونجم 
ثنائي ال يتكّرر
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طه إلى اإلنجليزية مثل »الجمر والرماد« 
ّ

ُبل
لــهــشــام شـــرابـــي، و»لــعــبــة الــنــســيــان« ملحمد 
بــــــــرادة، و»اإلقـــــــــلع عـــكـــس الــــزمــــن« المــيــلــي 
الروايات والدراسات  نصرالله وغيرها من 

والنصوص الشعرية والقصصية.
ُبلطه نفسه دّرس أيضًا في القدس، في كل 
مــن مــدرســتــي »الــفــريــر« و»املــــطــــران«، وكــان 
احتلل بقية فلسطني عام 1967 بداية رحلة 
القدس«  إلــى  شتات عاشها صاحب »عائد 
ــم تــنــتــه إلــــى الـــيـــوم. فـــي عــــام 1970 حــاز  ولــ
شهادة  الدكتوراه من جامعة لندن، ودّرس 
بــعــدهــا فــي معهد هــارتــفــورد فــي الــواليــات 
األكاديمية  مسيرته  يــبــدأ  أن  قبل  املــتــحــدة، 
في جامعة »ماكغيل« الكندية في مونتريال 
عــلــوم  فــــي  وبــــاحــــث  كــــأســــتــــاذ   ،1975 ــام  ــ عــ
ما  الــعــربــيــة، حيث  والـــدراســـات  اللسانيات 
زال منكبًا على كتاباته وأبحاثه وترجماته 

بالنشاط ذاته املعروف عنه.
يــقــول صــاحــب »صـــخـــر، وحــفــنــة مـــن تـــراب« 
اليوم على مفترق طرق  العرب  )2005(: »إن 
إذ  الحديثة،  الــحــضــارة  مواجهة  فــي  فاصل 
عليهم أن يدخلوا عالم الحداثة مع املحافظة 
عــلــى الــعــنــاصــر الــحــّيــة الــنــاطــقــة مــن تراثهم 
العظيم وعلى أصالتهم وخصوصيتهم في 

ــداع«. فــي كتابه »إعــجــاز الــقــرآن الكريم  ــ اإلبـ
طــه عرضًا تاريخيًا 

ّ
بــل الــتــاريــخ« يقدم  عبر 

ملسألة اإلعجاز القرآني وصواًل إلى العصر 
الحالي معتبًرا أنه »ليس ثمة من رأي يمكن 
الركون إليه في شكل نهائي ثابت بالنسبة 
إلى عناصر وأسباب هذا اإلعجاز«؛ واضعًا 
فـــي هــــذا الــكــتــاب مـــوضـــوع اإلعــــجــــاز، تحت 
مجهر الــفــحــص الــتــاريــخــي، فــي إشــــارة إلــى 
الــتــي أصبحت كلمة  تــطــّور لفظة »إعــجــاز« 
الظاهرة دينيًا على  هــذه  إلــى  علمية تشير 
أنها معجزة إلهية وداللــة على صدق نبّوة 
النبي محمد وبرهان على أن القرآن تنزيل 
الــقــدرة على  مــن الله حيث إن البشر فــاقــدو 
معارضته أو اإلتيان بمثله، في الوقت الذي 
كــانــت هـــذه الكلمة قــبــل ذلـــك، أي قــبــل الــقــرن 
الــثــالــث الــهــجــري تــشــيــر إلـــى »ظـــاهـــرة عجز 
البشر عن مجاراة القرآن في معناه ومبناه 
)الـــلـــغـــوي(، والــتــي أشــــارت إلــيــهــا الــكــتــابــات 
ــنـــذ تــلــك  ــة بــلــفــظــة »اإلعــــــجــــــاز« مـ ــيــ اإلســــلمــ

الفترة«.
ــة، وضــــــــع مـــؤلـــف  ــ ــمـ ــ ــــرجـ ــتـ ــ عــــلــــى صــــعــــيــــد الـ
العربي  الشعر  في  ومعاملها  »الرومانسية 
نــســمــيــه  أن  يــمــكــن  ــا  مــ  )1960( الــــحــــديــــث« 
خلصة خبرته الطويلة على شكل مجموعة 
من النصائح املقتضبة للمترجمني الشباب 
يبدؤها بالقول: »ترجم النص الذي يعجبك، 
النص الذي سيشعرك بالرضى في حال تم 
نشره« وهــي جملة خلصات جــاءت تحت 
عنوان: »عشر نصائح للمترجمني«، نقلتها 
باإلنجليزية  الــعــربــي«  »األدب  مــدونــة  عنه 

على اإلنترنت. 
انحياز  عــن  تعبيرًا  النصائح،  هــذه  جـــاءت 
ــزمـــني« بــالــقــواعــد  ــتـ ــلـ ــــى جـــيـــل »املـ طــــه إلـ

ّ
بــــل

املؤسسة التي تحكم األعمال الكبرى، النقد 
والــتــرجــمــة والـــبـــحـــث، وال تـــغـــادرهـــا، وهــي 
القواعد ذاتها التي وسمت انشغاالته كلها 
التفاصيل  حــول  والبحث  املتناهية  بالدقة 

الصغيرة، من أجل إكمال الصورة الكبرى.
يــذهــب صــاحــب روايــــة »عــائــد إلـــى الــقــدس« 
)1998( بالنقطة الثانية من نصائح الترجمة 
إذا لم تحصل نسختك  بالقول: »ال تتفاجأ 
الترجمة على االعــتــراف واإلشــــادة من  مــن 
تعتبر  الترجمة  الكتب.  ومــراجــعــات  النقاد 
أقل أهمية من عملية الكتابة نفسها، لكنها 
هي من تجعل من الكتابة أمرًا عامليًا وعابرًا 
اب 

ّ
للثقافات وتساهم في نشر منتجات الكت

في العالم«. 
طـــه أهــمــيــة 

ّ
فـــي الــنــقــطــة الــثــالــثــة يــقــتــرح بـــل

أمير داود

ال تــتــوقــف قــيــمــة الــكــاتــب والــنــاقــد 
طــه )الــقــدس، 

ّ
واملــتــرجــم عيسى ُبــل

قـــد نقل  كـــونـــه  فـــي  1929( األدبـــيـــة 
بني العربية واإلنجليزية الكثير من الكتب 
ــك إلــــى حــفــريــاتــه  واملـــؤلـــفـــات، بـــل تـــعـــّدى ذلــ
ــبـــحـــث  ــــددة فـــــي مـــــجـــــاالت الــــنــــقــــد والـ ــعـ ــ ــتـ ــ املـ
ــيـــني وخــصــوصــًا فـــي اجـــتـــهـــادات مثل  األدبـ
»نافذة على الحداثة: دراسات في أدب جبرا 
إبراهيم جبرا« والتي أتى فيها على أعمال 
األديب الفلسطيني الراحل بخمس مقاالت 
نـــقـــديـــة، ثــــم دراســــتــــه الـــلفـــتـــة عــــن الــشــاعــر 
والتي  السياب  بــدر شاكر  الــراحــل  العراقي 
شكلت أطــروحــتــه لنيل شــهــادة الــدكــتــوراه، 
ــة إلــــى تــرجــمــة أعـــمـــال كــــ »شــــارع  ــافـ بـــاإلضـ
إبراهيم  األولــى« لجبرا  األمــيــرات« و»البئر 
الــذي  اإلنجليزية  إلــى   )1994-1919( جــبــرا 
يقول عنه: »كنت أعتبره )أي جبرا( أستاذًا 
لي آخذ برأيه وكأنني ما زلت تلميذه على 
ــا األســتــاذ الجامعي«  مــقــاعــد الـــدراســـة، وأنـ
الــقــدس حيث  مستعيدًا تــلــك الــســنــوات فــي 
ية العربية« في 

ّ
كان جبرا أستاذه في »الكل

القدس. هذا إلى جانب كتب أخرى ترجمها 

أندريا كوتي بوتيرو

سأعترف بخوٍف
ي

ِّ
لكن

 الطرف
ّ

سأغض
عن كون ما أكتبه

يختلف عّما أحكيه،
أيها الطفل

ف عن فعل ذلك 
ّ
عليَّ التوق

ومن ال يمكنه
سيقول ال دائمًا

ما أسمعه
ليس صوتًا منبعثًا من فجر مزمجر

وال فصول الصيف،
وال الخسائر،

بل صوت من ال يجعلونك تنام
حينما يقولون

إن لألحلم ثمنًا
رونك باألسوأ ويذكِّ

وأن الرب يترقرق
على وجنات األطفال

الذين يعرفون أنهم سينامون.
أعترف بخوٍف

 ما أكتب
َّ
لكن

ال يشبه الكلم، أقول لك،
فت عن االعتراف

ّ
وإن توق

سأغطي فراغ الجسد الذي أتناوله
ر

ّ
بذ

ُ
م، وأ

ّ
وأحط

في متجر الحب، والكلمة 
التي ال تفعل شيئًا، بل تقول

رسالة إلى 
مترجم شاب

عن  الحديث«  العربي  الشعر  في  ومعالمها  »الرومانسية  صاحب  خالصات  تعبّر 
انحيازه إلى جيل »الملتزمين« بالقواعد المؤسسة التي تحكم األعمال الكبرى، النقد 

والترجمة والبحث، وال تغادرها، وهي القواعد ذاتها التي وسمت انشغاالته كلها 
بالدقة المتناهية والبحث حول التفاصيل الصغيرة، من أجل إكمال الصورة الكبرى

شاعرة كوبية من 
مواليد 1981. نشرت 

مجموعتها الشعرية 
األولى »ميناء كالسيناذو« 

عام 2002 ، ونشرت 
بعدها مجموعتي »باريال 

البيضاء« و»كتابة العزلة«

سأغّض الطرف عن كون ما أكتبه يختلف عّما أحكيه

عيسى بُلّاطه نافذة عربية على الحداثة

يرى أن شعر العرب 
الجديد حمل مالمحهم 

قة للحداثة المتشوِّ

يرّكز على وعي 
الجوانب الثقافية في 

الترجمة ونقلها 

ــة والـــروايـــة  ــص ــق ــب ال ــت ــه ك ــ ــم أن ــ رغ
خاصًا  اهــتــمــامــًا  أن  إال  وتــرجــمــهــمــا، 
ستينيات  منذ  وترجمته  الشعر  بنقد 
التجربة  في  يرى  جعله  الماضي،  القرن 
لما  مثاًال  المعاصرة  العربية  الشعرية 
يمكن تحقيقه في مجاالت أخرى: »إن 
جميع  في  جرأة  إلى  حاجة  في  العرب 
ظهرت  التي  كجرأتهم  الحياة  مظاهر 
حطموا  ــذي  ال الحديث  شعرهم  في 
فيه بعض القيم وحافظوا على بعض 
مالمح  فيه  جديدًا  شعرًا  وخلقوا  آخر 

وجههم المتشّوق للحداثة«.

جرأة بين الكتابة والحياة

2425
ثقافة

فّواز حداد

عندما صرخ أرخميدس »يوريكا« أي وجدتها، وكان في الحمام، يقال إنه 
 املعضلة التي أّرقته، وهي أن 

ّ
خرج عاريًا يجري في الشوارع مبهورًا بحل

تطفو سفينة شراعية ضخمة جدًا تعادل حجم قصر فوق سطح البحر من 
دون أن تغرق. وفي رواية أخرى، معرفة ما إذا كان التاج امللكي املصنوع من 

الذهب مخلوطًا بالفضة. 
لم يخترع أرخميدس »قانون الطفو«، فهو موجود في الطبيعة، انزياح املاء 
وطفوه في حوض االستحمام، أخذه إلى اكتشافه. الحقائق موجودة لكننا 
نتجاهلها حسب قول أللدوس هكسلي، أو أننا ال نسعى إليها، لكننا نجدها 
البحتة، وهــذا ليس قانونًا،  في حال بحثنا عنها، قد يتم األمــر باملصادفة 

لكنه االستثناء الذي يؤكد القاعدة. 
ترتد الكشوف على اإلنسان باملنفعة، ما يجعل الحياة أغنى وأيسر، وتفتح 
آفاقًا ال محدودة ســواء على األرض، ما فوقها ومــا تحتها، والكون  أمامه 

املترامي األطراف. 
الوقت نفسه نزع الخرافة عنه. ما  األروع معرفة أال حدود للمجهول، وفي 
التزّيد  للمعرفة. وليس من  تــوق اإلنسان  إلــى عــدم محدودية  يؤشر أيضًا 
القول إن مسيرة اإلنسان في الكون هي انتزاع املعرفة من املجهول. وبتعبير 

آخر إضاءة نزر يسير من الظالم الدامس املحيط بنا.   
لكن الكشوف ليست في اتجاه واحــد، أحيانًا تكون أشّد ظلمة من الظالم، 
يعنيهم  ال  الكشوف  للحياة، أصحاب  اتجاهات مضادة  إلى  تذهب  عندما 
سوى الكشف نفسه، ال نتائجه البعيدة، بموجب اعتقاد أن الحقائق تملكها 
جماعة من البشر، ما يبيح لهم التصرف فيها، اختراع السفن والطائرات، 
لم يؤد فقط إلى طي املسافات والتواصل بني البشر، بل وإلى احتالل قارات 
وتسهيل تجارة الرقيق وبداية عهود العبودية، بينما الطائرات ساعدت على 
بالجملة.  إبــادة  بالقنابل والصواريخ وتسريع عمليات  قصف مدن وقــرى 
وبالنظر إلى مفاعيلها السلبية املدمرة، كأن ما تكسبه البشرية من جانب، 
تخسره في الجانب اآلخر، وما تقّدمه من خير، يتضاءل أمام ما تزرعه من 
للترفيه عنهم، طّورها  النارية  األلعاب  اخترعوا  الذين  فالصينيون  شــرور، 
للمعرفة،  فالتعطش  البشرية.  إفناء  اليوم  يمكنها  نووية،  قنابل  إلى  الغرب 

رافقه تعطش إلى السيطرة. 
ما جعل االكتشافات ال تخفي جوانبها األســوأ واألخــطــر، وهــي اكتشاف 
اإلنــســان لــقــدراتــه على ابــتــداع الــشــر، وتــطــويــره بحيث يــكــون أكــثــر فاعلية، 

بتحويل ما كان خيرًا خالصًا إلى بالء خالص.
إذا كانت الكشوف تمنح البراءة للكشافة األوائــل، فالتقّدم الحثيث للعلم ال 
يبيح للمتحكمني به تجاهل رسم مصير البشرية التي تتقدم نحو الهالك 
الحصانة،  عليه  تسبغ  ال  العلمي،  للبحث  الطيبة  النوايا  نفسها،  بالسرعة 
الــعــقــول البشرية.  الــكــامــلــة، خــاصــة وأن رّواده مــن أرقـــى  وإنــمــا املــســؤولــيــة 
االنتهازيني  كالسياسيني  فوائده  من  العقول،  أحــط  ستثنى 

ُ
ت أال  والعجيب 

والقتلة املحترفني... وما دامت إنجازاته تجتذب األخيار واألشرار، سيبقى 
الحروب،  على  مفتوحة  استغالله  إمكانية  أيضًا  وطاملا  ذا حدين،  سالحًا 

فالسالم أبعد من أن يعم البشر. 

