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بغداد ــ عبد العزيز الطائي

تـــظـــاهـــرات الـــشـــارع الـــعـــراقـــي الــــذي يـــقـــوده تــيــار 
مــدنــي وازن فـــي الــجــنــوب والـــوســـط والــعــاصــمــة 
ــداد، بــاتــت مـــهـــددة جـــديـــا، بــاســتــغــال بعض  ــغـ بـ
الشعبي«، وهو ما عبر  قادة مليشيات »الحشد 
عنه بوضوح، أمــس األحــد، زعيم »عصائب أهل 
الحق« قيس الخزعلي معلنا أن الحراك، الذي قاده 
وتمدد  الجنوب  مــن  انطلق  مدني  تيار  يــزال  وال 
، لـــن يــكــتــفــي بـــشـــعـــارات الــفــســاد وســـوء 

ً
ــاال ــمـ شـ

إلى طرح شعارات تغيير  الخدمات، بل سيصل 

النظام السياسي من برملاني إلى رئاسي. شعار 
قد يأخذ مكان »طفح الكيل«، وهو ما يثير ذعرًا 
يــرى في عودة  لقطاع  بالنسبة  العراق  جديا في 
النظام الرئاسي، طيف غلبة مذهبية طائفية. ومن 
على  حصلت،  إن  املليشياوية،  السيطرة  شــأن 
وانــعــدام  الفساد  تمدد  مــن  الغاضبة  التظاهرات 
ــاء فــي بــلــد ثـــري بــمــوارده  خــدمــات الــكــهــربــاء واملــ
نائب  في مصلحة  تصب  أن  كالعراق،  الطبيعية 
ــــوري املـــالـــكـــي، فـــي مــعــركــتــه لــلــعــودة  الـــرئـــيـــس، نـ
حيدر  حكومة  حساب  على  الحكم  إلــى  الفعلية 
العبادي. خشية التقطها سريعا منظمو الحراك 

نيتهم  بعضهم،  ألسنة  على  معلنني،  الشعبي، 
وقف تحركاتهم في حال تمت الهيمنة عليها من 
قبل زعماء املليشيات. وجاء في بيان للخزعلي، 
تشكيل ما سماه »الحشد الشعبي املدني لقيادة 
ــعــــراق«، كــاشــفــا عن  ــ ــتــظــاهــرات فـــي ال وتــوجــيــه ال
بـ »إصاحات  التظاهرات مطالب  سعي لتحميل 
الحكم من  نظام  وبتعديل  فرعية،  وليس  جذرية 
الخزعلي  بيان  والقــى  الــرئــاســي«.  إلــى  البرملاني 
مخاوف كبيرة من قبل القائمني على التظاهرات 
في بغداد وباقي مناطق جنوب العراق، معتبرين 
أنـــه خطير لناحية احــتــمــال ضــربــهــا ونـــزع ثــوب 

الــعــفــويــة والــشــعــبــيــة عــنــهــا. وقــــال أحــــد منظمي 
الحراك في بغداد قيس فاضل لـ »العربي الجديد« 
ــل مـــؤامـــرة  ــام الــخــزعــلــي( خــطــة بـ ــ ــذه )كـ ــ إن »هـ
إلفساد التحركات، ونحن لم نطالب قادة الحرب 
تظاهراتنا  مــن  كبير  فجزء  بالتدخل،  والــخــراب 
تراهم  وأخــيــرًا،   

ً
أوال الفساد  ضــدهــم وهــم سبب 

وجـــوهـــا بــالــســيــاســة وأخـــــرى بــالــعــمــل املــســلــح«. 
التظاهرات  تحولت  في حال  بأنه  فاضل  وتعهد 
»إلى وجه مليشياوي طائفي فسنوقفها ونقاطع 

من يكون معها«.
]التفاصيل ص. 4[

تظاهرات العراق مهّددة باستغالل زعماء المليشيات
الحدث

التقارير الطبيّة المزّورة
التقارير  األردن، عن تجارة  تكشف »العربي الجديد«، في تحقيق استقصائي من 

الطبية الكاذبة، التي تتضمن معلومات مزّورة من شأنها اإليقاع بأبرياء. ]12ـ13[
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نشأت في لبنان، خالل العقدين الماضيين، إمبراطورية »سوكلين«، لزّمتها الحكومة مهمة جمع النفايات من بيروت 
وجبل لبنان، بما يتناسب مع المصالح السياسية والمالية للشركة والسلطة. اليوم، باتت اإلمبراطورية في مهب الريح

ــال قبل  ــم يــكــن املــشــهــد اعــتــيــاديــا فـــي عـــرسـ  لـ
ــت املــجــمــوعــات الــســوريــة 

ّ
ــيـــوم. شــق عـــام مـــن الـ

البلدة  داخـــل  إلـــى  طريقها  بسهولة  املسلحة 
الـــواقـــعـــة عــلــى الــــحــــدود الــشــرقــيــة بـــن لــبــنــان 
الجيش  مواقع  ت 

ّ
احتل واجتاحتها.  وسورية 

اللبناني وأســرت العشرات من عناصره ومن 
عناصر قــوى األمــن. فرضت هــذه املجموعات 
سيطرتها، في غضون ساعات، على أكبر املدن 
الــريــفــيــة الــلــبــنــانــيــة مــن حــيــث املــســاحــة وعــدد 
الـــســـكـــان وعـــــدد الـــاجـــئـــن الـــســـوريـــن أيــضــا. 
تشكل مساحة هذه البلدة - املدينة واحدًا على 
عــشــريــن مــن مــســاحــة لــبــنــان )الــبــالــغــة 10425 
ــثـــر مــــن خــمــســن  ــا أكـ ــهـ كــيــلــومــتــرًا مـــربـــعـــا( ولـ
كــيــلــومــتــرًا مـــن الـــحـــدود الــجــرديــة الـــوعـــرة مع 
 عـــن املـــعـــابـــر غــيــر الــشــرعــيــة. 

ً
ــة، فـــضـــا ســــوريــ

ألــف عرسالي وأكثر من 90  يتواجد فيها 30 
ألف الجئ سوري. كان موقفها الداعم للثورة 
السورية، وانتماء أهلها الطائفي، من األسباب 
الطبيعية لتجد نفسها محاصرة في شمالي 
البقاع اللبناني املحسوب بمجمله على حزب 

الله، مذهبيا وسياسيا وعسكريا.
تطورت األحداث في البلدة عقب إيقاف حاجز 
لــلــجــيــش الــلــبــنــانــي أحـــمـــد جــمــعــة أحــــد قـــادة 
املجموعات السورية. وبعد اتصاالت ووعود 
ــه، فــانــفــجــر  ــراحــ ــنـــه، لــــم يــطــلــق ســ ــــراج عـ ــــاإلفـ بـ
الوضع. تم اجتياح عرسال وانسحبت الدولة 
اللبنانية من البلدة. ولكون عرسال واقعة في 
املقلب الشرقي للقلمون )السورية(، أصبح أمن 
عرسال من أمن القلمون التي يضع حزب الله 
والنظام السوري ومليشياته ثقلهم للسيطرة 
عليها بــهــدف تــأمــن طــريــق دمــشــق - حمص 
بشكل نهائي. صــّب هــذا االجتياح فــي خدمة 
مـــشـــروع حــــزب الــلــه بــشــكــل كـــامـــل، والــقــاضــي 
بتحويل مــلــف عــرســال إلـــى مــلــف أمــنــي بحت 

بعيدًا عن أبعاد اللجوء والسياسة.
يؤكد رئيس البلدية، علي الحجيري، لـ«العربي 
 أراضـــي 

ّ
ــزب الــلــه بـــات يــحــتــل  »حــ

ّ
الــجــديــد« أن

عرسال«. يصّر الحجيري على كون ما يحصل 
 األراضي التي تتمركز 

ّ
»احتااًل«، مشيرًا إلى أن

أطــراف  على  »تقع  السورية  املجموعات  فيها 
حدود عرسال وهي في األساس بيد السورين 
فــكــانــوا يعيشون فيها ويــزرعــون  منذ عــقــود، 
 جبهة النصرة 

ّ
أرضها«. يلفت الحجيري إلى أن

وبعض مجموعات تنظيم »الدولة اإلسامية« 
)داعــش( »مــوجــودون على حــدود عرسال لكن 

بعيدًا عن أهلها، على األطراف«.
ــا مــن  ــوبـ ــنـ «، جـ

ً
ــة ــلــ ــتــ ــحــ ــحـــت الـــــجـــــرود »مــ ــبـ أصـ

السورية.  املجموعات  مــن  وشــمــااًل  الله  حــزب 
ذلــك حصار اجتماعي وسياسي  إلــى  ُيضاف 
مــن نـــوع آخـــر مــن نــاحــيــة الـــغـــرب، حــيــث بقية 
الــبــقــاع الــلــبــنــانــي املــحــســوب عــلــى الــحــزب. أي 
أراضيهم  با  يعيشون  باتوا  العرسالين   

ّ
أن

بيروت ـ ثائر غندور

ــر عـــلـــى خـــطـــف »جـــبـــهـــة الـــنـــصـــرة«  ــ عــــــام مـ
وتنظيم »الــدولــة اإلســامــيــة« )داعــــش(، 38 
عــســكــريــا وشـــرطـــيـــا لــبــنــانــيــا، بـــعـــد دخــــول 
مقاتلي هذين التنظيمن إلى بلدة عرسال 
والسيطرة على مخفر الشرطة فيها، وعلى 
النقاط العسكرية التابعة للجيش اللبناني 
في الثالث من شهر أغسطس/آب من العام 
2014. مــنــذ الــســاعــات األولــــى لــلــمــعــارك في 
رأسها  قــوى مختلفة وعلى  البلدة، جهدت 
هــيــئــة الــعــلــمــاء املــســلــمــن، لــلــتــدخــل ووقـــف 
فيه من خطر على  ملا  العسكري،  االشتباك 
ما يربو على 120 ألف مدني لبناني والجئ 
ومخيماتها،  الــبــلــدة  فــي  يعيشون  ســـوري 
منذ  وبــدا  العلماء حينها.  هيئة  قالت  كما 
هناك  أن  الهيئة،  لــوســاطــة  األولـــى  اللحظة 
من ال ُيريدها شريكة في عملّية التفاوض، 
األول  التفاوضي  وفدها  على  النار  فأطلق 
صـــيـــب رئــيــســهــا فـــي ذلــــك الــحــن الــشــيــخ 

ً
وأ

أغسطس/ من  الخامس  في  الرافعي  سالم 
حتى  العلماء  هيئة  وســاطــة  اســتــمــرت  آب. 
28 أغسطس/آب، ونجحت في إطاق سراح 
هم 

ّ
جل املخطوفن،  العسكرين  مــن  ثمانية 

لدى »جبهة النصرة«.
فــي املـــبـــدأ، كــانــت هـــذه الــوســاطــة الــوحــيــدة 
الجدية، أو التي أثمرت نتيجة جدية، وهي 
ــــدد مــــن املـــخـــطـــوفـــن. بــعــد  ــراح عـ ــ ــــاق ســ إطــ
ــى 

ّ
انــســحــاب هــيــئــة الــعــلــمــاء املــســلــمــن، تــول

ــواء عــبــاس  ــلــ املـــديـــر الـــعـــام لـــأمـــن الـــعـــام الــ
أبو  الوزير وائل  التفاوض، ودخل  إبراهيم 
إلى  جنباط(  وليد  النائب   

ً
)ممثا فــاعــور 

املــلــف أيـــضـــا، ومـــن وســطــائــه نــائــب رئــيــس 
بــلــديــة عـــرســـال أحـــمـــد الــفــلــيــطــي والــشــيــخ 
بأبو طاقية(.  )املعروف  الحجيري  ومحمد 
ــود قــطــريــة بــالــتــنــســيــق مع  كــمــا نــشــطــت وفــ

أكثر  تشكل  التي  الحجر  مقالع  وال  الــزراعــيــة 
مـــن ســتــن فـــي املـــائـــة مـــن مــــورد رزق األهــالــي 
فيها. وهم شبه مقطوعن عن باقي األراضي 
تربط  التي  الوحيدة  الطريق  لكون  اللبنانية 
على  املحسوبة  اللبوة  بلدة  مــن  تمّر  عــرســال 
الحزب أيضا. وسبق أن قطعها األهالي مرات 
عدة خال السنة املاضية، قبل وبعد املعركة، 
ملــحــاولــة الــضــغــط عــلــى الــعــرســالــيــن ومنعهم 
من الخروج من بلدتهم أو حتى إدخال املواد 

الغذائية إليها. 
 الوضع األمني في البلدة 

ّ
يعتبر الحجيري أن

 »انتشار 
ّ
اليوم »هادئ وجّيد«، مشيرًا إلى أن

الجيش اللبناني انعكس إيجابيا على أحوال 
الــبــلــدة«. وتعيد مــصــادر محلية أخــرى هــدوء 
األمور في عرسال ومحيطها إلى »هدنة اتفق 
عليها حـــزب الــلــه وجــبــهــة الــنــصــرة«. وتــقــول 
 »الطرفن 

ّ
هذه املصادر لـ«العربي الجديد« إن

اكتفيا بما لديهما من نفوذ ومــواقــع، وفهما 
ــكـــن ألحــــدهــــمــــا إلـــــغـــــاء اآلخــــــــر فــي  ــمـ أنـــــــه ال يـ
هـــذه املــنــطــقــة« الــتــي يــســتــحــيــل فــيــهــا الحسم 

العسكري.
وتضاريسها  الــجــرديــة  املنطقة  هـــذه  طبيعة 
التي  وهــي   ،

ً
صعوبة العسكرية  املعركة  تزيد 

والــزبــدانــي.  القلمون  ملعركتي  امــتــدادًا  تشكل 
فـــي الـــفـــتـــرة األخــــيــــرة، تـــدنـــت أعــــــداد مــقــاتــلــي 
الــســوريــة بشكل مــلــحــوظ. يلفت  املــجــمــوعــات 
جبهة  مقاتلي  »عــديــد   

ّ
أن إلـــى  املطلعن  أحـــد 

النصرة، وما بات يعرف الحقا بجيش الفتح 
صغيرة  مجموعات  )بــانــضــمــام  القلمون  فــي 
من املقاتلن إليه باستثناء داعش(، انخفض 
إلـــى 1500«. وســبــق للحزب  مــقــاتــل  مــن 2500 
والــنــظــام الـــســـوري أن فــتــحــا طــريــق الــقــلــمــون 

إبــــراهــــيــــم خـــصـــوصـــا بـــعـــد زيـــــــــارة رئـــيـــس 
اللبنانّية تمام سام إلى الدوحة  الحكومة 
فـــي مــنــتــصــف أغـــســـطـــس/آب املـــاضـــي. وفــي 
ذلك الحن رفضت تركيا االستجابة لطلب 
ســــام، لــكــن مــا لــبــثــت أن تــحــّولــت األراضــــي 

التركّية إلى مقر املفاوضن.
رّوج »حـــزب الــلــه« إلـــى أنـــه ســُيــطــلــق ســراح 
املــــخــــطــــوفــــن خـــــــال عـــمـــلـــيـــتـــه الـــعـــســـكـــريـــة 
لــلــســيــطــرة عــلــى جـــــرود الــقــلــمــون الــغــربــي. 
 هذه الوساطات فشلت في تحقيق 

ّ
لكن كل

تقّدم جدي في امللف، عبر إطــاق مخطوف 
ــرى إعــــــــدام خـــمـــســـة مــن  ــ إضـــــافـــــي، ال بــــل جــ
مدلج،  عباس  السيد،  علي  هــم:  املخطوفن 

محمد حمية، علي علي، وعلي البزال.
بــعــد عـــام مـــن عــمــلــّيــة الــخــطــف، ال يــبــدو أن 
هــنــاك أفــقــا ألهــالــي املــخــطــوفــن، خصوصا 

بعد زيارة أهالي املخطوفن األخيرة 
إلى جرود عرسال ولقائهم أبناءهم وأمير 
»جــبــهــة الـــنـــصـــرة« فـــي الــقــلــمــون أبــــو مــالــك 
ــارة، تأتي  ــزيـ الــتــلــي، وخــصــوصــا أن هـــذه الـ
بعد فشل الوساطة األخيرة، التي كان أحمد 
الــفــلــيــطــي وســيــطــهــا، وتــدخــلــت فــيــهــا دول 
إقــلــيــمــّيــة، وقـــد نــّصــت هـــذه الــوســاطــة على 

- جــنــوبــي حــمــص أمـــام مــجــمــوعــات »داعـــش« 
التي انحسبت إلى الداخل السوري. كما سبق 
 خــاضــوا مــفــاوضــات مع 

ّ
ملــســؤولــي الــحــزب أن

الــنــصــرة لتسليم ســاحــهــا والـــدخـــول  جــبــهــة 
إلى بلدة عرسال. وهو األمر الذي رفضه أمير 
الجبهة فــي عــرســال، أبــو مــالــك الــتــلــي، والــذي 
وصف املقّربون منه هذا العرض بـ«االنتحار، 
ــــى داخــــل  ــرود إلـ ــجــ وبـــتـــحـــويـــل املـــعـــركـــة مــــن الــ
عرسال ما يضع الاجئن السورين وأهالي 

البلدة في خطر«.
لم تكن نّيات حزب الله سليمة في هذا العرض، 
على  السيطرة  ليس  املبتغى   

ّ
أن وتبّن الحقا 

البلدة فحسب، بل  جــرود عرسال ومحاصرة 
جّرها إلى هذه الحرب. وهو ما بدا جليا في 
خــطــاب األمـــن الــعــام لــحــزب الــلــه، حسن نصر 
الـــلـــه، قــبــل فـــتـــرة، والــــــذي حـــــّرض فــيــه بشكل 
واضـــح على مخيمات الــاجــئــن فــي عــرســال، 
واملــال  للساح  عبور  »نقطة  أنها  إلــى  مشيرًا 
والــدعــم إلــى الــجــرود، مــن األراضـــي اللبنانية 

إلى الزبداني وريف دمشق عبر القلمون«.
ــــدوء الــجــبــهــة قــبــل أســبــوعــن عبر  انــعــكــس هـ
ــالـــي  ــا أهـ ــهـ ــام بـ ــ ــتــــي قــ ــارة الـــجـــمـــاعـــيـــة الــ ــ ــزيــ ــ الــ
ألبنائهم  املخطوفن  اللبنانين  العسكرين 
ــار مـــوكـــب األهـــالـــي في  ــــرود الـــبـــلـــدة. ســ فـــي جـ

إطاق سراح جميع املخطوفن لدى »جبهة 
النصرة« مقابل إطــاق ســراح خمس نساء 
موقوفات لدى السلطات اللبنانّية، ومنهن 
جمانة حميد وسجى الدليمي، على أن تدفع 
إحدى الدول مبلغ 30 مليون دوالر للجبهة. 
وقد تمت عرقلة هذا االتفاق داخل الحكومة 
اللبنانّية، إذ لم يصدر عنها جواب واضح، 

الجرود تحت أنظار حزب الله وعسكره الذي 
تقول ماكيناته اإلعامية إنه بات يسيطر على 
أكثر من سبعن في املائة من مساحة الجرود. 
 الزيارة تّمت 

ّ
وهو أمر في حال صّح يعني أن

بتنسيق بن الحزب و«النصرة«، أو بتنسيق 
ضمني بالحد األدنى.

ــذا الـــعـــام، تــراجــع دور املــجــمــوعــات  وخــــال هـ
الــــــســــــوريــــــة داخـــــــــــل عــــــــرســــــــال. بـــــــــات مـــكـــتـــب 
جــبــهــة الــنــصــرة املــعــنــي بــتــقــديــم املــســاعــدات 
 
ّ
ــل. كــمــا أن

ّ
االقــتــصــاديــة لــاجــئــن شــبــه مــعــط

 الخافات بن 
ّ

»املكتب الشرعي«، املعني بحل
الناس تراجع دوره أيضا. كانت النصرة بعد 
اجــتــيــاح أغـــســـطـــس/آب املـــاضـــي، قـــد حــاولــت 
البلدة،  فــي  األمـــور  أو منظم  الــدولــة  أداء دور 
ــكـــن ســــرعــــان مــــا اصــــطــــدمــــت بــــواقــــع رفـــض  لـ
الــعــرســالــيــن لـــأمـــر، ولــــو أنــهــا كــانــت قــــادرة 
عــلــى فـــرض أمـــر واقــــع بــقــوة الــســاح وبحكم 

السيطرة على األرض.
ــه حــتــى الــســاعــة لـــم تــعــد بعد  لــكــن الـــافـــت أنــ
إلــى ســاحــة عرسال  اللبنانية  الــقــوى األمــنــيــة 
الجيش  وحـــدات  تكتفي  فيها.  النظام  لفرض 
بعض  وتسير  الــبــلــدة،  محيط  فــي  باالنتشار 
ــن وقـــــت آلخـــــر داخــــــل أحــيــائــهــا  ــات مــ ــ ــدوريــ ــ الــ
 

ّ
السكنية. فتسير األمور بشكل تلقائي وتحل

 البلدة غير 
ّ
اإلشكاالت على صعد فردية، كأن

خــاضــعــة ألي قـــانـــون أو أي ســـيـــادة. بـــات 30 
ألف عرسالي وأكثر من 90 ألف الجئ سوري 
أمنيا ومحاصرة  في مدينة مهددة  يعيشون 
االجتماعية،  الــفــوضــى  وتــســودهــا  اقتصاديا 
وقد يكون هذا الواقع ثمن الوقوف إلى جانب 

الثورة السورية.
نادر...

لكن  بالتفاوض،  شير مصادر معنّية 
ُ
ت كما 

لم ُيعلن وفاة هذه الوساطة بعد.
ــاءت هــــذه املــــبــــادرة، بــعــد رفــــض مــــزدوج  ــ جـ
ــراح  ــ ســ إطـــــــــاق  أي   ،16-16-16 ــادرة  ــ ــ ــبـ ــ ــ ملـ
لـــــــدى »الـــــنـــــصـــــرة« )جـــمـــيـــع  16 مـــخـــطـــوفـــا 
لــــدى  املــــخــــطــــوفــــن(، مــــقــــابــــل 16 مــــوقــــوفــــا 
مليون   16 مبلغ  ودفــع  اللبنانية  السلطات 

دوالر. جــاء الــرفــض املــــزدوج لــهــذه املــبــادرة 
ــــاق ســـراح  مـــن الــحــكــومــة الـــتـــي رفـــضـــت إطـ
هذا العدد من املوقوفن، كما رفضت بعض 
األسماء املدرجة؛ كما ُرفض من ِقبل بعض 
مــن أدرجـــت أســمــاؤهــم على الئــحــة التبادل 
ــــؤالء أن  مـــن مـــوقـــوفـــي رومــــيــــة، إذ اعــتــبــر هـ
إطـــاق سراحهم خــال هــذه املــبــادرة يعني 
القلمون، بينما سيتم  إلى جــرود  لجوءهم 
فترة  بعد  طبيعي  بشكٍل  ســراحــهــم  إطـــاق 
ليست ببعيدة نتيجة انتهاء محكوميتهم.

أّمـــــا بــالــنــســبــة لــلــمــخــطــوفــن الــتــســعــة لــدى 
»داعش«، فا يملك أحد جوابا واضحا حول 
الــوســاطــات حــول ملفهم  أن  مصيرهم، كما 
مــجــّمــدة حــالــيــا، وهــو مــا دفــع أهاليهم إلى 
التحرك اعتراضا على تجاهلهم، وقد طالب 
شريط  بتأمن  اللبنانية  الحكومة  األهالي 
الحياة  قيد  على  أوالدهــــم  أن  يــؤّكــد  فيديو 

لكن هذا الشريط لم يؤّمن.
لــلــعــســكــريــن  ــالـــي  الـــحـ ــو واقــــــع  إذًا، هـــــذا هــ
سجل عّدة ماحظات على 

ُ
املخطوفن، لكن ت

التفاوض  اللبنانّية في ملف  أداء الحكومة 
الـــوزراء املعنين فــي هذا  كما يذكرها أحــد 

امللف:
1ــ لم تملك الحكومة منذ اليوم األول تصورًا 
ــا هـــو مــرفــوض  ــا هـــو مــقــبــول ومــ داخـــلـــيـــا ملـ
بعض  رفضت  فقد  التفاوض.  يخّص  فيما 
مكّونات الحكومة أي عملّية تبادل انطاقا 
التبادل مع »اإلرهابين«،  من رفضها ملبدأ 
حن كان التبادل ال يــزال ممكنا بكلفة غير 
عالية، أي قبل ترتيب إقامة املخطوفن. ثم 

عادت وقبلت بمبدأ التفاوض الحقا.
2ـــــ غــيــاب املــرجــع الــقــادر عــلــى اتــخــاذ الــقــرار 
فــي مــا يــخــص عــمــلــّيــة الــتــفــاوض. فاللجنة 
الوزارية التي تم إنشاؤها لهذا الغرض، هي 
 وزير 

ّ
عبارة عن ائتاف أحــزاب، يحتاج كل

فيها ملراجعة فريقه السياسي.
3ــ الصراع بن األجهزة والشخصيات التي 
املفاوضن  فــعــدد  الــتــفــاوض.  ــت عملّية 

ّ
تــول

اللبنانين املرتفع، أدى إلى الصراع في ما 
إن  الــبــعــض  عــمــل بعضهم  بينهم، وإفــشــال 

لدى أهالي املخطوفن أو لدى الخاطفن.
ــلــــف الــــخــــطــــف أن يــــتــــحــــّول إلــــى  4ـــــــــ كـــــــاد مــ
ــيــة شــيــعــّيــة، بــعــد قــتــل الــخــاطــفــن 

ّ
فــتــنــة ســن

ــــاه مــن  ــا تـ ــ ــبـــاس مــــدلــــج، ومـ لــلــمــخــطــوف عـ
لكن جميع  ُبــعــد مذهبي،  ذات  أعــمــال عنف 
القوى السياسّية لم ترغب في توسيع دائرة 
العنف، وهو ما أدى إلى ضبطها، كما يقول 

الوزير.
ال  لبنانّية  أطـــراف سياسّية  كانت هناك  5ــــ 
تــرغــب بانتهاء املــلــف إلبــقــائــه ورقـــة يجري 
اســتــخــدامــهــا فــي الــصــراع فــي لــبــنــان وعند 

الحدود اللبنانّية-السورية.

بيروت ــ نادر فوز

انــفــجــر مــلــف الــنــفــايــات فـــي وجــه 
تمأ  الحاكمة.  اللبنانية  السلطة 
أطنان النفايات شوارع العاصمة 
اللبنانية(،  املــحــافــظــات  )أكــبــر  لــبــنــان  وجــبــل 
على وقع اجتماعات مفتوحة ملجلس الوزراء 
املــكــّونــات  بــن  مكوكية  واتــصــاالت  اللبناني 

السياسية الحتواء هذه األزمة. 
مــــنــــذ أســـــبـــــوعـــــن والـــــــحـــــــال عــــلــــى وضــــعــــه، 
ــابـــع كــلــهــا تــشــيــر إلـــى »ســوكــلــن«، أي  واألصـ
الشركة الخاصة املوكلة مهمة جمع ومعالجة 
ــاتـــن املـــحـــافـــظـــتـــن. انــتــهــى  الـــنـــفـــايـــات فــــي هـ
»مجلس  بـ ــة، ممثلة  الـــدولـ مــع  الــشــركــة  عــقــد 
النفايات شــوارع  فأكلت  اإلنــمــاء واإلعــمــار«، 
الـــعـــاصـــمـــة، فــــي حــــن تــســيــطــر املــحــاصــصــة 
على مهّمة إيجاد الحلول وإبرام املناقصات 
الازمة لتلزيم نفايات لبنان وتوزيعها على 

الشركات الخاصة.
ال تــعــرف أجــيــال اللبنانين مــا بعد الــحــرب، 
فــي بــيــروت وجــبــل لــبــنــان، ســوى »سوكلن« 
هذا  إلــى  الشركة  دخلت  النفايات.  قطاع  فــي 
الــقــطــاع بعد اتــفــاق الــطــائــف وخـــال حكومة 
رئيس الــــوزراء الــراحــل عمر كــرامــي، فجاءت 
ــزال تعمل  تــ عـــام 1991، وال  مــهــمــاتــهــا  ــى  أولــ
فـــي هـــذا املـــجـــال حــتــى الـــيـــوم. بــاتــت الــشــركــة 
 جـــديـــدًا مـــن الــديــكــتــاتــوريــات؛ 

ً
تــجــّســد شــكــا

تعّمر وتطّور نفسها، بينما الدولة اللبنانية 
ــثـــر مــــن عـــقـــديـــن فــــي تــأجــيــر  مـــاضـــيـــة مـــنـــذ أكـ
املؤسسات  لحساب  واجباتها  وخصخصة 
الكلفة باهظة. انضّمت  الخاصة ولو جــاءت 
سوكلن إلى »مشروع إعــادة إعمار بيروت« 
ــم رئـــيـــس مجلس  بــعــد الـــحـــرب، وارتـــبـــط اســ
بـــاســـم رمـــز  ــر،  ــّكــ مـــيـــســـرة ســ الـــشـــركـــة،  إدارة 
هــذا املــشــروع رفــيــق الــحــريــري. كــان الــرجــان 
البناء  األعــمــال ومشاريع  إدراة  فــي  شريكن 
فــي الــســعــوديــة، قــبــل الــحــرب. ومـــن هــنــا تبدأ 
حــكــايــة إمــبــراطــوريــة »ســوكــلــن« فــي لــبــنــان، 
كجزء من مشروع سياسي بطعم اقتصادي 
ونمط توزيع حصص يسود الدولة اللبنانية 

منذ انتهاء الحرب.
منذ عام 1994 وحتى اليوم، وّسع العقد دور 
»ســـوكـــلـــن« ومــهــامــهــا فـــي قــطــاع الــنــفــايــات، 
وتحول سّكر من أحد مقاولي حرق النفايات 
وطــــمــــرهــــا إلـــــــى مـــحـــتـــكـــر لـــعـــمـــلـــيـــة جــمــعــهــا 
ومــعــالــجــتــهــا فـــي بـــيـــروت. مـــــّددت الــحــكــومــة 
الــشــركــة مـــرات عـــدة مــن دون  اللبنانية عــقــد 
إخــضــاع مــشــروع الــتــلــزيــم ملــبــدأ املــنــاقــصــات 
وعدم السماح ألي شركة أخرى بالدخول إلى 
هذا املجال واملنافسة فيه. أصبح األمر »وكأن 

إمبراطورية 
»سوكلين«

ديكتاتورية احتكارية 
على الطريقة اللبنانية

يعتبر أهل عرسال 
أن حزب اهلل يريد جّرهم 

إلى الحرب
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ملكيتها أو أسهمها مثل »كازينو لبنان«.
ــلــــى الـــصـــفـــقـــات  ــــعــــن عــ

ّ
ــل ــيــــر أحـــــــد املــــطــ ويــــشــ

 »ســوكــلــن تــقــوم 
ّ
الــجــانــبــيــة لــلــشــركــة إلـــى أن

منذ تجديد عقدها عام 2010 بكنس وجمع 
النفايات في مدينة إهدن وبعض قرى زغرتا 
عمها رئيس تيار املردة 

ّ
)شمالي لبنان، ويتز

النائب سليمان فرنجية( من دون وجود أي 
عقد«. وبالتالي يندرج هــذا األمــر من ضمن 
أعمال »الصندوق األسود« واستفادة بعض 
ــم تجديد  الــزعــمــاء املــحــلــيــن مـــن قـــرارهـــم دعـ
عمل سوكلن على الساحة اللبنانية. في هذا 
اإلطـــار، يكشف متابع مطلع على هــذا امللف 
»العربي الجديد« أنه »تم تلزيم سوكلن في  لـ
عام 1994 بمبلغ أربعة ماين دوالر أميركية 
فقط، ليرتفع الرقم إلى 102 مليون دوالر بعد 

عامن«.
مبلغ  »ســوكــلــن تحصد   

ّ
أن هـــؤالء  ويضيف 

كـــأربـــاح ســنــويــة  أمــيــركــي  مــلــيــون دوالر   70
 هذا 

ّ
صــافــيــة«، وبــالــتــالــي ال بــد مــن الــقــول إن

»الـــصـــنـــدوق األســــــود«،  ـــ املــبــلــغ خـــاضـــع إذًا لـ
والــذي يحكى عنه أيضا في قطاعات أخرى 

منها االتصاالت وكازينو لبنان. 
وإذا كان لحرص املسؤولن اللبنانين على 
»ســــوق الـــنـــفـــايـــات« في  ـــ احـــتـــكـــار ســوكــلــن لــ
نفاياتها  تشكل  )الــتــي  لبنان  بــيــروت وجبل 
مــا يــقــارب 65 فــي املــائــة مــن نــفــايــات لــبــنــان، 
وبـــالـــتـــالـــي أربـــاحـــهـــا تـــفـــوق أربــــــاح املــنــاطــق 
 هذا 

ّ
فـــإن األخــــرى(، دوافـــع مالية وسياسية، 

االحتكار ساهم في تدمير السلطات املحلية 
في املناطق الخاضعة لسوكلن.

ــــراض بــعــض  ــتــ ــ ــوم اعــ ــ ــيـ ــ ــه ســـوكـــلـــن الـ ــ ــواجـ ــ تـ
ــمــــديــــد  ــتــ ــى الــ ــ ــلـ ــ املـــــــكـــــــّونـــــــات الــــســــيــــاســــيــــة عـ
إلمــبــراطــوريــتــهــا فـــي بـــيـــروت وجــبــل لــبــنــان. 
وكان مجلس الوزراء قد أعاد، في الخطة التي 
أقرها للنفايات مطلع العام الحالي، تشكيل 
ــروت عــن  ــيــ ــة، فــفــصــل بــ ــيـ ــاتـ ــاطـــق الـــخـــدمـ ــنـ املـ
إلــى منطقتن. مع  لبنان وقّسم األخير  جبل 
التلزيم  على »حصر  الحكومي  القرار  تأكيد 
بمتعّهد واحد في منطقتن خدماتيتن على 
األكثر«، أي أنه حتى لو استمرت »سوكلن« 
في عملها، سيكون قد اقتّص منها جزءًا من 

نطاق عملها. 
العروض  إلى استدراج  لم تتقدم »سوكلن« 
الـــخـــاصـــة بــمــعــالــجــة الــنــفــايــات فـــي بـــيـــروت. 
ويعيد سّكر األمر إلى عدم قدرة الشركة على 
مـــجـــاراة شــــروط الــعــقــد وتــحــديــدًا مسؤولية 
الشركات عن إيجاد األراضي الازمة ملعالجة 

النفايات.
ــــي هـــذه  ــول أحــــــد املــــشــــاركــــن فـ ــقــ ــــن يــ ــــي حـ فـ
 »أحــــدًا 

ّ
»الــعــربــي الـــجـــديـــد« إن املــنــاقــصــات لـــ

لدى  المخطوفين  اللبنانيين  العسكريين  أهــالــي  لجنة  رئيس  أعلن 
تنظيمي »الدولة اإلسالمية« )داعش( و«جبهة النصرة« والد العسكري 
من  إنسانية  مبادرة  »إطالق  عن  حسين،  يوسف  محمد  المخطوف، 
جرود  في  الُمقيمين  السوريين  الالجئين  لمساعدة  العسكريين  عائالت 
المنطقة«،  وعشائر  الجيش  قيادة  مع  التنسيق  بعد  وذلك  عرسال، 
تتزامن  التي  الجنود  األولى الختطاف  السنوية  الذكرى  أيضا في  وذلك 

مع عيد الجيش اللبناني، مطلع أغسطس/آب الحالي.