يوريكا

وجه

فعاليات

ــــب الـــثـــقـــافـــيـــة فــي  ــوانـ ــ ــــجـ ــلــــى الـ الــــتــــركــــيــــز عــ
الترجمة، في إشارة إلى أن عملية الترجمة 
إلى  اللغة األصــلــيــة  مــن   حرفيًا 

ً
نــقــل ليست 

االلتفات  أهمية  مبرزًا  إليها،  املترجم  اللغة 
إلى التباينات الثقافية في عملية الترجمة: 
تختلف  الثقافة  أن  حقيقة  تقبل  أن  »عليك 
من مكان إلــى آخــر، وأن كل ثقافة لديها ما 
مختلفة«.  بطريقة  نفسه  الشيء  عن  تقوله 
مؤكدًا في النقطة التي تليها على ضرورة 
التواصل مع متحّدثني باللغة األم للتشاور 
حـــول بــعــض الــنــصــوص الــصــعــبــة: »شـــاور 
ا باللغة التي تترجم عنها«. مطالًبا 

ً
متحدث

املــتــرجــم فــي الــوقــت نفسه بــأن يعتمد على 
ية 

ّ
الكل املــراجــعــة  فــي عملية  الــشــخــص  هـــذا 

ــائـــدة.  ــفـ ـــي الـــدقـــة والـ
ّ

لــلــنــص مـــن بــــاب تـــوخ
ــك، يــقــتــرح مــتــرجــم  ــ ــافـــة إلــــى كـــل ذلـ وبـــاإلضـ
»البئر األولى« لجبرا إبراهيم جبرا )1995( 

أال تطوي عمري وتحفظه 
في حقيبتك املدرسية

في حني أعترف
ظر إليك

ّ
أنني ال أفعل شيئا غير الن

وأن ما أكتب 
ال يشبه الكلم

ي جسدي بالفراغ
ّ
وأنني أغط

ه ما أتناول
ّ
وأن

ني أحطم
َّ
وأن

وأشتكي، في متجر الحب.
اعترافي خائف

وأنت ال تأتي
والذين ال يتركوننا ننام
هم أولئك الذين يقولون

إن الرب يترقرق على وجنات
أولئك الذين سيموتون مبكرًا

ر األسوأ، ه يتذكَّ
ّ
وأن

 هذا الذي آكل
َّ
وأن

ر
ِّ
بذ

ُ
م، وأ

ِّ
وأحط

في متجر حّبي.
والذين ال يدعوننا ننام

يعلمون
 علينا أن ندفع ثمن الحلم

ّ
أن

ٌك
َ
أن نطويه، أن نخشاه، هو ُمجْعل

ة في حقيبتك املدرسيَّ
ال يمكنه فعل شيء

لكنه يقول، إنني أحب أن أراك قريبة
وإنني أكتب كي ال أتحّدث

عن األيام، واألشياء املعّدة تحّسبًا ألي أمر.
)ترجمة عن اإلسبانية: غدير أبو سنينة(

ــاء بـــــاب الــــتــــواصــــل مـــفـــتـــوًحـــا بــني  ــقــ إلـــــى إبــ
املترجم وكاتب النص األصلي، إذ إن الثاني 
في  األقـــدر على مساعدة مترجم عمله  هــو 
الوصول إلى الصيغة األدق واألسلم، يقول 
هنا: »اقــرأ النص جيدًا، وإذا كــان باإلمكان 
اسأل كاتب النص عن بعض املواضع التي 

تحتاج إلى توضيح«.
روح  على  املحمولة  الخاصة  الثقافة  وألن 
ـــق فــي 

ّ
ــردات تـــحـــل ــفــ الـــلـــغـــة، تــنــفــي كـــونـــهـــا مــ

الــــهــــواء بــشــكــل مـــنـــعـــزل عــــن ســـيـــاقـــهـــا، فـــإن 
الخاصة  للتعابير  األهــمــيــة  إعــطــاء  مسألة 
والــتــقــالــيــد الــثــقــافــيــة فـــي عــمــلــيــة الــتــرجــمــة 
الــنــهــائــي،  الــتــرجــمــة بهيكلها  مــســألــة تــرفــد 
يقول هنا: »عليك أن تكون ُملّمًا بأكبر قدر 
والتقاليد«. مطالبًا في  التعابير  ممكن من 
الـــوقـــت نــفــســه بـــضـــرورة مــواصــلــة الـــقـــراءة 
أهمية مواصلة  الثقافات، ومؤكدًا  عن هذه 

االطــــــلع عــلــى الـــقـــوامـــيـــس املــخــتــلــفــة أثــنــاء 
طه 

ّ
ترجمة النص. ال تأخذ الترجمة عند بل

شكلها الــنــهــائــي بــســرعــة، الــتــرجــمــة عــنــده، 
املترجم  روح  فيها  تمتزج  إبــداعــيــة  عملية 
وصنعته باملادة املراد إخراجها: »ال تجعل 
ــى مـــن الــتــرجــمــة نسخة  ــ مـــن الــنــســخــة األولــ
ــيــــرة، اكـــتـــب، وأِعــــــد الــكــتــابــة مــــرة أخـــرى  أخــ
ــراءات مــتــعــددة لــتــرجــمــتــك، قــد تــنــام،  ــ بــعــد قـ
وتــكــتــشــف بــعــدهــا أن هــنــاك تــرجــمــة أفضل 

يمكن استخدامها لنفس النص«. 
وأخــيــًرا: »اقبل االقــتــراحــات التي تأتيك من 
محّررين تثق بهم. املحررون الذين يعملون 
باالطلع  قاموا  وقــت طويل  املهنة منذ  في 
عــلــى نـــصـــوص مــتــرجــمــة أكـــثـــر بــكــثــيــر مما 
أن تضع في  طــه: »عليك 

ّ
ُبــل تــظــن«. ويختم 

إبداعية؛  أدبية  الترجمة عملية  أن  اعتبارك 
وأن تعمل بناء على ذلك« .

إطاللة
تصويب

نجوان درويش

لــعــلــه كــــان ردًا عــلــى الــنــكــبــة ومــا 
ــاع فــلــســطــني« ذلــك  ــيـ ـــ »ضـ ــي بـ ــ ُدعـ
األعـــالم فــي مجاالتهم   مــن 

ُ
الجيل

املعرفية واإلبداعية؛ جيل مؤسس 
ــا أخـــــــــرى-  ــ ــايـ ــ ــجـ ــ ــم -مـــــــــع سـ ــ ــســ ــ ــ ات
املوسوعية  والــنــزعــة  بالعصامية 
ودفــع العطاء إلــى ذروتــه. عشرات 
ونساء  لرجال  والــوجــوه،  األسماء 
الفلسطينية  الثقافة  وجــه  شكلوا 
قــًا 

ّ
ــدًا خــال ــ املـــعـــاصـــرة وكـــانـــوا رافــ

فــي الــثــقــافــة الــعــربــيــة واإلنــســانــيــة، 
عــيــســى  ــه  ــ مــــع وجــ اآلن  تـــحـــضـــر 
طــه، الــنــاقــد والــكــاتــب واملترجم 

ّ
ُبــال

ــد الـــتـــواضـــع  ــديــ عــمــيــق األثــــــر وشــ
ــًا بـــمـــســـاهـــمـــاتـــه وجــــهــــوده  ــيـــاسـ قـ

املتصلة وفتّوته املتجددة. 
عــنــدمــا يــنــظــر املـــــرء إلــــى عيسى 
طــه أو إلــى بعض أبــنــاء وبنات 

ّ
ُبــال

جــيــلــه، يــشــعــر بــأنــه إزاء جــيــل ال 
ــعـــرف شــيــئــًا اســمــه  يــشــيــخ وال يـ
متابعة  عــن  يتوقف  وال  الــتــقــاعــد، 

الجديد والكتابة عنه. 
أخــبــرنــي صــديــق مــن جيلي بأنه 
لــوال تعّرفه  مــا كــان ليكون نفسه 
طـــه، 

ّ
فـــي يــفــاعــتــه عــلــى كـــمـــال ُبـــال

التشكيلي  الفنان والناقد واملــؤرخ 
قــال  والــشــقــيــق األصــغــر لعيسى. 
ــمــت الــدقــة فــي العمل 

ّ
لـــي: مــنــه تــعــل

ذاتيته  الــفــنــان  يسكب  أن  ومعنى 
ره.  في ثقافة شعٍب ومشروِع تحرُّ
ــمــت مــنــه أن أكـــون 

ّ
وأضـــــــاف: تــعــل

كًا 
ّ
قًا ومراجعًا متشك

ّ
ُمدق رًا  ُمحرِّ

تتعب  ولهذا  التفاصيل  لتفاصيل 
ــاف أن  ــ حـــني تــشــتــغــل مــعــي. وأضـ
مراجعة  مثل  فيه  يــؤثــر  لــم  شيئًا 
طـــه عـــن كــتــاب 

ّ
كــتــبــهــا عــيــســى ُبـــال

باإلنجليزية،  ترجمته  صــدرت  لــه 
فالناقد الذي واكب جبرا والسّياب، 
ــــم يــفــتــه أن يــــواكــــب شــــاعــــرًا مــن  ل
أحــفــادهــمــا، وأن تــلــك املــراجــعــة لم 

تكن سوى درس آخر في الدقة.

)بالفست(، حينما يقولون إن لألحالم ثمنًا احتفالية فلسطين لألدب  التاسعة من  الدورة  اليوم فعاليات  تتواصل 
التي ُتنّظم سنويًا في عدد من مدن فلسطين المحتلة من بحرها إلى نهرها. إلى 
جانب الكتّاب الفلسطينيين، تشارك أسماء أدبية مثل الروائي اإليرلندي كولم ماكان، 

والروائي الجنوب أفريقي ج. م. كويتزي )الصورة(، والكاتب األميركي باري لوبيز.

تنظم »اللجنة التنسيقية الثقافية للهيئات المقدسية« في السادسة من مساء اليوم، 
العبّادي  اهلل  عبد  للمهندس  محاضرة  عّمان،  في  القدس«  يوم  »جمعية  في 
بعنوان الحفريات اإلسرائيلية في القدس المحتلة. يقّدم المحاضرة ويدير اللقاء 

الذي يعقبها الباحث فاروق العمد.

تنّظم »جمعيّة الثّقافة العربيّة«، يوم حيفا من »احتفالية فلسطين لألدب«، وتأتي 
الّساعة  من  الثاّلثاء،  اليوم  المدينة،  في  منثورة  نصوص  عنوان  تحت  العام  هذا 
فلسطين  من  واألدب  الّشعر  في  صوًتا   30 فيها  تستضيف   ،22:00 ولغاية   17:30
المقاهي  في  الفيديو،  وعبر  حيّة  بمشاركات  والعالم،  العربّي  والعالم  واللجوء 

والفضاءات العاّمة للمدينة الفلسطينية. 

في »مكتبة ميلباج« في باريس، يقام مساء اليوم لقاء أدبي يجمع الكاتبة السورية 
سمر يزبك والمؤرخ الفرنسي جان بيار فيليو حيث يقّدمان قراءات في القضايا التي 
تتقاطع فيها أعمالهما، وإذ ترّكز يزبك في أعمالها األخيرة على اللجوء السوري، 

يتناول فيليو التاريخ المعاصر لبلدان »الشرق األدنى«. 
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مأساة ضاعفت من وطأة حزن ذوي ضحايا الحرب اليمنية، إذ أصبحت كرامة جثامين موتى المقاومة الشعبية رهنًا 
للبيع أو االستبدال بأسرى حوثيين، مما أدى إلى ترك القتلى في العراء، دون دفن لمدد تصل إلى شهور

حوثيون يمنعون ذوي قتلى 
المقاومة من دفنهم

جثامين
مرهونة

تحقيق ـ محمد عبد الملك

تــــضــــاعــــف حــــــــزن والــــــــــــدة الــــشــــاب 
ــمــــد عــلــي،  ــن أحــ ــديــ ــزالــ ــنـــي، عــ ــمـ ــيـ الـ
بـــعـــد أن عـــلـــمـــت بــــرفــــض مــلــيــشــيــا 
الـــحـــوثـــي اإلفــــــــراج عــــن جـــثـــمـــان ابـــنـــهـــا، الــــذي 
املقاومة  مع  تعز  معارك  في  الحوثيون،  قتله 
العراء أسبوعني،  الجثمان في  الشعبية. بقي 
ــرط الـــحـــوثـــيـــون  ــتــ ــاء اشــ ــطــ وبـــعـــد تـــدخـــل وســ
ــال  الـــحـــصـــول عـــلـــى مــبــلــغ نـــصـــف مـــلـــيـــون ريــ
يمني )2500 دوالر أميركي(، من أجل تسليم 
وفقا  بدفنه،  لهم  والسماح  للعائلة،  الجثمان 
ملــا جــاء فــي شــهــادة أدلـــى بها صهر العائلة، 
وتــابــع:  الــجــديــد«،  »الــعــربــي  لـــ محمد عبدالله، 
ــلـــغ، اقـــتـــرضـــنـــاه لــتــكــريــم  ــم نـــكـــن نــمــلــك املـــبـ ــ »لـ

شهيدنا ودفن جثمانه«. 
ما جرى مع عزالدين تكرر مع 10 حاالت وثقها 
رئــيــس املــركــز اإلنــســانــي لــلــحــقــوق فــي مدينة 
تــعــز، حــمــود الــذيــب، كلها ألفـــراد مــن املقاومة 
اشترطت مليشيا الحوثي تسليم جثامينهم 
تــتــراوح من 100  ألسرهم مقابل مبالغ مالية 
ألف ريال يمني )500 دوالر( إلى 500 ألف ريال 
يمني )بلغ سعر الــدوالر 215 رياال يمنيا في 
فإن  الــذيــب،  التحقيق(. وبحسب  إجـــراء  وقــت 
الظاهرة تحولت  إلى سلوك ممنهج من قبل 
مليشيا الحوثي منذ منتصف أبريل/نيسان 

من عام 2015، بعد حصارهم ملدينة تعز.

بيع الجثث
وثق كاتب التحقيق أساليب ابتزاز وانتهاكات 
ــافــــظــــات يـــمـــنـــيـــة )تـــعـــز  مـــتـــنـــوعـــة فـــــي 5 مــــحــ
لجثامني  وإب(،  وشــبــوة  ومــــأرب  والــبــيــضــاء 
ــحـــرب، تــركــت فـــي الــــوديــــان والــجــبــال  قــتــلــى الـ
إما  أليــام وأسابيع وأشهر، ملقايضتها ماليا 

بجثامني أخرى أو بأسرى لدى املقاومة.
من بني هذه الحاالت، نواف الشرعبي، والذي 
قــتــل فـــي مــنــطــقــة األربـــعـــني فـــي مــحــافــظــة تعز 
فــي 21 ســبــتــمــبــر/أيــلــول، وبــقــي جثمانه ملــدة 
ثمانية أيام قبل أن يسمح الحوثيني ألسرته 
دفــع مبلغ 200  إلــى جثته، مقابل  بــالــوصــول 
بــحــســب  دوالر(   1000 )تـــقـــريـــبـــا  ريـــــــال  ألـــــف 

القيادي في املقاومة، بشير أحمد قاسم. 
وفي مديرية ذي ناعم في محافظة البيضاء، 

قـــال الــقــيــادي فـــي مــقــاومــة تــعــز، عــبــد الــســام 
بأبو  ملقبني  حوثيني  قناصني  إن  املــخــافــي، 
التي  املبالغ  يتقاسمان  العلي،  وأبــو  الحسني 
تصلهم بالتناصف مع سماسرة وشخصيات 
علي  املــخــلــوع،  الرئيس  مــن  مقربة  اجتماعية 
عضو  البخيتي،  محمد  لكن  صــالــح،  عبدالله 
املــجــلــس الــســيــاســي لــجــمــاعــة الــحــوثــي، ينفى 
رهن الجثث وعدم دفنها الستبدالها بأسرى 
حــوثــيــني، مــبــررا ذلـــك بـــأن لــديــهــم أســـرى أكثر 

مما لدى املقاومة من عناصرهم.

جرح نازف
الــتــي ال يستطيع  لكن مـــاذا عــن حــالــة الجثث 
ــا؟ يــــجــــيــــب مـــديـــر  ــ ــهـ ــ ــيـ ــ ذووهــــــــــــا الـــــــوصـــــــول إلـ
الــخــدمــات الــطــبــيــة بــمــكــتــب الــصــحــة فـــي تــعــز، 
الـــدكـــتـــور نــــشــــوان الـــحـــســـامـــي، عـــلـــى الـــســـؤال 
 3 لدينا   « الجديد«:  »العربي  لـ قائا  السابق 
تــزال تعمل فقط في تعز، هي  مستشفيات ال 
مستشفى التعاون والذي ال توجد فيه ثاجة، 
ومستشفى الثورة وتوجد فيه ثاجتان سعة 
قبل  منذ ســنــوات  23 جثمانًا  وفيها  18 جثة 
الحرب، وهنالك حاليا في مستشفى الروضة 
ثــاجــة واحـــــدة ســعــة 6 جــثــث ويـــوضـــع فيها 
التي  »الجثث  الحسامي:  ويضيف  جثة«.   12
تركت في العراء لفترة طويلة يتم دفنها فور 

التمكن من الحصول عليها«.
األحــمــر في  الصليب  بــاســم  املتحدثة  وتــبــدي 
اليمن، ريما كمال، تعاطفا كبيرا مع األهالي 
الذين ال يعرفون مصير أبنائهم وتقول »يبقى 
األمــــر جــرحــًا نـــازفـــًا لــعــائــاتــهــم الــتــي تنتظر 
بارقة أمل كل يوم، حتى تعرف إن كان أبناؤها 
»تم استرجاع 812  أمواتًا«، وتتابع  أم  أحياًء 
جــثــة مــن مــنــاطــق الـــنـــزاع مــنــذ شــهــر نــيــســان/
 2016 نـــيـــســـان/أبـــريـــل  وحـــتـــى   2015 ــل  ــريــ أبــ

بالتعاون مع الهال األحمر اليمني«.
ــزاع  ــنـ ــرفـــي الـ ــــى طـ وتـــوجـــهـــت فــــي حــديــثــهــا إلـ
بالقول: »مسؤوليتكم القانونية تحتم عليكم 
الــجــثــث وتسليمها دون  كــرامــة  تــحــتــرمــوا  أن 
ــا مـــبـــاشـــرة أو عــــن طـــريـــق وســيــط  ــ ــاء، إمـ ــطــ إبــ
محايد، مثل اللجنة الدولية للصليب االحمر، 
ــابـــات  ــلـــى الـــســـلـــطـــات أن تـــكـــون لـــديـــهـــا إجـ وعـ
أقــارب  تــســاؤالت ســوف يطرحها  كافية على 
املـــفـــقـــوديـــن عـــن مـــصـــيـــرهـــم«. ويـــعـــانـــي فــريــق 
الـــهـــال األحـــمـــر فـــي مــحــافــظــة مــــأرب مـــن عــدم 
قدرته على التدخل واسترجاع الضحايا، كما 
روى مــصــدر طلب عــدم اإلفــصــاح عــن صفته. 
»العربي الــجــديــد«: »منذ ما  ويــقــول املــصــدر لـ
يومية وتوجد  الشهر تصلنا باغات  يقارب 
مئات الجثث في الجبهات ولكن الفريق توقف 
عــن مــمــارســة مــهــامــه بــعــد أن قـــام الــحــوثــيــون 
بإطاق النار عليهم وأصاب ثاثة من الفريق 
بشظايا، إضافة الى فقر إمكانياتهم«. وكشف 
املــصــدر عــن أن الــحــوثــيــني ســمــحــوا لــهــم منذ 
بداية الحرب في املحافظة باسترجاع 95 جثة 
فقط بعد بقاء بعضها ألشهر كاملة في أماكن 
املواجهات حتى أصبحت عظاما وتحللت في 

العراء. 

تاريخ من التنكيل بالجثث
ــم  ــن مــحــمــد، )اسـ يـــؤكـــد األكـــاديـــمـــي، مــحــمــد بـ
مــســتــعــار لــبــاحــث يــمــنــي يــقــيــم فـــي صــنــعــاء(، 
ــرام جــثــث  ــتــ ــــدم احــ ــــود تــــاريــــخ مــــن عـ عـــلـــى وجــ
قــتــلــى الـــحـــروب فـــي الــيــمــن، قـــائـــا: »فـــي وقــت 
أن  إلــى  الجثث تظل معلقة  ثــورة 1948 كانت 
تتحلل، كما تم تأريخ حاالت جرى فيها قطع 
رؤوس الثوار وإلقاؤها في أماكن القاذورات، 

مــن جــانــب قـــوات اإلمــــام يحيى حميد الــديــن، 
وهو ما تكرر كثيرا بعد ذلك وقبله في أثناء 

اضطرابات متعددة«.

مخالفة القانون الدولي واليمني
ــتــــاجــــرة بـــالـــجـــثـــامـــني أو رهــنــهــا  »جـــريـــمـــة املــ
الســتــبــدالــهــا لـــم تــخــطــر بــبــال فــقــهــاء الــقــانــون 
ــهـــذه الـــكـــلـــمـــات يــعــلــق املــســتــشــار  الـــــدولـــــي«. بـ
الدولي، فيصل الحميدي،  القانوني  والخبير 
»الــعــربــي الــجــديــد«: »مــا يحدث  قــائــا بتأثر لـــ
في اليمن يتجاوز نصوص مسودات القانون 
الخاصة  اتفاقية الهــاي  الــدولــي، والتي منها 
باحترام قوانني وأعراف الحرب البرية والتي 
تــنــص فـــي مـــادتـــهـــا الــثــالــثــة عــلــى مــســؤولــيــة 
ــادات عـــن كـــافـــة األعــــمــــال الـــتـــي يــرتــكــبــهــا  ــيـ ــقـ الـ
أما  املسلحة«.  قواتهم  إلــى  ينتمون  أشخاص 
فقال  اليمني  العقوبات  قــانــون  إلــى  بالنسبة 
الجثامني  احــتــرام  على  اقتصر  إنــه  الحميدي 
املـــادة 262 من   الــقــبــور، وبحسب  وعـــدم نبش 
قانون العقوبات يعاقب من اعتدى على حرمة 
املـــوتـــى بــالــحــبــس مــــدة ال تـــزيـــد عـــن ســنــة أو 
بغرامة ال تتجاوز ألفي ريال. ولم يرد أي نص 

متعلق ببيع الجثامني في الحاالت الحربية.
وفـــي الــســيــاق نــفــســه، يــوضــح بــاحــث الــقــانــون 
الــدولــي، املحامي علي هــزازي، رئيس منظمة 
سواسية بأن أي اعتداء أو تمثيل بالجثث أو 
تــركــهــا فــي الــعــراء وعـــدم الــســمــاح بــدفــنــهــا، أو 
استخدامها كأدوات ضغط سياسية، يتنافى 
مع مبادئ وقواعد القانون الدولي التي تقوم 
على مــبــدأ احــتــرام الــفــرد اإلنــســانــي، وكرامته 

الشخصية.

سلوك العصابات
ــر حــقــوق  ــ ــ ــبــــحــــي، وزيـ ــزالــــديــــن األصــ يـــصـــف عــ
سلوك  املستقيلة،  بحاح  حكومة  في  اإلنسان 
الـــحـــوثـــيـــني فــــي الــــحــــرب الـــــدائـــــرة، بــاملــخــالــف 
ــتــــي تــشــدد  ــقـــوق اإلنــــســــان والــ لـــكـــل أعـــــــراف حـ
بإنسانية.  القتلى  جثامني  مــع  التعامل  على 
»العربي  لـ قائا  األصبحي  الوزير  ويستطرد 
الحوثي وصالح  التمرد  الجديد«: »عصابات 
اليمني، فكيف  الشعب  لم تحترم األحياء من 
عناصرها  من  املوتى  تحترم جثامني  أن  لها 
بينهم  وتميز  تدفنهم  والــتــي  خصومها  قبل 

حتى في مسألة الدفن؟«.
ويــؤكــد األصــبــحــي أن عـــدد قــتــلــى الــحــرب في 
اليمن منذ انقاب الحوثيني في 21 سبتمبر/

أيلول 2014 وإلى نهاية مارس/آذار 2016 بلغ 
 مدنيا منهم )5750( قتلوا على 

ً
)6049( قتيا

الحوثي وصــالــح، بينما يقول  أيــدي مليشيا 
محمد  للحوثيني،  السياسي  املجلس  عضو 
البخيتي، إن هذا العدد قليل ويوجد أكثر من 
ذلك، ولدى سؤال معد التحقيق له هل تعد هذا 
فخرا، قال »هم في النهاية مرتزقة يقفون مع 
العدوان األميركي. ويرفض البخيتي الكشف 
بأنهم  قتلى جماعته حــالــيــا ووعـــد  عـــدد  عــن 
سيكشفون عنه بعد انتهاء الحرب كما فعلوا 
يتسترون  خصومهم  أن  بسبب  وذلــك  سابقًا 
ــع: »مــســؤولــيــتــنــا  ــ ــابـ ــ ــدد قـــتـــاهـــم. وتـ ــ ــلـــى عــ عـ
سقطوا  ألنــهــم  بجثامينهم  االهــتــمــام  ليست 
األميركي وال داعي  التحالف  وهم يقفون مع 
لــتــســلــيــمــهــا لــأهــالــي أيـــضـــا«، وعــــن جــثــامــني 
ــتـــرف بــأنــهــا  ــعـ ــم يـ ــرهـ ــنـــاصـ ــــن عـ ــا مـ ــايـ ــحـ الـــضـ
»قـــد تــبــقــى لــفــتــرات طــويــلــة دون دفـــن بسبب 
انــشــغــالــهــم بــاســتــكــمــال مــعــاركــهــم الــواســعــة 
التجاوزات في  أن تحدث هذه  الطبيعي  ومن 

الحروب«.

قــتــل أحـــمـــد فـــــارع عــلــى أيـــــدي الــحــوثــيــني في 
ولم   ،2014 عــام  مــن  األول  أكتوبر/تشرين   27
ألف  دفنه، حتى دفعت 200  تستطيع عائلته 
وفــي  ــًا(،  ــّيـ ــركـ ــيـ أمـ دوالرًا   1160( يــمــنــي  ريـــــال 
ــا، قــالــت  مـــديـــريـــة الــــزاهــــر فـــي املــحــافــظــة أيـــضـ
ــقــــاومــــة إنـــــه جـــــرى اخـــتـــطـــاف  مــــصــــادر فــــي املــ
3 جــثــامــني مـــن عــنــاصــرهــا نــهــايــة أكــتــوبــر/
أربـــعـــة  ــدة  ــ ملــ   2014 ــام  ــ عــ مــــن  األول  تـــشـــريـــن 
الوحيشي،  العامر، محمد  )أيــوب  أشهر وهــم 
عفيف الصبيحي(، وهــؤالء رفض الحوثيون 
أحــد  جــثــمــان  عــلــى  الــحــصــول  تسليمهم دون 
قــيــادات الــحــوثــي، يلقب بــأبــو أحــمــد، قتل في 

املحافظة وجرى دفنه من قبل املقاومة.

استبدال الجثث 
مقاومة  قائد  املخافي،  يكشف حمود سعيد 
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«، عـــن وجــــود قــرابــة  تــعــز لـــ
16 شخصًا مــن عــنــاصــر املــقــاومــة قــتــلــوا ولــم 
تــســتــطــع أســــرهــــم الــــوصــــول إلـــيـــهـــم لــدفــنــهــم، 
بسبب منع الحوثييني رجاال من أقربائهم من 
االقتراب من الجثث، الستخدامها في مساومة 
ذويهم، مما دعا نسوة من أقــارب القتلى إلى 
املـــبـــادرة واملــغــامــرة بــالــتــدخــل عــلــى الــرغــم من 
دفن  فــي  نجحن  وبالفعل  القناصة،  رصـــاص 
بــعــض الــجــثــث بــعــد بــقــائــهــا أليـــام فــي الــعــراء. 
عبر إحصاء شارك فيه مسؤولو الجبهات في 
الحوثيني  احتجاز  التحقيق  معد  وثــق  تعز، 
لجثامني 37 مــن املــقــاومــة، منهم 3 فــي جبهة 
األربــعــني و4 فــي منطقة الــزنــوج وجــبــل جــرة 
و2 فــي الــدفــاع الــجــوي و7 فــي حــي املـــرور و3 
في جبل الوعش و6 في جبهة الستني املحور 
الــشــمــالــي لــلــمــديــنــة و3 فـــي جــبــهــة الــوازعــيــة 
القبيطة،  فــي مديرية  و2  فــي جبهة صبر  و7 
الجثامني،  لتسليم هذه  الحوثيون،  ويشترط 
اســتــبــدالــهــا بـــأخـــرى مـــن عــنــاصــرهــم بحسب 

القيادي في املقاومة، بشير التبعي. 