إلى  إمكانية تصديرها  الحكومة  إلى حد دراسة  النفايات  أزمة  وصلت 
الخارج، األمر الذي يؤكد حجم المأزق الذي وصلت إليه القوى السياسية. 
النفايات،  بملف  المعنية  الوزارية  اللجنة  جدول  على  سيكون  بالتالي 
دراسة الجدوى المالية لهذا االقتراح، في حين يبدو أن االقتراح القاضي 
قد  الغربية،  لبنان  سلسلة  على  والمرامل  الكسارات  في  النفايات  بطمر 
على  النفايات  طمر  عن  الناتجة  والصحية  البيئية  للكوارث  نظرًا  سقط، 

ارتفاع أكثر من ألف متر.

تصدير النفايات

مبادرة إنسانية لألهالي

من روزنامتنا بعيوننا

لــم يقم بــهــذه الــخــطــوة العــتــبــارات سياسية، 
تــيــار )املستقبل(،  بــيــروت مــن حصة  ولــكــون 
وبــالــتــالــي قــامــت األطــــــراف األخـــــرى بتقديم 
طــلــبــات الــتــلــزيــم فـــي املــنــاطــق الــتــي تسيطر 
عليها وبقيت بيروت خارج اللعبة«. ويضع 
ــلـــن«  ــدم مـــشـــاركـــة »ســـوكـ ــ املــــصــــدر نـــفـــســـه عــ
ــتـــدراج الـــعـــروض فــي إطــــار »مــحــاولــة  فــي اسـ
ــلـــى مـــجـــلـــس الـــــــــــوزراء مــجــتــمــعــا  ــغـــط عـ الـــضـ
ملحاولة إعــادة النظر في القرار الصادر عنه 

وتغيير الشروط املفروضة على الشركات«.
تتقدم  أن  إمكانية  إلــى  يشير  نفسه  املــصــدر 
ــة الـــخـــاصـــة  ــاقــــصــ ــنــ ــات إلـــــــى املــ ــ ــركــ ــ ثـــــــاث شــ
بسوليدير، إحداها محسوبة بشكل أو بآخر 
على سعد الحريري. وفي حال تّم ذلك تكون 
إمبراطورية سوكلن قد سقطت أو باتت آيلة 

إلى السقوط. 
ــيــــنــــات( بـــدل  ــلــ أفـــــــــرزت األزمـــــــــة »ســــــت )ســــوكــ
واحـــــــدة«، بــحــســب مـــا يــشــيــر أحــــد املــتــابــعــن 
الجديد«، في إشارة  »العربي  لـ االقتصادين 
إلــى تقسيم مجلس الـــوزراء للبنان إلــى سّت 
مــنــاطــق خــدمــاتــيــة عــلــى مــســتــوى الــنــفــايــات. 
أي أنــــــه، عـــلـــى األرجــــــــح، بــــــداًل مــــن أن تــكــون 
ــراف مــتــعــاونــة فـــي هـــدر وفــســاد  ــ جــمــيــع األطــ
ــدة، أصــبــح لكل  ومحاصصة فــي شــركــة واحــ
طـــرف مــنــهــا مــكــانــا خــاصــا يـــمـــارس األعــمــال 
نفسها في قطاع النفايات. وبداًل من أن يكون 
هــنــاك صــنــدوق أســـود واحـــد، أصبحت ستة 
صناديق، وكل هذا مشّرع بمراسيم وقرارات 

حكومية.

املسؤولن في الدولة اللبنانية الذين أصّروا 
في العقدين األخيرين على تمديد هذا العقد. 
األمــــر الــــذي يــفــتــح بــــاب الـــتـــواطـــؤ والــشــراكــة 
واالستفادة من أموال هذا القطاع بن الشركة 
ـــثـــار 

ُ
ــيـــن. وت ــمـ ــلــيــهــا الـــرسـ

ّ
الـــخـــاصـــة ومــشــغ

ــلـــن« عــــن »صـــنـــدوق  ــوكـ ــل »سـ ــ ــاديــــث داخــ أحــ
في  السياسيون  مــن خــالــه  يتقاسم  أســـود« 
السلطة أمــــوال الــصــفــقــات، وهـــو »صــنــدوق« 
ــتــــــداول فـــــي لــــبــــنــــان داخـــــل  الـــــكـــــام حــــولــــه مــــ
اللبنانية  الــدولــة  تتشارك  كبيرة  مؤسسات 

لعمل  الخاضعة  البلديات  أصبحت 
لبنان  جبل  في  بلدية   344( »سوكلين« 
مفرّغة  بيروت(  بلدية  إلى  باإلضافة 
ملف  معالجة  على  قــدرتــهــا  مــن 
النفايات، إضافة إلى أّن كلفة خدمات 
البلدي.  الصندوق  الشركة تسّدد من 
األموال  هذه  تصّب  أن  بدل  وبالتالي، 
واتحاداتها  البلديات  تطوير  فــي 
فهي  المعالجة،  على  وقــدرتــهــا 
ما  »سوكلين«،  إلــى  مباشرة  تذهب 
يساهم في إفراغ البلديات من دورها 
ــوال  األم مــن  وحرمانها  وسلطتها 

المخصصة لها.

ضرب السلطات 
المحلية

ال يبدو أن 
هناك أفقًا 
ألهالي 
المخطوفين 
)حسين 
بيضون(

ســوكــلــن هـــي قــــدر املــــواطــــنــــن«، بــحــســب ما 
املتعاونن  واملتعهدين  املقاولن  أحــد  يقول 
»العربي  مع الدولة، املهندس رياض األسد، لـ

الجديد«.
ــلـــن« ملف  يــشــيــر مــتــابــعــون لــتــلــزيــم »ســـوكـ
 »نسبة أرباح الشركة تراوح 

ّ
النفايات إلى أن

بن 40 و45 في املــائــة«. ويربطون هــذا األمر 
بالكلفة املــرتــفــعــة الــتــي يــســددهــا املــواطــنــون 
لهذه الشركة. إذ تعّد كلفة معالجة سوكلن 
للطن  أميركيا  دوالرًا   150 عامليا،  األغلى  من 
الــواحــد، في حن تشير الــدراســات حــول هذا 
 النسبة العاملية املتوسطة هي 

ّ
القطاع إلى أن

 الـــواحـــد. يــدفــع هـــذا الــواقــع 
ّ
70 دوالرًا لــلــطــن

 سوكلن 
ّ
التأكيد أن إلــى  وهــذه األرقـــام سّكر 

يعمل  أن  يعقل  »فـــا  خــيــريــة  منظمة  ليست 
 نهارًا 

ً
إنسان من دون ربح ونحن نعمل ليا

ونتقاضى أجرنا ضمن املعايير«، بحسب ما 
تلفزيونية وإطــالــة إعامية  قــال في مقابلة 

نادرة له على املحطات اللبنانية قبل أيام.
ســـّكـــر مــحــق فـــي هــــذا األمــــــر؛ فــالــعــقــود الــتــي 
تنّص على هذه  الــدولــة  الشركة مع  أبرمتها 
الكلفة وهذا الربح، وبالتالي يتحّول السؤال 
عــن الــكــلــفــة والــفــســاد وهـــدر املـــال الـــعـــام، إلــى 

فشلت الحكومة اللبنانية 
خالل عام من خطف 

38 عسكريًا على يد 
»جبهة النصرة« وتنظيم 

»داعش«، في حل هذا 
الملف، وبدا أن هناك 

أطرافًا سياسيّة ال ترغب 
بانتهائه إلبقائه ورقة 

تستخدم في الخالفات 

من رحلة تهجير أهالي عرسال  )حسين بيضون(
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النفايات ُتغرق العاصمة وجبل لبنان  )حسين بيضون(

وائل قنديل

قد ينجح األرز في تعويم نظام فاسد 
مؤقتًا، لكنه ال يمنح وطنًا، وال يصنع 

استقرارًا، وكما أنه ليس باألرز 
بنى األوطان، فإنه ال توجد 

ُ
وحده ت

 أو دعمًا 
ً
ثورة في العالم، تنتظر حال

من أهل املنح والعطايا واملساعدات، 
وبكلمة واحدة: هناك فرق هائل 

بني تسوية األرز، وحرق الثورات. 
جاء ولي ولي العهد السعودي، 

وجاء وزير الخارجية األميركي، 
ملنح عبد الفتاح السيسي مزيدًا 

من الصور واللقطات، التي يجيد 
استخدامها في إعطاء املخدوعني 
في معجزاته جرعات إضافية من 
املخدرات، فيتمايلون ويتراقصون 

ويغيبون أكثر عن الوعي، أمام هذه 
»الفيوضات« املنهمرة من الخارج. 
كأنك أمام مشهد من أرشيف أنور 

السادات، حني أدار رؤوس املصريني 
بوعد الرخاء والرفاهية، كي يشتري 

صمتهم على خطيئة التصالح مع 
العدو الصهيوني، املحتل لألراضي 

العربية. وقد عّبر عبد الرحمن 
األبنودي »عندما كان ال يزال أبنوديًا« 

عن تلك الحالة من الهلوسة القومية 
شعرًا حني كتب:

احقنها بحلم.. لو اتحقق.. إحنا اللي 
نموت. الحلم األفيون الوهم. اللي بال 
شحم ولحم. كلمها عن أموال جاّيه.. 

وبنوك وبيوت
وصحارى خضرااااا وازرع شجرة 

تطلع في الكاميرا. وقبل ما تمشي.. 
تموت. واتصور ماسك بيضة أو 

بتبوس بقرة أو تصطاد حوت.
ال تختلف تفاصيل هذه الصورة 

التي رسمها األبنودي شعرًا، قبل 
عقود، عّما تفعله ماكينة عبد الفتاح 

السيسي اإلعالمية اآلن، إذ تنشر 
لقطات مصورة بمعرفة القمر 

االصطناعي لحركة سحب املليارات 
التي ستنهمر على مصر، ابتداء 

من 6 أغسطس/ آب، وترصد موسم 
تكاثر القنوات وتوالد التفريعات، 

وتراقص السفن في مياه السويس.
ولكي تكتمل الصورة، يأتي جون 

كيري، ليشيد بعبقرية عبد الفتاح 
السيسي )الكهربائية( ونجاحه 

ب على أزمة انقطاع التيار، 
ّ
في التغل

تلك األزمة التي لم تصبح حديث 
الناس في مصر، إال بعد ثورة يناير، 

ط الحكم العسكري، ثم يقف 
ّ
وتسل

الوزير األميركي صامتًا، مستمتعًا 
بابتالع أكاذيب الجانب املصري 

عن نهر الديمقراطية الذي يتهادى 
على أرض مصر، فال صحافيني 

معتقلني، وال سجون، وال قتل خارج 
القانون، وال تصفيات وال اختفاء 

قسريًا.. ال شيء هناك سوى الحرب 
على اإلرهاب. إن األطراف الراعية 

لالنقالب، منذ البداية، لم تكن أكثر 
انكشافًا مّما هي عليه اآلن، ولم يعد 

مفيدًا أو مجديًا أن نضيع الوقت 
والجهد في تبيان ما هو بنّي، غير 
أنها مناسبة لكي يتفّحص الذين 

رّوجوا لحلول قادمة، داخل أكياس 
األرز، مالمحهم، ويتبّينوا مواقع 

أقدامهم، وأقدام الحراك الثوري اآلن.
في هذه اللحظة، ال بد من فرز 

حقيقي، في الجبهة املناوئة لالنقالب، 
وليس أقل من أن يعتذر الذين خّدروا 

الناس وثّبطوا هممهم، بكميات 
هائلة من املهدئات واملسكنات 

العميقة، بادعاء االتصاالت مع كل 
األطراف، وانتحال صفة البديل، 

الذي يعرف، لكنه ال يريد أن يفصح، 
أو هؤالء الذين ضبطوا يمارسون 

عمليات اإلحماء على جنبات امللعب، 
بني العرض كله ليس أكثر من 

»فوتوشوب« أو لعبة »بالي ستيشن« 
ولم يكن لكل ذلك من نتيجة سوى 

أنهم منحوا عبد الفتاح السيسي 
ونظامه هدوءًا في شوارع الغضب، 

وألزموا قطاعًا من الثائرين بيوتهم، 
انتظارًا لقدوم »بابا نويل« وفي يده 
الحرية والديمقراطية والخالص من 
الذين انتزعوا الهتاف من الحناجر، 

والحلم من القلوب واألمل من العيون.
إن أفضل ما يصنعه مقاومو 

االنقالب في الداخل اآلن هو أال 
يلتفتوا لكثير مّما يدور في الكواليس 
والدهاليز من عمليات »سمسرة على 

الغضب« تساعد سلطة االنقالب، 
بتبريد الغضب وتخدير الثورة 

بأقراص من الكالم املنّمق، والوعود 
التي ال تختلف كثيرًا عّما تحدث عنه 

عبد الرحمن األبنودي في األبيات 
املنشورة أعاله.

عن حقن الثورة 
بجرعات الوهم

مرور
الكرام



دمشق ـ ريان محمد

أكــــدت مـــصـــادر مــطــلــعــة لـــ«الــعــربــي الــجــديــد«، 
أن جــمــيــع أعـــضـــاء مــجــلــس الــشــعــب الــســوري 
سقطت عضويتهم في جلسة 

ُ
أ الذين  العشرة 

الــبــاد منذ أشهر  املــاضــي، غــــادروا  الخميس 
طويلة، متوقعة أن يتبع هذا اإلجراء ماحقة 
قانونية. وكشف املصدر، الذي طلب عدم نشر 
ســقــطــت 

ُ
ــاء الـــذيـــن أ اســـمـــه، أن »جــمــيــع األعـــضـ

الــبــاد منذ  غـــادروا  أن  العضوية سبق  عنهم 
أن »يتبع هــذا اإلجــراء  أشهر طويلة«. وتوقع 
النظام  يعتبر  إذ  بحقهم،  قانونية  ماحقات 
أنــهــم خــانــوه، خــصــوصــا أنـــه كـــان يــعــدهــم من 
رجــالــه املــرضــي عــنــهــم، وســلــمــهــم الــعــديــد من 
ــا كـــانـــت عــضــويــة  ــرهـ املـــنـــاصـــب الـــقـــيـــاديـــة، آخـ

مجلس الشعب«.
النظام السوري قد  وكــان مجلس الشعب في 
من  فيه، معظمهم  أعضاء   10 أسقط عضوية 
االشتراكي«، وضمنهم  العربي  »البعث  حزب 
ــــس مـــجـــلـــس الــــــــــــــوزراء لـــلـــشـــؤون  ــيـ ــ ــــب رئـ ــائـ ــ نـ
االقتصادية السابق وزير االقتصاد والتجارة 

بغداد ـ عبد العزيز الطائي

يحاول قادة في مليشيات »الحشد الشعبي« 
الحراك  الــذي حققه  النسبي  النجاح  توظيف 
الشعبي ضــد الــفــســاد فــي الــعــراق، ومــصــادرة 
مكاسبه للضغط على حكومة حيدر العبادي 
رقعة  اتساع  بعد  لتحقيق مكاسب سياسية، 
بالوقوف خلفها  تتهم  التي  للجرائم  الرفض 
في العراق، وانتهاكات حقوق اإلنسان، وهو ما 
يسعى قادة الحراك من الناشطني املدنيني إلى 
التصدي له. وشهد أمس األحد أحدث فصول 
جـــهـــود قـــــادة املــلــيــشــيــات لــــ »قـــطـــف« الـــحـــراك 
الشعبي الذي يتخذ من »طفح الكيل« شعارًا 
لخدمات  املستعصية  األزمـــة  خلفية  على  لــه، 
الـــكـــهـــربـــاء واملــــــاء فـــي الــبــلــد الـــثـــري بـــمـــوارده 
عصائب  مليشيا  زعيم  أعلن  وقــد  الطبيعية. 
أهـــل الـــحـــق، قــيــس الــخــزعــلــي، عـــن تــشــكــيــل ما 
سماه »الحشد الشعبي املدني لقيادة وتوجيه 
الـــتـــظـــاهـــرات فـــي الــــعــــراق«، داعـــيـــا، فـــي بــيــان، 
العراقيني لـ »الخروج واملشاركة« في ما وصفه 
»الــحــشــد الــشــعــبــي املـــدنـــي« لــيــكــون مــســانــدًا لـ 

الداخلية، قدري جميل، استنادًا ألحكام املادة 
174 من النظام الداخلي ملجلس الشعب، علما 
أن جميعهم غــادروا الباد منذ أشهر عديدة، 
وسط توقعات بتعرضهم ملاحقات قانونية.

قدري  العضوية هم  املسقط عنهم  واألعضاء 
الــذي  الشعبية،  اإلرادة  حـــزب  رئــيــس  جــمــيــل، 
دخـــل مــجــلــس الــشــعــب فـــي انــتــخــابــات 2012، 
ضمن تحالف مع الحزب »القومي االجتماعي« 
الــــذي يــرأســه عــلــي حــيــدر. وســـرعـــان مــا دخــل 
األخيران إلى الحكومة، بحيث قدمهما النظام 
عــلــى أنــهــمــا مــن املــعــارضــة الــوطــنــيــة، ليتسلم 
حيدر وزارة املصالحة الوطنية، وجميل نائب 
االقتصادية  للشؤون  الـــوزراء  مجلس  رئيس 
ــر االقــتــصــاد والــتــجــارة الــداخــلــيــة، والــتــي  وزيـ
ســجــلــت فــيــهــا الــعــديــد مـــن اإلخـــفـــاقـــات. غـــادر 
 ،2013 عــام  نهايات  فــي  بعدها جميل دمشق 
وكله أمــل أن يضغط الــروس ليحضر مؤتمر 

جنيف 2، لكن أمله خاب.
وكان لقدري، خال الفترة املاضية، دور مهم 
ــكـــو2، بني  ــقـــاءي مـــوســـكـــو1 ومـــوسـ فـــي عــقــد لـ
أطراف من املعارضة السورية والنظام، وإلى 
جانبه عدد من األحزاب والشخصيات املوالية 
لـــه. وهـــو مــعــروف بــصــداقــتــه املتينة لــلــروس، 
 عــن كــونــه رجــل أعــمــال فــي روســيــا. مع 

ً
فــضــا

العلم أن لقاءي موسكو لم ينتجا شيئا جديدًا. 
كــمــا يـــعـــّد جــمــيــل حــالــيــا مـــن أبـــــرز املـــروجـــني 
لــســقــوط »اإلمــبــريــالــيــة األمــيــركــيــة« فــي املــدى 
املنظور، وانتصار الروس مع دول »بريكس«. 
نــادر  املسقطة عضويته هــو  الــثــانــي  الــعــضــو 
ــزب »الـــبـــعـــث«.  ــد قــــيــــادات حــ ــو أحــ بـــعـــيـــرة، وهــ
عــني فــي عـــام 2011 عــضــو قــيــادة فـــرع دمشق 
يكون  أن  طرية، من دون 

ُ
الق القيادة  بقرار من 

ثــم عضو  منتخبا،  أو  املنصب  لــهــذا  مرشحا 

القتال ضد  فــي ســاحــات  العسكري«  »الحشد 
تنظيم »داعش«، مطالبا »بالتصدي لدواعش 
الـــفـــســـاد واالنـــــحـــــراف الـــســـيـــاســـي بـــالـــعـــراق«. 
وتـــوعـــد الــخــزعــلــي أن تــطــالــب الــتــظــاهــرات بـ 
وبتعديل  فرعية،  وليس  جــذريــة  »إصــاحــات 
نــظــام الــحــكــم مـــن الــبــرملــانــي إلــــى الـــرئـــاســـي«، 
وحذر من »املندسني الذين يحاولون اإلساءة 
إلى التظاهرة«، داعيا ألن تكون االحتجاجات 
على حد  ومؤثرة«  وواعية وهادفة  حضارية 
تــعــبــيــره. ومــطــلــب تــحــويــل الــنــظــام السياسي 
فـــي الـــعـــراق مـــن بــرملــانــي إلـــى رئـــاســـي، مثلما 
العراق 2003، يثير مخاوف  كــان قبل احتال 
طائفية عديدة في باد الرافدين. والقى بيان 
الخزعلي مخاوف كبيرة من قبل القائمني على 
بــغــداد وبــاقــي مناطق جنوب  فــي  التظاهرات 
أنــه خطير لناحية احتمال  الــعــراق، معتبرين 
ضربها ونزع ثوب العفوية والشعبية عنها، 
وتحويلها إلى سياسية تستفيد منها أطراف 
املالكي  نـــوري  الــرئــيــس  نــائــب  محسوبة على 
فــي معركته إلســقــاط حكومة الــعــبــادي. وقــال 
أحــد منظمي الــحــراك فــي بــغــداد قيس فاضل 
لـ »العربي الجديد« إن »هذه )كام الخزعلي( 
خطة بل مؤامرة إلفساد التحركات، ونحن لم 
نطالب قادة الحرب والخراب بالتدخل، فجزء 
كبير من تظاهراتنا ضدهم وهم سبب الفساد 
أواًل وأخيرًا، تراهم وجوها بالسياسة وأخرى 
بالعمل املسلح«. وتعهد فاضل بأنه في حال 
الــتــظــاهــرات »إلــــى وجـــه مليشياوي  تــحــولــت 

طائفي فسنوقفها ونقاطع من يكون معها«.
مــن جــانــبــه، قـــال عــضــو مليشيا » الــعــبــاس« 
الجديد«  »الــعــربــي  لـــ  الكربائي  الحمزة  أبــو 
ــارك بــتــظــاهــرات الــجــمــعــة فـــي ســاحــة  ــ ــه شـ إنــ
زمائه  مــن  وعـــدد  تلقى  أنــه  مبينا  التحرير، 

مكتب تنفيذي في محافظة دمشق، وسرعان 
»البعث«  لحزب  القطرية  القيادة  رشحته  مــا 
إلى عضوية مجلس الشعب لدورة عام 2012-

الــبــاد عــام 2013 بــدون عــودة.  2016، ليغادر 
وضــمــت الــقــائــمــة عــضــو الـــحـــزب »الـــوحـــدوي 
االشتراكي الديمقراطي«، أحد أحزاب »الجبهة 
الوطنية التقدمية«، مصطفى السيد حمودة، 
إضـــافـــة إلــــى حــمــود عــبــدو الــنــجــيــب، وعــضــو 
حزب »البعث« محمد عربو، الذي غادر الباد 
إلى تركيا بعد أشهر من انتخابه عام 2012، 

أوامـــــــر مــــن مـــراجـــعـــه الــعــلــيــا بـــالـــتـــوجـــه إلـــى 
ــــداد والـــبـــصـــرة  ــغـ ــ ــــي بـ ــــات الـــتـــظـــاهـــر فـ ــاحـ ــ سـ
والنجف، للمشاركة في الحراك الشعبي ضد 

الظلم والفساد.
وتــشــيــر مــــحــــاوالت بــعــض فــصــائــل »الــحــشــد 
الفساد  الــحــراك ضد  في  للمشاركة  الشعبي« 
ــى مــــحــــاوالت أنــــصــــار املــالــكــي  ــ الـــحـــكـــومـــي، إلـ
اإلطاحة بحكومة العبادي للعودة إلى الحكم 
بــحــســب املــحــلــل الــســيــاســي أركــــان الشيخلي، 
الــــذي يــؤكــد لــــ »الــعــربــي الــجــديــد« أن املــالــكــي 
اســتــغــل نـــفـــوذه عــلــى مــلــيــشــيــا »الــعــصــائــب« 
ــرى، لــيــحــاول زجها  ــ والــفــصــائــل املــقــاتــلــة األخـ
في ساحات التظاهر للحصول على مكاسب 
إلــى ســدة الحكم. وحــذر الشيخلي  قــد تعيده 
مـــن انـــــزالق االحــتــجــاجــات إلــــى الــفــوضــى إذا 
أســــيء اســتــخــدامــهــا وُجـــيـــرت لــصــالــح أحـــزاب 

وائتافات معينة، على حد تعبيره.
ــافـــظـــات  ــن املـــحـ ــ ــداد وعــــــــدد مـ ــ ــغـ ــ ــدت بـ ــ ــهـ ــ وشـ
تــردي  على  احتجاجا  تــظــاهــرات  الجنوبية 
كما  الكهربائية.  الــطــاقــة  ونــقــص  الــخــدمــات 
شـــهـــدت مــحــافــظــة الــبــصــرة مــقــتــل وإصـــابـــة 
الشرطة  بــني  باشتباكات  أشــخــاص  خمسة 
ــعـــد مــــحــــاولــــة املــحــتــجــني  واملــــتــــظــــاهــــريــــن، بـ
لكتلة  مقر  ودخـــول  للشرطة،  مــركــز  اقتحام 
العراقي  الدين  رجل  يتزعمها  التي  املواطن 

وممثل حزب »البعث العربي االشتراكي« عن 
مدينة حــلــب، دكــتــور االقــتــصــاد محمد فــادي 
القرعان، والنائب املستقل عن محافظة الرقة، 
الــحــقــوقــي عــمــاد حــجــي مــحــمــد، والــنــائــب عن 
العربي  »الــبــعــث  حــزب  مــن  الحسكة  محافظة 
ــان قــــد غــــادر  ــ ــراكــــي« ســعــيــد إيـــلـــيـــا، وكــ ــتــ االشــ
الباد مع عائلته في شهر أبريل/نيسان من 
عام 2014 إلى السويد، علما أنه عضو قيادة 

قطرية في حزب »البعث« سابقا.
كــمــا ضــمــت قــائــمــة املــســقــط عــنــهــم الــعــضــويــة 

عمار الحكيم، وأحرق املتظاهرون عددًا من 
مخازن الكهرباء ومحطات توليد الطاقة.

وفــي سياق متصل كشف مصدر في مجلس 
البصرة عــن وجــود خــافــات عميقة  محافظة 
بــــني مــلــيــشــيــات »الـــحـــشـــد الـــشـــعـــبـــي« بــســبــب 
املــحــافــظــة، مؤكدًا  الــتــي شهدتها  الــتــظــاهــرات 
أن مليشيا  الجديد«  »العربي  لـ  خال حديثه 
البرملانية  املواطن  لكتلة  التابعة  »عــاشــوراء« 
التي ينتمي إليها املحافظ ماجد النصراوي، 
اعترضت على مشاركة »عصائب أهل الحق« 

ــا تيسير  الــنــائــب املــســتــقــل عـــن مــحــافــظــة درعــ
الــجــغــيــنــي، والــنــائــب عــن مــحــافــظــة القنيطرة 
من حزب »البعث العربي االشتراكي«، صالح 
الــطــحــان الــنــعــيــمــي. واحــتــجــاجــا عــلــى الــقــرار، 
في  الشعبية«  »اإلرادة  حــزب  عــن  النائب  قــدم 
مجلس الشعب، جمال الدين عبدو، استقالته 
 
ً
معلا املــاضــي،  الخميس  جلسة  نهاية  قبيل 

قـــــراره بــالــتــســرع فـــي تــطــبــيــق املـــــادة 174 من 
مداخات  وإنــهــاء  للمجلس،  الداخلي  النظام 
األعضاء بحكم انتهاء التصويت، على ما أكد 
ــراء مسيس، وغــيــر مــوفــق زمنيا،  على أنــه إجـ
بإسقاط العضوية عن عدد من أعضاء مجلس 
بينهم عضو مجلس  املتغيبني، ومن  الشعب 

الشعب، قدري جميل.
وقال عبدو ملوقع »قاسيون« التابع لحزبه، بعد 
انسحابه من الجلسة إن »اتخاذ هذا اإلجــراء 
فــي آخــر أيــام الـــدور التشريعي الــحــالــي، ومن 
وبتفعيل  دور جديد،  بداية  إلــى  التريث  دون 
ــادة 174 مـــن الـــنـــظـــام الـــداخـــلـــي لــلــمــجــلــس،  ــ املــ
وتمريره  عليه  والــتــصــويــت  تعديله  تــم  الـــذي 
فــي حــيــنــه عــلــى عــجــل، والــــذي تحفظت عليه 
في حينه أيضا، وفي الوقت الذي يحتاج فيه 
اليوم من األزمــة السورية، ومكافحة  الخروج 
اإلرهــاب بكل صنوفه، ســواء القادم من خلف 
السياسات  املــمــارس داخليا عبر  أم  الــحــدود، 
املجحفة،  الحكومية  االجتماعية  االقتصادية 
ــفـــوف وتــقــريــب  ألعـــلـــى درجــــــة مــــن رص الـــصـ
املواقف والخطوات، هو أمر ال يمكن تفسيره 
ومــبــيــتــا يستدعي  ــرارًا مسيسا  قــ بــوصــفــه  إال 
أنــه سيقدم  وأوضــح  استقالتي«.  تقديم  مني 
املجلس  لرئيس  أصـــواًل  مكتوبة  »االســتــقــالــة 
بعدما قدمتها شفهية أمام زمائي تحت قبة 

البرملان وتم تسجيلها في املحضر«.

فــي االحــتــجــاجــات الــشــعــبــيــة املــطــالــبــة بــإقــالــة 
املحافظ. وأوضح املصدر الذي لم يكشف عن 
هويته، أن عددًا من عناصر املليشيات كانوا 
بني املحتجني الذين حاولوا اقتحام مقر كتلة 
املواطن، الفتا إلى تدخل عناصر مسلحة من 

مليشيا »عاشوراء« ملنع عملية االقتحام.
املواطن  كتلة  فــي  القيادي  دعــا  السياق،  وفــي 
ــري، إلـــــــى »إبــــــعــــــاد الــــخــــافــــات  ــ ــمـ ــ ــشـ ــ فـــــــــادي الـ
يدافعون  الذين  املقاتلني  دمــاء  السياسية عن 

عن العراق«.

العسكريني من  أعـــداد  أن  إلــى  البيان  وأشـــار 
الضحايا 7 فقط.

ــــوري لــلــعــدالــة  ــــسـ ــب مـــديـــر املـــعـــهـــد الـ ــالــ وطــ
املــفــّوض السامي لألمم  الــقــادر مــنــدو،  عبد 
الجرائم  بــإحــالــة  اإلنــســان  املــتــحــدة لحقوق 
التي يرتكبها النظام السوري على املحكمة 
الجنائية الدولية. وأشار مندو في تصريح 
»الــعــربــي الــجــديــد«، إلـــى أن عـــدد املناطق  لـــ
التي تعّرضت للقصف بهذه األسلحة يصل 
إلى 173 منطقة مدنية و62 منطقة زراعية 
أثـــريـــة و5 مـــــدارس و5 أســــواق  و5 مــنــاطــق 

شعبية مقابل 79 منطقة عسكرية.
وكـــان األمـــني الــعــام لــألمــم املــتــحــدة بـــان كي 
مــــون ومــبــعــوثــه إلــــى ســـوريـــة ســتــيــفــان دي 
 عـــن مــنــظــمــات حــقــوقــيــة 

ً
مـــيـــســـتـــورا، فـــضـــا

عــديــدة، قــد عــّبــروا عــن القلق إزاء استخدام 
البراميل املتفجرة. 

وأصدر مجلس األمن التابع لألمم املتحدة، 
قرارًا أوائل العام املاضي يدين استخدامها 
ــان، مــــهــــددًا  ــكــ ــســ ــالــ فـــــي املــــنــــاطــــق اآلهـــــلـــــة بــ
بإجراءات أخرى ضد النظام السوري إذا لم 

يوقف استعمالها.
ُيــذكــر أن طــائــرات الــنــظــام ألــقــت أول برميل 
في   2012 يوليو/تموز   18 بتاريخ  متفجر 
مدينة داعــل بمحافظة درعــا الجنوبية، ما 
أدى إلى مقتل 4 أشخاص. أما في محافظة 
حلب، فقد ذكر مركز توثيق االنتهاكات في 
املتفجرة  بالبراميل  أول هجوم  أن  سورية، 
خال   2012 سبتمبر/أيلول  شهر  فــي  كــان 
ريف  فــي  الواقعة  بلدة حيان  على  القصف 

حلب الشمالي.
له  الــذي تعّرضت  الجوي  القصف  ونتيجة 
الــعــديــد مــن األحــيــاء الــشــرقــيــة ملــديــنــة حلب 
وبــعــض الــقــرى واملـــدن فــي الــريــف الشمالي 
والــذي تسبب في وقــوع الكثير من املجازر 
نــزح ما ال يقل عن  الجماعية بني املدنيني، 
600 ألــــف نــســمــة وخـــصـــوصـــا مـــن األحـــيـــاء 
عشرات  اتــجــه  حــلــب، حيث  ملدينة  الشرقية 

اآلالف منهم نحو الريف الحلبي أو تركيا.

عدنان علي

ــابــــت الــــبــــرامــــيــــل املـــتـــفـــجـــرة عــن  غــ
ــــوري فــي  ــســ ــ ــام الــ ــظــ ــنــ ــيـــات الــ ــلـ عـــمـ
مـــحـــافـــظـــة حـــلـــب خـــــال األســـبـــوع 
األخير، بعدما كانت الساح األكثر فتكا في 
إلـــى مقتل آالف  املــديــنــة، وأدت  الــحــرب عــلــى 
األشـــخـــاص مــنــذ بــــدء اســتــخــدامــهــا مـــن ِقــبــل 

طيران النظام بعيد منتصف العام 2012.
يـــربـــط مــتــابــعــون هــــذا الـــتـــراجـــع الــكــبــيــر في 
ــفـــجـــرة بــالــقــصــف  ــتـ ــدام الـــبـــرامـــيـــل املـ ــتــــخــ اســ
السفيرة  مدينة  في  الــدفــاع  ملعامل  الغامض 
فـــي ريـــف حــلــب الــشــرقــي قــبــل نــحــو أســبــوع، 
على  الوقت  ذلــك  منذ  العمليات  اقتصرت  إذ 
إلقاء أربعة براميل في محيط مطار كويرس 
على دفعتني وبرميل واحــد على قرية قصر 
البريج في ريف حلب الشرقي، بينما لم يتم 
إلقاء أي برميل على مدينة حلب نفسها. ومن 
املعتقد أن هــذه املــعــامــل كــانــت املــكــان األبــرز 
عــن كونها مركز   

ً
فــضــا الــبــرامــيــل،  لتصنيع 

انطاق رئيسيا للمروحيات التي تحمل هذه 
البراميل.