المتورطون في رهن الجثث
يؤكد حمود املخافي أن من يبتزون املوطنني 
في تعز من أجل بيع جثث القتلى أو مقايضتها، 
هـــم مـــن الــشــخــصــيــات االجــتــمــاعــيــة مـــن أبــنــاء 
بحثا  للحوثي  )املؤيدين  املتحوثيني  املدينة 
عــن املــصــالــح ولــيــس اإليــديــولــوجــيــا(، بينما 

الحوثيون سمحوا 
للهالل األحمر 

اليمني باسترجاع 
95 جثة بقيت ألشهر 

في العراء

وزير حقوق 
اإلنسان: 5750 قتيًال 
على أيدي مليشيا 

الحوثي وصالح
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سحق أوكاهوما سيتي ثاندر غولدن ستيت 
ووريورز حامل اللقب )133 - 105( في املباراة 

الثالثة بينهما في الدور النهائي للقسم الغربي 
من السلة األميركية، وبهذا الفوز الكبير يتقدم 

أوكاهوما سيتي )2 - 1( في النتيجة اإلجمالية 
لهذا الدور والتي تحسم على أساس األفضل 

في سبع مباريات، ُيذكر أن كيفن دورانت العب 
أوكاهوما سيتي وزميله راسل وستبروك سجا 

63 نقطة للفريق الفائز.

قال مدرب بورتو البرتغالي جوزيه بيسيرو إن 
»النسيان« بعد خسارة  فريقه عاش موسمًا لـ
نهائي كأس البرتغال أمام سبورتينغ براغا، 

وقال بيسيرو بعد الخسارة بركات الترجيح 
بعد انتهاء املباراة بالتعادل )2 - 2(، »إنه موسم 

للنسيان ليس لدينا شك في هذا«، وتابع بيسيرو 
»الهدفان ال يصدقان، عن طريق الحظ، ولكننا 

كافحنا وعدنا في النتيجة، لم نستسلم حتى بعد 
ارتكاب هذه األخطاء التي ال تصدق«.

فاز العداء اإلثيوبي كنينيسا بيكيلي بسباق 
مانشستر الكبير املمتد ملسافة عشرة كيلومترات 

قبل أن يعبر عن خيبة أمله الستبعاده من 
املشاركة في أوملبياد ريو. وأنهى البطل األوملبي 

 
ً
ثاث مرات سباق مانشستر في الصدارة مسجا

28 دقيقة وثماني ثوان متقدما على الكيني 
ويلسون كيبسانج، وقال بيكيلي »أنا لست 

سعيدا لاستبعاد من األوملبياد وال يوجد أفضل 
مني في املاراثون في إثيوبيا«.

ثاندر يسحق ووريورز 
ويتقدم في نهائي 

القسم الغربي

جوزيه بيسيرو 
بعد الخسارة:

إنه موسم للنسيان

العداء اإلثيوبي 
بيكيلي يفوز بسباق 

مانشستر الكبير

ُتوج برشلونة 
بلقب كأس ملك 
إسبانيا للمرة الـ 
28 في تاريخه، 
وذلك بعد فوزه 
في المباراة 
النهائية على 
إشبيلية بهدفين 
نظيفين، 
في مباراة 
تكتيكية ُمميزة، 
لينهي النادي 
»الكتالوني« 
الموسم بحصده 
»الدوبليه« 
المحلية بعد 
أن سبق له 
وأن توج بلقب 
الدوري.

)Getty( قائد برشلونة أندريس إينييستا يرفع الكأس

»الدوبليه«
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إيست روثرفورد 
تقع في نيويورك وبالقرب 

من نيو جرسي

إنريكي: قدمنا موسمًا مذهًال
أعــــرب لــويــس إنــريــكــي مــــدرب لــبــرشــلــونــة، عــن ســعــادتــه الــكــبــيــرة بــعــد تتويج 
الفريق بلقب كأس ملك إسبانيا، وقال إنريكي في تصريحاته خالل املؤتمر 
اللقاء »تمكنا من إنهاء املوسم بشكل رائــع، ليس فقط  الصحافي بعد نهاية 
بسبب املباريات األخيرة في الليغا، التي كان يتعني علينا الفوز بها من أجل 
للغاية بعدما لعبنا  الكأس الصعب  التتويج باللقب، ولكن أيضا بالفوز بلقب 
بعشرة العبني في وقت مبكر«. وأضاف »تمكنا من تحسني الجانب الدفاعي، 
مــن أجل  أي هــدف، وكــل هــذا خدمنا  أن نستقبل  لعبنا مباريات كثيرة دون 
التتويج بلقب الليغا والكأس أيضا بعد مباراة قوية أمام إشبيلية الذي ضغط 
علينا كثيرًا، الفريق لديه العبني أبطال ويعرفون معنى املنافسة. أهنئهم باألداء 
والفوز، وعلى جميع جماهير الفريق أن يكونوا فخورين بهم، وأهنئ الجماهير 
أيضا التي قررت الحضور ومؤازرة الفريق. إنه إنجاز أن نفوز بالثنائية مرة 
قدم موسمًا مذهال  »الفريق  البالوجرانا تصريحاته  مــدرب  واختتم  أخــرى«، 

للغاية واستطاع إنهاءه بشكل رائع«.

كين وفاردي يقودان إنجلترا لفوز وّدي على تركيا
- 1(على ملعب   2( التركي  أمــام نظيره  فــوزًا وديــًا  اإلنجليزي  املنتخب  حقق 
»االتـــحـــاد« فــي مــديــنــة مانشستر اإلنــجــلــيــزيــة، وتــأتــي هـــذه املـــبـــاراة فــي إطــار 
استعدادات كال املنتخبني لخوض غمار بطولة يورو 2016 التي تستضيفها 

فرنسا في الفترة ما بني 10 يونيو/حزيران وحتى 10 يوليو/تموز.
وتقدمت إنجلترا في النتيجة مبكرا في النتيجة بعد ثالث دقائق عبر املتألق 
هاري كني قبل أن يعادل هاكان تشالهان أوجلو النتيجة لألتراك بعدها بست 
املنتخب  اآلخــر في صفوف  املتألق  النهاية بسبع دقائق، وضع  دقائق، وقبل 

اإلنجليزي، جيمي فاردي، فريقه في املقدمة قبل النهاية بسبع دقائق.

إيمري: فخور بالالعبين وكان بإمكاننا 
الحسم بعد طرد ماسكيرانو

لــكــأس ملك  الفني إلشبيلية، بعد خــســارة فريقه  املــديــر  إيــمــري،  يــونــاي  أكــد 
»سعيد  أنــه  نظيفني،  بهدفني  برشلونة  أمــام  هزيمته  إثــر  القدم  لكرة  إسبانيا 
للغاية بالجهد الذي بذله« الالعبون وذلك على الرغم من خوضهم نهائيا آخر 

قبل مباراة اليوم بأربعة أيام أمام ليفربول في دوري أوروبا.
أنهم كانوا قريبني من  املــبــاراة  املؤتمر الصحافي عقب  املــدرب خــالل  وشــدد 

الفوز في بعض األوقات إال أن الفريق عانى كثيرا من اإلرهاق البدني، مهنئا 
في الوقت ذاته برشلونة على اللقب، وقال إيمري »فخور للغاية بالجهد الذي 
بذله الالعبني طيلة أحداث املباراة. كنا نريد الفوز، لقد كان الالعبون على قدر 
وحالته  واملنافس  اللقاء  لــظــروف  وفقا  ولعبنا  دقيقة،   120 خــالل  املسؤولية 
دائما  الكرة  على  السيطرة  نريد  كنا  النهاية.  في  الفارق  التي صنعت  البدنية 

عندما كان الفريقان مكتمالن، وشكلنا خطورة كبيرة على املنافس«.
وأردف »ال حت لنا فرصتان خطيرتان كما أنه كان بإمكاننا حسم اللقاء في 
بعض األوقات السيما في الشوط الثاني إال أننا افتقدنا للشراسة الكافية بعد 

املجهود الكبير الذي بذلناه خالل مباراة األربعاء املاضي أمام ليفربول«.

هيراكليس ألميلو يتأهل لبطولة أوروبية ألول مرة
تأهل هيراكليس أمليلو إلى بطولة أوروبية ألول مرة بعد فوزه بهدفني نظيفني 
على أوتريخت في تصفيات الدوري الهولندي املؤهلة إلى الدور التمهيدي في 
تعادل  الــذي  املقبل، وتقدم هيراكليس  باملوسم  القدم  لكرة  األوروبـــي  الــدوري 
ذهابًا ) 1 - 1( على أرضه بهدف أحرزه توماس برونز في الدقيقة 68، وقبل 
خمس دقائق من نهاية الوقت األصلي أحرز هيراكليس هدفًا من هجمة مرتدة 
عن طريق بول جالدوم، وسيبدأ هيراكليس مشواره في الدوري األوروبي من 
الدور الثالث وهو ما يعني أنه سيكون في حاجة إلى اجتياز فريقني لبلوغ دور 

املجموعات.

بيروت ـ العربي الجديد

تنطلق كوبا أميركا لكرة القدم قريبًا، بطولة 
ينتظرها الجميع بفارغ الصبر وتجري في 
الـــواليـــات املــتــحــدة األمــيــركــيــة، حــيــث يــشــارك 
فــيــهــا 16 مــنــتــخــبــًا، وتـــســـتـــعـــرض »الـــعـــربـــي 
ـــ10 الــتــي تــســتــضــيــف هــذه  ــ الــجــديــد« املــــدن الـ
املــنــافــســة الــقــاريــة، نــتــحــدث فيها عــن امللعب 
الـــذي ســتــجــري فــيــه املــبــاريــات، وأهـــم املعالم 

السياحية.
املــدن،  إلــى آخــر  العاشرة  فــي الحلقة  وصلنا 
النهائية  املــبــاراة  التي ستكون مسرح  وهــي 
الــتــي يــنــتــظــرهــا الــجــمــيــع فـــي هــــذه الــبــطــولــة 
الـــقـــاريـــة املـــهـــمـــة، حــديــثــنــا الـــيـــوم ســيــتــنــاول 
ــورد، الــواقــعــة فـــي واليـــة  ــرفــ بــلــدة إيــســت روثــ
بلغ   2010 الــعــام  فــي  األميركية،  نيو جرسي 
عـــدد ســكــان الــبــلــدة 8913 ألـــف نــســمــة، وهــي 
مــن إحــــدى ضــواحــي مــديــنــة نــيــويــورك التي 

سنتحدث عنها أيضًا.
فــي الــبــلــدة يــوجــد بعض األمــاكــن السياحية 
الـــتـــي يــمــكــن أن يـــزورهـــا عـــشـــاق املــنــتــخــبــات 

ــورنـــزو  ــانــــي، خــــورخــــي لـ ــبــ ــد الــــــــدراج اإلســ ــ أكـ
مــوتــو جي  فئة  بلقب  أن تتويجه  )يــامــاهــا(، 
بــي، املــوســم املــاضــي، لــم يكن ولــيــد الصدفة، 
حــيــث إنـــه أكـــد مــجــددًا جــدارتــه بــتــربــع عــرش 
السباقات بتحقيقه فوزه الثالث في 2016 من 
أصــل 6 سباقات، وذلــك بعد أن أنهى جائزة 
إيطاليا الكبرى، املرحلة السادسة من بطولة 
العالم للدراجات النارية، في املركز األول على 

حلبة موجيلو قرب فلورانسا.
ــم، للبطل  ــالـــث، هــــذا املــــوســ ــثـ وكـــــان الـــفـــوز الـ
العاملي، لورنزو، مثيرًا إذ انتزعه في األمتار 
األخيرة من مواطنه، مارك ماركيز، )هوندا( 
الذي اعتقد أنه في طريقه للفوز بعدما أزاح 
بطل الــعــالــم عــن الــصــدارة فــي اللفة األخــيــرة 
واستعادها  سريعًا  رد  يــامــاهــا  دراج  أن  إال 
قبل خط النهاية بقليل، محققًا فوزه الثالث 
واألربعني في الفئة الكبرى والرابع والستني 
ــه مـــن عــمــالــقــة هــذه  ــبـــت أنــ فـــي مــســيــرتــه، وأثـ

الرياضة.
من جهة أخرى، كان السباق مخيبًا ألسطورة 
إيطاليا فالنتينو روسي )ياماها( الذي كان 

ــال تـــواجـــدهـــم فـــي املــنــطــقــة  ــة، فـــي حــ ــاركـ املـــشـ
ــبـــاريـــات، ولـــذلـــك يــمــكــن االتــجــاه  ملــشــاهــدة املـ
إلــى مــركــز إيــــزود، وهــو قــاعــة ريــاضــة مغلقة 
ــه، ويـــــقـــــع فــــــي مــجــمــع  ــيــ ــرفــ ــتــ ــلــ مـــخـــصـــصـــة لــ
ميدوالندز، على الطريق السريع القريب من 
ملعب مت اليف، ومضمار سباق ميدوالندنز، 
يستضيف هذا املجمع في الكثير من األحيان 
بعض  يحتضن  وكذلك  السلة  كــرة  مباريات 
ــا مـــيـــدوالنـــدز فهو  الــحــفــالت املــوســيــقــيــة. أمــ
األحصنة  ــع، يستضيف  رائــ ســبــاق  مــضــمــار 
املهجنة األصيلة، ومعروف في املنطقة باسم 
زيــــارة  يــمــكــن  املــنــطــقــة  أم«، وفــــي ذات  »بـــيـــغ 
األميركية،  الحلم  ميدوالندرز  وهــو   )ADM(
من  الكثير  ويــضــم  للترفيه  مجمعًا  ويعتبر 

املحال واملطاعم وما إلى ذلك.
مـــن أشــهــر املــعــالــم الــســابــقــة فـــي فـــي املــديــنــة، 
ملعب »جاينت« والذي افتتح في 10 أكتوبر 
من العام 1976، وأغلق في 3 يناير من العام 
2010، قبل أن يتم هدمه في 4 فبراير من العام 
عينه، وهو الذي كلف 78 مليون دوالر آنذاك، 
ما يوازي 324 مليون دوالر في يومنا الحالي.  

يــمــنــي الــنــفــس بــالــفــوز أمــــام جــمــاهــيــره التي 
خصوصًا  ملساندته،  غفيرة  بأعداد  حضرت 
بعد تصدره التجارب التأهيلية وانطالقه من 
املركز األول إال أن الحظ عاند »الدكتور« ألنه، 
وبعد أن تخلى عن الصدارة لزميله لورنزو 
لــالنــســحــاب  اضـــطـــر  األول،  املـــنـــعـــطـــف  عـــنـــد 
بسبب عطل ميكانيكي في دراجته، وهذا ما 
فتح طريق الفوز أمام حامل اللقب الذي أنهى 
السباق متقدمًا بفارق 0.019 ثانية فقط عن 
ماركيز، فيما جاء املتسابق اإليطالي، اندريا 
يانوني، الذي اتخذ قرار االنتقال من دوكاتي 
الـــى ســـوزوكـــي املـــوســـم املــقــبــل، ثــالــثــًا بــفــارق 

4.742 ثوان عن الصدارة.
وفي نفس السياق حل اإلسباني اآلخر، داني 
بــدروزا )هوندا(، رابعًا أمام اإليطالي اآلخر، 

اندريا دوفيتسيوزو )دوكاتي(.
وعــــزز لـــورنـــزو صـــدارتـــه فــي الــتــرتــيــب الــعــام 
نـــقـــاط عن  ــفــــارق 10  نــقــطــة وبــ بــرصــيــد 115 
مــاركــيــز، فيما تجمد رصيد روســي عند 78 
نــقــطــة فــي املــركــز الــثــالــث بــعــد انــســحــابــه من 

السباق الثاني هذا املوسم.
البريطاني، سام  استعاد   ،2 فئة موتو  وفــي 
بزمن  ثالثًا  بحلوله  الترتيب  صـــدارة  لـــووز، 
بـــعـــد الـــفـــرنـــســـي يــــوهــــان زاركـــــــو )كــالــيــكــس( 

واإليطالي لورنتسو بالداساري )كاليكس(.
وحـــقـــق زاركـــــو )25 عـــامـــًا(، بــطــل الــعــالــم في 
املــــوســــم املــــاضــــي، فــــــوزه الــــحــــادي عـــشـــر فــي 
تتويجه  بعد  املوسم  هــذا  والثاني  مسيرته، 

في األرجنتني. 

من بلدة إيست روثفورد ننتقل للحديث عن 
الكوبا  لــزوار  يمكن  والتي  نيويورك،  مدينة 
السياحية  املعالم  من  الكثير  لرؤية  الــذهــاب 
فيها، حيث يقصدها أكثر من 41 مليون زائر 
فــي الــســنــة، وهـــي الــتــي تــضــم تــمــثــال الحرية 
الشهير، ومبني إمباير ستيت، وكذلك يمكن 
مــشــاهــدة عـــروض مــســرح بـــــرودواي، إضــافــة 
إلـــى متحف املــتــروبــولــيــتــان لــلــفــنــون، وكــذلــك 
املــســاحــات الــخــضــراء على غـــرار سنتر بــارك 
وحــديــقــة واشــنــطــن ســكــويــر، وكــذلــك حديقة 
الــحــيــوانــات »بـــرونـــكـــس«. كــمــا تــضــم املــديــنــة 
والتي  املــأكــوالت،  مــن حيث  متنوعة  ثقافات 
من  فيها،  القاطنة  الشعوب  بتاريخ  ترتبط 
أوروبا وإيطاليا، والصيني، وحتى العربية 

حيث يبيع بعضهم الفالفل والكباب.

ملعب ميتاليف
املــبــاريــات في  امللعب بعض  سيحتضن هــذا 
الكوبا، وهو يقع في منقطة إيست روثرفورد 
لفريق   

ً
معقال ويعتبر  نــيــويــورك،  مدينة  فــي 

ــتـــس و نـــيـــويـــورك  ــنـ ــايـ فــــريــــق نــــيــــويــــورك جـ
ــدم األمـــيـــركـــيـــة،  ــقــ الــ كـــــرة  فــــي دوري  غــيــتــس 
واحتضن مباراة السوبر بول في سنة 2014، 
األولى  امللعب ثالث مباريات  وسيستضيف 
ــوادور فــي 12 يــونــيــو، ثم  ــ بــني هاييتي واإلكــ
ستجري مباراة الــدور الربع نهائي بني أول 
املجموعة الثانية ووصيف املجموعة األولى، 
النهائية،  للمباراة  وبعدها سيكون مسرحًا 

يوم 26 يونيو/ حزيران.

األولــى  انتهت  مرحلتني  على  السباق  وأقيم 
بعد اللفة الخامسة بسبب سقوط اإلسباني، 
تشافي فيرج، الــذي تسبب بأضرار في جزء 
ــتـــصـــرت الــثــانــيــة  مـــن حــمــايــة املــنــعــطــف، واقـ
على 10 لفات بداًل من 21 مقررة في البداية، 

فــتــبــخــرت آمــــــال اإلســــبــــانــــي ألـــيـــكـــس ريــنــس 
باملحافظة على صدارة الترتيب.

وأرغــــــم ريـــنـــس مـــع 7 ســائــقــني آخـــريـــن على 
االنطالق من الخط األخير وليس من الثاني 
في املرحلة الثانية ألنه لم يقم بلفة التعارف 

اإللزامية. ولقي الياباني، تاكاكي ناكاغامي، 
نفس املصير بعد أن كان مقررًا أن ينطلق من 

الخط األول.
ووصل خط النهاية 26 من أصل 31 مشاركًا. 
وفي فئة موتو 3، حقق الجنوب أفريقي، براد 
بايندر، )كاي تي ام( الفوز الثالث في مسيرته 
وفرنسا  إسبانيا  جائزتي  في  تتويجه  بعد 
في املرحلتني السابقتني على حلبتي خيريز 
ولومان، وصعد بالتالي الى منصة التتويج 

للسباق السادس على التوالي.
ــات بــايــنــدر أول جـــنـــوب أفــريــقــي يــفــرض  ــ وبـ
نــفــســه فـــي 3 ســـبـــاقـــات مــتــتــالــيــة بــعــد كـــورك 
250 سنتيمًا  فئة  فــي   1979 عــام  بالينغتون 

مكعبًا.
ــاق بـــزمـــن  ــ ــبـ ــ ــسـ ــ ــدر مــــســــافــــة الـ ــ ــنـ ــ ــايـ ــ وقـــــطـــــع بـ
39.49.382 دقيقة، وتقدم بفارق بسيط على 
اإليطاليني، فابيو دي جانانطونيو )هوندا( 

وفرانشيسكو بانيايا )ماهيندرا(.
ــزز بــايــنــدر مــوقــعــه فــي الـــصـــدارة برصيد  وعـ
127 نقطة وتقدم بفارق كبير على مطارديه 
ــالـــي  ــانــــي، خــــورخــــي نـــــافـــــارو، واإليـــطـ ــبــ اإلســ
أي  لم يحصال على  اللذين  فيناتي،  رومانو 
نيكولو  اآلخـــر  اإليــطــالــي  فيما حصل  نقطة، 

بوليغا على 8 نقاط.
وحلت السيدة الوحيدة املشاركة في السباق 
الحادي  املركز  اإلسبانية، ماريا هيريرا، في 
والعشرين بفارق أقل من 5 ثوان عن بايندر، 

في حني وصل 28 مشاركًا إلى خط النهاية.
)فرانس برس(

جائزة إيطاليا الكبرى... فوز جديد للورنزو وانسحاب روسيإيست روثرفورد... مسرح المباراة النهائية
وصلنا اليوم للمدينة 

األخيرة، ومعها نقفل 
هذا الملف لنبدأ العد 

التنازلي

رفع لورنزو رصيده إلى 
115 نقطة، وعزز تصدره 
الترتيب بفارق عشر نقاط 

عن ماركيز

)Getty( ملعب ميتاليف يتسع لـ82 ألف متفرج

)Getty( أنتونيو فالنسيا أبرز الالعبين وأمهرهم

)Getty( والتر أيوفي قائد منتخب اإلكوادور

)Getty( لورنزو سعيد بتتويجه األخير في إيطاليا

مباريـات
      األسبـوع

حسين غازي

التنازلي ألهم املسابقات  العّد  بدأ 
في القارة األميركية، حيث تقترب 
أيــام  الــبــدايــة.  مــن  املئوية«  »الكوبا 
تــفــصــلــنــا عـــن هــــذه املــســابــقــة الــتــي ينتظرها 
عشاق الساحرة املستديرة حول العالم، كيف 
ال وهــــي إحـــــدى أقـــــوى املـــســـابـــقـــات مـــن حيث 
الــقــتــال والــحــمــاســة واملــنــافــســة الــتــي ال تعرف 

حدودًا أو قيودًا.
ســيــشــارك فــي الــبــطــولــة الــحــالــيــة 16 منتخبًا 
والشمالية،  الجنوبية  أميركا  من  فرقًا  تضم 
ــــي الــــــواليــــــات املـــتـــحـــدة  ــة فـ ــسـ ــافـ ــنـ ــــري املـ ــــجـ وتـ
األمـــيـــركـــيـــة عـــلـــى 10 مــــالعــــب، ومـــعـــهـــا تــلــقــي 

منتخب 
اإلكوادور

كتيبة »خطرة« بقيادة فالنسيا

عن  وسنتحدث  العاشر،  للمنتخب  اليوم  نصل 
في  مرة  ألول  شارك  الذي  اإلكوادور  منتخب 
أول  أما   ،1939 العام  من  أميركا  كوبا  بطولة 

مشاركة له في كأس العالم فكانت عام 2002

الكوبا

»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« الـــضـــوء عــلــى املــشــاركــني 
ــقـــرة الــــيــــوم هــو  ــافـــســـات، ومــنــتــخــب فـ ــنـ فــــي املـ
»اإلكـــــــوادور«. تــاريــخ اإلكـــــوادور فــي املسابقة 
الــــقــــاريــــة لـــيـــس بـــالـــكـــبـــيـــر، حـــيـــث وصـــلـــت فــي 
مناسبتني إلى املربع الذهبي، وربما يقتصر 
تطلعها في هذه النسخة على إنهاء النتائج 

السلبية، وكتابة انجاز جديد، بتحقيق املركز 
الثالث على أقل تقدير.

لمحة تاريخية
تــعــتــبــر اإلكـــــــوادور مـــن أخــطــر املــنــتــخــبــات في 
الـــفـــتـــرة الـــحـــالـــيـــة، وكـــــان أول لـــقـــاء لــهــا فـــي 8 
أغــســطــس/ آب مــن الــعــام 1938، فــي بــوغــوتــا، 
عــاصــمــة كــولــومــبــيــا أمــــام بــولــيــفــيــا، ويــومــهــا 
اإليجابي  الــتــعــادل  بنتيجة  املــواجــهــة  انتهت 
تاريخها فكان  فــي  األكــبــر  االنتصار  أمــا   ،1-1
عــلــى أرضـــهـــا فـــي كـــويـــتـــو، يــــوم 22 يــونــيــو/ 
حزيران من العام 1975، حينها انتصر الفريق 
ــداف نــظــيــفــة عــلــى الــبــيــرو، وتعتبر  ــ بــســتــة أهـ
الــخــســارة فــي 22 يــنــايــر مــن الــعــام 1942، في 
الــعــاصــمــة مــونــتــفــيــديــو بـــــاألوروغـــــواي، أمـــام 
املــنــتــخــب األرجــنــتــيــنــي األكـــبـــر، حـــني سقطت 
ــوادور  ــ اإلكـــــــوادور بــنــتــيــجــة 0-12. تــحــتــل اإلكــ
فـــي الـــوقـــت الــحــالــي املـــركـــز الــثــانــي عــشــر في 
تصنيف  بحسب  العاملية  املنتخبات  ترتيب 
ــان  ــقـــدم )فـــيـــفـــا(، وكـ االتــــحــــاد الــــدولــــي لـــكـــرة الـ
فـــي عـــام 2012، حينها  لــهــا  أفــضــل تــصــنــيــف 
للمركز  فيما وصــلــت  الــعــاشــر،  املــركــز  احتلت 
الــثــالــث والــســتــني فــي ســنــة مــايــو/أيــار 1998، 
ــوأ. لــم تــشــارك اإلكـــــوادور فــي نسخ  وهـــو األســ
 ،1998 حـــتـــى   1930 ســـنـــة  مــــن  الـــعـــالـــم  كـــــأس 
وكـــان أول ظــهــور لها فــي الــعــرس الــعــاملــي في 
العام  مونديال كوريا الجنوبية واليابان في 
يــن وانـــتـــصـــرت في  لــقــاء 2002، فــخــســرت فـــي 
واحـــــدة لـــتـــودع املــنــافــســات مـــن الـــــدور األول، 
بعدها تأهلت إلى مونديال 2006 في أملانيا، 
وخــرجــت مــن الــــدور الــربــع نــهــائــي، لكنها لم 
تتأهل إلى مونديال 2010 في جنوب أفريقيا، 
في   2014 العالم  كــأس  نهائيات  تبلغ  أن  قبل 
املجموعات  البرازيل، وكذلك خرجت من دور 
بعد خسارة وتعادل وفوز. شاركت اإلكوادور 
العام  فــي  أميركا  فــي مسابقة كوبا  ألول مــرة 
بهذه  مناسبة   24 فــي  لعبت  وبــعــدهــا   ،1939
البطولة، ولم تفز باللقب أي مرة، وكان املركز 
ــع أفـــضـــل مـــا حــقــقــتــه فـــي ســنــتــّي 1959  ــرابــ الــ
مــن سنة 1999  األخــيــرة  النسخ  و1993، وفــي 
األول  الـــدور  مــن  البطولة  حتى 2015، ودعـــت 
على غــرار ما حصل في تشيلي، كما كان لها 
مشاركة وحيدة في الكونكاكاف الذهبية في 

العام 2002 وكذلك خرجت من الدور األول.