رادارات للتشويش
إال أن بعض مــراكــز التوثيق عــزت األمــر إلى 
انـــطـــاق الــعــمــلــيــات الــعــســكــريــة الــتــركــيــة في 
شــمــال ســوريــة ضــد مــواقــع تنظيم »الــدولــة 
ــال  ــمــ ــعــ ــة« )داعـــــــــــــش( وحـــــــــزب »الــ ــ ــيــ ــ ــامــ ــ اإلســ
الكردستاني« منذ 24 يوليو/تموز املاضي، 
ــــرض حــظــر  ــى فـ ــ ــدو إلـ ــبـ ــا أدى كـــمـــا يـ ــو مــ ــ وهـ
جـــوي غــيــر مــبــاشــر عــلــى طـــيـــران الــنــظــام في 
مــجــمــل مــحــافــظــة حـــلـــب. وانـــتـــشـــرت أخـــبـــار 
تجهيزات  مــن  مجموعة  تركيا  بوضع  تفيد 
الحرب اإللكترونية على الحدود مع سورية، 
خــــصــــوصــــا أجـــــهـــــزة الــــــــــــــرادار، وذلــــــــك بــغــيــة 
إذا  السوري  النظام  رادارات  على  التشويش 

ما حاولت تتّبع الطائرات التركية.
ويتزامن ذلك مع الحديث املتصاعد من ِقبل 

كبح قصف حلب
التحركات التركية وضرب »السفيرة« أوقفا البراميل

يربط متابعون توّقف النظام السوري عن استخدام البراميل المتفجرة في عملياته في حلب خالل 
األسبوع األخير، بقصف معامل الدفاع في مدينة  السفيرة، فيما يرّده آخرون إلى انطالق العمليات 

العسكرية التركية في شمال سورية

يُعتقد أن معامل الدفاع 
في السفيرة كانت المكان 

األبرز لتصنيع البراميل

زعيم »العصائب«: سندعو 
لتعديل نظام الحكم من 

برلماني إلى رئاسي

لن تبدأ العمليات 
ضد »داعش« جديًا قبل 

10 أو 15 أغسطس

45
سياسة

تحقيق

تقرير

خاص

الحدث

فصل نواب مجلس الشعب... النظام السوري ينتقم من رموزه قادة مليشيات العراق يسعون لمصادرة الحراك الشعبي

بريف  للنظام  المواليتين  بلدتي كفريا والفوعة  الفتح«،  قصف »جيش 
العسكرية  للعمليات  الثانية  المرحلة  بدء  اإلعالن عن  بعد  أمس،  إدلب، 
لحركة  اإلعالمي  المكتب  عضو  وقال  للزبداني«.  »نصرة  البلدتين  ضد 
وتم  متواصلة،  القصف  »عمليات  إن  تفتناز  اليزيد  أبو  الشام«،  »أحــرار 
أن  وأضاف  والفوعة«.  كفريا  داخل  فجرًا  النظام  مواقع  استهداف 

»القصف سيتواصل، لكن لم يتم اتخاذ قرار بالهجوم البري حتى اآلن«.

نصرة للزبداني

تــركــيــا عــن إقــامــة منطقة خــالــيــة أو آمــنــة في 
شمال سورية، ما يعني حظر طيران النظام 
في سماء هذه املنطقة املفترض أن تمتد من 
مدينة جرابلس غرب الفرات إلى مدينة أعزاز 
في ريف حلب الشمالي على طول نحو 100 
كيلومتر وبعمق بني 40 و50 كيلومترًا. وفي 
حــــال اســـتـــخـــدام تــركــيــا ألجـــهـــزة الــتــشــويــش، 
فــســوف تــؤثــر عــلــى الـــقـــوى الــجــويــة للنظام 
ودفــاعــه الــجــوي، وأيــضــا عــلــى قــواتــه البرية 
وخـــصـــوصـــا تــلــك املــــوجــــودة قــــرب »املــنــطــقــة 

الخالية«.
كما تسود فرضية بأن النظام أوقــف طلعات 
ــار تــنــســيــق غير  ــ طـــيـــرانـــه فـــي املــنــطــقــة فـــي إطـ

معلن مع قوات التحالف الدولي الذي تقوده 
ف طيران 

ّ
أن كث الــواليــات املتحدة، وذلــك بعد 

مع  بــالــتــزامــن  املنطقة  فــي  عملياته  التحالف 
الــعــمــلــيــات الــعــســكــريــة الــتــركــيــة ضـــد تنظيم 
»داعــــش«. ومــن املــعــروف أن إشـــارات متبادلة 
النظام السوري والجانب  صــدرت عن كل من 
عبر  بينهما  يــجــري  تنسيقا  بـــأن  األمــيــركــي 
طــــرف ثـــالـــث، وهــــو الــحــكــومــة الــعــراقــيــة، ملنع 
تداخل الطلعات الجوية لكل منهما، خصوصا 

حني تعمل طائراتهما في املنطقة ذاتها.

ال تنسيق
ــن غـــيـــر املـــحـــتـــمـــل أن  وبـــالـــنـــســـبـــة لـــتـــركـــيـــا، مــ
يــكــون جـــرى تنسيق مــع الــنــظــام الــســوري ال 
أنباء  وســط  مباشر،  غير  وال  مباشر  بشكل 
ــــذارًا إلـــى النظام  تفيد بـــأن تــركــيــا وّجــهــت إنـ
الـــســـوري بـــعـــدم الـــتـــعـــّرض لــطــائــراتــهــا الــتــي 
تقوم بعمليات داخل األراضي السورية وإال 

ستتعرض دفاعاته الجوية للتدمير.
أّدى بحسب  الــــغــــارات  فـــي  الــكــبــيــر  الـــتـــراجـــع 
ــة لـــحـــقـــوق اإلنـــــســـــان، إلـــى  الـــلـــجـــنـــة الــــســــوريــ
وفي  املحافظة،  في  الضحايا  انخفاض عدد 
مــجــمــل ســـوريـــة، بــاعــتــبــار حــلــب ظــلــت تحتل 
الضحايا  لعدد  بالنسبة  املحافظات  صــدارة 
خــال األشــهــر املــاضــيــة. ومــا يــجــدر ذكـــره، أن 
الغارات الجوية على مدينة حلب لم تتوقف 
مــرة  إال  الـــعـــام 2012 حــتــى اآلن  نــهــايــة  مــنــذ 
واحــدة في بداية العام 2014 أثناء العاصفة 
الثلجية التي ضربت املنطقة في ذلك الوقت.

11 ألف ضحية للبراميل
وبـــحـــســـب مــنــظــمــة »الــــعــــفــــو الــــدولــــيــــة« فـــإن 
الـــهـــجـــمـــات بـــالـــبـــرامـــيـــل املـــتـــفـــجـــرة تــســّبــبــت 
بمقتل أكثر من 11 ألف شخص في سورية، 
واستهدفت بشكل خاص املدنيني في حلب، 
العمل  على  ومـــدارس  وأجــبــرت مستشفيات 
 الهجمات بأنها جرائم 

ً
تحت األرض، واصفة

ضــد اإلنــســانــيــة. وقــالــت املــنــظــمــة فــي تقرير 
لــهــا صــــدر أخـــيـــرًا، إن »الـــبـــرامـــيـــل املــتــفــجــرة، 
وهي براميل محشوة باملتفجرات والشظايا 
املعدنية تلقيها الحوامات، قتلت نحو ثاثة 
آالف مدني العام املاضي في محافظة حلب، 
بــيــنــمــا أوقـــعـــت أكـــثـــر مـــن 11 ألــــف قــتــيــل في 

سورية منذ 2012«.
ــر املــعــهــد الـــســـوري لــلــعــدالــة، أن مــديــنــة  ــ وذكـ
ــــال شـــهـــر يــولــيــو/تــمــوز  حـــلـــب تـــعـــرضـــت خـ
 متفجرًا، و400 صاروخ 

ً
للقصف بـ266 برميا

حربي، إضافة إلى 87 صاروخا قصير املدى، 
مواد  على  احتوائهما  في  يشتبه  وبرميلني 
كــيــمــيــائــيــة. وتــســبــبــت هــــذه األســـلـــحـــة، وفــقــا 
املائة  فــي   22 شخصا،   317 بمقتل  للمعهد، 
منهم من األطفال، و17 في املائة من النساء. 

المنطقة »الخالية«  
تنتظر اإلسناد األميركي

إسطنبول ـ باسم دباغ

بدا واضحا تركز غارات الطيران التركي على 
معاقل حزب »العمال الكردستاني« في شمال 
العراق؛ إذ على الرغم من توجيهها عددا من 
الــــغــــارات عــلــى تــنــظــيــم »الــــدولــــة اإلســامــيــة« 
)داعش( في شمال سورية، فإن هذه الغارات 
بــــدت مـــحـــدودة وغــيــر مــتــنــاســبــة إطـــاقـــا مع 
الــتــي أعلنت عنها  حجم املــعــركــة واألهــــداف، 
الحكومة التركية، والتي تبدأ بإنشاء منطقة 
ــــف حــلــب،  ــمــــال ســــوريــــة فــــي ريــ ــة فــــي شــ ــنــ آمــ
إليه بإيجاد حل نهائي  وتنتهي فيما ترنو 
للحرب السورية. حل يضمن رحيل الرئيس 
الـــســـوري بــشــار األســـــد، وضــــرب الــجــمــاعــات 
قائمة  ضمن  املــوضــوعــة  الجهادية  السلفية 
اإلرهاب األميركية، وأيضا يضمن، من وجهة 
النظر التركية، وحدة األراضي السورية بما 
ال يبقي ألحام حزب »االتحاد الديمقراطي« 
)الـــجـــنـــاح الــــســــوري لــلــعــمــال الــكــردســتــانــي( 

التوسعية مكانا في الباد.
تركي  مصدر  من  الجديد«  »العربي  وعلمت 
التركي  الجيش  تركيز  عــدم  أن سبب  مطلع، 
على »داعــش« نابع من أمرين اثنني: أولهما 
أولوية ضرب »العمال الكردستاني« بالنسبة 
ترى  التركية  القيادة  أن  اعتبار  على  ألنــقــرة 
القومي يتجاوز خطر  فيه خطرًا على األمــن 
نــاجــم عن  الثاني فهو  أمــا السبب  »داعــــش«. 
انــتــظــار الــجــيــش الــتــركــي النــضــمــام الجيش 
األمــيــركــي لــه، األمـــر الـــذي يحتاج إلــى املزيد 
من الوقت كي تقوم واشنطن بنقل معّداتها 
الــحــربــيــة وتــرتــيــب الـــشـــؤون الــعــســكــريــة في 
القواعد  من  وعــدد  التركية،  إنجرليك  قاعدة 
ــــرى الــقــريــبــة مـــن الـــحـــدود مــثــل قــاعــدتــي  األخـ
الحكومة  فتحتها  والتي  وباتمان،  دياربكر 
الـــتـــركـــيـــة فــــي وقـــــت ســـابـــق لـــكـــافـــة عــمــلــيــات 

التحالف الحربية املوجهة ضد »داعش«.
وأشار املصدر، والذي فضل عدم نشر اسمه، 
ــد »داعـــــش«  ــى أن الــجــبــهــة الــشــمــالــيــة ضـ إلــ
ستتكون بشكل أســاســي مــن كــل مــن ساح 
الجو التركي واألميركي، واحتمال انضمام 
ساح الجو البريطاني للعمليات، إذ تعمل 
واشــنــطــن اآلن عــلــى نــقــل طــائــرات »أف 16« 
طـــائـــرات  إلــــى  إضـــافـــة  املــقــاتــلــة،  و«أف 15« 
املعدات  للنقل، وبعض  العماقة  »سي 17« 
والطبية  العسكرية  والــطــواقــم  اللوجستية 
الجوية  القوات  لقيادة  التابعة  القواعد  من 
إلــى قاعدة إنجرليك  األميركية في أوروبـــا، 
الجو  التابعة لساح  إزمــيــر  بقاعدة  مـــرورًا 

التركي.
وبــــحــــســــب املــــــصــــــدر نــــفــــســــه، يـــــجـــــري اآلن 
الــعــمــل عــلــى نــقــل بــعــض املـــعـــدات العسكرية 
ــائــــرات والـــطـــواقـــم الــعــســكــريــة مـــن كل  والــــطــ
األملانيتني،  وسبانغدالهم  رامشتاين  قواعد 
في  املــتــواجــدتــني  ومــايــلــدنــهــال  والكينهيلث 
بريطانيا، وأفيانو في إيطاليا، بينما ينهي 
في  للمشاركة  اســتــعــداداتــه  التركي  الجيش 
»أف 16«  طــائــرات  فقط عبر  ليس  العمليات 
املــقــاتــلــة بـــل أيـــضـــا عــبــر اســـتـــخـــدام طـــائـــرات 
الــشــحــن وطـــائـــرات الـــتـــزود بــالــوقــود بالجو 

إضافة إلى املروحيات.
وعلمت »العربي الجديد« أنه ليس من املرجح 
»داعـــش«  ضــد  العسكرية  العمليات  تــبــدأ  أن 
قبل انتهاء هذه التجهيزات، والتي ستتم على 

الغالب بني 10 و 15 من أغسطس/ آب. ورغم 
أن االتفاق التركي األميركي حاصل منذ بداية 
تموز/يوليو، غير أن أنقرة اضطرت لإلعان 
عن الحرب على »داعــش« باكرًا بعد التفجير 
ــذي شـــنـــه الــتــنــظــيــم فــــي بــلــدة  ــ االنــــتــــحــــاري الــ
ســروج ومــا تــاه مــن اشتباكات بــني الجيش 
التركي والتنظيم على الحدود، وأيضا تحت 
ضــغــط حــــزب »الـــعـــمـــال الــكــردســتــانــي« الـــذي 
أنقرة  إعــامــيــة ضخمة ضــد  بــدأ بشن حملة 
واتهمها بالتعاون مع »داعــش«، إضافة إلى 
ومدنيني  تركية  أمنية  عناصر  هجمات ضد 
املتعاونني  لقتلى ســروج من  االنتقام  بحجة 

مع »داعش«.
 املنطقة العازلة التي يجري 

ّ
أن وأكد املصدر 

العمل على إنشائها في ريف حلب الشمالي 
بـــني جــرابــلــس وأعــــــزاز، ســتــكــون بالتنسيق 
ــتــــركــــي األمــــيــــركــــي وقــــــوات  ــــني الــــطــــيــــران الــ بـ
املــعــارضــة الــســوريــة املــعــتــدلــة الــتــي سيكون 
الــــســــوريــــني دور رئــيــســي  لـــلـــتـــركـــمـــان  فـــيـــهـــا 
مــن خـــال الــجــيــش الــتــركــمــانــي املــوحــد الــذي 
القوات  العمل عليه اآلن. كما ستضم  يجري 
على األرض الكتيبة التي تم تدريبها ضمن 
بـــرنـــامـــج تـــدريـــب املـــعـــارضـــة الـــســـوريـــة الــتــي 
توصف باملعتدلة، لكن األهم هي تلك القوات 
املتواجدة »املعتدلة« داخل سورية من أبناء 
تــلــك املــنــطــقــة، وذلــــك دون الــســمــاح لـــ«جــبــهــة 
الــنــصــرة« أو حـــزب »االتـــحـــاد الــديــمــقــراطــي« 
بـــدخـــول هــــذه املــنــطــقــة، حــيــث ســيــصــار إلــى 
توجيه ضربات جوية قوية لجبهة للنصرة 
فـــي حـــال حـــاولـــت الــتــمــدد فـــي املــنــاطــق الــتــي 

ينسحب منها »داعش«.
وفــــــي وقــــــت تـــضـــغـــط فـــيـــه مـــخـــتـــلـــف الـــقـــوى 
وقف  حــالــة  إلــى  لــلــعــودة  التركية  السياسية 

إطــــاق الــنــار بــني »الــكــردســتــانــي« والــجــيــش 
التركي، علمت »العربي الجديد«: بأن الزيارة 
التي قام بها وكيل وزارة الخارجية التركية 

ــريــــدون ســيــنــيــر أوغـــلـــو إلقــلــيــم كــردســتــان  فــ
اإلقليم  رئيس  لبحث وساطة  كانت  الــعــراق، 

مسعود برزاني بني الجانبني.
ــقــــرة عـــلـــى »الـــكـــردســـتـــانـــي« أن  ــتـــرط أنــ وتـــشـ
يــســحــب كـــافـــة قـــواتـــه مـــن األراضــــــي الــتــركــيــة 
ــــف إطـــــــاق الـــــنـــــار، فـــيـــمـــا تــرفــض  ــابـــل وقــ ــقـ مـ
ــــاق نــــار مــشــتــرك.  بــاملــطــلــق تــوقــيــع وقــــف إطـ
يأتي ذلك في وقت نقل فيه البرزاني لسينير 
قـــيـــادات منطقة جــبــل قنديل  أوغــلــو طــلــبــات 
مـــن الــحــكــومــة الــتــركــيــة املــتــمــثــلــة بــالــتــواصــل 
مــع زعــيــم »الــكــردســتــانــي« عــبــد الــلــه أوجـــان 
في سجنه في جزيرة إمرالي، والتفاهم معه 
لــيــقــوم هــو بــالــدعــوة إلـــى وقـــف إطــــاق الــنــار 
من  »الكردستاني«  قــوات  انسحاب  حتى  أو 
تركيا، بشكل يحفظ ماء وجه الطرفني، وهو 

ما تنكب أنقرة على دراسته. 
فــي هـــذه األثـــنـــاء، نــقــلــت صحيفة »حــريــيــت« 
الــتــركــيــة عـــن مـــصـــادر اســتــخــبــاراتــيــة، مقتل 
أكثر من 190 وجرح أكثر من 300 من عناصر 
»الــكــردســتــانــي« خـــال الـــغـــارات الــتــي نفذها 
ــام املــاضــيــة،  ســـاح الــجــو الــتــركــي، خـــال األيــ
في  »الكردستاني«  ومعسكرات  معاقل  على 

كل من شمال العراق واألراضي التركية.
وأّكـــدت الصحيفة، أن أربــعــني طــائــرة حربية 
ــاركــــت فــــي الـــــغـــــارات عـــلـــى مــعــاقــل  تـــركـــيـــة شــ
ــراق، فــيــمــا  ــ ــعـ ــ ــال الـ ــمـ »الـــكـــردســـتـــانـــي« فــــي شـ
شــاركــت ثــاثــون طــائــرة أخــــرى فــي الــغــارات 
على معاقل الحزب داخل الباد. إضافة إلى 
ذلك، قصفت املدفعية التركية املتواجدة على 
الـــحـــدود أكــثــر مــن 130 هــدفــا لــلــكــردســتــانــي، 
ودمرت ما وصل عدده إلى 25 ساحا مضادا 

للطائرات يستخدمها الحزب.
مــن جــهــتــه، أعــلــن الــجــيــش الــتــركــي عــن مقتل 
ضــابــط وجــنــديــني، يــوم األربــعــاء، وشرطيني 
ــي أضـــنـــة يـــــوم الـــخـــمـــيـــس، بــهــجــوم  اثـــنـــني فــ
3 من منفذي   عن مقتل 

ً
للكردستاني، فضا

الهجومني، ليرتفع عدد قتلى الجيش التركي 
منذ بدء العمليات إلى 9 جنود و6 من قوات 
 إلـــى إصــابــة 8 جــنــود و24 

ً
الــشــرطــة، إضـــافـــة

شرطيا.

عن  االتهامات  األحــد،  أمس  التركية،  األركــان  رئاسة  عن  صدر  بيان  نفى 
سقوط قتلى مدنيين في غارة تركية على شمالي العراق، يوم الجمعة. 
دراسة  »تمت  أنه  البيان  في  وجاء 
أن  ــى  إل والــتــوصــل  الــمــزاعــم،  تلك 
الــهــدف الـــذي تــم ضــربــه لــم يكن 
عناصر  إليـــواء  مكانًا  وإنــمــا  قرية 
االنفصالية  ــة  ــي اإلرهــاب المنظمة 
توجد  وال  الكردستاني(،  )العمال 
النطاق  في  سكنية  تجمعات  أي 
الذي استهدفه القصف وال بالقرب 
األهداف  أن  إلى  البيان  وأشار  منه«. 

»يحددها عناصر مؤهلون«.

تنص المادة 174 من النظام الداخلي لمجلس الشعب السوري على أن 
»للمجلس إسقاط العضوية عن أحد أعضاء مجلس الشعب ألحد األسباب 
المبادئ  عن  الــخــروج  أوًال  اآلتــيــة: 
ثانيًا  الدستور.  المقررة في  األساسية 
دورتين  حضور  عن  الكامل  الغياب 
بدون  واحــدة  سنة  في  كاملتين 
جنحة  أو  جناية  ارتكاب  ثالثًا  إذن. 
العامة  بالثقة  مخلَّة  أو  شائنة 
الدرجة  مكتسب  حكم  بمقتضى 
القطعية«، بحسب التعديالت على 
العام  أجراها  التي  الداخلي  نظامه 

الماضي.

نفي استهداف المدنيين 

فرمانات المادة 174

ــوات الــنــظــام الــســوري  اســتــعــادت قـ
»جيش  كان  عّدة  نقاط  على  السيطرة 
في  أخيرًا،  عليها   سيطر  قد  الفتح« 
غربي  شــمــال  الــغــاب  سهل  منطقة 
في  القيادي  وأكد  حماة.  محافظة 
»جيش الفتح«، أبو أحمد رستن، لوكالة 
من  انسحبوا  عناصرهم  أن  »األناضول« 
تل أعور ومحطة زيزون الحرارية وبلدة 
شنتها  عنيفة  هجمات  بعد  الزيادية، 
الــنــظــام مــدعــومــة بقصف  ــوات  قـ
جوي شديد، الفتًا إلى أن عدد الغارات 
الثالث  النقاط  على  النظام  شنها  التي 

قبل السيطرة عليها بلغ 170 غارة.

النظام يتقدم 
بسهل الغاب

يتوقع أن تتبع خطوة 
فصل أعضاء مجلس 

الشعب السوري العشرة، 
مالحقات قضائية، علمًا 

أن جميع المفصولين 
من رموز النظام وغادروا 

البالد منذ أشهر

مع اتساع رقعة 
االحتجاجات الشعبية 
على تردي الخدمات 
في العراق والفساد، 

تتعاظم محاوالت 
أطراف سياسية مليشياوية 

لتجيير الحراك لمصلحتها

أول هجوم بالبراميل المتفجرة على حلب كان في سبتمبر 2012  )بهاء الحلبي/األناضول(

من 
تظاهرات 
ساحة 
التحرير 
في 
بغداد 
يوم 
الجمعة 
)حيدر 
هادي/
األناضول(

)Getty(  خالل تشييع أحد ضحايا الجيش التركي قبل أيام

  شرق
      غرب

اإلمارات تحاكم 41 
متهمًا بإقامة »دولة 

خالفة«
اإلمـــارات  فــي  الــعــامــة  النيابة  أعلنت 
أمـــس األحـــد إحــالــة 41 شخصا إلــى 
القضاء، بتهمة االنتماء إلى »تنظيم 
إرهــابــي« بــهــدف اإلطــاحــة بالسلطة 
وإقــــامــــة »دولـــــــة خــــافــــة« إســـامـــيـــة. 
ــام ســـالـــم ســعــيــد  ــعــ ــائـــب الــ ــنـ وقــــــال الـ
كــبــيــش، إن هــــؤالء األشـــخـــاص »مــن 
إماراتيون،  وبينهم  جنسيات«  عدة 
مشيرًا إلــى »أنــهــم أنــشــأوا وأســســوا 
وأداروا جماعة إرهابية داخل الدولة 

بغية القيام بأعمال إرهابية«.
)فرانس برس(

الملك السعودي إلى 
موسكو نهاية العام

أعلن نائب وزير الخارجية الروسي 
املـــلـــك  أن  بـــــوغـــــدانـــــوف،  مـــيـــخـــائـــيـــل 
الــســعــودي ســلــمــان بــن عــبــد الــعــزيــز، 
ســيــزور مــوســكــو قبيل نــهــايــة الــعــام 
الحالي. وقال بوغدانوف، في مؤتمر 
صــحــافــي أمــــس األحـــــد، إن مــوســكــو 
ــــي مـــنـــتـــصـــف الــشــهــر  ســتــســتــقــبــل فـ
السعودي  الخارجية  وزيــر  الحالي، 
عادل الجبير، الذي سيلتقي نظيره 
الــروســي سيرغي الفـــروف، ويبحث 
مــعــه الــعــاقــات الــثــنــائــيــة والــقــضــايــا 
ــة، إضــــافــــة إلـــى  ــيــ ــدولــ اإلقــلــيــمــيــة والــ
الــتــحــضــيــرات لــلــزيــارة الــتــي سيقوم 

بها ملك السعودية.
)األناضول(

وعود من العبادي 
لـ »تحالف القوى«

كــــشــــف نــــائــــب فـــــي تــــحــــالــــف الــــقــــوى 
ـــ »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، أن  الــعــراقــيــة لـ
ــــذي جــمــع رئـــيـــس الــبــرملــان  الـــلـــقـــاء الـ
الـــعـــراقـــي ســلــيــم الـــجـــبـــوري ورئــيــس 
ــــرى  ــــادي، »جـ ــبـ ــ ــعـ ــ ــيــــدر الـ الـــــــــــوزراء حــ
خاله شبه اتفاق على تمرير قانون 
الــحــرس الــوطــنــي فــي الــبــرملــان، رغــم 
ــلــــى بــعــض  ــالــــف عــ ــتــــحــ اعــــــتــــــراض الــ
 »الــعــبــادي 

ّ
ــار إلـــى أن ــ فـــقـــراتـــه«. وأشـ

أعطى وعودًا جديدًا لتحالف القوى 
الــســنــيــة(  الـــعـــربـــيـــة  الــغــالــبــيــة  )ذات 
لتنفيذ كافة بنود االتفاق السياسي، 
بــعــد إقــــرار قــانــون الــحــرس الــوطــنــي 

وتجاوز األزمات السياسية«.
)العربي الجديد(

االعتقال اإلداري 
لـ»المتطرفين اليهود« 

ــي  ــلــ ــيــ ــرائــ ــمــــح وزيـــــــــر األمـــــــــن اإلســ ســ
ــه يــــــعــــــالــــــون، أمـــــــــس األحـــــــد  ــ ــيـ ــ ــــوشـ مـ
ضد  اإلداري  االعـــتـــقـــال  بــاســتــخــدام 
ــــي مــحــاولــة  املـــتـــطـــرفـــني الـــيـــهـــود. وفـ
ــيــــف مــــنــــفــــذي جــــريــــمــــة حــــرق  ــتــــوقــ لــ
الــطــفــل الــفــلــســطــيــنــي عــلــي دوابـــشـــة، 
االعتقال  إلــى  باللجوء  يــعــالــون  أمــر 
بــاســم  مــتــحــدث  وبــحــســب  اإلداري. 
سيمنح  اإلسرائيلية،  الــدفــاع  وزارة 
ذلـــــك املــحــقــقــني وقـــتـــا لــجــمــع األدلـــــة 

لتقديم املنفذين إلى العدالة.
)فرانس برس(
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حــتــى مـــع داعـــمـــن إقــلــيــمــيــن، فـــي مــقــّدمــتــهــم 
الــســعــوديــة، الــتــي تــتــخــذ مــواقــف مــغــايــرة من 
الـــجـــانـــب الــــروســــي فــــي مـــلـــفـــات مـــهـــمـــة، مــنــهــا 
سورية، وإيران، وليبيا«. وأشار إلى أن »إرسال 
طــائــرات »أف 16« األمــيــركــيــة إلـــى مــصــر، قبل 
أيام من الحوار، يحمل دالالت مهمة على رغبة 
الطرفن في تقديم ما يطمئن كل منهما«. في 
إن  الجديد«،  »العربي  لـ يقول مصدر  السياق، 
»املوقف املصري من ملفي سورية وليبيا، هو 
األهم، وربما يكون الجديد الوحيد في البنود 
االستراتيجي؛  بالحوار  للمناقشة  املطروحة 
فالجانب األميركي يريد أن يكون للمصرين 
موقف منسجم تمامًا، ربما إلى حد التماهي، 
مــــع الــــرؤيــــة األمـــيـــركـــيـــة الـــقـــريـــبـــة مــــن املـــوقـــف 

السعودي في هذا الشأن«.
ــود، ال جـــديـــد نــوعــي  ــبـــنـ وبــالــنــســبــة لــبــقــيــة الـ
الــذي يوضح أن  فيها، بحسب املصدر نفسه، 
األميركية  العسكرية  والصفقات  »املساعدات 

ملــصــر، مــحــل اتـــفـــاق بـــن الــطــرفــن، وال تتأثر 
بــاملــتــغــّيــرات«. وفـــي هـــذا الــســيــاق، أكـــد كــيــري 
الــدعــم العسكري  بـــاده »ســتــواصــل تقديم  أن 
ــار فــي كلمته فــي أولـــى جلسات  ملــصــر«. وأشــ
الـــحـــوار االســتــراتــيــجــي إلـــى املــســاعــدات التي 
قدمتها بــاده ملصر، بينها طائرات »أف 16« 
وأبــاتــشــي وعــربــات مصفحة. وقـــال كــيــري إن 
أمــيــركــا ســتــواصــل »تــقــديــم الــدعــم والــتــدريــب 
ــي مـــحـــاولـــة لــدفــع  لــلــعــســكــريــن املـــصـــريـــن فــ
القصوى لألمن«.  األهـــداف  الــقــدرات وتحقيق 
وحول نظرة الواليات املتحدة ملستقبل حقوق 
اإلنـــســـان فـــي مــصــر بـــالـــتـــوازي مـــع »مــواجــهــة 
اإلرهاب«، أجاب كيري: »أعتقد أن اإلجابة عن 
وبعد  قليلة  أشهر  بعد  سيكون  ذلــك  تحقيق 
ــارة إلـــى حــديــث  ــ انــتــهــاء االنــتــخــابــات )فـــي إشـ

مصر عن قرب انتخابات البرملان(.
التقارب  مصرية  دبلوماسية  مصادر  وعــزت 
ــاء الـــحـــوار  ــيـ ــر مـــن خــــال إحـ ــيـ األمـــيـــركـــي األخـ
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تــســعــى واشــنــطــن مـــن خـــال الــحــوار 
االستراتيجي مع مصر، الذي انطلق 
أمــــس عــلــى أن يختتم  الـــقـــاهـــرة  فـــي 
ــنــــوات، إلــى  ــيــــوم، بــعــد تـــوقـــف دام لــســت ســ الــ
إعادة الحميمية للعاقات كما كانت في عهد 
الــرئــيــس املــخــلــوع حسني مــبــارك. أمــا مصر ــ 
الرهان  من  يئست  »فقد  السيسي  عبدالفتاح 
عـــلـــى روســـــيـــــا«؛ تـــلـــك هــــي الــــخــــاصــــات الــتــي 
النظام  من  مقّرب  دبلوماسي  يقدمها مصدر 
املــصــري، شــارحــًا مــن خــالــه اهــتــمــام الطرفن 
بــالــحــوار االســتــراتــيــجــي الـــجـــاري، مــشــيــرًا في 
ــزرة«  ــ الـــوقـــت نــفــســه إلــــى ســيــاســة »عـــصـــا وجـ
ــلـــّوح بــهــا واشـــنـــطـــن حــالــيــًا ملــصــر لتحقيق  تـ
مـــرادهـــا مــن وراء اســتــئــنــاف الـــحـــوار. وكشف 
ــل عــدم نشر 

ّ
املــصــدر الــدبــلــومــاســي، الـــذي فــض

 »اتــصــااًل هاتفيًا مــطــواًل جــرى قبل 
ّ
اســمــه، أن

نــحــو شــهــريــن مــن اآلن، بــن وزيـــر الخارجية 
عبدالفتاح  والرئيس  كيري،  جــون  األميركي، 
السيسي، تم خاله االتفاق على عقد جلسات 
الحوار بالقاهرة، وأنهما استعرضا الخطوط 
وتركا  الــحــوار،  ملواضيع  الرئيسية  العريضة 
ــيـــل لـــلـــجـــان فـــنـــيـــة مــتــخــصــصــة مــن  ــفـــاصـ ــتـ الـ
الــطــرفــن«. وقــال املــصــدر نفسه: »كــانــت هناك 
عــــوامــــل مــشــجــعــة عـــلـــى إعــــــــادة إحــــيــــاء فــكــرة 
ــوار؛ فــالــطــرف األمـــيـــركـــي يــــرى أن الــــدور  الــــحــ
املــصــري يمكن أن يــخــدم ســيــاســات الــواليــات 
تجاوزت  إذا  تأثيرًا،  أكثر  يكون  وأن  املتحدة، 
الــفــتــور، أعقبت  الــعــاقــات مرحلة قصيرة مــن 
ــقـــاب  الـــثـــالـــث مـــن يـــولـــيـــو/ تـــمـــوز 2013 )االنـ
الـــعـــســـكـــري(. فــيــمــا وجــــد الــنــظــام املـــصـــري أن 
التعويل على العاقات مع روسيا لن يجدي، 

الحوار
المصري األميركي

رغبة مشتركة باستعادة زخم 
العالقات ونقاش سوري ـ ليبي

أوًال بأول
خلف االنفتاح األميركي على مصر أخيرًا، الذي تمثل في استئناف الحوار االستراتيجي، 
يكمن هدف جذب مصر مجددًا وإعادة الحميمية إلى العالقات، وتجاوز عقبات 

تتمثل خصوصًا في عقدتي ليبيا وسورية
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في سيناء،  حاليًا  املصريني  والشرطة  الجيش  لقوات  األمنية  اإلجـــراءات  رت 
ّ
عك

استعدادًا الفتتاح التفريعة الجديدة لقناة السويس، الخميس املقبل، حياة األهالي، 
لكثرة املــرور على منازلهم على مدار اليوم، خصوصًا خالل الساعات األخيرة 
من الليل وقبيل الفجر، مما دفع العديد منهم إلى الهروب لخارج املحافظة لدى 

أقاربهم أو املكوث في أماكن مؤقتة ريثما تنتهي احتفاالت االفتتاح.
ــنــزوح  »الــعــربــي الـــجـــديـــد«، مـــن أّن مـــوجـــات ال ـــ ــذر خـــبـــراء أمــنــيــون، تــحــدثــوا ل ــ وّحـ
النقمة   إضافيًا ملزيد من 

ً
الجماعي االضطراري ألهالي سيناء، ستشكل عامال

للجماعات  الشعبية،  الحاضنة  قاعدة  توسيع  على  يساعد  بما  السلطات،  على 
»العربي الجديد«، أن »الجيش املصري،  اإلرهابية«. لكن نازحني من سيناء رأوا لـ
وقــوات األمــن، يستغلون الوضع الحالي لتنفيذ خطة التهجير، بصورة سريعة، 
إلى تهجير دائم،  أنه مؤقت،  الــذي يدعون  النزوح،  إلى تحويل هذا  وهم يسعون 

ويحتجون بأن اإلجراءات األمنية الحالية، يتطلبها الوضع السياسي واألمني«.
وقـــال نــاشــط ســيــنــاوي، رافــضــًا نشر اســمــه، إن »خــطــة التهجير، تضاعف من 
الــشــكــوك، حــول الــهــدف مــن حفر التفريعة الــجــديــدة، وبــصــورة عملية، فــإن هذه 
التفريعة صنعت حاجزًا مائيًا جديدًا، يعزل شبه جزيرة سيناء، عن مدن القناة«.