االستعداد قبل الصافرة
في كوبا أميركا املاضية، خسرت اإلكــوادور 
أمــام تشيلي 2-0، ثم  في املباراة االفتتاحية 

أبرز إنجازات منتخب 
اإلكوادور هو احتالل 

المركز الرابع

)Getty( منتخب اإلكوادور خرج في البطولة الماضية من الدور األول

أهـــداف الثنني،  أمــام بوليفيا بثالثة  ُهــزمــت 
قــبــل أن تــخــرج مــن املــســابــقــة بــعــد الــخــســارة 

الثالثة أمام املكسيك بهدفني لواحد.
بانتصار  الهزائم  اإلكـــوادور مسلسل  أقفلت 
ودي على هندوراس بهدفني نظيفني، قبل أن 
تستهل مبارياتها في تصفيات كأس العالم 
أمـــــام األرجــنــتــني  بـــخـــســـارة  بـــروســـيـــا   2018
بــهــدفــني نــظــيــفــني يــــوم 8 أكــتــوبــر مـــن الــعــام 
املاضي، وفي 13 أكتوبر فازت على بوليفيا 
بـــهـــدفـــني نـــظـــيـــفـــني، قـــبـــل أن تـــنـــتـــصـــر عــلــى 
فــي 12 نوفمبر في  أوروغــــواي بنتيجة 1-2 
الــرائــع،  تقدمها  وتابعت  أيــضــًا،  التصفيات 
حني أسقطت فنزويال بثالثة أهداف لواحد، 

قبل  إيميليك،  نــادي   2015 2012 حتى  سنة 
أن يتسلم مهمته تدريب اإلكــوادور في سنة 

 .2015
املــرمــى سيكون االعتماد  فــي مــركــز حــراســة 
ــك عـــلـــى ألـــكـــســـنـــدر دومــيــنــغــيــز  ــن دون شــ مــ
صاحب الـ36 مشاركة دولية، وهو يلعب مع 
الــحــارس اآلخر  نــادي كويتو، فيما سيكون 
 27 ولــه  الــثــانــي،  الــخــيــار  بانغيرا  ماكسيمو 
مـــبـــاراة دولـــيـــة ويــلــعــب مـــع نــــادي بــرشــلــونــة 

األكوادوري.
خــط الــدفــاع يــضــم الــقــائــد والــتــر أيــوفــي ولــه 
ــاراة دولـــيـــة و8 أهـــــداف ويــلــعــب مع  ــبـ 111 مـ
إلــى جانبه خوان  نــادي مونتيري، وسنجد 

بعدها تعادلت 2-2 مع البارغواي لتسقط في 
29 مارس/ آذار أمام كولومبيا بنتيجة 1-3. 
ستلتقي اإلكوادور يوم غٍد منتخب الواليات 
لوس  ستالقي  وبعدها  األميركية،  املتحدة 
الــجــاري،  الشهر  فــي 31  أنجليس غــاالكــســي 
ــبـــرازيـــل فـــي أول  وفــــي 4 يــونــيــو ســتــالقــي الـ

مبارياتها بالكوبا املئوية.

أبرز األسماء
اختار املدرب غوستافو كوينتروس األسماء 
الذي  وهــو  أميركا،  كوبا  في  التي ستشارك 
الــفــرق واملنتخبات،  درب فــي املــاضــي عــديــد 
قــاد من  أبرزها منتخب بوليفيا، كما   

ّ
ولعل

ــديـــس، خـــــاض 58 مـــبـــاراة  ــيـ ــاسـ ــــوس بـ ــارلـ ــ كـ
ــًا مــــع نـــــــادي واتــــفــــورد  ــيـ ــالـ ــو حـ ــ دولـــــيـــــة، وهــ
اإلنجليزي، ويأتي فيريسكون إيرازو كثالث 
أكــثــر الــالعــبــني مــشــاركــة فــي الــخــط الخلفي، 
حــيــث لــعــب 57 مـــبـــاراة دولـــيـــة ولــــه هـــدفـــان، 
ويدافع عن ألوان أتلتيكو مينيرو البرازيلي، 
وأخيرًا يمكننا ذكر غابريل أخيليه صاحب 

36 مباراة دولية ويلعب مع نادي إيمليك.
فالنسيا  أنــتــونــيــو  يعتبر  الــوســط  فــي خــط 
األبــــــــرز وهـــــو الـــــــذي شـــــــارك فــــي 80 مــــبــــاراة 
ــداف، ويــلــعــب لــصــالــح  ــ ــ ــيـــة وســـجـــل 8 أهـ دولـ
وإلى  اإلنجليزي،  يونايتد  مانشستر  نــادي 
جانبه سنجد كريستيان نوبوا العب نادي 

روســتــوف الــروســي لــه 63 مــبــاراة دولــيــة و3 
أهداف، أما الخيار الثالث فهو مايكل أرويو 
ولــه 26  املكسيكي  أميركا  نـــادي  مــع  ويلعب 

مباراة دولية وأربع أهداف.
عــلــى صعيد الــهــجــوم، ســنــرى ثــالثــة أســمــاء 
فقط، األول هو خايمي أفويي له 34 مباراة 
دولــيــة و9 أهـــداف ويلعب مــع نــادي غــودوي 
ــــى جــانــبــه قـــد نجد  ــــروز األرجــنــتــيــنــي، وإلـ كـ
إينير فالنسيا من نادي ويستهام يونايتد، 
خـــاض 24 مـــبـــاراة دولــيــة وســجــل 14 هــدفــًا، 
ــب الـــثـــالـــث هــــو مــيــلــيــر بــــوالنــــو مــن  ــ ــــالعـ والـ
غــريــمــيــو الــبــرازيــل لــه 12 مـــبـــاراة دولــيــة و6 

أهداف.
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القاهرة ـ العربي الجديد

الــشــارع الرياضي  ال حديث داخــل 
املـــصـــري مــنــذ الـــســـاعـــات املــاضــيــة 
إال عن قرار الدائرة الحادية عشرة 
 

ّ
بــاملــحــكــمــة الــعــلــيــا بــخــصــوص مـــوضـــوع حــل
مــجــلــس إدارة اتـــحـــاد كـــرة الـــقـــدم والــخــالفــات 
التوقيت  األطـــراف، خصوصا وأن  بني بعض 
غير مناسب، بتزامنه مع استعدادات منتخب 

الفراعنة ملباراة تنزانيا.
باملحكمة  الحادية عشرة  الدائرة  فقد رفضت 
اإلداريـــــــــة الــعــلــيــا بــمــجــلــس الــــدولــــة بــرئــاســة 
املستشار أحمد أبو العزم نائب رئيس مجلس 
الدول االستشكال الذي قدمه االتحاد املصري 

لكرة القدم ضد حكم حل املجلس.
واســتــنــدت املحكمة فــي رفــض »اإلســتــشــكــال« 
عــلــى عـــدم وجــــود وقــائــع جــديــدة الحــقــة على 
ما  وأن  تنفيذه،  في  املستشكل  الحكم  صــدور 
ســـاقـــه املــســتــشــكــل يــنــطــوي فـــي حــقــيــقــة األمـــر 
على مجادلة في األسباب واألسانيد التي قام 
املحكمة  وطالبت  فيه.  املطعون  الحكم  عليها 
بــتــنــفــيــذ الــحــكــم إلعــــالء املــشــروعــيــة والــتــزامــا 

بمبدأ سيادة القانون. 
وفي الوقت الــذي أعلن فيه خالد عبد العزيز 
أنــه سينفذ  الشباب والرياضة املصري  وزيــر 

أزمة الكرة 
المصرية

دخلت الكرة المصرية في نفق قد يصعب الخروج منه، وقد تكون نتائجه 
برفض  العليا  اإلدارية  بالمحكمة  عشرة  الحادية  الدائرة  قرار  بعد  وخيمة، 
االستشكال الذي قدمه اتحاد الكرة ضد حكم حل مجلس إدارته. وأصبح 

من الضروري التدخل العاجل من العقالء لفض النزاع 

3031
رياضة

تقرير

حــكــم الــقــضــاء عــلــى أال يــضــر ذلــــك بمصلحة 
الـــكـــرة املـــصـــريـــة، أكــــد مــجــلــس إدارة االتـــحـــاد 
املصري املنحل – الذي استقال رئيسه جمال 
عالم قبل صدور الحكم بساعات – أنه ينتظر 
نتيجة اإلستشكال األول، وكذلك دعوى بطالن 
حكم الحل التي تنظرها املحكمة يوم 29 مايو 
/ آيار الجاري، ولن يتقدم باستقالة كما فعل 

رئيس االتحاد.
ويـــراهـــن وزيــــر الــشــبــاب والـــريـــاضـــة املــصــري 
على الفترة القانونية لتنفيذ حكم الحل وهي 
ثمانية أيام بعد رفض اإلستشكال املقدم أمام 
املحكمة اإلداريــــة التــخــاذ الــقــرار الـــذي يحول 
دون صــدور قــرار بتجميد النشاط في البالد 
من قبل االتحاد الدولي » فيفا« والــذي سبق 
وأن أرســـل خــطــابــا رســمــيــا بــعــد صـــدور حكم 
الــحــل يــحــذر فــيــه مـــن الــتــدخــل الــحــكــومــي في 
شؤون اللعبة وتطبيق لوائحه في هذا الشأن.

وتعيش الرياضة املصرية أجواء أزمة عنيفة 
ــام مــن مـــبـــاراة تــنــزانــيــا فــي الـــرابـــع من  قــبــل أيــ
يــونــيــو / حــزيــران املــقــبــل فــي خــتــام مــبــاريــات 
األفريقية  األمم  الفراعنة في تصفيات بطولة 
األخير  الـــدور  قــرعــة  وأيــضــا   ،2017 بالغابون 
فــي تصفيات كــأس الــعــالــم بــروســيــا 2018 ملا 
قد يشوب قرارات االتحاد من بطالن بعد حكم 
الحل، ولن يكون أمام الحكومة املصرية سوى 
إقــنــاع أعــضــاء املــجــلــس بــاالســتــقــالــة وتكليف 
بــإدارة شؤون  التنفيذي ثــروت سويلم  املدير 
ــراء االنــتــخــابــات فـــي أواخـــر  ــ الــلــعــبــة لــحــني إجـ

شهر أغسطس / آب.
وكانت املحكمة اإلدارية العليا أصدرت حكما 
ــي يــقــضــي بــحــل  ــاضــ ــي 27 مــــــــــــارس/آذار املــ فــ
تنتهي  الــذي  املصري–  االتحاد  إدارة  مجلس 
واليــتــه فــي نهاية شهر أغــســطــس/ آب املقبل 
-  بــســبــب مــخــالــفــات فـــي االنـــتـــخـــابـــات الــتــي 
 2012 عــام  األول  أكتوبر/تشرين  فــي  أجــريــت 
، وهـــو مــا يــوجــب حــل مجلس إدارة االتــحــاد 
والـــدعـــوة النــتــخــاب مــجــلــس جـــديـــد، وهـــو ما 
القانونية  الــشــؤون  تقدمت  أن  بعد  لم يحدث 
باالتحاد بإستشكالني ودعــوى بطالن لوقف 
تنفيذ الحكم ، وطلبت هيئة الدفاع بعد أكثر 
من جلسة لنظر اإلستشكال رد هيئة املحكمة 
في مراوغة قانونية معروفة من أجل التأجيل 
حــتــى يتبقى عــلــى مــوعــد االنــتــخــابــات ثالثة 
شهور فقط وهي مدة حددتها لوائح االتحاد 
الـــدولـــي ألن يــديــر االتـــحـــاد املـــديـــر الــتــنــفــيــذي 
شــــؤون الــلــعــبــة حــتــى إجــــــراءات االنــتــخــابــات، 
التجميد  عــقــوبــة  االتــحــاد عــن  وبــذلــك يبتعد 
التي تطول أي بلد يحدث به تدخل حكومي 
بحل مجلس إدارة وتعيني آخر، كما حدث مع 

العديد من الدول وعلى رأسها دولة الكويت.
وتــقــدم جمال عــالم رئيس االتــحــاد باستقالة 
اتخاذ  أزمــة في حــال  البالد  لتجنيب  منفردة 
االتحاد الدولي » فيفا« لقرار بتجميد اللعبة 
بدعوى التدخل الحكومي على خلفية تنفيذ 
ــذا الـــشـــأن  ــ الـــحـــكـــم الـــقـــضـــائـــي الــــصــــادر فــــي هـ
والـــريـــاضـــة  الـــشـــبـــاب  وزارة  إلـــــى  ــا  ــهــ ــلــ وأرســ
ــة. وقـــال عـــالم لــوســائــل إعـــالم محلية  واألنـــديـ
»كنت أنوي االستقالة منذ صدور قرار الحل 
ــن مــــــرة«. وأضــــاف  ــقــــرار أكـــثـــر مـ لــكــن أجـــلـــت الــ
»فضلت االستقالة قبل حسم االستشكال ألن 

دور مجلس اإلدارة انتهى بالفعل«.
ــال مــحــمــود الــشــامــي عــضــو مــجــلــس إدارة  وقــ
االتـــحـــاد املـــصـــري لــلــعــبــة إن اســتــشــكــاال آخــر 
ــى املــحــكــمــة  ــ ــيــــل إلــ ــكـــم أحــ بــــوقــــف تــنــفــيــذ الـــحـ
اإلداريـــة العليا ولــم يتحدد موعد النظر فيه. 
مستمر  اإلدارة  »مــجــلــس  الـــشـــامـــي  ــاف  ــ وأضــ
فــي إدارة أعــمــال االتـــحـــاد حــتــى صــــدور حكم 
فــي آخـــر اســتــشــكــال«. وكـــان هــرمــاس رضـــوان 
ومــاجــدة الــهــلــبــاوي املــرشــحــان الــســابــقــان في 
االنـــتـــخـــابـــات رفـــعـــا دعـــــوى قــضــائــيــة بــداعــي 
وجود شبهة تزوير تمثلت في وجود أخطاء 
في رصد وحساب األصــوات والسماح ألندية 

G G

تعيش الرياضة المصرية 
أجواء أزمة عنيفة قبل 

أيام من مباراة تنزانيا

منتخب باراغواي يطير إلى الواليات المتحدة
تطير بعثة منتخب باراغواي لكرة القدم إلى مدينة أورالندو األمريكية من أجل مواصلة 
استعداداتها لخوض مئوية كوبا أميركا لكرة القدم التي تستضيفها الواليات املتحدة 
في الفترة ما بني 3 وحتى 26 يونيو/حزيران املقبل. وضمت البعثة، باإلضافة إلى املدير 
الفني للمنتخب، األرجنتيني رامون دياز، 16 العبا، حيث من املقرر أن ينضم إليهم باقي 
الالعبني تباعًا. ومن املقرر أن يخوض الالعبون مرانهم األول في نفس يوم الوصول على 
أحد مالعب املجمعات الرياضية بمدينة أورالندو، ثم  يخوض »األلبيروخا« مباراة ودية 

وحيدة قبل انطالق البطولة يوم 28 مايو/أيار الجاري أمام املكسيك.

هاليلوفيتش يعلن عدم استمراره في خيخون
هاليلوفيتش  ألــني  الكرواتي  الدولي  الالعب  أعلن 
أنـــه لــن يبقى ملــوســم آخـــر مــع فــريــق سبورتينغ 
إليه من برشلونة  أعير  الــذي  اإلسباني  خيخون 
املــوســم املــاضــي، وقــال إنــه سيقرر أيــن ستكون 
في   2016 يــورو  انتهاء  بمجرد  القادمة  خطوته 
الكرواتية  األنباء  لوكالة  الالعب  وصــرح  فرنسا، 
ــــروض مـــن أنـــديـــة كــثــيــرة أبـــدت  ــــدي عـ )هــيــنــا( »لـ
اهتمامها بي، ولكني اآلن أفكر فقط في اليورو، 
فأنا أريد أن ألعب هناك بقميص منتخب كرواتيا، 
ــدم عـــروضـــا جــيــدة كــمــا قــدمــت في  ــد أن أقــ ــ وأريـ
الليغا«، ُيذكر أن هاليلوفيتش انضم إلى معسكر 
منتخب بالده استعدادا لخوض نهائيات البطولة 

األوروبية.