وحزم الكثير من املواطنني أمتعتهم وأثاث منازلهم على سيارات بحثًا عن مناطق 
ل 

ّ
فض فيما  والــســويــس،  اإلسماعيلية  مثل  املحافظات  مــن  لعدد  واتجهوا  آمــنــة، 

السويس«،  بورسعيد  »اإلسماعيلية  القناة  االبتعاد عن محافظات مدن  البعض 
لــلــنــزوح إلـــى محافظات  بــســبــب اإلجــــــراءات األمــنــيــة نــفــســهــا، واضــطــر بعضهم 

الشرقية والدقهلية واإلسكندرية ومرسى مطروح.
كما شهدت مدن العريش ورفح والشيخ زويد واملساعيد وبئر العبد وعدد من 
رحلة  وكانت  مقتلهم.  أو  اعتقالهم  من  خوفًا  للمواطنني  جماعيًا  نزوحًا  القرى 
أسعار  في  البعض  مغاالة  ظل  في  مواطن  كل  مأساة  بديل  عن مسكن  البحث 
إيجارات الشقق املفروشة التي تتراوح ما بني 1000 و2500 جنيه بحسب موقع 
العقار، باإلضافة إلى ارتفاع أسعار النقل. ولم تقتصر معاناة األسر النازحة على 
العثور على سكن مالئم فقط، بل شملت شعورهم بالعزلة في املجتمع الجديد 

الذي يختلف بطابعه الحضري عن عاداتهم وتقاليدهم.
مر واضحًا عند أهالي سيناء، من اإلجــراءات األمنية املشددة، التي أّدت 

ّ
وبدا التذ

إلى سخط املواطنني على الحكومة وقوات الجيش والشرطة، التي لم تراع حرمة 
منازلهم في طريقة التفتيش، على حّد تعبير العديد منهم.

العبد،  بئر  أبــو سالمة، من منطقة  النازحني، ويدعى محمد  السكان  أحــد  وقــال 
إن »الحياة تحولت إلى جحيم بسبب إجــراءات عمليات التفتيش التي قامت بها 
القوات خالل األيام املاضية«، مشيرًا إلى أن معظم األهالي من الفقراء وأن »طريقة 

التفتيش غير آدمية للبحث عن مجرمني«.
وذكر عايد زيدان من العريش، أن عددًا كبيرًا من األهالي ذهب إلى اإلسكندرية 
ومرسى مطروح، فيما رفض بعضهم الذهاب إلى مدن القناة نتيجة اإلجــراءات 
األمنية نفسها املوجودة هناك، وقال »نحن مع املشروعات القومية ولكن ضد ما 
تقوم به القوات من عمليات غير إنسانية«، مشيرًا إلى صعوبات االنتقال ألماكن 
أخرى بالنسبة للسيناوي، الذي لديه عادات وتقاليد تختلف عن تقاليد املحافظات 

األخرى، ناهيك عن املشاكل املادية من نقل األمتعة وغالء أسعار الشقق.
وأشار عابد محمد إلى أن هناك أكثر من 800 أسرة تركوا منازلهم في العريش 
ورفح والشيخ زويد بسبب كثرة التفتيش ملنازلهم خالل األيام املاضية، رغم أن 

تلك األسر بعيدة عن مناطق اإلرهاب.

تحضيرات »التفريعة« 
تفاقم تهجير سيناء

االستراتيجي املشترك، إلى »رغبتها في جذب 
مــصــر مـــــّرة أخـــــرى إلــــى جــنــاحــهــا الــســيــاســي 
ــط، والــــذي حــاولــت روســيــا  ــ فــي الــشــرق األوسـ
تفكيكه بغرض استغال األزمات التي وقعت 
الخمس  السنوات  خــال  العربية  املنطقة  فــي 
ــيـــة، وال ســيــمــا أن مــصــر أرســـلـــت عــدة  املـــاضـ
ــبـــق محمد  ــزل الــرئــيــس األسـ إشــــــارات بــعــد عــ
مــرســي تــوحــي بــأنــهــا ســتــتــوجــه إلـــى الجناح 

املؤيد للسياسات الروسية في املنطقة«.
املـــصـــادر نفسها أن حــضــور جــون  وأضـــافـــت 

كيري إلى القاهرة، وإرسال الطائرات املقاتلة 
املتبقية مــن املــســاعــدات األمــيــركــيــة إلــى مصر 
ــــات  ــــواليـ ــوع واحــــــــد، يـــؤكـــد أن »الـ ــبــ خـــــال أســ
ــادة الـــعـــاقـــات  ــعــ ــتــ ــلـــى اســ املـــتـــحـــدة عــــازمــــة عـ
بمصر  تربطها  كــانــت  الــتــي  املــمــّيــزة  الثنائية 
ــارك، والــقــائــمــة فـــي جــزء  ــبـ فـــي مــرحــلــة حــكــم مـ
مــنــهــا عــلــى اســتــغــال مــصــر كــصــاحــبــة أقـــوى 
مع  إلــى جنب  ليقف جنبًا  املنطقة  فــي  جيش 
الخليج في  املتحدة مع دول  الــواليــات  حلفاء 
وأوضــحــت  اإلقليمية«.  االستراتيجية  املــهــام 

املــصــادر أن هــنــاك مستجدين تــريــد الــواليــات 
ــادة بـــخـــبـــرة مـــصـــر فــيــهــمــا؛  ــفــ ــتــ ــتـــحـــدة االســ املـ
تحاول  بحيث  الــســوري،  بامللف  يتعلق  األول 
واشــنــطــن فــــرض رؤيــتــهــا واســتــقــطــاب مصر 
إليها بمساعدة شركاء أوروبين وخليجين، 
والثاني يتعلق بليبيا، التي تدعم فيها مصر 
التفاعل  في  واشنطن  وترغب  معينة،  جهات 
األوضـــاع  لتوجيه  مــيــدانــيــًا وســيــاســيــًا  معها 
إلـــى مــســار جــديــد مــع إنــجــاح مــهــمــة املــبــعــوث 
الدولي برناردينو ليون. وأشارت املصادر إلى 

أن الواليات املتحدة تراهن في انفراج العاقة 
مع مصر على ضعف اإلمــدادات االستثمارية 
والعسكرية التي تقدمها موسكو إلى القاهرة. 
ولـــم تــرســل روســـيـــا إلـــى مــصــر حــتــى اآلن أي 
إمــــــــــدادات لــلــتــســلــيــح، كـــمـــا لــــم تـــبـــد خـــطـــوات 
املعطلة  الضخمة  املصانع  في صيانة  عملية 
القرن  ستينيات  في  السوفييت  شّيدها  التي 
األقــرب  الروسية  الشركات  تبدو  املــاضــي، وال 
لــلــظــفــر بــعــقــد تـــأســـيـــس أول مــحــطــة نـــوويـــة 

مصرية لاستخدامات السلميةد.

اكتفى وزير الخارجية األميركي، جون كيري، في كلمته خالل المؤتمر 
الصحافي الذي عقد في مقر وزارة الخارجية المصرية في القاهرة، 
مؤيدة  إرهابية  جماعة  المقدس  بيت  أنصار  »تعتبر  بالده  إن  بالقول 
لتنظيم داعش«، متجاهًال التعليق على سؤال حول جماعة اإلخوان 

المسلمين واعتبار الواليات المتحدة »اإلخوان« جماعة »إرهابية«.

ال تعليق حول »اإلخوان«

وليد التليلي

ــوم الـــــثـــــالـــــث مـــن  ــ ــ ــيـ ــ ــ ــادف الـ ــ ــ ــــصـ ــ يـ
الزعيم  أغــســطــس/آب، عيد ميالد 
وهو  بورقيبة،  الحبيب  التونسي 
الـــذي كـــان ُيحتفل بــه في  املــوعــد 
كل أنحاء تونس بشكل الفت أيام 
تقام  كــان بورقيبة حــّيــًا، وكــانــت 
الكبيرة  الندوات والحفالت  خالله 
الـــتـــي حـــضـــرهـــا كـــبـــار الــفــنــانــني 

العرب.
بـــورقـــيـــبـــة دخــــــل حـــالـــة  غـــيـــر أن 
صــمــت طــويــلــة اســتــمــرت عقدين 
مــن الـــزمـــن، حــــاول خــاللــهــا نظام 
الــرئــيــس املــخــلــوع زيـــن الــعــابــديــن 
بــن علي محو ذكـــراه مــن مخيلة 
التونسيني، من دون توفيق يذكر 
بقوة كبيرة  عــاد  بورقيبة  أن  بما 
التونسية  السياسية  الساحة  إلى 
بعد أيام قليلة من الثورة. ومع أن 
التونسي  الزعيم  أن  رأوا  كثيرين 
انــتــقــم لنفسه وهـــو فــي قبره  قــد 
حاولوا  أو  تناسوه  الذين  كل  من 
ــان بـــورقـــيـــبـــة  ــ ــيــــانــــه، فــــقــــد كـــ نــــســ
ــًا لـــلـــمـــزايـــدات  مـــوضـــوعـــًا واضــــحــ
السياسية، وحاولت أطراف كثيرة 
الدستوري  بالطيف  يسمى  مما 
في تونس أن تنسبه لنفسها دون 
تفلح  ولــم  وبقيت مشتتة  غيرها، 
فـــي تــحــقــيــق أي نــجــاح ســيــاســي 

طيلة االنتخابية املاضية.
ــلــــة  ــدًا عــــــن تـــقـــيـــيـــم املــــرحــ ــ ــيـ ــ ــعـ ــ وبـ
من  جملة  تظهر  التي  البورقيبية 
ــات الـــواضـــحـــة حــولــهــا،  ــتـــالفـ االخـ
ــة  ــ ــألـ ــ ــــسـ وخــــــصــــــوصــــــًا حــــــــــول املـ
ــي عـــارضـــهـــا  ــتــ ــ الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة ال
نتائج،  إليه من  أدت  وما  بورقيبة 
واملــســألــة اإلســالمــيــة والــعــروبــيــة، 
فــــإن هـــنـــاك إجـــمـــاعـــًا حــصــل في 
تونس حول نظافة يده، وإسهامه 
متعلم  مجتمع  نحت  فــي  الكبير 
ــلــمــشــاركــة  ــل ل ـ ــبِّ ــقـ ــتـ ومـــتـــفـــتـــح ومـ
الحياة.  مظاهر  كــل  فــي  النسوية 
االثــنــني، في  الــيــوم  يعود بورقيبة 
مــحــاولــة سياسية جــديــدة  شــكــل 
أطــلــقــهــا عــــدد كــبــيــر مـــن أعــضــاء 
ــزب نــــــداء تــــونــــس، مــــن مــكــتــبــه  ــ حـ
الــتــنــفــيــذي ونــــوابــــه فــــي املــجــلــس 
باالشتراك مع »أحــزاب دستورية 
أخرى« وفق قول املؤسسني لبعث 
»مــؤســســة بــورقــيــبــة لــلــحــوار من 

أجل الديمقراطية والتنمية«.
نــواة تأسيس  أنها  يرى متابعون 
حـــزب جــديــد مــن »غــاضــبــي نــداء 
تونس«، ويقول آخرون إنها حلقة 
أخرى من العودة البورقيبية التي 
تــبــقــى الـــفـــكـــرة الـــوحـــيـــدة املــتــاحــة 
ــذه الـــعـــائـــالت الــســيــاســيــة  أمـــــام هــ
لـــالســـتـــمـــرار فـــي ســـاحـــة فشلت 
جديد  مفهوم وسطي  إيجاد  في 
ـــي كــل  ــن الـــــزعـــــيـــــم... فــ ــ بـــعـــيـــدًا عـ
الــــحــــاالت، تــشــكــل هــــذه املــحــاولــة 
انــتــقــامــًا جـــديـــدًا لــبــورقــيــبــة، الـــذي 
تصالح معه بعض اليسار وجزء 
ــني، ولـــكـــنـــه بــقــي  ــ ــيـ ــ ــالمـ ــ ــن اإلسـ ــ مـ

موضوعًا لكل املزايدات.

للحديث 
تتمة

بورقيبة يعود

عدن ـ فارس الجالل

أثار قرار الرئيس اليمني عبدربه منصور هــادي، أول من 
أمس، بإضافة ثاثة مستشارين جدد إلى طاقمه الرئاسي، 
ــه لــلــمــرة األولــــى تدخل  ردود فــعــل مــتــبــايــنــة، وال ســيــمــا أنـ
إلى مؤسسة  بــارزة تطالب باالنفصال  شخصية جنوبية 
الـــرئـــاســـة. وقــــد اخــتــيــر رئـــيـــس الــــــــوزراء الــيــمــنــي الــســابــق 
العطاس،  بكر  أبــو  الجنوبي، حيدر  الــحــراك  في  والقيادي 
إلى جانب نائب رئيس حزب املؤتمر الشعبي العام، أحمد 
عبيد بن دغر )الجنوبي( ورئيس تكتل االئتاف الوطني 
والــبــنــاء، عبدالعزيز جباري  العدالة  الــعــام لحزب  واألمـــن 

)شمالي( ضمن قائمة املستشارين.
ويدافع البعض عن قرار هادي باعتباره خطوة نحو إشراك 
البلد في حن يتخوف  الجميع في مستقبل األحـــداث في 
توجهات  ظل  في  املستشارين  كثرة  تداعيات  من  البعض 
كــل طــرف منهم واملــشــاريــع التي يحملونها، واحــتــمــال أن 
يفضي ذلك إلى نقل الخافات إلى مؤسسة الرئاسة. وقد 
ســبــق لــلــعــطــاس أن قـــال فــي وقـــت ســابــق، إن مــن هــم حــول 
هادي يؤثرون عليه، منتقدًا دور مستشار الرئيس لشؤون 

الدفاع، اللواء علي محسن األحمر.
»العربي الجديد« إلى  على الرغم من ذلك، أشارت مصادر لـ
أنه  أكــد  قــرار تعيينه، وإنما  لم يعترض على  العطاس  أن 
سيباشر الدوام في مكتبه كمستشار، واألمر نفسه مع بن 
دغر. ويبدو أن قبول العطاس باملنصب يأتي ضمن سعيه 
للمشاركة في الحكم، إذ ينقل مقربون منه أنه دائمًا ما يردد 
أن حل القضية الجنوبية ال يأتي إال باملشاركة في الحكم. 

القاهرة الذي  ويعتبر العطاس أحد قيادات مكون مؤتمر 
يصنف على أنه ضمن تيارات الحراك الجنوبي، ويتبنى 
فــيــدرالــيــة مـــحـــددة زمــنــيــًا يــلــيــهــا مــنــح حـــق تــقــريــر املصير 
للجنوبين. وأخيرًا شارك في مؤتمر الرياض، على عكس 
باقي قيادات مكون مؤتمر القاهرة، التي لم تؤيد »عاصفة 

الحزم« واستمرت في تحالفها مع الحوثين واملخلوع.
ــرى الــبــعــض أن اخـــتـــيـــار الـــعـــطـــاس لــيــكــون إلــــى جــانــب  ــ ويـ
الحراك  الرئاسة، كقريبن من  ياسن مكاوي في مؤسسة 
الــجــنــوبــي، يـــأتـــي ضــمــن رغـــبـــة مـــن دول الــخــلــيــج لسحب 
العطاس من جناح الرئيس األسبق علي ناصر محمد، وال 
سيما أنه توجد معطيات تشير إلى تحركات تهدف لحل 

القضية الجنوبية. 
ولقي تعين العطاس مستشارًا لهادي تباينًا في املواقف 
أن  اعتبار  إلى  البعض  الجنوبي. وفيما ذهب  الشارع  في 
الــعــطــاس تخلى عــن موقفه فــي مــا يخص اســتــعــادة دولــة 
الــجــنــوب، إال أن أطـــرافـــًا أخــــرى تـــرى أن تـــواجـــد الــعــطــاس 
مؤسسة  فــي  ومهمة  بـــارزة  جنوبية  سياسية  كشخصية 

الرئاسة خطوة صحيحة.
فـــي مـــــــوازاة ذلـــــك، يــشــكــل ضــــّم أحـــمـــد بـــن دغــــر إلــــى طــاقــم 
الرئاسة دالالت سياسية كثيرة في هذه املرحلة، وال سيما 
أن األخــيــر كـــان نــائــبــًا لــرئــيــس حـــزب املــؤتــمــر الـــذي يــقــوده 
الرئيس املخلوع علي عبد الله صالح. لكن بن دغر انضم 
الحزم«، وأعلن  الرياض بعد انطاق »عاصفة  إلى مؤتمر 
تأييده للشرعية و»املقاومة« والتحالف، بينما كانت، وال 

تزال، تدور شكوك حول مصداقية املتمردين على صالح.
»العربي الجديد« إلى أن »قيادة  لـ وأشــار مصدر سياسي 

الــعــام املنشقة عــن صــالــح، بــزعــامــة عبد  املــؤتــمــر الشعبي 
الــكــريــم اإلريـــانـــي وبـــن دغــــر، حــســمــت تــوجــهــهــا السياسي 
املــقــبــل فـــي الـــجـــنـــوب، بــتــبــنــي خــيــار دعــــم الــشــرعــيــة ودعـــم 
املــقــاومــة الرسمية فــقــط، وشـــرع املؤتمر فــي إعـــادة ترتيب 

أطره التنظيمية وفق التوجه الجديد«.
 يستغل شرعية الــرئــيــس هــادي 

ّ
ويــحــاول هــذا الــجــنــاح أن

ــــى تـــقـــديـــم نــفــســه كـــبـــديـــل مــقــبــول  الـــداعـــمـــة لــــه ويـــســـعـــى إلـ
إقليميًا وتحديدًا في الجنوب، مستفيدًا من أزمة الثقة بن 
التحالف العربي بزعامة السعودية وبعض قيادات الحراك 
إيــران،  مع  متحالفة  بأنها  اتهامها  يجري  التي  الجنوبي 
 عن أزمة الثقة األخرى بن اإلمارات ومصر من جهة 

ً
فضا

وبــن حــزب اإلصـــاح )اإلخــــوان املسلمن فــي الــيــمــن( على 
خلفية ثورات الربيع العربي.

أما في ما يتعلق بقرار ضم عبدالعزيز جباري كمستشار 
ــراف كـــانـــت خـــارج  ــ لــلــرئــيــس، فــيــأتــي لــتــعــويــض غـــيـــاب أطــ
نطاق مؤسسة الرئاسة، وال سيما أن جباري يمثل رئيس 
املكونات  الــذي يضم عشرات من  الوطني،  االئــتــاف  تكتل 
السياسية واملنظمات. كما أنه األمن العام لحزب العدالة 
الشمالية  الوطنية  األصــوات   عن كونه من 

ً
والبناء، فضا

السياسية،  الشخصيات  أوائـــل  ضمن  مــن  وكـــان  املعتدلة. 
الــتــي أعــلــنــت تــأيــيــدهــا للشرعية والــتــحــالــف و»املــقــاومــة«. 
وكان جباري، الذي يتبع إلقليم آزال وفق التقسيم الفدرالي 
عــمــران وذمــــار(، مرشحًا ألن يتولى  )أي صــعــدة، صنعاء، 
 للشمال 

ً
الثاني لرئيس الجمهورية ممثا النائب  منصب 

 عن ضمه 
ً
وتم تكليفه برئاسة لجنة حــوار الرياض فضا

إلى وفد الشرعية في مؤتمر جنيف.

مستشارو هادي... إشراك محدود 
لـ»الحراك« وترتيب دور المؤتمر

تحليل اخباري

تــشــهــد املــنــاطــق الــحــدوديــة 
ــة، بــني  ــيــ ــربــ ــغــ ــ ــة ال ــيـ ــالـ ــمـ الـــشـ
اليمن والسعودية، تصعيدًا 
ــنـــذ أيــــــــام. وأعـــلـــنـــت قــنــاة  مـ
»املسيرة« الفضائية التابعة 
أن  األحـــد،  أمــس  للحوثيني، 
وقــوات  الجماعة  »مسلحي 
أطلقوا  لهم  املوالية  الجيش 
وعــــشــــرات  ــًا  ــ ــاروخـ ــ صـ  20
القذائف على موقع املعزاب 
الــعــســكــري الــســعــودي، في 
مـــنـــطـــقـــة جــــــــــــازان، جـــنـــوب 
املـــمـــلـــكـــة«. وفـــــي مــحــافــظــة 
الحوثيني(،  )معقل  صعدة، 
ــعـــة  ــابـ أفــــــــــــادت مــــــصــــــادر تـ
للجماعة بأن التحالف شّن، 
أمس األحد، سلسلة غارات 
ــداف فــي مــديــريــات  ضــد أهــ
»حــــــــــــيــــــــــــدان« و»كـــــــــتـــــــــاف« 

و»الظاهر«.

رفض  مطلع،  سياسي  مصدر  يشير 
أن  إلى  الجديد«،  لـ»العربي  اسمه،  نشر 
ملف  بشأن  األميركية  »االستفسارات 
ــان فــي مــصــر، أقــرب  ــس حــقــوق اإلن
من  تمتص  التي  اإلعالمية  للدعاية 
يثار  أن  يمكن  مــا  واشنطن  خاللها 
الداخل  فــي  حولها  انــتــقــادات  مــن 
األميركي. كما لم تؤثر يومًا بمفردها 
من  المتحدة  الواليات  موقف  على 

نظام الحكم في مصر«.

سامح  المصري،  الخارجية  ــر  وزي قــال 
كلمته:  ــالل  خـ ــورة(،  ــ ــص ــ )ال ــري  ــك ش
في  الوثيق  التعاون  الستمرار  »نتطلع 
مجال حيوي، هو التعاون العسكري، 
البلدين،  أمن  تحقيق  في  يسهم  بما 
ويسهم في حث الجانب األميركي على 
االستفادة من الفرص االقتصادية، عبر 
قانون االستثمار الجديد ومشروع قناة 

السويس الجديدة«.

حقوق االنسان 
لالستهالك الداخلي

شكري يعّول 
على االستثمارات

اجتماعات الدوحة اليوم ستتخللها 
أسئلة حيال االتفاق النووي بالتزامن مع 

وجود وزراء خارجية مجلس التعاون إلى 
جانب جون كيري وسيرغي الفروف

يبدو الحوثيون 
وحلفاؤهم في وضع 

صعب بعد تقّدم 
»المقاومة«، ما أنتج 

واقعًا حاول االنقالبيون 
الرد عليه إعالميًا

واشنطن ـ منير الماوري

ــة، الـــيـــوم اإلثـــنـــن، وزراء  تــســتــضــيــف الــــدوحــ
خـــــارجـــــيـــــة الــــــــواليــــــــات املـــــتـــــحـــــدة وروســـــيـــــا 
والـــســـعـــوديـــة إلجــــــراء مــبــاحــثــات ســيــاســيــة، 
الطريق  أن تمهد  أمــيــركــيــة  تــوقــعــت مــصــادر 
أمام تفاهم ثاثي يتعلق بتسويات، قد تبدو 
لألزمتن  مستحيلة،  ليست  ولكنها  صعبة 
الـــســـوريـــة والــيــمــنــيــة، عــلــى وجــــه الــتــحــديــد. 
كــذلــك مــن املــقــرر أن يــجــري وزيـــر الــخــارجــيــة 
األميركي، جون كيري، في الدوحة لقاءات مع 
الخليجي  التعاون  مجلس  دول  فــي  نظرائه 
الجانبية  السرية  املــاحــق  بشأن  لطمأنتهم 
لــاتــفــاق الـــنـــووي مـــع إيـــــران، لــجــهــة الــتــأكــيــد 
أنها تتعلق حصريًا بالتفتيش على منشآت 
النووية، وال تتضمن ترخيصًا دوليًا  إيــران 
إليــــــــران لـــتـــوســـيـــع نـــفـــوذهـــا اإلقـــلـــيـــمـــي عــلــى 

ــربـــت الــعــديــد مـــن الـــــدول الــخــلــيــجــيــة عن  وأعـ
املنطقة  في  اإليرانية  الطموحات  إزاء  قلقها 
ــنـــووي فـــي فــيــيــنــا بـــن إيـــران  ــفـــاق الـ بــعــد االتـ
فرنسا،  املــتــحــدة،  )الــواليــات   1+5 ومجموعة 

بريطانيا، روسيا، الصن وأملانيا(.
املــصــادر أن يطرح كيري مــع وزيــر  وتوقعت 
ــادل الــجــبــيــر، خــال  الــخــارجــيــة الــســعــودي، عـ
لقائهما فــي الـــدوحـــة مــســألــة وقـــف الــغــارات 
الــجــويــة الــتــي تــقــودهــا الــســعــوديــة فــي اليمن 
ــان  ــل ســـيـــاســـي. وكــ وفـــتـــح الـــطـــريـــق أمــــــام حــ
ــي أبـــــو ظـــبـــي أول مــن  ــد الـــتـــقـــى فــ الـــجـــبـــيـــر قــ
أمــــس ولــــي عــهــد أبــــو ظــبــي، مــحــمــد بـــن زايـــد 
امللف  على  مباحثاتهما  وتــركــزت  نهيان،  آل 
اليمني. يــشــار إلــى أن املــوقــف األمــيــركــي من 
األزمـــــة الــيــمــنــيــة ال يــــزال مــبــنــيــًا عــلــى قــنــاعــة 
التوصل إلى حلول عن  واشنطن باستحالة 
القوة العسكرية. وفي السياق، علمت  طريق 

حساب العرب أو شرعنة استمرارها في دعم 
الــتــنــظــيــمــات املــســلــحــة فـــي املــنــطــقــة وزعــزعــة 

االستقرار األمني فيها.
ووفــقــًا ملــصــادر إعــامــيــة مــتــعــددة، فـــإن وزيــر 
ــي يـــخـــشـــى أن يـــواجـــه  ــركــ ــيــ الـــخـــارجـــيـــة األمــ
ــوده في  اســتــجــوابــًا عــربــيــًا صعبًا خـــال وجــ
السرية  الجانبية  االتــفــاقــات  بــشــأن  الــدوحــة 
ــد تـــضـــطـــره إلـــــى كـــشـــف بــعــض  ــع إيــــــــران، قــ مــ
حلفاء  لتطمن  مضامينها  عــن  الــتــفــاصــيــل 
التعاون  فــي دول مجلس  املــتــحــدة  الــواليــات 

الخليجي.
الفرنسية  األنــبــاء  وكــالــة  نقلته  مــا  وبحسب 
عــن دبــلــومــاســي أمــيــركــي، طلب عــدم الكشف 
عن اسمه، فإن كيري »سيحاول اإلجابة عن 
كـــل األســئــلــة الــتــي ال تــــزال تــــدور فـــي أذهــــان 
وزراء الخارجية في دول الخليج على أمل أن 
يكونوا راضن ويستمروا في دعم جهودنا«. 

مــن مــصــادر دبلوماسية  الــجــديــد«،  »العربي 
مطلعة، أن وزيـــر الــخــارجــيــة الــســعــودي أدى 
األمــيــركــيــة  اإلدارة  إقـــنـــاع  فـــي  حــاســمــًا  دورًا 
بقبول أوراق اعتماد أحمد عوض بن مبارك، 
ســفــيــرًا لــلــرئــيــس الــيــمــنــي عــبــدربــه مــنــصــور 
هــادي، في واشنطن. وأوضــحــت املــصــادر أن 
أن وجــد  بــعــد  للجبير  لــجــأ  اليمني  الــرئــيــس 
بن مبارك  بقبول  تــرددًا من جانب واشنطن 
ــة اليمنية.  ــ ســفــيــرًا لــديــهــا قــبــل تــســويــة األزمـ
الــجــبــيــر قــبــل تعيينه وزيـــرًا  إلـــى أن  ويـــشـــار 
للخارجية السعودية كان يشغل موقع سفير 
الــســعــوديــة فــي واشــنــطــن، ولــم يعن العاهل 
السعودي، سلمان بن عبدالعزيز، حتى اآلن 

من يخلف الجبير في املوقع املشار إليه.
أمـــا فــي ســوريــة، فــا يـــزال املــوقــف األمــيــركــي 
يعتبر الحل العسكري واردًا، غير أن انخراط 
الــروســي، سيرغي الفــروف،  وزيــر الخارجية 

فــي مــحــادثــات مــبــاشــرة مــع كــيــري بــالــدوحــة 
حــــول األزمـــــة الـــســـوريـــة قـــد يــــؤدي إلــــى طــرح 
تــقــديــم »تـــنـــازالت مــتــبــادلــة«. ومـــن املـــقـــرر أن 
ــــروف فـــي الـــدوحـــة يــومــن حسب  يــقــضــي الفـ
وهــذا  الــروســيــة.  الخارجية  وزارة  أعلنته  مــا 
يــعــنــي أن زيـــارتـــه لــلــدوحــة لـــن تــقــتــصــر على 
املرجح  من  بل  والجبير  كيري  االجتماع مع 
أن يجري لقاءات أخرى مع نظراء له في دول 

مجلس التعاون الخليجي.
وكــــــانــــــت مــــــصــــــادر مـــطـــلـــعـــة قــــــد أوضــــحــــت 
 الفروف طلب الحضور 

ّ
»العربي الجديد« أن لـ

إلى الدوحة إلجــراء مشاورات مع املسؤولن 
القطرين ولقاء كيري. وبحسب املصادر، فإن 
الــوزيــر الــروســي، يحمل »أفــكــارًا حــول الحل 
في سورية، يريد نقلها إلى نظيره األميركي 
واملـــســـؤولـــن الــخــلــيــجــيــن«، ســيــتــم اإلعــــان 

عنها خال زيارته.

لقاءات الدوحة 
واشنطن أمام االستجواب

»املقاومة« والجيش املوالي للشرعي تقّدمهما 
ميدانيًا، مــع الــتــحــاق قــوة مــدّربــة فــي الــخــارج 
ــعـــود الـــحـــوثـــيـــون وحــلــفــاؤهــم  بـــهـــمـــا، فــيــمــا يـ
ومجلسًا  حــكــومــة  تشكيلهم  لــقــرب  لــلــتــرويــج 

رئاسيًا لليمن.
الحكومة  مــن  مــقــّربــة  وذكــــرت مــصــادر يمنية 
»العربي الجديد«، أن التطورات  في الرياض لـ
ــيــــرًا، وتـــحـــديـــدًا فـــي املــحــافــظــات  املـــيـــدانـــيـــة أخــ
بالحوثين  لحقت  التي  والــهــزائــم  الجنوبية، 
وقــوات الرئيس املخلوع علي عبدالله صالح، 
أنتجت واقعًا جديدًا، يفرض على االنقابين 
ــاء تـــمـــردهـــم على  ــهــ الـــتـــراجـــع إلــــى الـــــــوراء وإنــ
التي  العسكرية  بالعمليات  ســـواء  الــشــرعــيــة، 
ســتــتــواصــل إلـــى حـــن إرغــامــهــم عــلــى الــقــبــول 
أو  التحالف،  من  املدعومة  الحكومة  بمطالب 
بإعان قبولهم لها واالنسحاب بشكل طوعي.