األمطار تعطل بطولة فرنسا للتنس
تسببت األمطار الغزيرة في إيقاف اللعب على مالعب روالن غاروس في افتتاح بطولة 
فرنسا املفتوحة للتنس إحدى البطوالت األربع الكبرى، وقال املنظمون إن تسع مباريات 
فقط اكتملت من أصل 32 مباراة مع عدم إمكانية استئناف اللعب قبل الساعة 16:30 
وانتصار  املــطــر  قــطــرات  املــبــكــرة وســط تساقط  املــبــاريــات  وانــتــهــت  بتوقيت جرينتش. 
االسترالي نيك كيريوس وبترا كفيتوفا املصنفة العاشرة، وكان الياباني كي نيشيكوري 
تقدم )6 - 1( و)5 - 4( على اإليطالي سيموني بوليلي على ملعب فيليب شاترييه قبل 

هطول األمطار بغزارة وتغطية امللعب.

فاران يغيب عن نهائي دوري األبطال 
فــاران  أن رفائيل  إعــالم إسبانية  ذكــرت وسائل 
النهائية  املباراة  ريــال مدريد سيغيب عن  مدافع 
ــا لكرة الــقــدم أمــام أتليتيكو  لـــدوري أبــطــال أوروبـ
مــدريــد مطلع األســبــوع املــقــبــل بــعــد إصــابــتــه في 
عــضــالت الــفــخــذ الــخــلــفــيــة خـــالل مــــران للفريق، 
وربما يغيب فاران عن اللعب لثالثة أسابيع مما 
يثير الشكوك حول لحاقه باملباراة األولى لفرنسا 
في بطولة أوروبا 2016 أمام رومانيا في العاشر 
مـــن يــونــيــو حـــزيـــران املــقــبــل، فـــي وقـــت لـــم يــذكــر 
فـــاران لكنه  التي قــد يغيبها  الفترة  ريــال مــدريــد 
النادي في بيان »بعد إجراء  أكد اإلصابة. وقــال 
فحوص اليوم تم تشخيص حالة الالعب رفائيل 
األيــســر وسنواصل  بالفخذ  الخلفية  العضالت  فــي  الثانية  الــدرجــة  مــن  بإصابة  فـــاران 
تقييم عملية التعافي.« في املقابل تشكل اإلصابة ضربة ملنتخب فرنسا الذي استبعد 
اختبار  السقوط في  بعد  لإليقاف  مــامــادو ساكو  املــدافــع  أوروبـــا  ببطولة  من تشكيلته 
للتو من  العائد  الدفاع جيريمي ماتيو  القائمة املبدئية في قلب  للمنشطات بينما تضم 

إصابة بجانب لوران كوسيلني والياكيم مانغاال.

برشلونة يكرر إنجاز عمره 18 سنة
كرر برشلونة إنجازه التاريخي الذي حققه قبل 18 سنة، بعد أن توج بلقب كأس ملك 
املاضي،  األسبوع  الــدوري  لقب  بعد  »الدوبليه«  لُيحقق   ،2016  -  2015 ملوسم  إسبانيا 
ليكرر ما فعله في أعــوام 1997 و1998. وبعد أن حقق اللقب الثاني له في هذا املوسم 
)الدوري والكأس(، أصبح برشلونة النادي اإلسباني الوحيد الذي يحقق لقب كأس ملك 
إسبانيا في موسمني متتاليني، بعد أن كان صنع هذا اإلنجاز في عامني تواليًا  )1997 – 
وج بلقب كأس امللك موسم 1996 - 1997، بعد أن فاز على ريال 

ُ
1998(. وكان برشلونة ت

بيتيس في املباراة النهائية )3 - 2(، قبل أن يحافظ على لقبه في موسم 1997 - 1998، 
إثر فوزه على مايوركا بركالت الترجيح )5 - 4( في النهائي.

النادي »الكتالوني« نفس اإلنجاز ونجح في املحافظة  وفي موسم 2015 - 2016 كرر 
على لقب الكأس الذي حققه في موسم 2014 - 2015، وهو العام الذي حصد فيها النادي 

اإلسباني الثالثية التاريخية.

أعير في موسم  أوكسير بقي 5 سنوات حتى 1988  في 
واحــد لنادي مارتيغ سجل له 4 أهــداف في 15 لقاء، فيما 
أحرز 23 هدفًا في 82 لقاء مع فريقه أوكسير، الذي انتقل 
منه إلى نادي مارسيليا، واستمر معه حتى 1991 سجل 
13 هدفًا في 40 لقاء، وتّوج بلقب الدوري الفرنسي مرتني 
في 1988-1989 و1990-1991، وأعير لبوردو )11 مباراة 
و6 أهــداف( وكذلك مونبلييه )33 لقاء و10 أهــداف( حيث 

توج مع األخير بلقب كأس فرنسا.
 رحــالــه بــعــدهــا فــي نـــادي نيمز ملــوســم واحــــد، وكــذلــك 

ّ
حـــط

بلقب  معه  فــاز  يونايتد  ليدز  لعب في سنة 1991 لصالح 
وبعدها  الخيرية،  الــدرع  وكذلك  املمتاز  اإلنجليزي  الــدوري 
انتقل لنادي مانشستر يونايتد العريق، وهناك سجل 91 
بأربع  فيرغسون  أليكس  السير  قيادة  تحت  وتــّوج  هدفًا، 
والــدرع  اإلنجليزي مرتني،  االتحاد  وكــأس  بطوالت دوري، 

الخيري ثالث مرات. وربما يبقى تصريحه: »عشت الكثير 
من اللحظات الجميلة في حياتي، لكن اللحظة املفضلة لدّي 
ــارة إلــى اعــتــدائــه على أحد  حــني ركــلــت الهوليغن«، فــي إشـ
مشجعي فــريــق كــريــســتــال بـــاالس بــركــلــة »كــونــغ فـــو«، إذ 
تم إيقافه بسببها تسعة أشهر عام 1995، كما تم إلزامه 

بالعمل ملدة شهرين في خدمة املجتمع. 
 20 وسجل  مناسبة   45 فــي  بــالده  منتخب  كانتونا  ل 

ّ
مث

ل 
ّ
هدفًا، وتّوج بكأس األمم األوروبية تحت 21 عامًا، كما مث

منتخب فرنسا للكرة الشاطئية في عام 1995 وتّوج معهم 
بكأس العالم على حساب البرازيل وسجل في البطولة هدفًا 
واحدًا، ويبقى تصريحه الثالث املثير حني ُسئل عن الالعب 
األفــضــل فــي تــاريــخ فــرنــســا... زيـــدان أم بالتيني؟ فكانت 

إجابته: »ال أحد منهما، أنا األفضل«.
حسني...

أشهر  أحــد  كانتونا  إيريك  الفرنسي  ويبقى  السنون  تمّر 
وهو  املستديرة،  الساحرة  تاريخ  في  مــّروا  الذين  الالعبني 
الذي ولد في مثل هذا اليوم من العام 1966 حيث بلغ عامه 
الخمسني، في مدينة مارسيليا الفرنسية، وبعد اعتزاله كرة 

القدم اتجه أيضًا للتمثيل.
الــقــدم،  كــرة  الــحــيــاة، مثل شغف  فــي  إذا كنت تملك شغفًا 
بممارسة  االستمتاع  مقابل  آخــر  نــشــاط  أي  تلغي  وكــنــت 
اللعب فإن األمــر يكون أشبه  الكرة، فإنك حني تتوقف عن 
باملوت، كرة القدم موت، والبعد عنها موت«. هكذا كان يقول 
كانتونا في بعض األحيان، يؤكد أن كرة القدم هي أمر في 
القدم  بدأ ممارسة كرة  الــذي  اإلنسان، تعيش داخله، وهو 
فــي الــعــام 1980 مــع نــادي لــو كيلولوز، ومــن ثــم انتقل إلى 
أول عقد احترافي في مسيرته  أوكسير، حيث وقع هناك 

في العام 1983.

إريك كانتونا

على هامش الحدث

نستعرض في 
فقرة »وجه 

رياضي« مسيرة 
العب فرنسي أثار 
جدًال كبيرًا خالل 
مسيرته وحتى 

اعتزاله كرة القدم

الجماهير 
المصرية تأمل 
في فض 
)Getty( الخالفات

في  المقاصة،  مصر  عقدة  من  الزمالك  تخلص  عصيبة،  مباراة  في 
بينهما  أقيمت  التي  المباراة  في   1-3 بنتيجة  وهزمه  األخيرة  الفترة 
للدوري  والعشرين  التاسعة  المرحلة  إطار  في  بتروسبورت  استاد  على 
المصري، وبهذه النتيجة ارتفع رصيد الزمالك إلى 60 نقطة  احتل بها 
المركز الثاني خلف األهلي بفارق 5 نقاط،. وسجل للزمالك محمود عبد 
المنعم كهربا في الدقيقتين العشرين و74، وباسم مرسي في الدقيقة 

49، فيما أحرز السيد حمدي للمقاصة في الدقيقة 56.

الزمالك يتجاوز عقدة المقاصة

وجه رياضي

بالتصويت رغم عدم أحقيتها في ذلك حيث 
طعنا أمام املحكمة اإلدارية العليا على الحكم 
القضاء  بمحكمة  الثانية  الدائرة  من  الصادر 
اإلداري برفض الدعوى التي تقدما بها لحل 

مجلس إدارة االتحاد الكرة.
وجاء في حيثيات املحكمة اإلداريــة العليا إن 
الحكم ببطالن انتخابات مجلس إدارة االتحاد 

اإلجــــراءات  أهــدرتــهــا  عــامــة  لتحقيق مصلحة 
التي تمت االنتخابات بناء عليها. 

ــاد املــــصــــري بــتــقــديــم  ــ ــحـ ــ ــارع االتـ ــ ــ ووقـــتـــهـــا سـ
اإلداري  ــاء  ــقـــضـ الـ أمــــــام  األول  اســـتـــشـــكـــالـــني، 
ــم إحــالــتــه  ــ ــعـــدم االخـــتـــصـــاص وتـ حـــكـــم فـــيـــه بـ
العليا ولــم يحدد موعد لنظره،  إلــى اإلداريـــة 
ــام اإلداريــــــــــة الـــعـــلـــيـــا والــــــــذي تــم  ــ ــ ــانــــي أمـ ــثــ والــ

للبطالن الذي شاب العملية االنتخابية، مما 
ترتب عليه أن جاءت نتيجتها غير معبرة عن 
الجمعية  ألعــضــاء  قانونا  الصحيحة  اإلدارة 
العمومية حيث أن اإلجــراءات واملواعيد التي 
أجـــريـــت عــلــى أســاســهــا الــعــمــلــيــة االنــتــخــابــيــة 
غـــاب عنها املــشــروعــيــة، خــاصــة وأن الــقــواعــد 
القانونية املقررة في هذا الشأن قررها املشرع 

رفضه، إضافة إلى دعوى بطالن لحكم الحل. 
السابق  االتــحــاد املصري  إدارة  وكــان مجلس 
برئاسة سمير زاهر تقدم باستقالة جماعية 
بعد مذبحة بورسعيد الشهيرة في األول من 
فبراير / شباط  2012 حتى ال تتعرض البالد 
االتحاد  إدارة  للتجميد في حــال حل مجلس 

من قبل الحكومة املصرية.

الــذي جمع  الـــودّي  اللقاء  الجميع خــالل  األنــظــار من  التركي فاتيح تيريم  املــدرب  خطف 
وافتتحت  أوروبــا 2016.  ألمــم  يعتبر تحضيرًا  والــذي  إنجلترا،  بنظيره  تركيا  منتخب 
إنجلترا باب التسجيل باكرًا في الدقيقة الثالثة، حني تلقى هاري كني تمريرة من زميله 
من  واحتجاجات  مطالبة  وســط  تركيا،  منتخب  شباك  فــي  األول  ليسددها  آلــي،  ديلي 
الدقيقة 22، حمل  التسلل. وفــي  الــهــدف، بسبب وقــوف كني في  املدافعني بعدم صــواب 
تيريم الهاتف النقال، واتجه نحو الحكم الرابع، وطلب منه أن يرى لقطة الهدف األول الذي 

سجله كني، ليؤكد له أن الحكم أخطأ حني احتسبه.

صورة في خبر

تيريم يحتكم للهاتف النقال
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صابون حلب
يهاجر من سورية إلى سيغوبيا اإلسبانية

مدريد ـ ميسون شقير

هـــــنـــــا فــــــــي مـــــديـــــنـــــة ســـيـــغـــوبـــيـــا 
الطاعنة  املدينة  تلك  اإلســبــانــيــة، 
بتاريخها  والــعــريــقــة  الـــقـــدم،  فـــي 
في  عــددهــم  زاد  الــذيــن  بسياحها  والغنية 
املاضي على عشرين مليون سائح،  العام 
هنا في هذه املدينة التي تدهشك قناة املاء 
فيها، والــواقــعــة على أعــمــدة ضخمة جــدًا، 
وتدهشك أيضا بشدة تشابه حاراتها مع 
حــارات دمشق القديمة، كلما دخلت حارة 
فــيــهــا، قــفــز قــلــبــك مـــن مــكــانــه وهـــــرب منك 
ليعود إلى شوارع باب توما والصالحية.