وأوضحت املصادر أن الوضع الحالي ينتظر 
االنــتــهــاء مــن تــحــريــر محافظتي أبـــن ولــحــج، 
طبيعة  ستحدد  فإنها  العملية،  تمت  ما  وإذا 
شمااًل  بالتوجه  املقبلة  العسكرية  املــســارات 
ــلـــى انــــســــحــــاب الــحــوثــيــن  أو بـــالـــتـــفـــاوض عـ

وحلفائهم من بقية املدن.
ــام املــاضــيــة تــحــركــات سياسية  ــ وشـــهـــدت األيـ
ــى الــيــمــن  ــ ــمــــي إلـ ــبـــعـــوث األمــ ــاءات بــــن املـ ــ ــقـ ــ ولـ
القاهرة وأبــو ظبي، واألخيرة  ومسؤولن في 
زارها وزير الخارجية السعودي عادل الجبير 

والتقى ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد.
ــر الــــدولــــة لـــلـــشـــؤون الــخــارجــيــة  ــ وحـــســـب وزيــ

صنعاء، عدن ــ العربي الجديد

التطورات واملعطيات في الساحة  أبــرز  ظهر 
ُ
ت

ــبــــاد أمــــــام أســـابـــيـــع حــاســمــة،  الــيــمــنــيــة أن الــ
ســـيـــتـــحـــدد عـــلـــى ضـــوئـــهـــا مــــســــار الــعــمــلــيــات 
الــعــســكــريــة ومــصــيــر الــجــهــود الــتــي يــقــوم بها 
املــبــعــوث األمـــمـــي إلــــى الــيــمــن إســمــاعــيــل ولــد 
الشيخ أحــمــد، باإلضافة إلــى االتــصــاالت غير 
املعلنة التي يجريها حزب »املؤتمر الشعبي« 
فــي الــقــاهــرة. وبــمــوازاة هــذه الجهود، تواصل 

اإلمــاراتــي، أنــور قــرقــاش، فــإن اللقاء بن وزير 
خارجية بــاده عبدالله بن زايــد وولــد الشيخ 
ــدن يــمــثــل فــرصــة  ــد أن »انـــتـــصـــار عــ ــد، أكــ ــمـ أحـ
إلنــجــاح الــحــل الــســيــاســي عــلــى أســـاس الــقــرار 

.»2216
وال يــبــدو الــــرأي الــســعــودي مــن خـــال مجمل 
نفسها  الــدرجــة  على  السعودية  التصريحات 
من الحماس مع الرأي اإلماراتي في ما يخص 
الجديد«  »الــعــربــي  وعلمت  السياسي.  املــســار 
فــي مــعــرض رده  أن مــســؤواًل سعوديًا رفيعًا، 
على تساؤالت يمنين فيما إذا كان من املمكن 
املحافظات  وتـــرك  الــجــنــوب  بتحرير  االكــتــفــاء 
اململكة يهمها صعدة،  بــأن  أوضــح  الشمالية، 
ــاق تــطــمــيــنــه  ــ ــيـ ــ ــــي سـ ــــس عـــــــــدن، وذلـــــــــك فــ ــيـ ــ ولـ

للشمالين.
في األثناء، أكد عضو »اللجنة الثورية العليا« 
التابعة للحوثين، نائف القانص، أن تشكيل 
حكومة ومجلس رئاسي لليمن، بات وشيكًا، 
تأكيدًا ملا نشرته »العربي الجديد« في تقارير 
ســابــقــة عــن أن الــحــوثــيــن يــجــرون مــشــاورات 
الــقــانــص في  مكثفة لتشكيل حــكــومــة. وأعــلــن 
تــصــريــحــات صــحــافــيــة، أن »الــلــجــنــة الــثــوريــة 
أّجـــلـــت الــقــيــام بــــأي عــمــل ثـــــوري، كـــي تتحّمل 
الـــقـــوى الــســيــاســيــة مــســؤولــيــتــهــا فـــي تشكيل 
مــجــلــس رئـــاســـي وحـــكـــومـــة«، مــشــيــرًا إلــــى أن 
الــلــجــنــة »ســتــلــتــقــي الـــقـــوى الــســيــاســيــة الــتــي 
الحالي  األسبوع  اليمن  على  العدوان  رفضت 
لاستماع لرؤاها، وستقوم بعدها بمنح تلك 

القوى مهلة محددة«، مرجحًا أن تكون 10 أيام.
»املقاومة«  فــي  قــيــادي  مصدر  كشف  ميدانيًا، 
»العربي الجديد«، أن »قوة يمنية تم تدريبها  لـ
في دول عربية ضمن التحالف، وصلت عدن، 
وستنضم إلى اللواء األول في الجيش املوالي 
لـــلـــشـــرعـــيـــة، واملــــقــــاومــــة فــــي عـــــــدن، وجـــبـــهـــات 
املواجهة في لحج وأبن وتعز«. وذكر املصدر 
أن »عــتــادًا عسكريًا مــتــطــورًا وصـــل مــع الــقــوة 
الجديدة، لحسم املعارك في أبن ولحج وتعز، 
ــام املــقــبــلــة«. يــأتــي ذلـــك فيما تشتد  خـــال األيــ
والجيش  »املــقــاومــة«  التي تخوضها  املــعــارك 
ــوالــــي لــلــشــرعــيــة فـــي اتـــجـــاهـــن مـــتـــوازيـــن،  املــ
ــواًل إلـــى تعز  ــ االتـــجـــاه األول نــحــو لــحــج، وصـ
أبن،  باتجاه  الثاني  االتــجــاه  فيما  والضالع، 
ومــن أبــن قــد تأخذ مــســارات جــديــدة، باتجاه 

البيضاء شمااًل، وشبوة شرقًا.
وتدور املواجهات في مدينة زنجبار، عاصمة 
محافظة أبــن، وشــمــال أبــن فــي حــدودهــا مع 
البيضاء، بينما تدور معارك في لحج، ال سيما 
الحوطة  الــجــويــة، ومــديــنــة  العند  قــاعــدة  عند 
عــاصــمــة املــحــافــظــة. وأفــــادت مــصــادر مقاومة 
»العربي الجديد«، بأن »مليشيات الحوثين  لـ
وصالح، انسحبت من أحد املواقع قرب قاعدة 

العند الجوية، بعد ضربات املقاومة«.
ـــاومــــة« بــأنــهــا  ـــقـ كـــمـــا أفـــــــادت مــــصــــادر فــــي »املـ
وفتحت  تعز  مدينة  فــي  نوعيًا  تقدمًا  حققت 
املدخل  »الــحــوبــان«،  جبهة جديدة في منطقة 
الشمالي للمدينة، وتقّدمت باتجاه مطار تعز.
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الصحف اإلسرائيلية تقرأ جريمة نابلس

نتنياهو مسؤول عن »المحرقة«

تحويل متاجر فلسطينية 
إلى مستوطنات

مساعي جمع إسالميي الجزائر بال أفق

غروسمان يحّذر 
نتنياهو من أن 

المجموعات المتطرفة 
يمكن أن تهدده أيضًا

جاب اهلل يحاول تحسين 
موقعه داخل تكتل 

المعارضة تحّسبًا لآلتي

نايف زيداني

اعــتــرفــت الــصــحــف اإلســرائــيــلــيــة 
اإلرهابية  العملية  بأن  ابها، 

ّ
وُكت

فـــي قــريــة دومــــا جــنــوب نــابــلــس، 
التي أدت إلى استشهاد الرضيع الفلسطيني 
علي دوابشة حرقًا، وتركت والديه وشقيقه 
فـــــي حــــالــــة الــــخــــطــــر، نــــاجــــمــــة عـــــن ســـيـــاســـة 
التطّرف،  التي تغذي  الحكومة اإلسرائيلية، 
ــاك« فــــي تــوظــيــف  ــابــ ــشــ ــاز »الــ ــهـ وتــقــصــيــر جـ

االعتقاالت اإلدارية ضد املستوطنني.
وطالب عدد من الكتاب اإلسرائيليني، رئيس 
نتنياهو،  بــنــيــامــني  اإلســرائــيــلــيــة  الــحــكــومــة 
بضرورة التحرك، محذرين من املخاطر التي 
يمكن أن تفضي إليها عمليات من هذا النوع 
على إسرائيل، وربما على نتنياهو وزرائــه 
أيضًا، كما حذروا من أن اإلسرائيليني الذين 
يلتزمون الصمت، يساهمون أيضًا في زيادة 

وتيرة إرهاب املستوطنني.
وتـــحـــت عـــنـــوان »بـــــدل أن تــكــبــلــوا األيــــــادي: 
ــؤاف ليمور  ــوا الــشــابــاك يــعــمــل«، كــتــب يــ دعــ
في صحيفة »يسرائيل هيوم«، أن »اإلرهاب 
اإلســرائــيــلــي خـــرج عــن الــســيــطــرة وال بــد من 
التعامل معه بطرق أخــرى«، في حني أن »ما 
أيديها  بأن  األمنية شعورها  األجهزة  يقلق 
مكّبلة جزئيًا«، منوهًا إلى أن التحقيقات لم 
تفِض إلى نتائج في عشرات العمليات التي 
فذت ضد فلسطينيني، بما في ذلك إحراق 

ُ
ن

مساجد وكنائس، وفــي حــاالت أخــرى كانت 
العقوبات سخيفة.

وفي سياق اإلشــارة إلى مسؤولية القيادات 
واألحزاب اإلسرائيلية، كتبت سيما كدمون، 
ــــوت«، تحت  ــرنـ ــ فـــي صــحــيــفــة »يـــديـــعـــوت أحـ
عنوان »لم نعد أفضل من اآلخرين«، أن »من 
يــقــف راء هــــؤالء الــقــتــلــة مــنــظــمــة مــتــيــنــة من 
الــتــحــريــض، تــبــدأ بــمــن يــقــتــرحــون مهاجمة 

تقولوا لنا أن الحديث هو عن أعشاب برية 
متفرقة. ال تستنكروا األعمال اإلجرامية بعد 

وقوعها، بل امنعوها فقط«.
املقال  فــي  ليفي،  جــدعــون  اعتبر  مــن جهته، 
أن »األرض  االفتتاحي لصحيفة »هآرتس«، 
الخصبة لحارقي عائلة دوابشة، هي الجيش 
اإلسرائيلي، حتى لو لم يخدموا به. عندما 
يكون قتل 500 طفل في غــزة أمــرا مشروعا، 
وال يثير حتى محاسبة للنفس، فما الضير 
إذًا في إحــراق بيت بأطفاله؟ وما الفرق بني 
إلقاء زجاجة حارقة وإلقاء قنبلة؟«، وخلص 
إلــــى أنــــه ال فــــرق بـــني كـــا األمــــريــــن، ألنــــه تم 

تنفيذهما عن قصد.
وأضاف ليفي أنه ال مجال للوم املستوطنني، 
الفلسطينيني  عــلــى  الــنــار  »إطــــاق  أن  فــيــمــا 
بات أمرًا يوميًا تقريبًا، فبعد إحراق العائلة 
ــتــل شــخــصــان أحــدهــمــا فــي الــضــفــة واآلخـــر 

ُ
ق

على حدود غزة... فدماء الفلسطينيني باتت 
أنها رخيصة  كما  الجيش،  ِقبل  مباحة، من 
في نظر املجتمع، وعليه، مسموح ملليشيات 

املستوطنني قتلهم أيضًا«.
»الحكومات  على  أيضًا  باللوم  ليفي  وألقى 
التملق  فــي  يتنافسون  الــذيــن  والسياسيني 
للمستوطنني، ومن يمنحهم 300 بيت جديد 
مقابل عنفهم في مستوطنة بيت إيل، ليكون 
الــعــنــف بـــذلـــك لــيــس مــســمــوحــًا فــقــط وإنــمــا 

مربحًا أيضًا«.
الكاتب دافيد غروسمان، هاجم عبر صفحات 
أنــه  فــكــتــب  ووزراءه،  نــتــنــيــاهــو  ــآرتــــس«  »هــ
يــرون الصلة  »مــن الصعب أن نفهم كيف ال 
بــني سلطة االحــتــال املستمر منذ 48 عامًا، 
وبني الواقع املظلم واملتعصب الذي نشأ في 
الــوعــي اإلســرائــيــلــي فــي املناطق الــحــدوديــة. 
الواقع الذي يزداد عدد وكائه واملروجني له 
يوميًا، بحيث بات يمتد إلى مناطق أخرى، 
وبـــاتـــت مــقــبــواًل وشــرعــيــًا أكــثــر فـــي الــشــارع 
االســرائــيــلــي، وفـــي الــكــنــيــســت وعــلــى طــاولــة 

الحكومة«.
ــيـــس الــــــــوزراء ومـــؤيـــديـــه،  ولـــفـــت إلــــى أن »رئـ
يرفضون بنوع من العناد أن يفهموا الرؤية 
بعد  حتل، 

ُ
امل الشعب  وعــي  فــي  تتبلور  التي 

نحو 50 عــامــًا مــن االحــتــال، الــتــصــّور الــذي 
بموجبه هناك نوعان من الناس، وأن القابع 
تحت االحتال أقل درجة من املحتل كإنسان، 
مما يمنح أشخاصًا السهولة املرعبة بوضع 
حـــد لــحــيــاة اآلخــــــر، حــتــى لـــو كــــان ابــــن عــام 
ونــصــف عـــام«. وحـــذر غــروســمــان، نتنياهو 
وزمرته، من أن املجموعات املتطرفة يمكن أن 

تهدده أيضًا، وحثه على محاربتها.

والــجــرافــات«،  الحفر  بآليات  العليا  املحكمة 
ــارة إلـــى الــنــائــب اإلســرائــيــلــي موطي  فــي إشــ

يوغيف.
ــلــــى الــــشــــرفــــات،  ــقــــفــــون عــ وذكــــــــــرت أن مـــــن يــ
إلــى قيادات  يشجعون املجرمني، في إشــارة 
شاركت  الــتــي  نتنياهو،  وبينها  »الــلــيــكــود« 
في تظاهرة بالقدس قبل أسبوعني من مقتل 
إسحاق  السابق  اإلسرائيلي  الـــوزراء  رئيس 
رابـــــني، تـــم خــالــهــا رفــــع صــــوره وهــــو يضع 
»ال  كدمون:  وأضافت  الفلسطينية.  الكوفية 

8
سياسة

الجزائر ـ يقين حسام الدين

ــامــــات فــي  ــقــــســ مــــع تــــزايــــد الــــخــــافــــات واالنــ
ــر،  ــزائـ ــار اإلســــامــــي فــــي الـــجـ ــيـ ــتـ صـــفـــوف الـ
أطلق الشيخ عبدالله جاب الله، الذي يرأس 
جــبــهــة »الـــعـــدالـــة والــتــنــمــيــة« املـــشـــاركـــة في 
تكتل املــعــارضــة، مــبــادرة جــديــدة لــلــّم شمل 
التيار اإلســامــي، القــت فور  الناشطني فــي 
املبادرة،  وتدعو  عديدة.  انتقادات  إطاقها 
القوى والكوادر اإلسامية إلى االجتماع من 
تقتضيه  ما  والتشاور حــول  التحاور  أجــل 
طــبــيــعــة الــتــحــديــات املـــفـــروضـــة، والــتــوصــل 
إلــى التصّور واألشــكــال الــازمــة الستيعاب 
الــطــاقــات وحــســن توظيفها فــي خــدمــة ذلك 

والنهوض به والتمكني له.
لكن جاب الله، الذي يقود املبادرة ومعروف 
عنه خافه مع عدد من القيادات اإلسامية 
ــــي فــي  ــــامـ ــار اإلسـ ــيـ ــتـ ــي الـ عـــلـــى الــــزعــــامــــة فــ
ــادات بــشــأن  ــقــ ــتــ ــر، ُوّجــــهــــت إلـــيـــه انــ ــزائــ الــــجــ
ــادرة، إذ أعــلــنــت كـــبـــرى األحـــــزاب  ــ ــبـ ــ هــــذه املـ
ــركـــة  ــر، وحـ ــ ــزائـ ــ ــــجـ ــة، كـــــإخـــــوان الـ ــ ــيـ ــ ــــامـ اإلسـ
»مجتمع السلم« وحركة »النهضة« وحركة 
ــبـــنـــاء«، أنــــه لـــم تتم  ــــاح« وحـــركـــة »الـ ــ »اإلصـ
دعــوتــهــا إلــى هــذه املـــبـــادرة، على الــرغــم من 
إعـــان دعــمــهــا لــكــل خــطــوة يمكن أن تسهم 
في جمع القوة اإلسامية وتوحيد املواقف. 
ـــن املـــراقـــبـــني  وهـــــو مــشــهــد بــــــرره الـــكـــثـــيـــر مـ
بتوّجس قائد املبادرة الشيخ جاب الله من 
القيادات اإلسامية األخرى التي ال يتقاسم 
نفسها،  السياسية  والـــرؤى  املــواقــف  معها 
على الرغم من الروابط اإليديولوجية التي 
تــجــمــع اإلســامــيــني، خــصــوصــًا مــع إخـــوان 
الجزائر الذين يتهمهم جاب الله باملشاركة 
فـــي إطـــالـــة عــمــر الــنــظــام الـــجـــزائـــري بسبب 
ــع الــســلــطــة ومـــشـــاركـــتـــهـــم فــي  تــحــالــفــهــم مــ

الحكومة بعد انقاب الجيش ووقف املسار 
االنتخابي في يناير/ كانون الثاني 1992.

وقـــال الــقــيــادي فــي إخــــوان الــجــزائــر )حــركــة 
مجتمع السلم(، ناصر حمدادوش، ردًا على 
»الــعــربــي الــجــديــد« عــن ســبــب عــدم  ســـؤال لـــ
مشاركة حزبه في مبادرة لّم الشمل، »إنها 
مبادرة فردية ومن طرف واحد، وهي لجمع 
شتات ما تم تفريقه عبر انشقاقات سابقة 
ومؤملة داخل جماعة جاب الله، وهي مبادرة 
أشـــخـــاص، وال تــعــنــي األحـــــزاب والــحــركــات 

اإلسامية في جهد جماعي ووحدوي«.
وأضاف حمدادوش أن »الساحة ليست في 
إلـــى والدة أحــــزاب أو أطـــر سياسية  حــاجــة 
جــــديــــدة«، مــشــيــرًا إلــــى أن »املــشــكــلــة ليست 
ــاكــــل أطـــــــر تــنــظــيــمــيــة  ــيــ ــنــــســــاخ هــ ــتــ فـــــي اســ
جــديــدة بــقــدر مــا تــحــتــاج إلـــى الــتــجــديــد في 

ــار والـــبـــرامـــج واملـــشـــاريـــع،  ــكـ الـــطـــرح فـــي األفـ
بــمــا يـــواكـــب املــرحــلــة ويــجــيــب عـــن األســئــلــة 
امللّحة، فا يمكن اختزال هموم األمة بطرح 

إيديولوجي مستهلك وأجوف«.
ويرى مراقبون أن الخطوة التي لجأ إليها 
الله للّم الشمل، ال تهدف إلى توحيد  جاب 
الــتــيــار اإلســــامــــي، فــهــذا األمــــر غــيــر ممكن 
فــي الــوقــت الــحــالــي ألكــثــر مــن عــامــل داخلي 

وخــارجــي، لكن جــاب الله يستهدف عبرها 
جذب عدد من الكوادر والقيادات التي كانت 
تــنــشــط مــعــه فـــي حـــركـــة »الــنــهــضــة« ثـــم في 
حركة »اإلصاح«، إلى حزبه »جبهة العدالة 

والتنمية«.
ولـــفـــت املــحــلــل الــســيــاســي خــلــيــل تـــزغـــاش، 
إلــــــى أن »مــــــبــــــادرة لــــــّم شـــمـــل اإلســـامـــيـــني 
ليست األولــــى مــن نــوعــهــا، لكنها جـــزء من 
مــســار مـــن املــــحــــاوالت املــســتــمــرة«، معتبرًا 
أن »مـــســـار جــــاب الــلــه الــســيــاســي يــؤكــد أن 
خـــطـــوتـــه الــــجــــديــــدة تـــؤشـــر عـــلـــى قــلــقــه مــن 
املسمى  املــعــارضــة  لتكتل  السياسي  األداء 
الديمقراطي،  واالنــتــقــال  التغيير  تنسيقية 
إقــدام زعيم إخــوان الجزائر  خصوصًا بعد 
عــلــى االجـــتـــمـــاع بــأحــمــد بــوتــفــلــيــقــة رئــيــس 
ديــــــــوان الـــرئـــيـــس عـــبـــدالـــعـــزيـــز بــوتــفــلــيــقــة، 
للتوافقات  الله خرقًا  اعتبره جاب  ما  وهو 
املعارضة«، مضيفًا  تكتل  داخــل  السياسية 
أن »جاب الله يحاول أيضًا تحسني موقعه 
داخل تكتل املعارضة تحّسبًا ملا هو مقبل«.

وال يـــبـــدو الـــتـــيـــار اإلســــامــــي فـــي الــجــزائــر 
ــت الـــحـــالـــي،  ــوقــ ـــي الــ ــاهــــزًا لـــلـــّم الـــشـــمـــل فـ جــ
السياسية تتزايد  فالخافات واالختافات 
بني اإلساميني، كما أن عدد األحزاب ارتفع 
بشكل كبير إلى 10 أحزاب إسامية، انشقت 
عــن حــزبــني رئيسيني هما »حــركــة مجتمع 
السلم« التي أسسها الشيخ الراحل محفوظ 
نحناح. وانشقت عن حركة »مجتمع السلم« 
أحـــزاب، هي »حركة  أربعة  العام 2003  منذ 
الــبــنــاء« و»جــبــهــة الــتــغــيــيــر«، و»تــجــمــع أمــل 
انشق  فيما  الجزائر«،  و»أنــصــار  الجزائر«، 
عن حركة »النهضة« التي أسسها جاب الله، 
حركة »اإلصاح الوطني« و»جبهة الجزائر 
الله حزبًا  أن يؤسس جــاب  قبل  الجديدة«، 

جديدًا باسم »جبهة العدالة والتنمية«.

إلى  الدفاع  خط  من  نتنياهو،  بنيامين  االحتالل  حكومة  رئيس  انتقل 
إسرائيل  أن  معتبرًا  دوما،  جريمة  من  وحكومته  نفسه  مبرئًا  الهجوم، 
تفعل  بأنها  الفلسطينية  السلطة  متهمًا  الكراهية،  اعتداءات  تحارب 
النقيض. وقال »نحن عازمون على محاربة الكراهية، التعصب واإلرهاب. 
نالحقهم  القتلة،  هؤالء  ونستنكر  ندين  نحن  جيراننا.  عن  يميزنا  ما  هذا 

حتى النهاية، فيما هم يطلقون أسماء قتلة األطفال على ميادين«.

من الدفاع إلى الهجوم

غضب فلسطيني متواصل منذ محرقة نابلس  )أحمد طلعت/األناضول(
 

ُعزل الفلسطينيون عن متاجرهم  )حازم بدر/فرانس برس(

الخليل ـ محمد عبيدات

يمنع االحتال اإلسرائيلي الفلسطينيني 
في البلدة القديمة بمدينة الخليل، جنوب 
الضفة الغربية املحتلة، من الوصول إلى 
عشرات  منذ  املغلقة  التجارية  محاتهم 
ــّهـــل فــيــه  الـــســـنـــني، فــــي الــــوقــــت الــــــذي ُيـــسـ
املدينة،  أزقــة  فــي  التغلغل  للمستوطنني 
واالستياء على تلك املحات لتحويلها 

إلى شقق وأحياء استيطانية.
ــدد املــــحــــات الـــتـــجـــاريـــة الــتــي  ــ ــل عـ ــ ووصــ
ُيــغــلــقــهــا االحــــتــــال مـــنـــذ نـــحـــو 20 عــامــًا 
، في حي شــارع الشهداء، 

ً
إلــى 512 محا

ــــب،  ــــذهـ ــة، وســـــــــوق الـ ــبــ ومـــنـــطـــقـــة الــــحــــســ
والسهلة، وصواًل إلى مستوطنة »كريات 
أربــع«، القريبة من وسط املدينة، فُعزلت 
ــع عـــلـــى الــفــلــســطــيــنــيــني  ــ ــنـ ــ جــمــيــعــهــا وُمـ

الدخول إليها.
ويقول املدير العام للجنة »إعمار الخليل« 
ـــ«الـــعـــربـــي الــــجــــديــــد«، إن  ــمـــاد حــــمــــدان لـ عـ
ــه  »إجــــــــــراءات ســـلـــطـــات االحــــتــــال وإغـــاقـ
الفلسطينيني  ومــنــع  الــتــجــاريــة،  املــحــات 
ــّهــــل كـــثـــيـــرًا عــلــى  ــول إلـــيـــهـــا، ســ ــ ــدخـ ــ مــــن الـ
املستوطنني السيطرة عليها واستباحتها 
وسرقة كل أدواتها ولوازمها، إضافة إلى 
استيطانية  سكنية  شقق  إلــى  تحويلها 

من دون حسيب أو رقيب«.
ويــضــيــف أن »املــســتــوطــنــني اســتــبــاحــوا 
تلك املــحــات الــتــجــاريــة، ووضــعــوا فيها 
ــيـــاة  ــات الـــحـ ــومــ ــقــ ــرف نــــــــوم، وكـــــافـــــة مــ ــ ــ غـ
كما  واستخدموها  الكهرباء،  وأوصــلــوا 
لــو أنها مــنــازل لهم على علم ومـــرأى من 
جيش وسلطات االحتال، حتى تحولت 
اململوكة  الــتــجــاريــة  املــحــات  تــلــك  معظم 

للفلسطينيني إلى أحياء استيطانية«.
ــدة الــقــانــونــيــة الــتــابــعــة  واكــتــشــفــت الـــوحـ
للجنة إعمار الخليل األمر، وفقًا لحمدان، 
وذلك حني نظمت جولة في سوق الذهب. 
كــمــا تـــّم اكــتــشــاف عـــدد مــن املــتــاجــر التي 
تــحــولــت إلــــى غــــرف نــــوم لــلــمــســتــوطــنــني 
ويعيشون فيها بشكل طبيعي، في الوقت 
ــة مــحــتــويــات  ــرقـ الـــــذي تــــّم فــيــه نــهــب وسـ
تــلــك املـــتـــاجـــر، والـــتـــي كــــان مــعــظــمــهــا من 
إلى تحطيم  الذهب واملابس، باإلضافة 

وتكسير بعض املحات التجارية.

وُيــشــيــر حـــمـــدان إلـــى أن »املــســتــوطــنــني 
ــقــوا فــي املــكــان يــافــطــات ُكــتــب عليها 

ّ
عــل

بالعربية واإلنجليزية أن هذه املحات 
الـــتـــجـــاريـــة بــنــاهــا الـــعـــرب عــلــى أراٍض 
 هذا وفقًا لحمدان على 

ّ
يهودية«. ويدل

»أن جهات إسرائيلية تعمل على تهويد 
ــدة الـــقـــديـــمـــة وتـــحـــويـــلـــهـــا مــنــطــقــة  ــلـ ــبـ الـ
األصليني  السكان  مــن  مهجرة  يهودية 
بشكل  منهم  وإفــراغــهــا  الفلسطينيني، 

كامل«.
وطــالــبــت لــجــنــة إعـــمـــار الــخــلــيــل جميع 
ــة  ــ ــيـ ــ ــدولـ ــ ــيـــة والـ ــنـ ــيـ ــلـــســـطـ ــفـ األطـــــــــــــراف الـ
بـ«التحرك  اإلنــســان،  حقوق  ومنظمات 
الــفــوري مــن أجــل إنــقــاد البلدة القديمة 
فـــي الــخــلــيــل، خــصــوصــًا مــنــطــقــة شـــارع 
ــوقــــي الـــذهـــب  الــــشــــهــــداء والـــســـهـــلـــة وســ
والـــخـــضـــار الـــقـــديـــمـــني، مــــن اعــــتــــداءات 
الــتــي أصــبــحــت ملموسة  املــســتــوطــنــني 

وواقعية«.
ــر الــــلــــجــــنــــة خـــــــــال األيـــــــــام  ــ ــاشـ ــ ــبـ ــ ــتـ ــ وسـ
ــارع  ــة ملـــنـــاصـــرة شـ ــيـ املــقــبــلــة حــمــلــة دولـ
ــة، تــشــمــل  ــقـ ــلـ ــغـ ــق املـ ــاطــ ــنــ ــداء واملــ ــهــ ــشــ الــ
مــحــاور ســيــاســيــة وقــانــونــيــة وشعبية 
وتــضــامــنــيــة أجــنــبــيــة عـــدة إلعــــادة فتح 

الشارع وإعادة فتح املتاجر املغلقة.

أساليب  المستوطنون  يستخدم 
ويقول  تخريبهم.  إلخفاء  ماكرة 
الخليل«  »إعمار  للجنة  العام  المدير 
عماد حمدان، إن  »المحالت تبدو 
منذ  مهجورة  وكأنها  األمام  من 
زرعوا  المستوطنين  أن  إال  سنوات، 
كالزيتون  المعّمرة  األشجار  بعض 
واللوز أمامها، لتخفي ما بداخلها 

من حفريات وحرق«.

أساليب ماكرة

)الصورة(،  اهلل  جاب  اهلل  عبد  الشيخ  حاول 
والتنمية«  »الــعــدالــة  جبهة  ــرأس  ي ــذي  ال
استباق االنتقادات التي ستوجه إليها عقب 
عبر  اإلسالميين،  شمل  للّم  مبادرته  إطالق 
التأكيد في كلمته التي شهدت اإلعالن عن 
لتحقيق  كمسعى  تأت  »لم  أنها  المبادرة 
حزبية،  دعــوة  ليست  أنها  كما  الزعامة، 
ــل هــي دعـــوة مــجــردة مــن كــل هذه  ب

االعتبارات«.

تبريرات جاب اهلل

حّذر الرئيس 
الفلسطيني، 

محمود عباس، 
أمس األحد، من أن 
»الموقف سيكون 

مختلفًا إذا استمرت 
األحداث اإلجرامية 

التي تقع ضد 
الشعب«. وأشار 

عباس، خالل استقباله 
وفدًا من حزب 

ميريتس اإلسرائيلي، 
إلى أنه »أمر بشع جدًا 

أن يحرق طفل ثم 
يقتل... لذلك تسمى 

هذه جريمة ضد 
اإلنسانية وجريمة 

حرب«.

تحذيرات عباس
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القاهرة ـ العربي الجديد

يــحــشــد نـــظـــام الـــرئـــيـــس املـــصـــري 
ــيــــســــي، جــمــيــع  ــاح الــــســ ــتــ ــفــ ــدالــ ــبــ عــ
ــة  ــيــ ــنــ ــــات املــــالــــيــــة واألمــ ــيـ ــ ــانـ ــ ــكـ ــ اإلمـ
والــعــســكــريــة لـــلـــدولـــة، خــــال حــفــل افــتــتــاح 
ــنــــاة الــــســــويــــس،  ــقــ ــدة لــ ــ ــديـ ــ ــجـ ــ الـــتـــفـــريـــعـــة الـ
الــخــمــيــس املــقــبــل، فــيــمــا اعــتــبــره مــراقــبــون 

ترويجًا سياسيًا مبالغًا فيه.
عملة  ألــــف   22.505 صـــك  الــســيــســي  وقـــــرر 
ذهبية متدرجة األوزان من ربع أوقية عيار 
إلــى 5 أوقــيــات عــيــار 21، فيما اعتبرته   21
السويس  قــنــاة  لــذكــرى  »تخليدًا  الحكومة 
الــجــديــدة«، حــيــث ســتــوزع الــعــشــرات منها 
عــلــى الــحــضــور فــي حــفــل االفــتــتــاح مجانًا، 
املسؤولني  على  منها  املــئــات  ســتــوزع  كما 
الحكوميني وأصحاب الحظوة في الوزارات 
املــخــتــلــفــة، وســتــعــرض الــكــمــيــة الــبــاقــيــة من 
فــئــة الـــربـــع أوقـــيـــة والــنــصــف أوقـــيـــة للبيع 

للجمهور في منفذ مصلحة سك العملة.
وكشف مصدر في وزارة املالية املصرية أن 
سحبه  تــم  الـــذي  للذهب  اإلجمالية  القيمة 
تــجــاوزت قيمته  بــغــرض ســك هـــذه الكمية 
دوالر(،  مــلــيــون   25.5( جــنــيــه  مــلــيــون   200
املستخدمة  األخــرى  املعادن  إلى  باإلضافة 
أن  موضحًا  والنحاس،  كالفضة  السك  في 
»الــقــيــم الــعــالــيــة الــتــي حــددهــا قــــرار رئيس 
الـــــــوزراء إبـــراهـــيـــم مــحــلــب لـــشـــراء الــعــمــات 

الذهبية والتي تبدأ من 4 آالف جنيه وتصل 
إلى 30 ألف جنيه، تكفل تغطية هذا املبلغ 
السوق فعليًا،  تم بيعها في  إذا  املــصــروف 
لــكــن هــــذا لـــن يـــحـــدث ألن مــعــظــم الــعــمــات 

ستوزع أو سترسل إلى الخارج كهدايا«.
وأضاف املصدر أن وزير املالية هاني قدري 
دميان كان قد اعترض في اجتماع مجلس 
الـــوزراء األخير على هــذا املشروع باعتبار 
ــة الــعــامــة  ــ ــوازنـ ــ أن الـــعـــجـــز املـــتـــفـــاقـــم فــــي املـ
املالي  البيان  والــذي يعيق صــدور  للدولة، 
ــــوزارة حــتــى اآلن، ال يسمح  الــرســمــي مــن الـ
بــمــزيــد مـــن املـــصـــروفـــات الــتــي ال تستطيع 
األمر  إذا تعلق  اســتــردادهــا، خاصة  الدولة 
الــذهــبــي لعملة متردية  الــغــطــاء  بــجــزء مــن 

وتعاني تضخمًا مثل الجنيه املصري.
وأشار املصدر إلى أن الوزير اقترح االكتفاء 
أو نحاسية  بسك عمات معدنية حديدية 
ــــان يـــحـــدث فــي  ــــرى« كـــمـــا كـ ــــذكـ »لــتــخــلــيــد الـ
مختلف املناسبات وآخرها الذكرى األولى 
إال  الثاني 2011،  كــانــون  لــثــورة 25 يناير/ 
إصــدار  وتــقــرر  بالرفض،  قوبل  اقتراحه  أن 

العمات الحديدية والذهبية معًا.
وبـــاســـتـــثـــنـــاء ســــك الـــعـــمـــات الـــذهـــبـــيـــة، ال 
تعاني الحكومة املصرية من أزمة في سداد 
ــه، فــقــد نــجــحــت في  ــ مــصــروفــات الــحــفــل ذاتـ
استقطاب أهم رجال األعمال واملستثمرين 
من  الـــذي سيمتد  الحفل  لرعاية  فــي مصر 
الثانية ظــهــرًا وحــتــى الــعــاشــرة مــســاًء، ولم 

تفصح أي جهة عن حجم مصروفاته حتى 
اآلن. وأبـــرز رجـــال األعــمــال الــذيــن ساهموا 
ــع مــصــروفــات الــحــفــل فـــي حــســابــات  فـــي دفـ
بنكية خاصة بهيئة قناة السويس؛ نجيب 
ساويرس، وطــارق طلعت مصطفى وأبناء 
شــقــيــقــه املــحــبــوس هــشــام طــلــعــت، وأحــمــد 
محمد حسنني هيكل، ومحمد أبوالعينني، 

ومحمد األمني، وأحمد أبوهشيمة.
مــصــروفــات  أيــضــًا  الـــدولـــة ستتكبد  أن  إال 
ــو عـــمـــلـــيـــة  ــ ــ ــي هـ ــ ــ ــاسـ ــ ــ ــــد أسـ ــنـ ــ ــي بـ ــ ــ ــة فـ ــ ــلـ ــ ــائـ ــ هـ
الــتــأمــني الضخمة الــتــي وصــفــهــا مــراقــبــون 
»األكــبــر فــي تــاريــخ مــصــر«، حيث يشارك  بـــ
فــيــهــا الــجــيــش الــثــانــي املـــيـــدانـــي ووحــــدات 
ــدريــــب  ــتــ ــة الــ ــيــ ــالــ ــــات عــ ــ ــظـ ــ ــ ــة واملـ ــقــ ــاعــ الــــصــ
بــاإلضــافــة إلـــى الــشــرطــة املــســتــنــفــرة بشكل 
كــامــل هـــذا األســـبـــوع لــتــأمــني مــكــان انــعــقــاد 
القناة  ومـــدن  محافظات  وتمشيط  الحفل 
بالكامل باإلضافة إلى العاصمة ومحافظة 
الشرقية القريبة من القناة، إلى الحد الذي 
املتهمني في جميع  نقل  الشرطة عن  أعــاق 
الــقــضــايــا الــكــبــرى الــتــي كـــان مــقــررًا نظرها 
هـــذا األســـبـــوع، مــا دفـــع الــقــضــاة لتأجيلها 

جميعًا إداريًا.
كــمــا ســتــتــولــى الـــدولـــة عملية نــقــل وتــأمــني 
ــن الـــقـــاهـــرة إلــــى مــكــان  جــمــيــع الـــضـــيـــوف مـ
االحتفال، حيث ستتحرك حافات بصحبة 
ســيــارات شرطة ومــدرعــات مسلحة إمعانًا 

في تشديد إجراءات التأمني.

اقتصاد
بغداد ـ علي العزاوي

فــي مــحــاولــة منها لــســد الــنــقــص املــالــي الكبير الــذي 
عامليا،  النفط  أســعــار  انخفاض  منذ  الــعــراق  يعانيه 
رفعت الحكومة قيمة الضرائب املترتبة على شركات 
الــهــاتــف الــنــقــال بــالــبــاد، وهـــو مــا دفـــع األخـــيـــرة إلــى 
الخلوي  الهاتف  مكاملات  أسعار  فرض ضريبة على 
20%. وبـــاشـــرت الــشــركــات الــثــاث الــعــامــلــة بــالــعــراق 
منذ سنوات طويلة وهي »زين وآسيا سيل وكورك«، 
منذ صباح السبت بتطبيق التسعيرة الجديدة على 
 5( الفئات  بمختلف  الــدفــع  مسبقة  الشحن  بطاقات 
آالف و10 آالف و25 ألف دينار(، زيادة 20%، ما دفع 

ناشطني إلى إطاق حملة واسعة على مواقع التواصل 
االجتماعي ملقاطعة شركات الهاتف املحمول. والقت 
الحملة قبوال واسعا من العراقيني الذين اعتبروا رفع 
التسعيرة »سرقة علنية«، فيما أطلق الناشطون على 
الحملة شعار »طفي موبايلك«، وانتشر وسم جديد 
على موقعي فيسبوك وتويتر بهذا االســم. وأرسلت 
الــشــركــات الــثــاث رســائــل نــصــيــة قــصــيــرة لــنــحــو 20 
مــلــيــون مــشــتــرك لــديــهــا تبلغهم بـــدء جــبــايــة ضريبة 
املبيعات التي فرضتها الحكومة العراقية عليها، من 
خال رفع قيمة بطاقات الشحن 20% للدفع املسبق أو 
الفواتير الشهرية، بحسب األمر الوزاري الصادر من 
الهيئة العامة للضرائب التابعة لوزارة املالية لكافة 

شركات االتصاالت املتنقلة. وجاءت رسائل الشركات 
ــثـــاث املــتــنــافــســة مــشــابــهــة لــبــعــضــهــا الــبــعــض في  الـ
إيحاء منها إلى أن املوضوع خارج عن إرادتها، وأن 
الشركات. وقالت  الحكومة ال تلك  املوضوع تتحمله 
فــي حديث  الــبــجــاري،  نــورة  البرملانية  اللجنة  عضو 
لـــ »الــعــربــي الــجــديــد«: إن »عــلــى شــركــات االتــصــاالت 
عدم رفع أسعار بطاقات الشحن، فهي بهذا اإلجــراء 
الــتــي فرضتها الحكومة  الــضــريــبــة  تــتــهــرب مــن دفـــع 
عليها، وتحمل املــواطــن الــذي هــو فــي األصــل يعاني 
من أزمة مالية وتقشف في املصروفات«. فيما اعتبر 
املستهلك ببغداد أحمد فياض  مدير منظمة حماية 
الضغط على  بأنه جــزء من سلسلة  القرار  الخالدي، 

الشعب العراقي، ويمثل خيبة كبيرة لحكومة رئيس 
الوزراء حيدر العبادي.

ــاالت  ــ ــــصـ ــار االتـ ــ ــعـ ــ ــــدي، أن رفــــــع أسـ ــالـ ــ ــخـ ــ وأضـــــــــاف الـ
والجمارك والرسوم عن املعامات الحكومية، فضا 
عــن أســعــار السجائر وهــي األعــلــى بــواقــع 300% »ال 
يــمــكــن تــمــريــره بــــأي شــكــل مـــن األشــــكــــال«. ونــجــحــت 
الــحــمــلــة وفــقــا ملــصــادر خــاصــة بـــ »الــعــربــي الــجــديــد« 
لدى هيئة االتصال واإلعام العراقية الحكومية، في 
العراقيني خال األربع  خفض معدل االتصاالت بني 
وعــشــريــن ســاعــة املــاضــيــة بــنــحــو 50% عــن متوسط 
تلك  تكبد  يعني  مــا  وهــو  للمكاملات،  اليومي  املــعــدل 

الشركات خسائر مالية كبيرة في اليوم األول.

العراق: حملة مقاطعة شركات االتصاالت لزيادة األسعار

أزمة 
األرز

انتهت مفاوضات إقامة منطقة للتجارة الحرة بين الدول المطلّة على المحيط الهادي أمس دون 
على  حفاظا  األميركي،  األرز  واردات  كامل  بإعفاء  قرار  إصدار  اليابان  ترفض  حيث  التفاق،  التوصل 

)Getty( .زراعتها

مصطفى عبدالسالم

ــدرة  ــ ــــصـ ــــت مـــنـــظـــمـــة الـــــــــــدول املـ ــاتـ ــ بـ
فــي ورطـــة حقيقية  ــــك«  »أوبـ للنفط 
بـــــاقـــــتـــــصـــــادات دول  تــــعــــصــــف  قــــــد 
ــر  ــاســ ــا، والــــخــ ــ ــهـ ــ ــاء بـ ــ ــــضــ ــــرى أعــ ــبـ ــ كـ
األكــبــر مــن الــورطــة كــبــار املنتجني، 
ودول  الخليج  دول  مقدمتهم  وفــي 
عربية أخرى منها الجزائر وليبيا 
ــعـــراق، وفـــي املــقــابــل فـــإن الــرابــح  والـ
األكبر من هذه الورطة هو االقتصاد 
ــي، ومـــــعـــــه أيـــــضـــــا يــكــســب  ــ ــربــ ــ ــغــ ــ ــ ال
سيضمن  الــــذي  الــغــربــي  املستهلك 
الــحــصــول عــلــى مــشــتــقــات بترولية 
)بــنــزيــن وســــوالر وغـــيـــره( بأسعار 
رخيصة ولفترة قد تستمر سنوات. 
النفط  ســـوق  أن  ببساطة  الــحــكــايــة 
العاملية تعاني منذ فترة من تخمة 
ــذه  ــفـــط، وهــ ــنـ ــن الـ ــــروض مــ ــعـ ــ ــي املـ فــ
الــتــخــمــة دفـــعـــت أوبـــــك إلــــى تثبيت 
عقدا  اجتماعني  آخـــر  فــي  إنتاجها 
 2014 الــثــانــي  نوفمبر/تشرين  فــي 
ويونيو/حزيران 2015 بهدف عدم 

انزالق األسعار ملزيد من الهبوط.
ورغم تثبيت اإلنتاج، إال أن األسعار 
ما زالت عند مستوياتها املتدنية؛ 
أسعار  عن   %50 بنحو  تقل  والتي 
ألــحــق  األمـــــر  يــونــيــو 2014، وهـــــذا 
الـــدوالرات  بمليارات  تقدر  خسائر 
لــــلــــدول املـــنـــتـــجـــة، وفـــــي مــقــدمــتــهــا 
الـــســـعـــوديـــة واإلمــــــــــارات والـــكـــويـــت 

وروسيا وفنزويا وغيرها.
اآلن يـــــزداد املـــوقـــف تــعــقــيــدًا ومــعــه 
ــــك«، فــهــنــاك العــب  يــزيــد مــــأزق »أوبــ
جــــديــــد يــــريــــد إفـــــســـــاح املـــــجـــــال لــه 
ــــرض قـــــوتـــــه اإلنــــتــــاجــــيــــة،  ــعـ ــ ــتـ ــ السـ
وفـــي املــقــابــل فـــإن أعـــضـــاء املنظمة 
يــرفــضــون خــفــض اإلنـــتـــاج حفاظا 
ــة  ــاديــ ــتــــصــ ــى مـــصـــالـــحـــهـــم االقــ ــلــ عــ

وإيراداتهم املالية.
الــاعــب الــجــديــد بالطبع هــو إيــران 
التي تعتزم زيادة إنتاجها النفطي 
إلـــى 4 مــايــني بــرمــيــل يــومــيــا، ومــع 
ــراق األســـواق  اســتــعــداد طــهــران إلغــ
العاملية بالنفط، يعلن األمني العام 
ملنظمة »أوبــك« عبد الله البدري أن 
املــنــظــمــة لــيــســت مــســتــعــدة لخفض 
حــصــص إنـــتـــاجـــهـــا، رغــــم الــتــراجــع 
األخير في أسعار النفط، واحتمال 
وصول اإلنتاج اإليراني إلى السوق.

ــــي مـــقـــابـــل هــــــذا املـــــوقـــــف، يـــخـــرج  فـ
علينا وزيــر النفط اإليــرانــي بيجن 
زنغنه، أمس األحد، ليعلن أن باده 
ســتــعــود إلــــى مــســتــويــات اإلنـــتـــاج 
إذنــًا من  السابقة.. وأنها لن تطلب 

أحد الستعادة حقوقها.
الــوضــع يــــزداد تــعــقــيــدا، فـــإذا كانت 
هــنــاك زيـــــادة فـــي اإلنـــتـــاج تــتــراوح 
برميل  مليون  مليون و1.5  ما بني 
يــومــيــا، وهـــذه الــزيــادة تــدفــع تجاه 
عــدم اســتــعــادة األســعــار لعافيتها، 
ــع عــــــودة إيـــــران  ــال مــ ــحــ ــو الــ فـــمـــا هــ
للسوق الــدولــيــة، وهــي الــتــي تملك 
رابــــــع أكـــبـــر احـــتـــيـــاطـــي نــفــطــي فــي 
الــعــالــم، وثــانــي أكــبــر احتياطي من 

الغاز الطبيعي؟

10.65
أظهرت بيانات من وزارة 

الطاقة الروسية أمس األحد، 
تراجع إنتاج الباد من النفط 

إلى 10.65 مليون برميل يوميا 
في يوليو/تموز من 10.71 

مليون برميل يوميا في 
يونيو/حزيران.

28.6
قالت وزارة التخطيط 

املصرية، إن الباد تستهدف 
استيراد 28.6 مليون طن من 
النفط الخام والغاز الطبيعي 

املسال واملنتجات النفطية 
األخرى بقيمة نحو 16 مليار 
دوالر في املجمل خال السنة 

املالية 2016-2015.

الجزائر يزيد 
إنتاجه النفطي

قال مسؤول، تحفظ على 
نشر اسمه، في وزارة الطاقة 

الجزائرية أمس، إن باده  زادت 
إنتاج النفط الخام 32 ألف 

برميل يوميًا بعد بدء اإلنتاج 
بحقلني جديدين. وأكد املسؤول 
أن اإلنتاج زاد عندما بدأ حقل 
بئر سباع إنتاج 20 ألف برمل 

يوميًا، إضافة إلى 12 ألف برميل 
يوميًا من حقل بئر مسنة في 

منطقة حاسي مسعود.

إيران تحدث 
أسطولها الجوي

نقلت وكالة أنباء الجمهورية 
اإلسامية اإليرانية، عن 

مسؤول رفيع، لم تسمه، في 
قطاع الطيران قوله إن طهران 

تخطط لشراء 90 طائرة سنويًا 
من بوينغ وايرباص، لتحديث 
طائراتها فور رفع العقوبات 

الغربية املفروضة عليها.

الصين توسع 
التأمين الصحي

قال مجلس الوزراء الصيني 
أمس، إن الصني ستوسع 

التأمني الصحي ليشمل كل 
األمراض الخطيرة لكل سكان 

املدن والقرى بحلول نهاية العام 
في أحدث خطوة في إطار خطة 
إلصاح نظام للرعاية الصحية 

يثير سخطا عاما.
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ــــت  ــويـ ــ ــكـ ــ ــل ســـــــــــوق الـ ــ ــهــ ــ ــتــ ــ اســ
ــة تــــــــداوالت  ــيــ ــالــ لـــــــــــأوراق املــ
جلسات األسبوع أمس، على 
انخفاض في املؤشر السعري العام، 
مــن األسهم  للعديد  فــاتــر  أداء  وســط 
الــــتــــي تــــم الـــــتـــــداول عـــلـــيـــهـــا، وتـــدنـــي 
السيولة واملضاربات وجني األرباح. 
وأغلق املؤشر منخفضا 16.99 نقطة 

ليصل إلى 6236.7 نقطة.

انــــــــخــــــــفــــــــضــــــــت مـــــــــــؤشـــــــــــرات 
السعودية 279.75  البورصة 
نقطة، لتبلغ 8.818.52 نقطة، 
ويـــأتـــي   ،%3.07 ــفـــاض  انـــخـ بــنــســبــة 
ذلـــــك فــــي إطـــــــار هــــبــــوط الـــعـــديـــد مــن 

البورصات الخليجية.

قـــــــال الــــرئــــيــــس األوكـــــــرانـــــــي، 
بــاده  إن  بريشينكو،  بيترو 
»نــجــحــت فـــي خــفــض الــعــجــز 
الدفاع  كلفة  ارتفاع  رغم  امليزانية  في 
خــــــال الــــــحــــــرب«. وأوضــــــــح فــــي لــقــاء 
مــع صحيفة كــوريــر الــنــمــســاويــة، في 
أن »العجز في  أمــس،  عددها الصادر 
إلــى 30 مليار يــورو،  ص 

ّ
امليزانية تقل

بعد أن كان 150 مليار يورو في العام 
املــــاضــــي«، وهــــو مـــا يـــعـــادل 80% من 
العجز السنوي.وأضاف أن أهم نتائج 
ــار  ــعــ اإلصـــــــاحـــــــات »هـــــــو رخـــــــص أســ
الـــطـــاقـــة والـــعـــمـــل بـــأســـعـــار الــــســــوق، 
ــعـــويـــض خـــســـائـــر عـــمـــاء الــقــطــاع  وتـ
مؤكدًا  العامة«،  املوازنة  من  املصرفي 
أن الــقــطــاع املــصــرفــي أصــبــح »جــديــرًا 
انخفاض  أســبــاب  أكــثــر«.وعــن  بالثقة 
ــع الناتج  الــنــاتــج املــحــلــي، قـــال إن »ربـ

املحلي تحت االحتال الروسي«.

»ايفيميريدا  ذكــرت صحيفة 
تـــــــــــــــــون ســـــــيـــــــنـــــــتـــــــاكـــــــتـــــــون« 
الــيــونــانــيــة، أن أثــيــنــا كــانــت 
تــنــوي تطبيق خطة طــارئــة فــي حال 
اضطرت لقطيعة مع الجهات الدائنة، 
ــيــــم وإجــــــــراء  ــمـــل إجـــــــــــــراءات تــــأمــ تـــشـ
تحقيق في الفساد يستهدف شركات 
ــالـــت إن الــخــطــة وضــعــت  أملـــانـــيـــة. وقـ
»لزيادة كلفة القطيعة« على الدائنني. 
وأضافت الصحيفة نقا عن مصادر 
الــخــطــة تشمل  إن  قــولــهــا  حــكــومــيــة 
الــتــي تحتكر  تأميم شــركــة »أوبــــاب« 
في  خصخصتها  وتــمــت  املـــراهـــنـــات 
الـــطـــرق  ــدام  ــخــ ــتــ اســ ورســــــــوم   ،2013
الــســريــعــة وأكـــبـــر جــســر فـــي الـــبـــاد. 
وقال صندوق النقد في وقت سابق، 
إنه لن يشارك في خطة إنقاذ اليونان 
الــثــالــثــة، قــبــل أن تـــوافـــق أثــيــنــا على 

سلسلة إصاحات كاملة.

صنعاء ـ فاروق الكمالي

بعد أسبوعني من سيطرة »املقاومة 
الشعبية«على مدينة عدن )جنوب(، 
ــة  ــاديـ ــتـــصـ املـــلـــقـــبـــة بـــالـــعـــاصـــمـــة االقـ
الحوثيني  ميليشيات  مــن  وتحريرها  لليمن 
والرئيس املخلوع علي عبد الله صالح، بدأت 
الــحــيــاة تـــدب فــي املــديــنــة والــســكــان يــعــودون 
إلى أعمالهم وحياتهم الطبيعية رغم الدمار 

الكبير الذي لحق باملدينة.
وأكـــد مــصــدر فــي البنك املــركــزي اليمني فرع 
»الــعــربــي الــجــديــد«، أن فــرع البنك من  عـــدن، لـــ
األسبوع  ابــتــداًء من  أن يستأنف عمله  املقرر 
بــإدارة تابعة لحكومة نائب رئيس  الــجــاري، 
ــوزراء خــالــد بــحــاح.  ــ ــ الــجــمــهــوريــة ورئـــيـــس الـ
ــار املــصــدر إلـــى أن االســـتـــعـــدادات قائمة  وأشــ
الستئناف الــنــشــاط املــالــي واالقــتــصــادي في 

املدينة الجنوبية.
الصيانة تستهدف  أعــمــال  أن  املــصــدر  وذكـــر 
إصـــاح أضــــرار جـــراء املــعــارك الــتــي شهدتها 

املدينة خال األشهر الخمسة املاضية.
ــام بــحــاح بــزيــارة قــصــيــرة، أول أمـــس، إلــى  وقـ
عدن بعد أكثر من 4 أشهر من الحرب، وبعد 

أسابيع قليلة من تحرير مدينة عدن.
ــام بــهــا إلــى  ــارة الـــتـــي قــ ــزيــ ــال بـــحـــاح إن الــ ــ وقـ
الحكومة  لــعــودة  عـــدن جـــاءت تهيئة  مــديــنــة 
منصور  ربــه  عبد  الشرعي  للرئيس  التابعة 
هادي املوجود في السعودية حاليًا، ملمارسة 
مهامها ونشاطها من عدن واالطاع املباشر 
على األوضاع فيها ومتابعة األعمال اإلغاثية 
وإعادة الخدمات إلى كافة مديريات محافظة 
ــروع في  ــشــ ــاورة والــ ــجــ ــدن واملـــحـــافـــظـــات املــ عــ
وضع الخطط الازمة لعملية إعادة التأهيل 

واإلعمار.
ــاح أن الـــســـلـــطـــات املــحــلــيــة فــي  وأوضـــــــح بـــحـ
كافة  تــولــي  فــي  املعنية  الجهة  هــي  املحافظة 
املــلــفــات املتعلقة بــإعــادة الــحــيــاة والــخــدمــات 
على  وستعمل  شــؤونــهــا،  كــافــة  وإدارة  فيها 
املناطة  املــهــام  كــافــة  أجــل تحقيق  دعهما مــن 
اضطاع  أهمية  على  الحكومة  وتــشــدد  بها، 
ــة املـــحـــافـــظـــات  ــافــ ــــي كــ الـــســـلـــطـــات املـــحـــلـــيـــة فـ
بمسؤولياتها وضرورة تفعيل كافة األجهزة 
لها على مستوى عواصم  التابعة  والهيئات 

املحافظات واملديريات.
ومن جانبه، أكد رئيس مؤسسة موانئ خليج 

اليمن
المؤسسات االقتصادية 

تستأنف نشاطها في عدن

فرع البنك المركزي 
يستأنف عمله األسبوع 

الجاري

موانئ عدن 
جاهزة الستقبال السفن 

التجارية واإلغاثية

1011
اقتصاد

»العربي الجديد«، أن  لـ عــدن،  محمد امزربه، 
جميع املوانئ بمدينة عدن جاهزة الستقبال 
أي ســفــن تــجــاريــة وإغــاثــيــة. وقـــال امــزربــه إن 
املوانئ في عدن بما فيها مينائي الحاويات 
أي سفن  جــاهــزة الستقبال  واملــعــا  كالتكس 
ماحية، وأنها استقبلت خال الفترة املاضية 

عددًا من السفن اإلغاثية.
وأوضح امزربه أن قطاع املوانئ تضرر كغيره 
الحرب،  عــدن بفعل  العامة في  القطاعات  من 
القطاع  العاملني في هذا  لكنه قال إن جهود 

تمكنت من تجهيز املوانئ الستقبال السفن.
وحدثت انفراجة في أزمة املشتقات النفطية، 
وقالت شركة النفط اليمنية بعدن إن طوابير 
وأن  انتهت  البنزين  محطات  أمـــام  املــركــبــات 
الــرســمــي، حيث كانت  يــبــاع بالسعر  الــوقــود 
ـــ20 لــتــر بــنــزيــن ارتــفــعــت مــن 3 آالف  أســعــار الــ

إلــى 16 ألــف ريـــال. وأكـــد وزيـــر النقل اليمني 
أن فريقًا فنيًا  بــدر باسلمه، في وقــت سابق، 
إماراتيًا وصل إلى مطار عدن ويعمل إلعادة 
ــرت الــــحــــرب أغــلــب  ــ ــذي دمــ ــ تــشــغــيــل املــــطــــار الــ
صـــاالتـــه األســـاســـيـــة وبــــرج املـــراقـــبـــة فــيــمــا لم 

يصب األذى مدرج املطار.
وقــــــــال: »نــــقــــوم بـــالـــعـــمـــل مــــع الـــفـــريـــق الــفــنــي 
ببرج  للتشغيل  سريعة  بمعالجة  اإلمــاراتــي 
ــبــــوط الـــطـــائـــرات  ــبـــة مــتــنــقــل إلقــــــاع وهــ مـــراقـ
وســيــتــم تــوفــيــر ذلــــك خــــال يـــومـــني«، مــشــيــرًا 
إلــى جــاهــزيــة 3 مــوانــئ الستقبال السفن في 
عدن، هي ميناء املعا وميناء املنطقة الحرة 

وميناء العمال.
ومنذ تحرير ميناء عدن وصل إليه عدد من 
سفن اإلغاثة، أهمها سفينة من دولة اإلمارات 
الــعــربــيــة املــتــحــدة تــحــمــل عــلــى مــتــنــهــا مـــواد 
غــذائــيــة، إضـــافـــة إلـــى ســفــيــنــة تــابــعــة ملنظمة 
األغذية العاملية وتحمل على متنها 2400 طن 

من املواد الغذائية املتنوعة.
ــــوان،  ــلـ ــ ــان عـــــــــدن، مـــحـــمـــد عـ ــ ــكـ ــ وقـــــــــال أحـــــــد سـ
عودة  املواطنون  »يأمل  الجديد«:  »العربي  لـ
واألمنية  الخدمية  املؤسسات  لعمل  سريعة 
ــابــــت عــن  ــتــــي غــ وال ســـيـــمـــا أجــــهــــزة األمـــــــن الــ
املحافظة منذ بداية الحرب. ال توجد كهرباء 
وال مــيــاه واالتـــصـــاالت مقطوعة واالنــتــرنــت، 

واألهم تأمني األحياء من القناصة«.
وحسب التجار املحليني، فإن األســواق بدأت 
النازحني  مــن  كبير  عــدد  عـــودة  بعد  تنتعش 
إلى املناطق املحررة في كريتر وخــور مكسر 

واملعا والتواهي.
وأعــلــنــت قــيــادة املــديــنــة عــن إجـــــراءات عملية 
إلدارة املدينة وإعادة الخدمات وفي صدارتها 
كبير  لضرر  تعرضت  التي  واملــيــاه  الكهرباء 

نتيجة املعارك.
وأكد محافظ عدن نائف البكري، أن من أبرز 
األمــــــور الـــتـــي ســنــســعــى لـــهـــا، تــوفــيــر ظـــروف 
مناسبة لعودة النازحني إلى بيوتهم بما في 
ذلك إعادة التيار الكهربائي واملياه إلى هذه 

املناطق.
وأوضـــــح أن املــســؤولــيــة الــثــانــيــة الـــتـــي تقع 
على عاتقنا في السلطة املحلية وعلى عاتق 
العامة في كافة  الحياة  الجميع هي تطبيع 
مـــديـــريـــات مــديــنــة عــــدن وعـــــودة األمـــــور إلــى 
نصابها الطبيعي، وليثق الجميع هنا بأننا 
اإلســـراع  على  وسنعمل  جهدنا  كــل  سنبذل 

في هذه املهمة. وخصصت الحكومة اليمنية 
مــلــيــار ريـــال يمني )نــحــو 5 مــايــني دوالر(، 
إلعــادة الخدمات األساسية ملدينة عدن بما 
يؤّمن عودة أهاليها النازحني، وفقًا ملا صرح 

به مسؤول حكومي.
ــوزراء في  ــ ــ وأعـــلـــن بــحــاح عـــن عــــودة 4 مـــن الـ
الرياض  من  تعمل  التي  الشرعية  الحكومة 
مــن أجـــل إعــــادة الــخــدمــات األســاســيــة، حيث 
الــتــحــالــف  املــحــلــيــة ودول  الــســلــطــات  تـــبـــذل 

ــودًا مـــضـــنـــيـــة إلعـــــــــادة خـــدمـــتـــي املـــيـــاه  ــ ــهـ ــ جـ
والــكــهــربــاء لــســكــان املــديــنــة الــبــالــغ عــددهــم 
مــلــيــون شــخــص، نـــزح عـــدد كبير منهم إلــى 
املناطق التي تخضع لسيطرة املقاومة داخل 
عبر  إلـــى جيبوتي  نــزحــوا  واآلالف  املــديــنــة، 

البحر.
وأكــــــدت الــحــكــومــة أن عــــدن ســتــكــون املــركــز 
الــرئــيــســي لــإغــاثــة بــــداًل مــن جــيــبــوتــي التي 
كانت مركزًا إلغاثة اليمنيني منذ بدء عمليات 

ــهــــا ســتــقــوم  ــزم«، وقــــالــــت إنــ ــ ــحــ ــ »عــــاصــــفــــة الــ
املوجودين  الاجئني  نقل  إجـــراءات  بترتيب 
البحرية  في جيبوتي إلى عدن عبر املوانئ 
ــوانــــئ عــــدن،  ــة ملـــديـــنـــة عــــــدن، وهـــــي مــ ــثـــاثـ الـ
الحرة، وبلحاف في شبوة، والتي  واملنطقة 
باتت اآلن تعمل بشكل طبيعي وتحت إدارة 
بشكل  السفن  وتستقبل  الشرعية  الحكومة 
طــبــيــعــي، فـــي ظـــل حــمــايــة أمــنــيــة مـــن قـــوات 

الجيش بالتنسيق مع قوات التحالف.

بغداد ـ عبداهلل الثويني

كشف رئيس لجنة النزاهة في مجلس النواب 
الــعــراقــي طـــال الــزوبــعــي، فــي تــصــريــحــات لـ 
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«، عـــن تــقــاضــي مــســؤولــني 
عراقيني، من بينهم رئيسان سابقان للدولة، 

معاشات تقاعدية طائلة. 
وقــــال الـــزوبـــعـــي، إن املـــعـــاش الــشــهــري الـــذي 
غازي  األسبق،  الجمهورية  رئيس  يتقاضاه 
ــلـــيـــون ديـــنـــار  عـــجـــيـــل الـــــيـــــاور، يـــبـــلـــغ 100 مـ
فــيــمــا  عــــراقــــيــــة(،  دنـــانـــيـــر  )الـــــــــــدوالر= 1210 
جال  السابق،  الجمهورية  رئيس  يتقاضى 
ديــنــار شهريًا،  مــلــيــون   85 الــطــالــبــانــي مبلغ 

عمان ـ زيد الدبيسة

أيـــمـــن  األردن،  صـــنـــاعـــة  غــــرفــــة  رئــــيــــس  قــــــال 
»العربي الجديد«، إن االضطرابات  حتاحت، لـ
في املنطقة أدت إلى خسائر فادحة في قطاع 
الصناعة، الذي تعتمد إيراداته بشكل رئيسي 
ــادرات  عــلــى الـــتـــصـــديـــر، مــشــيــرًا إلــــى أن الــــصــ
1.4 مليار  انخفضت من  العراق  إلى  األردنية 
مــلــيــون دوالر خــال  إلـــى 800  دوالر ســنــويــًا، 

العام املاضي.
وبــحــســب بــيــانــات حــكــومــيــة، فــقــد انخفضت 
صــادرات عّمان إلى بغداد في الخمسة أشهر 
األولى من العام الحالي بنسبة 24%، ولكنها 
الحدود  إغــاق  بعد  أكبر  انخفاضا  ستشهد 
البرية. وأشار حتاحت إلى صعوبة التصدير 
إلـــى أوروبـــــا وتــركــيــا، بــعــد فــقــدان بــــاده خط 

الترانزيت الوحيد عبر األراضي السورية.
األردن مخاوفه  غــرفــة صناعة  رئــيــس  وأبـــدى 
عــام، والصناعة بشكل  االقتصاد بشكل  على 
خـــــاص، إذا مـــا طـــالـــت فـــتـــرة إغـــــاق الـــحـــدود 
مـــع الــــعــــراق، مـــا يــعــنــي خـــســـارة هــــذا الــســوق 

الجمعية  رئــيــس  أن  إلــــى  الـــزوبـــعـــي،  وأشـــــار 
الوطنية )البرملان( السابق، حاجم الحسني، 
يــتــقــاضــى راتـــبـــًا تــقــاعــديــًا يــبــلــغ 70 مــلــيــون 
ديــنــار شــهــريــًا، كــمــا يــتــقــاضــى نـــواب رؤســـاء 
تقاعدية  رواتــب  سابقون  وبرملان  جمهورية 
أن »هناك  املبالغ. وأضــاف  متقاربة من هــذه 
ما بني 400 و600 شخص أفراد حماية امنية 
كبيرة،  رواتـــب  يتقاضون  املسؤولني  لــهــؤالء 
الدولة  ميزانية  على  إضافيًا  عبئًا  ما يشكل 
التي تعاني أزمة اقتصادية حادة، مشيرًا في 
الوقت نفسه إلى أن لجنة النزاهة ستنظر في 

كل هذه الرواتب وإعادة تقييمها.
وتواجه املوازنة العراقية الحالية عجزًا حادًا 

األساسي وإغاق مصانع وتسريح العاملني 
ــّدر رجــل األعــمــال، حسن الــصــمــادي،  فيها. وقـ
خسائر  الــجــديــد«،  »العربي  لـ تصريحات  فــي 
الصناعيني األردنيني بسبب توقف التصدير 
مشيرًا  دوالر،  مليون   560 مــن  بأكثر  للعراق، 

إلى أن العديد من املصانع مهددة باإلغاق.
إنــه يملك مجموعة من عدة  وقــال الصمادي، 
بنسبة  العراقي  الــســوق  على  تعتمد  مصانع 
وخاصة  املتعددة،  منتجاتها  لتسويق   %60
واملـــواد  الــكــيــمــاويــة  واملــنــظــفــات  الباستيكية 
الــغــذائــيــة، وهـــي الــيــوم تــعــانــي بــســبــب إغــاق 
الحدود. وأشار إلى ارتفاع كلف التصدير إلى 
السوق العراقي من خال األراضي السعودية 
ــراءات األخـــرى  ــ ــ والــكــويــتــيــة، إضـــافـــة إلـــى اإلجـ
التي تحد من عمليات التصدير عبر الدولتني.

وأضــــــــاف، أن قــيــمــة صــــــــادرات مــصــانــعــه إلــى 
العراق تبلغ سنويا حوالى 28 مليون دوالر، 
وهــــي فـــي تــنــاقــص. وفــــي نــفــس الـــســـيـــاق، أكــد 
الجغبير،  فتحي  عــّمــان،  غــرفــة صناعة  عضو 
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«، أن مــصــانــع ومــشــاريــع  لـــ
كونها  اإلغــــاق،  إلــى  طريقها  فــي  استثمارية 
العراقي  السوق  على  األولــى  بالدرجة  تعتمد 
لتسويق منتجاتها، ولم يعد أمامها وجهات 
ــرى. واســتــبــعــد رئـــيـــس نــقــابــة  ــ ــ تــصــديــريــة أخـ
املــاحــة الــبــحــريــة فــي األردن، بــســام الــجــازي، 
إمكانية إنشاء خط بحري مباشر بني ميناء 

يبلغ نــحــو 21 مــلــيــار دوالر، فــي ظــل تــراجــع 
الحكومة  عليه  تعتمد  الـــذي  النفط  إيــــرادات 

في تغطية 95% من موازنتها.  
الــدولــي  وقـــال تقرير ســابــق لــصــنــدوق النقد 
إن ثغرات مالية واسعة ال تزال موجودة في 

والبصرة  أم قصر  ومــيــنــاءي  األردنــــي  العقبة 
العراقيني، وذلك لعدم وجود جدوى اقتصادية 

للتشغيل، والذي يحتاج إلى كلف طائلة.
»الــعــربــي الــجــديــد«، إن هناك  وقـــال الــجــازي لـــ
خــطــًا بــحــريــًا غــيــر مــبــاشــر يــخــدم الـــصـــادرات 
األردنية املتجهة إلى العراق، ولكنه يستغرق 
التي تتطلب  السلع  وقتا طويا، وال يناسب 
حــســاســيــتــهــا الـــوصـــول بــســرعــة إلــــى الــســوق 

العراقي، وخاصة املواد الغذائية.
وأشار إلى أنه يتم تجميع الحاويات األردنية 
وإرسالها إلى موانئ مجاورة، مثل جبل علي 
وجدة، ومن ثم إعادة شحنها إلى العراق، ما 
يؤخر وصولها، ذلك أن ميناء العقبة األردني 
ال يقع ضمن مسار الخطوط املاحية الكبيرة.

وأوضـــح الــجــازي أن نقل الــصــادرات األردنــيــة 
إلى العراق بحرًا يستغرق وقتًا أطول بحوالى 

10 أيام على األقل، مقارنة بنقلها برًا.
ــــاب الـــشـــاحـــنـــات  ــــحـ ــة أصـ ــابـ ــقـ ــيــــس نـ وقـــــــال رئــ
»الــعــربــي  األردنــــيــــة، مــحــمــد خــيــر الــــــــداوود، لـــ
ــه يـــتـــم حـــالـــيـــًا نـــقـــل الــــصــــادرات  ــ الــــجــــديــــد«، إنـ
ــريـــق األراضــــــي  ــى الــــعــــراق عــــن طـ ــ ــة إلـ ــ ــيـ ــ األردنـ
ــة، ولــــكــــن ال يــســمــح  ــيــ ــتــ ــكــــويــ ــة والــ ــعــــوديــ الــــســ
لـــلـــشـــاحـــنـــات األردنـــــــيـــــــة بـــــدخـــــول األراضـــــــــي 
الــــداوود أن كلف الشحن من  الــعــراقــيــة. وأكـــد 
خـــال الــطــريــق الــبــري ارتــفــعــت بنسبة ال تقل 
عـــن 35%، حــيــث تــبــلــغ حــالــيــا حـــوالـــى 2500 
دوالر عن كل شاحنة، الفتًا إلى تزايد خسائر 

الشاحنات بسبب االضطرابات في املنطقة.
ــدم ذكـــر  ــ ــلـــب عــ ــكـــومـــي أردنــــــــــي، طـ مــــســــؤول حـ
»العربي الجديد«، إن باده على  لـ اسمه، قال 
للوقوف  العراقي  الجانب  مع  اتصال مستمر 
البلدين، وكذلك  بــني  تــطــورات األوضـــاع  على 
للحدود بني  فتح جزئي  العمل على  إمكانية 

البلدين لتصريف الصادرات.