هنا أسير وأجر خلفي روحي املمزقة، ولكن 

)Getty/تمتاز المدينة بقناطرها الرومانية وأسواقها شامية الطراز  )غونزاليس أوسكار

ما لم ولن أتوقعه هو أن تفاجئني واجهة 
ألهـــم تــجــمــع تـــجـــاري فـــي املــديــنــة، واجــهــة 
مــكــتــوب عــلــيــهــا بــالــخــط الــكــبــيــر وبــالــلــغــة 
اإلســبــانــيــة  »صـــابـــون حـــلـــب... الــصــابــون 
الطبيعي األفــضــل فــي الــعــالــم«، أدقـــق في 
ــراءة اإلعــــان، وأكتشف  الــواجــهــة ألعــيــد قــ
أنـــي لـــم أكـــن مــخــطــئــة. نــعــم هـــو مــحــل هنا 
فــي إســبــانــيــا يــفــخــر بــأنــه يمتلك صــابــون 
يفخر  الطبيعي،  الحلبي  الصابون  الغار، 
ــه، ويـــعـــرض كــمــيــات مـــن صـــابـــون الــغــار  بــ
األخضر الذي يحتل جهة كاملة من جهات 
ــي،  املــحــل املــعــروف عــلــى املــســتــوى األوروبــ
وأكــتــشــف أيــضــا أنـــه الــصــابــون الطبيعي 
ــم، إذ إن ســعــر  ــالــ ــعــ الــ فــــي  األغــــلــــى ســــعــــرا 

الــصــابــونــة الــعــاديــة الـــواحـــدة يــفــوق الــــ 6 
يورو، هنا ال أدري أي شعور تملكني، حني 
تشهق حلب كأقدم مدن العالم في روحي، 
ــمــــي، وتــشــهــق  ويـــشـــهـــق اســـمـــهـــا كـــأنـــه اســ
أيضا بروحي أصــوات األطــفــال واألمهات 
لتقفز  عليها،  الحقد  براميل  ســقــوط  بعد 
لكل  العصيان  معلنة  مكانها  من  دموعي 
كــبــريــائــي، ولــتــســري هــذي الــدمــوع حارقة 

مامحي بملحها العاري.
ــل املـــحـــل ألســتــفــســر  ــ أمـــســـح دمــــوعــــي، أدخـ
إدروارو  صــــاحــــبــــه،  بـــــي  ــــب  ــــرحـ يـ أكـــــثـــــر، 
ــون، ولــكــن حني  ــ راكـــيـــل،  كـــأي ســائــح وزبــ
أخبره بأني من سورية، يقوم من مكانه، 
لــي،  يــقــولــهــا  كــلــمــة  كــثــيــرا، وأول  يضمني 

»يـــا خجلنا مــمــا يحصل فــي ســـوريـــة، يا 
خجلنا من تدمير حلب«، أسأله هل زرت 
املدينة؟ يضم شفتيه بحزن ويقول: »نعم 
زرتـــهـــا ولـــم تــفــارقــنــي مـــن يــومــهــا، زرتــهــا 
وزرت قلعتها وشوارعها وحدائقها، زرت 
ناسها الرائعني، أوالد أقدم حضارة على 
اع 

ّ
أنــي زرت الصن األرض، لكن األهــم هــو 

ــذه الــبــشــريــة،  فــــي حـــلـــب، أقــــــدم صـــنـــاع هـــ
ــدواء  ــ ــ ــنـــاع الــنــســيــج والـــقـــطـــن والـ زرت صـ
الـــســـجـــاد، لكن  واألخــــشــــاب، زرت صـــنـــاع 
ــنــســى هـــي أنــــي زرت 

ُ
الــتــجــربــة الـــتـــي ال ت

أماكن صناعة الصابون الحلبي، فأنا مذ 
بـــدأت أســتــورده وبـــدأت أقـــرأ عــنــه، جربته 
شخصيا في منزلي واكتشفت تميز هذا 
األقــدم واألفضل على  الطبيعي  الصابون 
الكثير من  العالم، لقد عرفت  مستوى كل 
أنــــــواع مـــــواد الــتــنــظــيــف والـــصـــوابـــني في 
الــعــالــم، لــكــن صــابــون الــغــار الــحــلــبــي، هو 
األفــضــل فعا بــشــهــادة كــل مــن استعمله، 
البشرة ونضارتها  لحيوية  األفضل  فهو 

وهو األفضل للشعر وملعانه«.
يضيف راكــيــل: »لــقــد شــاهــدت كــل مــراحــل 
صــنــاعــتــه، وعـــرفـــت أن املـــكـــون األســـاســـي 
لهذا الصابون هو زيت الزيتون الصافي، 
ــى زيــــت حــبــة الـــبـــركـــة وزيـــت  بـــاإلضـــافـــة إلــ
الــقــطــن، بـــاإلضـــافـــة إلــــى زيــــت جــــوز الــهــنــد 
وزيــــــت الــــغــــار طـــبـــعـــا، حـــيـــث تــســخــن هـــذه 
ــاءات  الــــزيــــوت ويـــضـــاف إلــيــهــا مــحــلــول مــ
التصنب  املــســؤول عــن عملية  الــصــوديــوم 

وتحويل الزيوت إلى الحالة الصلبة«.
عـــدت أمــســح املــلــح الــــذي ســقــط عــلــى فمي 
الــصــابــون صناعة  وأخــبــرتــه إن صــنــاعــة 
قديمة إذ إن أقــدم ذكــر لها وجــد في ألــواح 
طينية بمدينة إيبا شمال غربي سورية 
كــانــت تــعــود إلـــى 2400 قــبــل املـــيـــاد. وقــد 
ُعرف أيضا الغار في مصر وعند الرومان 

أيضا، وفي القرن السادس عشر.
الــغــار بهذا  أن  تسمية صــابــون  أخــبــرتــه 
االسم هي نظرا لوجود »زيت أوراق الغار« 
ــيـــه كـــمـــكـــون رئـــيـــســـي، وتـــســـمـــى شــجــرة  فـ
الـــغـــار الـــشـــجـــرة املـــقـــدســـة لــكــثــرة الــفــوائــد 
الــتــي تــحــتــويــهــا، وقـــد اكــتــشــف املــصــريــون 
فوائد الغار للبشرة قبل خمسة آالف عام، 
كما استعمله أيضا أهــل تــدمــر، ولــذا كان 
أكليل الغار هو أكليل النصر، وأن صناعة 
صـــابـــون الـــغـــار فـــي ســـوريـــة تــحــديــدا هي 
صناعة قديمة جــدا، تعود إلــى قــرون قبل 
املياد، وقد أصبحت صناعة احترافية في 
بداية القرن 16، وانتقلت من حلب وكسب 
ــن طــريــق  ــاء الـــعـــالـــم عــ ــحــ إلـــــى مــخــتــلــف أنــ

الهجرات والتجارة.
أخــبــرتــه كثيرًا عــن عــاقــة أهــل حلب بهذه 
ــا لــيــســت عـــاقـــة صــنــاع  ــهــ الـــصـــنـــاعـــة، وأنــ
بــمــادة تـــدر عليهم الــربــح فــحــســب، وإنــمــا 
ا من  صــنــاعــة الــصــابــون هـــذه تعتبر جـــزء
ــة ارتـــبـــطـــت مع  ــتـــوارثـ هــويــتــهــم وحـــرفـــة مـ
اإلرث الـــروحـــي الــــذي يــفــخــرون كــثــيــرا بــه، 
أخبرته كثيرا عن حلب التي تذهب اليوم 
للنار وحدها، وعن أهلها الذين لم يعودوا 
مــوتــاهــم،  أكــفــان  إال  بصابونهم  يغسلون 

وعار هذا العالم بأكمله.

تشتهر سيغوبيا 
اإلسبانية بقناطرها 
املائية املشيدة على 

األعمدة، والتي يزورها 
سنويا نحو 20 مليون 

سائح. 

■ ■ ■
يتميز الصابون الحلبي 

بأنه يصنع من أنواع 
زيوت متعددة، كزيت 
حبة البركة والقطن 
وجوز الهند والغار 
باإلضافة إلى زيت 

الزيتون.

■ ■ ■
أقدم ذكر لصناعة 

صابون الغار وجدت 
في ألواح طينية بمدينة 

إيبال شمال غربي 
سورية كانت تعود إلى 

2400 قبل امليالد.

باختصار

الدائرة في بالده إلى أوروبا، فكثير من الحرف والتقاليد السورية بدأت تنتشر  ليس اإلنسان السوري وحده الذي لجأ من الحرب 
بشكل كبير هناك، ومنها صابون حلب الذي وصل إلى مدينة سيغوبيا السياحية في إسبانيا

هوامش

نجوى بركات

بيروت  بــن  يجمع  الـــذي  الرئيسي  أرمينيا  شـــارع  فــي 
برج  ملنطقة  التابع  جزئه  وفــي  الشمالية،  وضاحيتها 
ز 

ّ
ترك أساسًا منطقة  أحيا، وهي  حّمود تحديدًا حيث 

اللبنانين األرمن، مّمن كانوا قد هاجروا إلى لبنان في 
منتصف العام 1915، هربًا من مذابح األتراك بحقهم، 
البداية مخيماتهم فيها، حن كانت مساحة  وبنوا في 
 
ُ
شــاســعــة مـــن املــســتــنــقــعــات واألشــــجــــار، تــحــيــا الــحــيــاة

يل.
ّ
حياتن، واحدة للنهار وأخرى لل

ــه، فــي جــزئــه األرمـــنـــي، محالت 
ّ
فــشــارع أرمــيــنــيــا تــحــف

واملاس،  الذهب  املألى بمجوهرات  بواجهاتها  الصاغة، 
ومـــحـــالت األطــعــمــة مـــن مــنــاقــيــش وشــــاورمــــا وســجــق 
ــبــســة  ــائـــر طــــازجــــة، أو مـــتـــاجـــر األل وبـــســـتـــرمـــا وعـــصـ
املحلية  البضاعة  تعرض  التي  واإلكسسوار  واألحذية 
والصينية على السواء، وهو ُيفضي، على جانبيه، إلى 
زواريــب ال تخلو، هي األخــرى، من حوانيت تتضارب 
في املهام، من بيع الهواتف الجوالة وما يتصل بها، إلى 
فالخياطة،  الــصــرافــة،  وعــمــل  األجــانــب  تصفيف شعر 
السمانة، فالدكاكن املتخصصة  فالخضار، فحوانيت 
ببيع األطعمة األجنبية للعمال األجانب من فيليبينين 
حتى  وأفــارقــة...  وبنغالين  وحبشين  وسيريالنكين 

ليبدو الشارع الطويل وكأنه العمود الفقري الذي ُيمسك 
هذه الزواريب املتفّرعة بدورها إلى زواريب متحاشرة 
تعمل  متجاورة،  كمجموعة خاليا  أو  أخــرى،  صغيرة 
أنها  املقيم،  وغير  فيها  للعابر  بــدا،  وإن  تــام،  بانتظام 
السياراُت  استعارًا،  تزيدها  هائلة  فوضى  في   

ٌ
عائمة

املتوقفة على الجانبن وما ينحصر بينهما من ازدحام 
مركبات ودراجات ومشاجرات ومشاة. 

ومن يوغل في هذا العالم املقيم على مدخل العاصمة 
الشمالي سيشعر أنه يدخل إلى بابل مصّغرة، تجمع 
وألــواَن بشرة  ولبس  تبّرج  ولهجاٍت وأساليَب  مشارب 
مختلفة، وأنه إنما يلج مكانًا ضيقًا يتّسع بتنّوع أهله، 
وبثراء اللغات املحكية التي يتفاهم بها قاطنوه، وربما 
هاله التباين الفظيع الذي سيطالعه، ما أن يعبر جسر 
تليها  مخايل،  مــار  منطقة  في  الدخول  ليباشر  النهر، 
بيروت،   داخــل 

ً
بتنا فعال أننا  اللتان توحيان  الجميزة، 

فيما تبدو برج حمود املتاخمة شبه قادمٍة من كوكب 
آخر.

املــحــالت في  املــســاء، تقفل  الــنــهــار ويــحــل  ينتهي  وإذ 
األكــل   

ُ
مــحــال فقط   

ً
مفتوحة لتبقى  الرئيسي،  الــشــارع 

الشوارع  إلــى  الحركة   
ُ
العتمة فتطرد  والسندويتشات، 

الخلفية الفرعية، حيث تنشط أنواع أخرى من الدكاكن، 
هي خليط من الحانات الليلية املقفلة التي يرودها أبناء 

طبقٍة معدمٍة، طلبًا ملتعٍة تبيعها لهم عامالٌت أجنبياٌت 
بائعات  يعملن  وبــن  مستخدميهن،  بيوت  مــن  هربن 
هوى، أو من أماكن لعب القمار، أو من مقاٍه الحتساء 
خــمــوٍر رخــيــصــة، لتدخن الــنــارجــيــلــة، واالســتــمــاع إلى 

ر بهوى البالد.
ّ
موسيقى تذك

وحن يتقّدم الليل، تخرج إلى الشوارع فئة جديدة من 
املتنّزهن الــذيــن هــربــوا مــن حــروب بلدانهم، والــذيــن ال 
فــي محل،  أو  حــانــٍة  فــي  مــا يصرفونه  يمتلكون حتى 
فــتــراهــم يــحــّولــون الــشــارع إلـــى مــقــهــى، واألرصـــفـــة إلــى 
شـــراٍب  مــن  معهم  يجلبونه  مــا  فيتقاسمون  مــقــاعــد، 

وطعام، ويتحّدثون عن هموٍم ومعاناة، وقد تبلغ منهم 
الثمالة والقهر مبلغًا، تجعلهم يطلقون أصواتهم عاليًا، 
وهم يذرفون الدموع، كذئاب، أو يتعانقون إثر مشادة 
كالمية، تحولت إلى اشتباٍك باأليدي، وصل حد إشهار 
السكاكن. إلى أن يأتي من يصلح الحال، أو إلى حن 
إعالمهم بقرب وصول رجال الدرك من املخفر املوجود 

على مبعدة أمتار.
وحن يطلع الصبح، يبدو شارع أرمينيا ساحة حرٍب 
بأكياس  الليل، مآلن  مع  الساهرين  انتهاء معركة  إثر 
فــارغــٍة وأوراٍق وقــشــور فــواكــه ولــبــان وأعــقــاب سجائر 
وتــنــك بــيــرة وزجـــاجـــات فــارغــة. وقـــد يــصــدف أن يجد 
 مكانها، 

ً
الــعــابــر املــبــكــر أشــيــاَء ال يــكــون الــشــارع عــــادة

 أكثر منها مرمية، كأنما هي 
ً
كفردة حذاء تبدو منسية

 في داخٍل ما، غرفة، أو خزانة، أو حتى 
ٌ
أغراٌض مركونة

شرفة، وسوف يعود صاحبها ألخذها بعد قليل. 
هــكــذا، بــن نــهــاٍر ولــيــل، مــّد وجـــزر، تــتــقــّدم بــرج حمود 
الذين  األرمـــن  مــن  املتتالية  بطبقاتها   ،

ً
مــائــجــة  ،

ً
هــائــجــة

قدموا إليها هربًا من مجازر األتراك، ثم من اللبنانين، 
العاصمة،  فــي  الـــرزق  طالبي  مــن   طوائفهم  بمختلف 
ــادروا قــراهــم وجــبــالــهــم، ثــم مــن الــيــد العاملة  بعد أن غــ
ــواء، ثــم من  الــرخــيــصــة، الــعــربــيــة واألجــنــبــيــة عــلــى الـــسـ
النازحن من بلداٍن هّدتها الحروب، كسورية والعراق...       

»أرمينيا«... أكثر من شارع

وأخيرًا

من يوغل في هذا العالم 
المقيم على مدخل العاصمة 
الشمالي سيشعر أنه يدخل إلى 

بابل مصّغرة
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