األرضــيــة  تمهيد  الحكومة  على  لــذا  الــعــراق، 
إلصاحات هيكلية متوسطة املدى، تستطيع 
بشكل  اقتصادية شاملة  إدارة سياسة  دعــم 

أفضل.
وكــان مجلس الــــوزراء، وافــق فــي 21 يوليو/

تــمــوز املـــاضـــي عــلــى تــخــفــيــض املــخــصــصــات 
الثاث  والرئاسات  العليا  للمناصب  املالية 
)الــدولــة والــــوزراء والــبــرملــان(، وقــرر أن يكون 
ــا يـــتـــقـــاضـــاه رئـــيـــســـا الــجــمــهــوريــة  ــدار مــ ــقــ مــ
رئيس  راتــب ومخصصات  بمقدار  والبرملان 

الوزراء.
وفي سياق متصل، قال النائب البرملاني عن 
الــقــوى العراقية أحمد الــجــبــوري، في  اتــحــاد 
تصريحات سابقة إن تحالفه اقترح تخفيض 
النفقات في السلك الدبلوماسي واملسؤولني، 
واستقطاع   ،%50 بنسبة  الــنــواب  فيهم  بمن 
نسبة 5% من الراتب الكلي لجميع العراقيني، 
بمن فيهم املتقاعدين كادخار إجباري يعاد 
لهم بعد تجاوز الباد أزمتها املالية، مشيرًا 
إلــــى أهــمــيــة املـــقـــتـــرح فـــي ظـــل تـــدنـــي أســعــار 
الـــنـــفـــط الـــعـــاملـــيـــة، وحــــاجــــة الــــدولــــة لــتــغــطــيــة 
نفقات الحرب على تنظيم الدولة اإلسامية 

»داعش«، ومن أجل دعم خزينة الدولة.
وكان رئيس البرملان سليم الجبوري، قد أكد 
أن  املــاضــي،  األول  ديسمبر/كانون  في شهر 
البرملان لن يسمح باملساس برواتب املوظفني 
في  للمشاركة  الجميع  داعــيــا  وتخفيضها، 
دعـــم املـــوازنـــة نــظــرا لــأزمــة املــالــيــة الــتــي تمر 
بــهــا الــبــاد بــســبــب انــخــفــاض أســعــار النفط 

العاملية.
البرملانية  املالية  اللجنة  عضو  حمل  بــدوره 
»العربي  لـــ  فــي تصريحات  الــجــبــوري،  هيثم 
الـــجـــديـــد »، الـــحـــكـــومـــة املـــركـــزيـــة فــــي بـــغـــداد 
مسؤولية األزمــة االقتصادية وهدر األمــوال، 
في ظل سوء التخطيط واإلدارة غير الرشيدة 

ملقدرات وثروات الباد.

االضطرابات ُتكبّد صناعة األردن معاشات طائلة لمسؤولين متقاعدين في العراق
560 مليون دوالر

بورصة

ميزانية

الستئناف  عدن،  في  واالقتصادية  المالية  المؤسسات  تأهبت 
للرئيس  التابعة  بحاح،  خالد  حكومة  مع  بالتنسيق  عملها 
لـ»العربي  بالمدينة  مسؤولون  وأكد  هادي،  منصور  ربه  عبد  لليمن  الشرعي 

الجديد«، أن البنك المركزي والموانئ وباقي المؤسسات أصبحت جاهزة للعمل

تحقيق

407
أعلنت املديرية العامة 

للجوازات في السعودية في 
بيان صحافي أمس، أن عدد 

العمال اليمنيني الذين صححوا 
أوضاعهم في الباد بلغ 

نحو 407 آالف يمني.

مشاريع طاقة إيرانية 
جديدة في الخليج

مصر تقترض 
لتمويل عجز موازنتها

قطر مهتّمة بشراء 
أصول صندوق 

استثماري في ماليزيا

القاهرة ـ العربي الجديد

طــــرح الــبــنــك املـــركـــزي املـــصـــري، أمـــس، 
»أذون خزانة« بقيمة 7 مليارات جنيه 
وزارة  عــن  نيابة  دوالر(،  مــايــني   905(
ــيـــان عــلــى  ــال الـــبـــنـــك، فــــي بـ ــ املـــالـــيـــة. وقــ
موقعه الرسمي، إن قيمة الطرح األول 
جنيه  مليار   2.5 تبلغ  الــخــزانــة  ألذون 
يــومــًا،   91 ألجــــل  دوالر(  مــلــيــون   323(
 4.5 الــثــانــي  الــطــرح  قيمة  تبلغ  بينما 
دوالر(  مــلــيــون   582( جــنــيــه  مـــلـــيـــارات 
ألجـــل 266 يــومــًا. وتــعــد أذون الــخــزانــة 
قــصــيــرة  مـــالـــيـــة  أوراق  عـــبـــر  قــــروضــــًا 

األجل، بمدة تتراوح بني 3 و6 أشهر
وتواجه مصر أزمة مالية خانقة عقب 
االضـــطـــرابـــات األمــنــيــة الــتــي صاحبت 
االنـــــــقـــــــاب الــــعــــســــكــــري الــــــــــذي أطــــــاح 
في  مــرســي  محمد  املنتخب  بالرئيس 
3 يوليو/تموز عام 2013، ما أدى إلى 
تــفــاقــم عــجــز املـــوازنـــة، األمـــر الـــذي دفــع 
الحكومة إلى مواجهته عبر االقتراض 
وإجــــــــــراءات تــقــشــفــيــة، مــنــهــا تــقــلــيــص 
دعــم الوقود بقيمة 39 مليار جنيه )5 
مليار جنيه   100 مــن  دوالر(  مــلــيــارات 
مــلــيــار   61 إلــــى  دوالر(،  مــلــيــار   12.8(

جنيه )7.8 مليارات دوالر(، أي بنسبة 
املـــســـاعـــدات  تــفــلــح  ــم  ــ تــــراجــــع 39%. ولـ
مليار   36 مــن  أكــثــر  البالغة  الخليجية 
املـــاضـــيـــني، في  الــعــامــني  دوالر، خــــال 
الحد مــن عجز املــوازنــة. وكــانــت وزارة 
املالية توقعت بلوغ العجز في املوازنة 
الــعــامــة لـــلـــدولـــة، بــنــهــايــة الـــعـــام املــالــي 
مليار   251 إلـــى   ،2016/2015 الــجــاري 

جنيه )32 مليار دوالر(.
ــر الـــرئـــيـــس املــــصــــري، عــبــدالــفــتــاح  ــ وأقــ
الـــســـيـــســـي، الـــشـــهـــر املــــاضــــي، املــــوازنــــة 
العامة للعام املالي الجاري، التي وافق 
عليها مجلس الوزراء، وذلك بعد إجراء 
تعديات على مشروع املوازنة، أهمها 
إلــى 8.9%، بعد  املتوقع  العجز  خفض 
املواد  اإلنفاق وتقليص دعم  تخفيض 
البترولية. ويبدأ العام املالي في مصر 
كما  كــل ســنــة.  مــن  يوليو/تموز  مطلع 
تريليوني جنيه  املحلي  الدين  تجاوز 
ــرة فــــي تــــاريــــخ مــــصــــر، حــســب  ــ ألول مــ
ــــزي. وتـــســـتـــديـــن وزارة  ــركـ ــ املـ املــــصــــرف 
املـــالـــيـــة املـــصـــريـــة، عـــن طـــريـــق ســنــدات 
وأذونـــات الخزانة على آجــال مختلفة، 
البنوك  وتــعــد  املـــوازنـــة،  عــجــز  لتمويل 

الحكومية أكبر املشترين لها.

ــدر أمـــس  ــ ــقـــريـــر اقــــتــــصــــادي، صــ ــال تـ ــ قــ
فـــي دبـــــي، إن ســــوق مـــشـــاريـــع الــطــاقــة 
اإليــــــرانــــــي يــــقــــدم فــــرصــــًا لـــاســـتـــثـــمـــار 
تــصــل قــيــمــتــهــا إلــــى 167 مــلــيــار دوالر 
لــلــشــركــات اإلقــلــيــمــيــة والـــدولـــيـــة، منها 
مـــشـــروع ضــخــم فـــي جـــزيـــرة بالخليج 
الــعــربــي، فــي وقــت تستعد فيه طهران 
لرفع العقوبات عنها بعد االتفاق حول 

برنامجها النووي مع الغرب.
ــادر عـــن شــركــة  وأضـــــاف الــتــقــريــر الـــصـ
ــع )شـــــركـــــة خـــاصـــة  ــاريـ ــمـــشـ ــلـ »مـــــيـــــد« لـ
التجارية  األعمال  تطوير  أدوات  توفر 
ــه يــوجــد حــوالــي  وتــحــلــيــل الـــســـوق(، أنـ
النفط  في قطاعات  197 مشروع طاقة 
والصناعة  والبتروكيمياويات  والغاز 
ــا مــخــطــط لــهــا أو قيد  والـــخـــدمـــات، إمــ
اإلنشاء في إيران، وهو رقم من املتوقع 
له أن يتضاعف في ظل رفع العقوبات 
بشكل تــدريــجــي. وأضـــاف الــتــقــريــر، أن 
قــطــاع  فـــي  املستقبلية  املــشــاريــع  أكــبــر 
الــطــاقــة اإليـــرانـــي، هــو مــشــروع تطوير 
حقل غــاز »كيش« )جــزيــرة إيرانية في 
بنحو  تــقــدر  بقيمة  الــعــربــي(،  الخليج 

مـــشـــروع  يـــلـــيـــه  دوالر،  ــيــــارات  ــلــ مــ  4.5
إيــران،  غــرب  »أناهيتا«،  النفط  مصفاة 
ـــ3.2 مـــلـــيـــارات دوالر.  ــ وتـــقـــدر قــيــمــتــه بــ
وذكــر التقرير، أن قيمة مشاريع قطاع 
الــغــاز املــخــطــط لــهــا، أو تــحــت اإلنــشــاء، 
دوالر،  مليار   88 بنحو  األكــبــر  تعتبر 
حوالى  تبلغ  بقيمة  النفط  قطاع  يليه 
املــشــاريــع  بـــني  ومــــن  مــلــيــار دوالر.   47
مــشــروع  األخــــرى،  الــكــبــرى  املستقبلية 
مجمع »ناكلو« لأملنيوم، بقيمة تقدر 
ومـــشـــروع  دوالر،  مـــلـــيـــارات   3 بــنــحــو 
محطة نفط »جــاســك« )جــنــوب إيـــران( 

بقيمة 2.5 مليار دوالر.
وقــــال »أيــــد جــيــمــس«، مــديــر املــحــتــوى 
للمشاريع،  مــيــد  شــركــة  فــي  والتحليل 
»تـــمـــثـــل إيــــــــران أرضــــــا خــصــبــة مــلــيــئــة 
بــــالــــفــــرص ملــــشــــاريــــع الـــــطـــــاقـــــة. يـــذكـــر 
الـــعـــربـــي،  الــخــلــيــج  دول  مــــن  عــــــددًا  أن 
ــمـــان، تــســعــى إلــى  ــارات وُعـ ــ ومــنــهــا اإلمــ
تــعــزيــز الــتــعــاون االقـــتـــصـــادي وزيــــادة 
االســتــثــمــارات املــتــبــادلــة مــع إيــــران في 

الفترة املقبلة.
)العربي الجديد، األناضول(

قال رئيس وزراء ماليزيا، نجيب عبد 
الرزاق، إن قطر والصني أبدتا اهتماما 
بــــأصــــول صــــنــــدوق »وان.ام.دي.بــــــــــــــــي« 

للتنمية املثقل بالديون.
أمــس،  املاليزية،  برناما  وكــالــة  ونقلت 
عــن نجيب قــولــه، إن أمــيــر قطر الشيخ 
ــار إلـــى أن  تــمــيــم بـــن حــمــد آل ثــانــي أشــ
جــهــاز قــطــر لــاســتــثــمــار حــريــص على 
التعرف على أصــول الصندوق وشراء 
والـــتـــقـــى  مـــشـــاريـــعـــه.  أحـــــد  فــــي  أراض 
ــا يــــــوم الــجــمــعــة  ــزيـ ــيـ ــالـ ــــي مـ اإلثـــــنـــــان فـ
املـــــاضـــــي. ويــــهــــدف الــــصــــنــــدوق، وهـــو 
مــحــور تــحــقــيــقــات مــالــيــة لــبــيــع أصـــول 
خـــاصـــة بــوحــدتــه لــلــكــهــربــاء، وحــقــوق 
ــــي مـــــشـــــروعـــــات عـــقـــاريـــة  ــر فــ ــويــ ــطــ ــتــ الــ
ضخمة. وقــال نجيب إن سفير الصني 
لـــدى مــالــيــزيــا عــّبــر عـــن اهــتــمــام بـــاده 

بالصندوق.
ويــــخــــطــــط الـــــصـــــنـــــدوق الــــــــــذي يــــــرأس 
لتقليص  االستشاري،  مجلسه  نجيب 
البالغة 11 مليار دوالر. وقالت  ديونه 

مصادر في يونيو/حزيران املاضي إن 
قد  14 محطة كهرباء  يملك  الصندوق 
تصل قيمتها لنحو 18 مليار رنجيت 

)4.73 مليارات دوالر(.
وتسعى قطر إلى توسيع استثماراتها 
الــخــارجــيــة فـــي ظـــل تــطــور اقــتــصــادهــا 
وزيادة فوائضها املالية بشكل ملحوظ 

في السنوات األخيرة.
الــتــنــمــوي  الــتــخــطــيــط  وزارة  وذكـــــــرت 
واإلحــــصــــاء فـــي قــطــر الــشــهــر املــاضــي، 
أن مــســتــوى الــنــاتــج املــحــلــي اإلجــمــالــي 
لـــلـــدولـــة تـــضـــاعـــف 6 مــــــرات خـــــال 10 
أعـــــــوام، لــيــصــل إلــــى 735 مــلــيــار ريـــال 
)201.3 مليار دوالر( عام 2013، مقابل 
دوالر(  مــلــيــار   31.5( ريـــال  مــلــيــار   115
الــنــاتــج  قــيــمــة  وارتــــفــــعــــت   .2004 عـــــام 
ــالــــي الـــحـــقـــيـــقـــي بــســنــة  ــمــ ــلـــي اإلجــ املـــحـ
الـــجـــديـــدة 2013، بــحــوالــى 3  األســـــاس 
بمتوسط  ذاتها  الفترة  أضعاف خــال 

معدل نمو سنوي قدره %12.
)العربي الجديد، رويترز(

زيادة الحركة التجارية 
واإلغاثية في ميناء 
عدن )فرانس برس(

معاشات 
المسؤولين 
تزيد أعباء 
االقتصاد 
العراقي 
العليل 
)فرانس برس(

قال وزير النفط اإليراني 
بيجن زنغنه، في 

تصريحات أمس، إن 
بالده تتوقع أن يرتفع 

إنتاج النفط بمقدار 
500 ألف برميل يوميًا 
فور رفع العقوبات، 

وبواقع مليون برميل 
في غضون أشهر. 

وقال زنغنه، إن إنتاج 
الخام اإليراني نزل نحو 

مليون برميل يوميًا من 
حوالي 4 ماليين برميل 

بسبب العقوبات.
وأضاف »سنعود إلى 

مستوى 3.8 و3.9 
ماليين برميل في 

غضون األشهر القليلة 
المقبلة«.

نفط

لجنة النزاهة تعيد النظر 
في رواتب المسؤولين 

المتقاعدين

جاءت الصناعة ضمن 
قائمة أكثر القطاعات 

تضررًا في األردن 
من االضطرابات في 

المنطقة، وقّدر رجال 
أعمال خسائر القطاع 
بنحو 560 مليون دوالر

مصانع مهّددة 
باإلغالق لتوقف 

الصادرات إلى العراق

من أرجاء الوطن

تقريرتقرير
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التقارير
الطبيّة
المزّورة

ــام الــطــبــيــب  بــمــهــمــتــه بـــصـــدق، ويــضــيــف »إذا قــ
بــكــتــابــة مــعــلــومــة غــيــر مـــوجـــودة لـــدى الشخص 
ــاب، فــــإنــــه يـــقـــع بـــفـــعـــل يـــتـــنـــافـــى كـــلـــيـــا مــع  ــ ــــصـ املـ
األخــاقــيــات بشكل  ومــع  الطب  أخاقيات مهنة 
عــــام، ويــتــعــارض مــع الــقــَســم الــطــبــي، ويــتــوجــب 
في هذه الحالة إعــادة تأهيل الطبيب و تلقينه 

أخاقيات املهنة«.
ــر الــصــحــة ونــقــيــب األطــبــاء  ــار وزيــ وبــــــدوره، أشــ
إلى وجود  العبادي،  السابق ممدوح  األردنيني 
أطـــبـــاء ضـــحـــوا بــحــيــاتــهــم ووقـــتـــهـــم وأطــفــالــهــم 
ــا كـــشـــف عــنــه  ــ ــة، مـــرجـــعـــا مـ ــيــ ــانــ ــســ لـــخـــدمـــة اإلنــ
التحقيق إلى عدم وجود طريقة يتم من خالها 
فحص أخاقيات املتقدمني إلى كلية الطب على 

حد قوله.
وأوضح العبادي أن محاسبة الطبيب املخالف 
مكافحة  وهيئة  والنقابة  القضاء  قبل  مــن  تتم 
املوضوعات، مضيفا  بهذه  تحقق  التي  الفساد 
فــي الــوقــت ذاتـــه، أن سلطتي الــدولــة والنقابة ال 

تــســتــطــيــعــان مــحــو كــافــة 
ــتـــجـــاوزات تــمــامــا، لكن  الـ
تـــعـــمـــان عـــلـــى »تــجــفــيــف 
الــكــثــيــر مــــن مـــنـــابـــع هـــذه 
ــدا  ــ ــؤكـ ــ الــــــتــــــصــــــرفــــــات«، مـ
عـــلـــى ضـــــــرورة أال يــكــون 
ــــاج بــــوضــــع الــــــرأس  ــعـ ــ الـ
ــرمـــل وتـــــرك األمــــور  فـــي الـ
تسير على مــا هــي عليه، 
بل بمتابعتها يوميا في 
الـــقـــوانـــني والــتــشــريــعــات 
والــعــقــوبــات واســتــحــداث 

ما يائمها«.
ــة  ــ ــيــ ــ ــامــ ــ ــحــ ــ وشـــــــــــــــــــــددت املــ
ــاط عـــلـــى ضــــــرورة  ــيــ ــخــ الــ

وجـــــود رقـــابـــة حــقــيــقــيــة عــلــى أقـــســـام الـــطـــوارئ 
الطبية،  للتقارير  إصــدارهــا  عند  واملستشفيات 
وتحقيق نــوع من تنظيم هــذا القطاع، حتى لو 
اضطر األمر إلى زيادة الكادر، مبينة أن الطبيب 
يواجه جرم إصدار تقارير مصدقة كاذبة يعاقب 
إصــداره  عند  العقوبات،  قانون  بموجب  عليها 

لهذه التقارير.
ــم 266 مــــن قــــانــــون الــعــقــوبــات  ــ تـــنـــص املـــــــادة رقـ
األردنــي على أن من أقدم حال ممارسته وظيفة 
عامة أو خدمة عامة أو مهنة طبية أو صحية أو 
أية جهة أخرى على إعطاء مصدقة كاذبة معدة 
لكي تقدم إلى السلطات العامة أو من شأنها أن 
غير مشروعة  منفعة  غيره  إلــى  أو  لنفسه  تجر 
أو تــلــحــق الـــضـــرر بــمــصــالــح أحـــد الـــنـــاس، ومــن 
اختلق بانتحاله اسم أحد األشخاص املذكورين 
أو استعملها، يعاقب  أو زور تلك املصدقة  آنفًا 
بالحبس من  ثاثة أشهر إلى سنة. وإذا كانت 
التقارير املصدقة الكاذبة قد أعدت لتبرر اإلعفاء 
من خدمة عامه أو لتبرز أمام القضاء فا ينقص 
الحبس عن ستة أشهر، وفي الحالة األخيرة ال 
أو  املخففة  األســبــاب  استعمال  للمحكمة  يجوز 
الجريمة  ارتكب هذه  العقوبة. وإذا  وقف تنفيذ 
أحد الناس خاف من ذكر في ما سبق فيعاقب 

بالحبس مدة ال تزيد عن ستة أشهر.

1213
تحقيقات

قامت معّدة التحقيق بتصديق أربعة تقارير طبية كاذبة في نقابة األطباء، تفيد التقارير 
بوقوع اعتداء على معّدة التحقيق، وُدفــع مبلغ قدره 12 دينارًا أردنيًا )17 دوالرًا أميركيًا 
لتقارب  التقرير  الذي يصادق على  املوظف  ولم يكترث  األربعة(،  التقارير  مقابل تصديق 
تواريخ استصدار التقارير للشخص نفسه أو اختالف العمر للشخص نفسه في كل واحد 
منها، بعد ذلك توجهت معّدة التحقيق إلى مديرية صحة العاصمة عّمان التي صادقت على 

التقارير الكاذبة بعد ختم النقابة من دون إلقاء نظرة على مضمونها.
الــواردة في  املعلومات  إنها »ال تصادق على  بالقول  بالرد على ذلك  الصحة  اكتفت وزارة 
التقرير، وإنما تصادق على أن الجهة التي منحته مرخصة من قبل الوزارة، أما املعلومات 

الواردة في التقرير الطبي فتتحمل مسؤوليتها الجهة املانحة له«.
موقع  قبل  مــن  املــقــدم  املعلومة  على  الحصول  على طلب حــق  الصحة  وزارة  رد  وبحسب 
وجريدة »العربي الجديد«، فإنها لم تستقبل شكاوى تتعلق ببيع أطباء تقارير كاذبة منذ 
عام 2010 إلى تاريخ كتاب الرد املوافق 24 مايو/أيار 2015، وردت الــوزارة عن استفسار 
من  للتأكد  واملستشفيات  الصحية  املراكز  على  الـــوزارة  قبل  من  التفتيشية  اللجان  حــول 
»اللجان تشكل وفقا  بالقول:  األمــر،  أو تصحيح أوضــاع سابقة تخص  بالقانون  التزامها 
قاسم  الـــوزارة  في  الصحية  واملؤسسات  املهن  ترخيص  مديرية  وقــال مسؤول  للحاجة«. 
»العربي الجديد«: »ماليني من املراجعني يستصدرون تقارير طبية، ونحن كوزارة  رحاحلة لـ
ال نستطيع متابعتهم يوميًا ومالحقتهم، لكننا لن نتهاون في حال وصلتنا شكاوى عن 
الطبيب  وتحويل  بطرقنا  التقارير  من  للتحقق  مستعدون  ونحن  الفعل،  بهذا  أطباء  قيام 

للنائب العام والقضاء حال ثبت تزيفه الحقائق بالتقرير«.
وتتمثل رقابة وزارة الصحة بالتفتيش الدوري لضمان االلتزام بشروط الترخيص املمنوحة 
واملتطلبات الفنية للمؤسسة املرخصة، والتفتيش على املؤسسات الصحية غير املرخصة، 
لتالفي  السابقة  الــزيــارات  فــي  التوصيات  تنفيذ  مــن  للتأكد  التفتيش  متابعة  إلــى  إضــافــة 
املخالفات وتصويب األوضاع والتفتيش بناء على شكاوى مقدمة بحق أي من املؤسسات 

الصحية في القطاع الخاص أو على املزاولني للمهن الصحية«، بحسب كتاب الرد.
التي  الحقائق  على  للرد  األردنــيــني  األطــبــاء  نقابة  إلــى  مكتوبا  طلبا  التحقيق  كاتبة  قدمت 
كشفها التحقيق، وبعد وقت طويل من االتصال مع نقيب األطباء الدكتور هاشم أبو حسان، 
النقابة وطلب منها الحضور لعرض  التحقيق اتصاال من  وتقديم االستدعاء تلقت معّدة 
النقابة، واالتفاق على موعد ألخذ ردهم إزاء مسؤوليتهم من  استفساراتها على مجلس 

قيام أطباء ببيع تقارير ودور اللجان التفتيشية.
أسماء  البداية  في  طلبا  األردنــيــني،  األطباء  نقابة  من مجلس  باثنني  التحقيق  معدة  التقت 
األطباء والوثائق، رفضت معدة التحقيق التزاما بأخالقيات املهنة، مما جعلهم يقولون: »ان 
التسجيل  إلــى  باإلضافة  كاذبة سنجيب،  تقارير  منحوكم  ممن  األطباء  أسماء  أعطيتينا 

الخاص باألمر، وإن لم يكن فإن التحقيق كذب وغير حقيقي وتشويه للجسم الطبي«.
الجديد«:  »العربي  لـ األطباء قال  الطبيب باسم كسواني عضو مجلس نقابة  أحدهما وهو 
الطبي األردنــي سنقاضيه، وخاصة الصحف واملــواقــع غير  الجسم  »كــل من يتعدى على 
األردنية«. وقد رفضا اإلدالء بادعاءاتهما أمام الكاميرا ، ونحتفظ بالتسجيل الصوتي الذي 

ورد به هذا الرد.
الخياط بالقول إن سهولة الحصول على تقارير طبية مــزورة، تساعد  تعلق املحامية لني 
على فتح املجال لغايات االفتراء على األشخاص، فيما شدد كل من الطبيبني العبد الالت 
والقطاونة على ضرورة توخي األطباء الصدق واملوضوعية، وتحمل نتائج أية شهادة كاذبة.

3 دنانير للتصديق الطبي
عمان ـ هبة أبو طه

لم يتبادر إلــى ذهــن املــواطــن األردنــي 
حمزة )اسم مستعار(، أن يقع في فخ 
مصيدة نصبها لغيره، وأالعيب كان 
يمارسها على أبرياء لم يقترفوا ذنبا، إذ اعتاد 
إلى  القانوني على خصومه، مستندا  االحتيال 
غطاء طبي رسمي، يضمن له النجاة من أفعاله.

فــي كــل مـــرة يــحــتــاج حــمــزة إلـــى غــطــاء ألفــعــالــه، 
يلجأ إلــى أحــد األطــبــاء ذوي الــقــرابــة، للحصول 
على تقرير طبي، يمكنه من تحويل من يعتدي 
عليهم إلى متهمني بدال من أن يكونوا ضحايا 
خصومه  يجبر  مــا  معهم،  مشاجرته  أو  خافه 
على التفاوض معه إلسقاط حقه في التقاضي، 
يقول حمزة الذي احترف تزوير التقارير الطبية 
»العربي الجديد«: »الطريقة األخرى للحصول  لـ
عــلــى الــتــقــريــر الـــكـــاذب، دفـــع مــقــابــل مـــادي ملركز 
صــحــي أو طــبــيــب فـــي مــشــفــى، حــتــى يــتــم إقـــرار 
املــقــابــل بــحــســب حــجــم األذى الــــذي أود إلــحــاقــه 
بآخرين، هذا األمر كاف إلنقاذي من أي مشكلة«.
اعــتــاد حــمــزة الــتــشــاجــر، بــعــد اكــتــشــافــه وسيلة 
أصبح  التي  واملـــزورة،  الكاذبة  الطبية  التقارير 
لــة  يــســتــخــدمــهــا بــكــثــرة لــيــخــرج هـــو مـــن املــســاء
»الـــعـــربـــي  الـــقـــانـــونـــيـــة بـــبـــســـاطـــة، كـــمـــا كـــشـــف لــــ
الجديد«. بعد كل مشاجرة يجلب حمزة تقريرًا 
طبيًا يتضمن معلومات كاذبة ليضع املشتكي 
التنازل عــن حقه،  أو  السجن  إمــا  أمــام خيارين، 
ويــضــيــف »شــكــوى مــقــابــل شــكــوى، كــنــت أحقق 
غايتي، لم أشعر بالضرر واألذى حتى أمسيت 
بتقرير  مــهــددًا  أصبحت  إذ  عليه،  مجنيا  يــومــا 
ــنـــي وبــكــى  ــربـ ــادلـــة »ضـ ــعـ طـــبـــي كــــــاذب ضـــمـــن مـ

سبقني واشتكى«.
ــاالت وثــقــهــا التحقيق  حــمــزة واحـــد مــن أربـــع حـ
ملتضررين من تقارير كاذبة ومــزورة في عمان 
وبلدة الشونة )تبعد عن عمان 35 كلم(. يكشف 
هـــذا الــتــحــقــيــق االســتــقــصــائــي، عــن خـــرق أطــبــاء 
أردنـــيـــني لــلــدســتــور الــطــبــي األردنــــــي وقــانــونــي 
تقارير  بــإعــطــاء  الصحة  ووزارة  األطــبــاء  نقابة 
طبية )يطلق عليها باملحكمة شهادة طبيب أو 
مصدقة( تتضمن معلومات كاذبة ومــزورة من 
شأنها اإليقاع بأبرياء، والتسبب بضياع حقوق 
آخــريــن، مقابل مبالغ مــاديــة، يحدث ذلــك وسط 
غياب الرقابة على األطباء من قبل نقابة األطباء 
شــكــوى  الـــجـــهـــتـــني  وانــــتــــظــــار  الـــصـــحـــة  ووزارة 
املــواطــنــني املــتــضــرريــن، لــلــتــحــرك نــحــو ماحقة 
األطباء الذين يمتهنون تزوير الحقائق ببيعهم 

مثل هذه التقارير.

سوق التقارير الطبية المزورة
يــمــكــن تــعــريــف الــتــقــريــر الــطــبــي الــقــضــائــي بأنه 
ــاء عـــمـــومـــًا،  ــ ــبـ ــ شــــهــــادة خـــطـــيـــة تــــصــــدر عــــن األطـ
بــصــورة خــاصــة، وتتضمن  الــشــرعــي  والطبيب 
لها  التي يتوصل  املعلومات واملــدلــوالت  جميع 
الطبيب بعد املعاينة الطبية في أي موضوع له 
والقضائية،  التحقيقية  الجهات  تخص  عاقة 
»الــعــربــي الــجــديــد« الطبيب  بــحــســب مـــا قــالــه لـــ

باملركز الوطني للطب الشرعي همام قطاونة.
يتابع قطاونة: »ال بد من التوضيح أن كل شهادة 
مصدقة أوتقرير طبي قد يصبح قضائيا، حتى 
لو وضع أعاه، عبارة تقرير طبي غير قضائي 
أو  الطبية  االســتــشــارات  أو  لغايات عاجية  أي 
حتى اإلجـــازات املرضية، إذ تعد كلها شهادات 
خطية صدرت عن طبيب مرخص لديه ترخيص 
ــادة بــحــالــة صحية  مـــزاولـــة مــهــنــة، وتــتــضــمــن إفــ
ملريض ما سبق معاينته والكشف عليه من قبل 
الجهات  تعتمد  أن  املــمــكــن  ومـــن  ــه،  ذاتــ الطبيب 
ليصبح قضائيا خافا  التقرير  ذلك  القضائية 
للغاية التي صدر من أجلها، إذا ما ارتأت ذلك«.

اخـــتـــارت »الــعــربــي الــجــديــد« 20 مــركــزًا وعــيــادة 
طبية بشكل عشوائي من عدة مدن باألردن هي 
الـــزرقـــاء )تــبــعــد 45 كيلومترا  الــعــاصــمــة عــمــان، 
شــرق عــمــان(، الرصيفة )مدينة أردنــيــة تقع في 
محافظة الزرقاء(، والفحيص )تتوسط مدينتي 
أقــل من 13  املدينتني  عّمان والسلط وتبعد عن 
كلم(، تمت زيارة املراكز من قبل معدة التحقيق، 
ــــاذب، عبر  مــدعــيــة حــاجــتــهــا إلـــى تــقــريــر طــبــي كـ
الكاميرا السرية وثقت »العربي الجديد« إصدار 
65% مـــن الــعــيــنــة، تـــقـــاريـــر قــضــائــيــة قــانــونــيــة 

تضمنت معلومات مصدقة كاذبة مقابل مبالغ 
مالية تراوحت بني )5-20( دينارا أردنيا، بينما 
الـــتـــي تتحفظ  الــعــيــنــة  مـــن جـــهـــات  وافـــــق %15 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« عــلــى أســمــائــهــا، عــلــى بيع  
التحقيق  مــعــّدة  تكمل  لــم  فيما  كـــاذبـــة،  تــقــاريــر 
الشراء، في مقابل رفض 20% من هذه الجهات 

بيع مثل هذه التقارير الطبية.
يـــكـــشـــف اســـتـــبـــيـــان غـــيـــر عـــلـــمـــي أعــــــد لــصــالــح 
الــتــحــقــيــق، بـــمـــشـــاركـــة 100 شـــخـــص مــــن عــيــنــة 
عــشــوائــيــة، شــــراء 72%مـــــن املــســتــطــلــعــة آراؤهــــم 
ــة، تــم تــقــديــم %49  ــاذبـ تــقــاريــر طــبــيــة مــــزورة وكـ
القضاء مقابل 18% منها تم تقديمه  إلى  منها 
إلــى مكان عمل األشــخــاص املستطلعني، و%33 

قدمت إلى الجامعات.

تضليل الطب الشرعي
ــاء الـــذيـــن تــمــت زيـــارتـــهـــم، في  ــبــ لـــم يـــتـــردد األطــ
كتابة تقارير طبية كاذبة، طاملا تم االتفاق على 
لكن بعض هؤالء  التقرير،  لبيع  املطلوب  املبلغ 
ــاء خــشــوا مـــن افــتــضــاح أمـــرهـــم فــحــاولــوا  ــبـ األطـ
يصعب  بــإصــابــات  الطبية  شــهــاداتــهــم  تضمني 
على الطبيب الشرعي التأكد من حدوثها بسبب 
الفترة التي يستغرقها ملف القضية باملحكمة، 
إلى حني إرساله إلى الطبيب الشرعي الذي يقوم 
بــدوره بإصدار تقريره القطعي باالعتماد على 
الــتــقــريــر الــطــبــي األولــــي الـــذي يمكن شــــراؤه من 
الجهات السالف ذكرها )األطباء واملستشفيات 

واملراكز الصحية(.
الزمنية  الفترة  هي  بأنها  التعطيل  مــدة  تعرف 
التي تحتاج إليها اإلصابة للوصول إلى مرحلة 
الشفاء، وتحدد املحكمة املختصة مدة التعطيل 
إلرسال ملف القضية إلى املحكمة املختصة، إذ 
»العربي الجديد«:  لـ تقول املحامية لني الخياط 
»إذا كــانــت مــدة التعطيل أقــل مــن 21 يــومــا يتم 
إرسال ملف القضية إلى محكمة الصلح )جنح(، 

وأزيد من ذلك ترسل إلى محكمة الجنايات«. 
»الغاردنز«  الكائنة في منطقة  العيادات  إحــدى 
أصــر طبيبها )سجلت  عــمــان،  العاصمة  غــربــي 
»العربي الجديد« املحادثة صوتا وصورة( على 
الــنــاتــجــة عن  أن تــكــون مـــدة التعطيل والـــضـــرر، 
اإلصابة، في التقرير الكاذب الذي اشترته كاتبة 
التحقيق ال تتجاوز بضعة أيام، مبررًا ذلك بأن 
الــطــب الــشــرعــي ســـوف يــكــشــف عــلــى اإلصــابــات 
املــدرجــة  اإلصــابــة  تــكــون  أن  مقترحًا  ملعاينتها، 
الفخذ نتيجة كدمة« كي يصعب على  »أملــا في 
الــطــب الــشــرعــي الــكــشــف عليها والــتــحــقــق منها 
وشــددًا  التعطيل،  مــدة  خــال  اختفائها  نتيجة 
»ألنــه  ديــنــارًا  عشرين  ف 

ّ
سيكل التقرير  أن  على 

تقرير رسمي«. 
تجربة أخــرى في مدينة الزرقاء التي تبعد عن 

الطبيب  اقــتــرح  كلم شــرقــًا،   45 عــمــان  العاصمة 
كــتــابــة تــقــريــر بــإصــابــات تــتــزامــن مـــدة التعافي 
منها مع مدة تحويل الشكوى إلى الطب الشرعي 
ــًا أن  ــدار تـــقـــريـــر قـــطـــعـــي، كـــمـــا عـــــرض أيـــضـ ــ ــ إلصـ
يهاتف طبيبًا شرعيًا يعرفه لتسهيل إجــراءات 

التقرير القطعي بما يتناسب مع تقريره.
بينما منح أحــد األطــبــاء الــذيــن جــرت زيارتهم، 
معدة التحقيق تقريرًا طبيًا يفيد بأنها تعاني 
اكتراث  اليسرى دون  القدم  من تمزق في مشط 
لفترة العطل والضرر أو لكشف الطب الشرعي، 

مقابل عشرة دنانير فقط.
العديد  مع  تعاملت  التي  الخياط  لني  املحامية 
ــكـــاذبـــة، تــحــذر  مـــن قــضــايــا الــتــقــاريــر الــطــبــيــة الـ
مــن خــطــورة التقارير األولــيــة فــي الــحــاالت التي 
تتضمن وصفا غير حقيقي لإلصابة ومعلومات 
مشوشة وغير حقيقية، مما يتطلب جهدًا كبيرًا 
لزعزعة ثقة املحكمة في التقرير الطبي، وترتفع 
نسبة الخطورة عند استصدار أحد األشخاص 
ــقـــريـــرا نــتــيــجــة خــــافــــات شــخــصــيــة أو نـــوايـــا  تـ
كيدية بني املشتكي واملشتكى عليه، لتصل في 
ما بعد التقارير إلــى اّدعــاء إحــداث عاهة دائمة 
لـــدى الــشــخــص املــتــعــرض لــلــضــرب أو االعـــتـــداء 
وتكييف تلك القضايا أحيانا إلى شروع بالقتل 
باالعتماد على التقرير الطبي األولــي على حد 

قولها.
ويوافق الخياط رئيس قسم الطب الشرعي في 
العبداالت، والــذي حذر  الجامعة األردنية عماد 
»العربي الجديد« من تبعات هذه  في تصريح لـ
املصابة  أو  املــصــاب  بتحويل  وطــالــب  التقارير، 
الشرعي  الــطــب  إلــى  فــي مــراحــل بدائية ومبكرة 
مــبــاشــرة لــلــفــحــص، ويــضــيــف »لـــأســـف نعتمد 
أحيانا على التقارير الطبية األولية وال نستطع 
الــســيــطــرة عــلــى إصـــدارهـــا ألحــقــيــة كـــل شخص 
أو مستشفى  عـــيـــادة  أو  ملــركــز طــبــي  بـــالـــذهـــاب 
تــم تحويل مدعي  إذا  لكن  الفحص،  هــذا  وعمل 
اإلصابة إلى الطبيب الشرعي خال مدة قصيرة 
نستطيع التأكد حينها من وجــود اإلصابة من 
عدمه، وتحديد فترة التعطيل، بعكس ما يحدث 
مــن تــحــويــل مــدعــي اإلصـــابـــة بــعــد فــتــرة طويلة 
إلــــى الـــطـــب الــشــرعــي مــمــا يــجــعــل الــكــشــف على 
اإلصــابــات والتأكد من حدوثها أمــرًا صعبًا في 
لــو حـــول لي  البسيطة، فمثا  حــالــة اإلصـــابـــات 
شــخــص يــّدعــي إصــابــتــه بــكــدمــات أو سحجات 
بعد عشرة أيام من حدوثها، ال أستطيع كطبيب 

شرعي التأكد من حدوثها أم ال«. 
الطبيب الشرعي همام قطاونة: »ال يتم  ويؤكد 
إصدار الحكم في القضية، إال بحصول املصاب 
على تقرير طبي قطعي، وفي حاالت عدم وجود 
املصاب أو اختفائه أو سفره خــارج الباد، يتم 
انــتــخــاب طــبــيــب شــرعــي لــيــطــلــع عــلــى الــتــقــاريــر 

الـــطـــبـــيـــة املـــــوجـــــودة فــــي الـــقـــضـــيـــة ويــــقــــدر مـــدة 
التعطيل بناء على ما يراه«.

المستشفى الخاص مهربًا
يعمد بعض الراغبني في شراء التقارير الطبية 
ــامــــة بــمــســتــشــفــيــات  الـــكـــاذبـــة واملــــــــزورة إلــــى اإلقــ
ــاء بـــهـــا لــلــحــصــول  ــ ــبـ ــ ــع أطـ ــ ــة، االتـــــفـــــاق مـ ــ ــــاصـ خـ
عــلــى مــصــدقــة تــقــاريــر يــمــكــن اســتــخــدامــهــا ضد 
ــن تــفــاصــيــل قــصــة  خـــصـــومـــهـــم، يــتــضــح ذلـــــك مــ
حــمــزة الـــذي قـــال لـــ »الــعــربــي الــجــديــد«: »أوقــفــت 
مــركــبــتــي بشكل مــخــالــف لــلــقــانــون، بــعــد دقــائــق 
توجه شرطي سير نحوي وبدأ بتحرير مخالفة 
علي  انــهــال  بإلغائها،  إقناعه  مــحــاوال  فجادلته 
بالشتائم مما أدى لوقوع مشادة كامية بيننا 
انــتــهــت بــاالعــتــداء عــلــي وتــقــديــم شــكــوى كيدية 
ضـــدي فــي املــركــز األمــنــي، مــعــززة بتقرير طبي 
ــــى فــيــه الــشــرطــي إصــابــتــه بــارتــجــاج  ــــي اّدعــ أولـ
بالدماغ، اخترت خاصي على سنوات السجن، 
العاصمة عمان  أقمت في مستشفى خــاص في 
أيام  )تحتفظ »العربي الجديد« باالسم( سبعة 
بناء على اتفاق بيني وبني طبيب يعمل فيها، 
بتقرير طبي تضمن  الطبيب  ذلــك  بعد  زودنـــي 
شهادة بخطورة حالتي ومعاناتي من رضوض 

وكسور مقابل أجر بلغ 1200 دينار أردني«.
ــاب إلـــى مستشفى  ــــرى، لــجــأ شـ وفـــي حـــادثـــة أخـ
خاص في العاصمة عمان لينجو من املحاسبة 
ــر، إذ اســـتـــصـــدر تـــقـــريـــرا يفيد  ــ بــعــد دهـــســـة آلخـ
بالدماغ،  وارتــجــاج  الفقري  بالعمود  بإصابته 
وأنه محجوز باملشفى من فترة. كتب نجل الفقيد 
)الفيسبوك(  االجــتــمــاعــي  الــتــواصــل  مــوقــع  على 
الرسمية  اإلجــــراءات  باتخاذ  الحكومة  مطالبا 
ــال: »املتسبب  بــحــق الـــشـــاب، وفـــي الــتــفــاصــيــل قــ
بـــالـــحـــادث هـــو طـــالـــب جــامــعــي يــحــمــل جنسية 
عــربــيــة كــــان يـــقـــود ســـيـــارتـــه بــســرعــة جــنــونــيــة، 
ودهـــس والــــدي وفـــر بــعــدهــا مــن مــوقــع الــحــادث 
تــاركــا أبــي يــنــزف ملــدة تــجــاوزت نصف الساعة 
مما أدى إلى وفاته، وقام الشاب حينها بتسليم 
نفسه إلى سفارة باده على األراضــي األردنية، 
ــى املـــســـتـــشـــفـــى الــــخــــاص بــعــد  ــ ــه إلــ ــتـ ــتــــي حـــولـ الــ
تنسيق، قدم تقريرا طبيا كاذبا للجهات املعنية 
آخر  تقريرا  و  الفقري،  بالعمود  بإصابته  يفيد 

يّدعي إصابته بارتجاج بالدماغ«.
يؤكد عماد العبداالت على وجود تجاوزات في 
الجديد«:  »الــعــربــي  لـــ فــائــا  املستشفيات  بعض 
»يـــلـــجـــأ بـــعـــض املــتــهــمــني ملــســتــشــفــيــات مــعــيــنــة 
تعطيه تقريرا كاذبا يجعله متضررا، رغم عدم 

إصابته، إلنقاذه من التوقيف األمني«.
ــبـــداالت عــلــى صــحــة كـــامـــه بــواقــعــة  ــعـ ــل الـ ــدلـ ويـ
ــا يـــــــدرك االدعـــــــــاء الـــعـــام  ــانــ ــيــ حــــدثــــت مــــعــــه: »أحــ
انتدابي كطبيب شرعي  تــم  الــتــجــاوز، ففي مــرة 
ملــعــايــنــة طـــرفـــني وقـــعـــت بــيــنــهــمــا مـــشـــاجـــرة، تم 
حجزهما في مشفى، تبني أن شك االدعاء العام 
فــي مــحــلــه، إذ كـــان أحــدهــمــا يــعــانــي مــن إصــابــة 
وتــحــتــاج حــالــتــه للمتابعة، أمـــا اآلخـــر فــلــم يكن 
يعاني من أية إصابات، وتم حجزه في املشفى 

بناء على اتفاقه مع طبيب هناك«.

وسيلة لإليقاع بآخرين
يـــســـرد هـــانـــي، وهــــو مـــــدرس ســـابـــق فـــي وكــالــة 
»العربي  لـ »األونـــروا«،  الاجئني  غوث وتشغيل 
قائا:  الطلبة عليه  أحــد  افــتــراء  الــجــديــد« قصة 
»رفــــض طــالــب الـــخـــروج مــن الــصــف خـــال فترة 
االستراحة، صدرت منه ردة فعل عدائية وتحد 
ضدي، نهرته دون أن أتسبب له بأي أذى، هرب 
خارج أسوار املدرسة ليعود بعد مدة ال تتجاوز 
الساعة مع والده الذي حاول الحديث مع املدير 
ولم يستطع النشغال األخير، فتوجه الوالد إلى 
مستشفى قريب من املدرسة في منطقة الشونة 
)بلدة أردنية تبعد عن العاصمة عمان 35 كلم( 
بــوقــوع  كــاذبــا يفيد  تــقــريــرا طبيا  وجــلــب منها 
اعــتــداء على طفله، فاحتجزت على خلفيته في 

مركز السلط األمني«.
ــد وســــاطــــات عــــديــــدة تــمــكــنــت مــن  ــعـ يــضــيــف »بـ
ــام الــقــضــاء  ــ الـــخـــروج بــكــفــالــة، وعـــنـــد مــثــولــي أمـ
ــل لــي  ــيـ أبـــلـــغـــت الـــقـــاضـــي بـــمـــا حـــصـــل وقـــــــّدم زمـ
شهادته تحت القسم أمام املحكمة بعدم قيامي 
بـــاالعـــتـــداء عــلــى الـــطـــالـــب، لــيــكــون رد الــقــاضــي: 
»أمــامــي تــقــريــر طــبــي ال أســتــطــع تجاهله وعــدم 

ــيـــة هــــانــــي بــصــلــح  األخــــــــذ فـــــيـــــه«، انــــتــــهــــت قـــضـ
عشائري، على ذنب لم يقترفه، ما جعله ينتهي 
بــأن »القانون قائم على أوراق حتى  إلــى قناعة 
وإن كانت كاذبة«، متمنيا أن يكون األطباء أكثر 

صدقا وإنسانية«.

تدّخل في ميزان العدالة
هذه  إن  القطاونة  همام  الشرعي  الطبيب  يقول 
الــتــقــاريــر تــتــدخــل فــي مــيــزان الــعــدالــة، وتــســاوي 
ــام الــجــهــات  مـــا بـــني الــجــانــي و املــجــنــي عــلــيــه أمــ
ــر  ــد ذكـ ــنـ ــة عـ الـــقـــضـــائـــيـــة والـــتـــحـــقـــيـــقـــيـــة، خــــاصــ
إصـــابـــات غــيــر مـــوجـــودة. ولــفــتــت املــحــامــيــة لني 
الــخــيــاط إلــــى انــتــشــار الــتــقــاريــر الـــكـــاذبـــة، الــتــي 
تــتــســبــب فـــي عــقــوبــات كــبــيــرة ألبــــريــــاء، مــشــددة 
لــة حقيقية مــن قبل  على ضـــرورة وجـــود مــســاء
منظومة العدالة إضافة إلى وجوب تفعيل دور 
عملية  لتنظيم  األطــبــاء  ونــقــابــة  الــصــحــة  وزارة 

استصدار التقارير الطبية.
يــوضــح الــعــبــداالت، بـــأن مــثــل هـــذه الــتــقــاريــر قد 
تـــؤثـــر عــلــى أشـــخـــاص مـــن الــنــاحــيــة الــجــزائــيــة 
والحقوقية والتعويضية، »فكلما دل اإلصابات 
املوصوفة بالتقرير، على أضرار خطرة وشديدة، 
املتهم  تــعــرض الشخص  أطـــول،  وبــمــدة تعطيل 
إلى اإلحالة إلى محكمة الجنايات الكبرى، يمكن 

أن يعاقب بعقوبات شديدة«.
ويدعو العبداالت كل من يعرف أطباء يمتهنون 
هــذه الــطــرق، إلــى اإلبـــاغ عنهم لــــوزارة الصحة 
القضائية،  للجهات  حتى  أو  األطــبــاء  نقابة  أو 
ــدل، »فـــــمــن غــيــر املـــعـــقـــول أن يــنــام  ــعــ إلحـــقـــاق الــ
املصاب في السجن، بينما املتهم الحقيقي ينام 
فـــي مــســتــشــفــى تـــوفـــر لـــه خـــدمـــات فـــنـــدق خمس 

نجوم«، على حد قوله.
يـــوافـــق مـــا قــالــه الـــعـــبـــداالت مـــا جـــاء فـــي نتيجة 
االســتــبــيــان الـــذي قــامــت بــه مــعــدة الــتــحــقــيــق، إذ 
أكدت 80% من العينة العشوائية التي استطلع 
لتبرئة  فعالة  الطبية وسيلة  التقارير  أن  رأيها 

الجاني من أفعاله على حساب املجني عليه.

انتهاك أخالقيات وقوانين المهنة
ــادة الــرابــعــة  تــنــص الــفــقــرتــان »ب« و »و« مــن املــ
عشرة من الدستور الطبي األردني، على ضرورة 
الـــتـــأكـــد مـــن شــخــصــيــة طـــالـــب الــتــقــريــر الــطــبــي، 
واملوضوعية  الدقة  الطبيب  توخي  إلــى  إضافة 
الفقرة  الــطــبــي، واعــتــبــرت  للتقرير  إعــــداده  عــنــد 
تقرير طبي مغرض  بإعطاء  الطبيب  قيام  »ط« 
عليه. وحظر  املجاملة خطأ يحاسب  بقصد  أو 
البند السادس من املــادة العاشرة من الدستور 
الطبي على الطبيب إعطاء أي مصدقة أو تقرير 

طبي دون أن يسبق ذلك فحص طبي.
ومـــن جــانــبــه يــؤكــد الــطــبــيــب الــقــطــاونــة عــلــى أن 
مهنة الطب إنسانية، ومساندة  للقضاء وال بد 
للحكم  الصحيحة  الطبية  البينة  إعطائها  مــن 
في أي قضية تمس حياة أو صحة اإلنسان، وال 

يجوز استغالها لضياع حقوق البشر.
ويصف الــعــبــداالت قيام أطــبــاء بــإصــدار تقارير 
ــــن نــاحــيــة  ــــة« مـ ــارثـ ــ ــكـ ــ »الـ ـــ ــ ــابـــل أجــــــر مـــــــادي بـ ــقـ مـ
ــه الـــذي أقــســم بـــأن يقوم  أخــاقــيــات الطبيب ذاتـ

أوراق معتمدة تضلل  العـدالة األردنية

تكشف »العربي الجديد« في تحقيق استقصائي من األردن عن تجارة التقارير الطبية 
بضياع  والتسبب  بأبرياء،  اإليقاع  شأنها  من  مزورة  معلومات  تتضمن  التي  الكاذبة، 

حقوق آخرين، مقابل مبالغ مادية، يحصل عليها عاملون في مشاف ومراكز صحية 
وعيادات خاصة في المملكة، ما يؤدي إلى تضليل العدالة

يمكن تعريف 
التقرير الطبي 
القضائي بأنه 

شهادة خطية 
تصدر عن 

األطباء عمومًا، 
والطبيب الشرعي 

بصورة خاصة، 
وتتضمن جميع 

المعلومات 
والمدلوالت التي 

يتوصل إليها 
الطبيب بعد 

المعاينة الطبية 
في أي موضوع 

له عالقة 
تخص الجهات 

التحقيقية 
والقضائية، 

بحسب ما ذكر 
لـ»العربي الجديد« 

الطبيب في المركز 
الوطني للطب 
الشرعي همام 

قطاونة.
يتابع قطاونة: »ال 

بد من التوضيح 
أن كل مصدقة 

أو تقرير طبي قد 
يصبح قضائيا، 
حتى لو وضع 

أعاله، عبارة )تقرير 
طبي غير قضائي( 
أي لغايات عالجية 

أو االستشارات 
الطبية أو حتى 

اإلجازات المرضية، 
إذ تعد كلها 

شهادات خطية 
صدرت عن طبيب 

مرخص، لديه 
ترخيص مزاولة 

مهنة، وتتضمن 
إفادة بحالة 

صحية لمريض ما، 
سبق الكشف عليه 

ومعاينته من 
قبل الطبيب ذاته، 

ومن الممكن أن 
تعتمد الجهات 

القضائية ذلك 
التقرير«.

أطباء يخرقون القوانين الصحية 
ويوقعون باألبرياء

شهادة 
خطية
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صورة ثانية من تقرير طبي آخر للمحررة به العمر 20 
عاما )العربي الجديد(

صورة من تقرير طبي كاذب استصدرته كاتبه 
التحقيق، فيه العمر 24 عاما )العربي الجديد(



ماجد عزام

خِف تركيا يومًا موقفها تجاه تنظيم 
ُ
لم ت

ــًا، بــاإلرهــابــي،  ــ داعــــش الــــذي وصــفــتــه، دومـ
وهــــــي انـــضـــمـــت إلــــــى الـــتـــحـــالـــف الــــدولــــي 
ضده منذ إعالنه، قبل سنة تقريبًا، ولكن 
ــقـــط، مــــن دون  فــــي الـــســـيـــاق الــلــوجــســتــى فـ
االنــخــراط الفعلي فــي الــحــرب، وأيــضــًا مع 
كـــامـــل، ومـــن دون إخـــفـــاء لحقيقة  إيـــضـــاح 

املوقف التركي وجوهره.
ــا لــلــتــنــظــيــم  ــداءهــ ــــخــــِف أنــــقــــرة عــ

ُ
لــــم ت إذن، 

ــرًا  ــطـ ــتــــبــــره خـ ــا لــــــم تــــعــ ــهـ ــنـ ــكـ اإلرهـــــــــابـــــــــي، لـ
ــًا الــخــطــر  ــمـ ــدمـــت دائـ ــرًا، وقـ ــاشـ ــبـ ــًا ومـ ــمـ داهـ
الــكــردي بشقيه؛ ســـواء أكـــان حــزب العمال 
الــســوري  أو جناحه   )PKK( الــكــردســتــانــي 
حزب االتحاد الديمقراطي )PYD(، واللذين 
تضعهما أنقرة أيضًا على الئحة اإلرهاب، 

كما داعش.
التركية  الحكومة  أعلنت  ذلــك،  إلــى  إضــافــة 
العملياتي  لــالنــخــراط  اســتــعــدادهــا  ــراٍت  ــ مـ
داعــش.  الكونية ضد  الحرب  في  وامليداني 
ولكن، وفق أسس وقواعد صحيحة، وحتى 
واقــعــيــة ومــثــمــرة، تلحظ مــواجــهــة املـــرض، 
وليس الَعَرض فقط، بمعنى أن ال معنى أو 
جدوى من مواجهة داعش من دون  مواجهة 
نظام بشار األســد؛ كونه أصــل اإلرهـــاب أو 
التي  الحاضنة  البيئة  منتج  وهــو  جـــذره، 

أنتجت داعش وأخواته في املنطقة.
وفـــي الــســيــاق نــفــســه، قــالــت تــركــيــا، دائــمــًا، 
ــــش لــــن تــنــجــح مــن  ــــرب ضــــد داعــ ــة حـ ــ إن أيـ
دون إقـــامـــة مــنــطــقــة آمـــنـــة، شــمــال ســوريــة، 

منى عبد الفتاح

طــالــبــت قـــوى املــعــارضــة الــســودانــيــة زعيم 
حزب األمة القومي، الصادق املهدي، مرات، 
بــنــصــح الــرئــيــس عــمــر الــبــشــيــر بـــضـــرورة 
الرحيل عن السلطة بشكل سلس. وبرزت، 
ــيــــرة فــي  ــتــــغــ أخــــــيــــــرًا، نــــبــــرة الـــــــصـــــــادق، املــ
الجنائية  مــالحــقــة  بتوظيف  تصعيدها، 
الدولية البشير، في تحقيق خيارها األول 
باالنتفاضة الشعبية، وصواًل إلى إسقاط 
النظام، أو قبول الحكومة بمطالب الشعب 

املشروعة.
ــادق املـــهـــدي إدانـــتـــه  وبـــعـــد أن وجــــه الــــصــ
للمحكمة الجنائية الدولية، عند إصدارها 
في  البشير  الرئيس  على  للقبض  مــذكــرة 
ــنــــاء حــــضــــوره قـــمـــة االتــــحــــاد األفـــريـــقـــي  أثــ
الــخــامــســة والــعــشــريــن فــي جــوهــانــســبــرغ، 
ــا إلـــــــى الــــــدفــــــاع عــن  ــهــ ــامــ ــهــ ــلــــب مـــــن اتــ ــقــ انــ
اســتــقــاللــيــتــهــا، ومــتــهــمــًا املـــســـؤولـــن فــي 
ــنــــوب أفـــريـــقـــيـــا بـــالـــتـــآمـــر عـــلـــى إخـــفـــاء  جــ

البشير، وتسهيل هروبه إلى السودان. 
الــصــادق، ومنذ حمله على عاتقه  ال يــزال 
أمانة العمل السياسي، يشغل الرأي العام 
لهذا  وتحمله  والخاصة.  العامة  بهمومه 
ــا كــان  ــمـ ـ

ّ
الـــعـــبء لـــم يــكــن كــلــه اخـــتـــيـــارًا، وإن

، ألقته 
ً
الجزء األكبر منه إرثًا تاريخيًا ثقيال

عــلــى كــاهــلــه الــجــيــنــات املــهــدويــة، الــثــوريــة 
منها واملكتوبة تاريخًا بأيدي املنتصرين. 
ــى 

ّ
ــنــق

ُ
وال نــنــســى الــوثــائــق الــتــي مــا زالــــت ت

أبى  مــا  إلــى هوامشها  سيرتها، ويــضــاف 
مــة والــعــامــة تــدويــنــه، 

ّ
املـــريـــدون مـــن الــعــال

يلحق  أن  أحيانًا من   
ً
تأدبًا وحبًا، ووجــال

ــلـــح تـــدريـــســـه  بــــهــــذا الــــتــــاريــــخ مـــــا ال يـــصـ
للناشئة واألجيال. 

تعّود اإلعالم، بوسائله املرئية واملسموعة 
واملقروءة، دخول حديقة الصادق املهدي، 
 وكــان التركيز 

ّ
وال يأتي ذكــر لقاء معه، إال

عــلــى هــــذه الــحــديــقــة أكـــبـــر. ال يــدخــل أحـــٌد 
حــديــقــتــه الــخــلــفــيــة هـــــذه، ويـــخـــرج خــالــي 
 تــصــريــحــات 

ّ
 رابــــــــٌح، ألن

ُّ
ــل ــكــ الــ الـــــوفـــــاض. 

وخططًا سرية كثيرة تتحول، بفضل هذا 

حسام أبو حامد

ــنــــون قــــــــدرة عــلــى  ــفــ ــر الــ ــثــ الـــكـــاريـــكـــاتـــيـــر أكــ
بالسخرية ملمارسة  يلوذ  التحريض، حن 
النقد. تكثيف الحدث واألسلوب التصويري 
والحوار املقتضب، الزمن القصير املطلوب 
املطلوبة  البديهة  املحتوى، وسرعة  لتلقي 
مستوى  عــن  تستغني  الــتــي  معه  للتفاعل 
الكاريكاتير  يجعل  ذلــك،  كل  متقدم،  ثقافة 
أحــــد أكــثــر الــفــنــون انـــتـــشـــارًا وجــمــاهــيــريــة. 
ولطاملا استفز الكاريكاتير املشاعر املؤيدة 

واملعارضة في الوقت نفسه. 
ــم كـــاريـــكـــاتـــيـــري لــلــرســام  ــ ــار رسـ ــ ــرًا، أثــ ــيــ أخــ
ي، بهاء ياسن، نشره على حسابه في 

ّ
الغز

قبل  الفلسطينين،  لــدى  استياء  »تويتر«، 
معدل.  جــديــد  بــرســم  ويستبدله  يحذفه  أن 
الرسالة،  لصحيفة  »تويتر«  حساب  وكــان 
الـــتـــابـــعـــة لـــحـــركـــة حــــمــــاس، أعــــــاد الــتــغــريــد 
ــتــــشــــارا أوســــــــع، قـــبـــل أن  بـــــه، مــــا أكـــســـبـــه انــ
لتصدر  وتحذفه،  األمــر،  الصحيفة  تتدارك 
ــة لـــســـرد  ــاجــ تـــوضـــيـــحـــًا واعـــــــتـــــــذارًا. وال حــ
مضمون الرسم الكاريكاتيري، طاملا ما زال 
الشبكة  على  بنسختيه،  ومــتــداوال،  متاحا 
اإللــكــتــرونــيــة. وأعــلــن الــنــاطــق بــاســم وزارة 
الداخلية في غزة نية الوزارة اتخاذ اإلجراء 
ــاء،  الــقــانــونــي بــحــق بــهــاء يــاســن الــــذي أسـ
حسب وصفه، للشعب ولثقافته ومقاومته 

ونضاله. 
لكن، إذا صرفنا النظر عن عدم بقاء ياسن 
وفيا لفنه، حن لم يفّرق بن السخرية أداة 
مستواها  فــي  والــســخــريــة  الـــهـــادف،  للنقد 
ــم  ــرســ ــر ابـــــــتـــــــذاال، فـــــــإن الــ ــ ــثــ ــ الــــشــــعــــبــــي األكــ
فـــراغ، بــل يعّبر،  لــم يــأت مــن  الكاريكاتيري 
بــشــكــل أو بــآخــر، عــن تــوجــه بـــدأ يستحوذ 
ــن، فـــــي املـــســـتـــويـــن  ــ ــديـ ــ ــديـ ــ يـــــن عـ

ّ
ــلــــى غـــــز عــ

الــشــعــوري والــالشــعــوري، مــفــاده التساؤل: 
لم علينا حمل أعباء القضية الفلسطينية، 
وأن نــعــانــي وحـــدنـــا، ألـــيـــس مـــن الـــعـــدل أن 

يعاني غيرنا كما نعاني؟
السلطة  اعــتــبــرت   ،2005 الـــعـــام  فـــي صــيــف 
من  اإلســرائــيــلــي  االنــســحــاب  الفلسطينية 
غـــــزة، تــتــويــجــا لــجــهــودهــا الــدبــلــومــاســيــة 
والتفاوضية، بينما اعتبرته حماس نصرا 
لـــهـــا، ولــتــوجــهــاتــهــا فـــي عــســكــرة الــنــضــال 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي. بــــــدأ مـــســـلـــحـــو كـــتـــائـــب عــز 
واإلعالمي  العلني  بالظهور  القسام  الدين 
فـــي الــقــطــاع بــمــنــاســبــة وبـــدونـــهـــا، ورفــعــت 
الحركة شعار »شركاء الدم شركاء القرار«. 
ــبــــاس، ومـــعـــه حـــركـــة فــتــح  قـــبـــل مـــحـــمـــود عــ
بشراكة حماس، وجرت  املنظمة،  وفصائل 
ــلــت 

ّ
انــتــخــابــات رئـــاســـيـــة وتــشــريــعــيــة، فــض

لــتــفــوز بغالبية  الــثــانــيــة،  حـــمـــاس خــــوض 
مقاعد املجلس التشريعي، وتشكل حكومة 
املجموعة  خلفها  ومــن  إسرائيل،  رفضتها 
ــة املــــانــــحــــة والــــراعــــيــــة التـــفـــاقـــيـــات  ــيــ ــدولــ الــ
بحجة  اإلســرائــيــلــيــة،  الفلسطينية  الــســالم 
أن حــركــة حــمــاس حــركــة »إرهــابــيــة«، ليبدأ 
على  الفلسطيني.  الشعب  ومعها  عقابها 
إقــــرار األطــــراف املختلفة شكليًا  الــرغــم مــن 
السياسية،  املــشــاركــة  فــي  الجميع  بأحقية 
إال أن االنقسام السياسي وهيمنة العسكرة 
وفــوضــى الــســالح أعــاقــت الــتــداول السلمي 
للسلطة. وفي مواجهة الرافعة الدولية التي 
الفلسطينية، الذت  السلطة  إليها  استندت 
العلم  إنــزال  إقليمية، وكــان  حماس برافعة 
مكانه  لترفع  غــزة  أســطــح  عــن  الفلسطيني 
بمثابة  فـــي صــيــف 2007،  حـــمـــاس،  ــات  ــ رايـ
إطــالق رصــاص الرحمة على مــا تبقى من 
أمل في توحيد الفلسطينين حول مشروع 
الفلسطيني  االنــقــســام  ــدأ  بـ وطــنــي جـــامـــع. 
فصواًل  معه  يجر  الــجــديــد  الجيوسياسي 

توفيق منصور

ترّكز اآللة اإلعالمية في مصر، منذ أشهر، 
توسعة  افتتاح  على  فيها،  مبالغ  بــصــورة 
قناة السويس، وما سيتبعه من نعيم ملصر 
وأهلها، كأنه الحلم الذي سينتشل املصرين 
من الفقر الذين يرافقهم في سنوات الحكم 
ــكـــري، وســـيـــنـــقـــذ مـــصـــر مــــن أزمــتــهــا  ــعـــسـ الـ
املزمنة، املستمرة منذ انقالب يوليو/تموز 
االجتماعي، بعدما  الوئام  2013، وسيعيد 
انقسم الشعب إلى شعبن، لكل منهما رب 
يـــدعـــوه، كــمــا روج فــنــانــو االنـــقـــالب. وثــّمــة 
تشابه كبير بن ترويج حفل قناة السويس 
ومـــا ســبــق املــؤتــمــر االقــتــصــادي الـــذي عقد 
ــــارس/آذار املــاضــي، ومــا صاحبه من  فــي مـ
دعاية ومزايدة علنية على حجم املليارات 
املــتــدفــقــة عــلــى مــصــر، فــكــالهــمــا رّوج على 
أنــه الحدث الــذي سيغّير مصر، وأنــه حالة 
النجاح املرتقبة والنقطة الفاصلة في حياة 
االنـــقـــالب، ولــربــمــا قــبــلــة الــحــيــاة لــنــظــاٍم ال 
املقدمات  كانت  وإذا  بقائه.  مقومات  يملك 
مــتــشــابــهــة، فـــاملـــؤكـــد أن الــنــتــائــج ســتــكــون 
بعد  املــصــريــون،  استيقظ  فكما  متطابقة، 
ــديــــون، واعــتــمــاد  املـــؤتـــمـــر، عــلــى تــضــخــم الــ
ــات، وبــلــغــت  ــعـ ــوقـ ــتـ ــاق الـ ــ مــــوازنــــة بـــعـــجـــٍز فـ
املــــســــاعــــدات واملــــنــــح الـــخـــارجـــيـــة املــتــوقــعــة 
ملياري جنيه في العام املالي 2016/2015، 
فـــي حـــن أن الــتــصــريــحــات الــرســمــيــة الــتــي 
أكثر من مائة  املؤتمر أعلنت عن  صاحبت 
مــلــيــار دوالر ســتــتــدفــق عــلــى مــصــر، ثـــم لم 

يحدث شيء.
أن يدر مشروع توسعة  املسؤولون  يتوقع 
السويس نصف مليار دوالر سنويًا،  قناة 
ومــــع تــصــديــق الـــتـــوقـــعـــات الـــتـــي نــــــادرًا ما 
تــمــثــل ســـــوى 0.6% مــن  فـــهـــي ال  ــدق،  تــــصــ
مليار جنيه   638 البالغة  الــدولــة،  ــرادات  إيــ
)82 مليار دوالر(، وال تساوي سوى 1% من 
مجموع مليارات الخليج التي تدفقت بعد 

االنقالب، وبلغت نحو 42 مليار دوالر.
ــة  ــاذا تــنــفــق الـــدولـ ــ ــذه الـــحـــقـــائـــق، ملــ ــ ــع هـ ــ ومـ
الــقــنــاة؟ وهي  الــــدوالرات على حفل  مالين 
تـــعـــانـــي فـــيـــه مــــن عـــجـــز غـــيـــر مـــســـبـــوق فــي 
املوازنة، وانهيار للعملة، حيث فقد الجنيه 
املــصــري 14% مــن قيمته منذ االنــقــالب. قد 
تــكــون اإلجــابــة فــي تحقيق هـــدف ســـام من 
وجــهــة نظر االنــقــالب، هــو تخدير الشعب، 
حتى ال يلتفت إلــى ما يحيط به من مآٍس 
ومستقبل غامض، ولينسى غرق العشرات، 
أو حرقهم في مصانعهم، أو زيــادة أسعار 

تــتــمــتــع بـــحـــمـــايـــة جــــويــــة تـــســـمـــح بـــإقـــامـــة 
ــد  ــواعـ ــا قـ ــمـ مـــخـــيـــمـــات إيــــــــواء لــــالجــــئــــن، كـ
لــلــمــعــارضــة الــســوريــة املــؤهــلــة، لــيــس فقط 
أيضًا،  الــنــظــام  لقتال  داعـــش، وإنــمــا  لقتال 
ومنعه من االستفادة أو تحقيق املكاسب، 
التنظيم  التركيز أو االنشغال بقتال  جــّراء 
املتطرف الذي هو صنيعته في كل األحوال، 

بشكل مباشر وغير مباشر.
لحملة  مــوقــفــهــا،  نتيجة  أنـــقـــرة،  تــعــّرضــت 
ابـــتـــزاز وتــشــويــه دولـــيـــة غــربــيــة، مــتــعــددة 
األشــكــال واملــســتــويــات؛ مــن اتــهــامــات بدعم 
داعش وتوجيهها، إلى دعم املعارضن في 
الــداخــل؛ إلســقــاط حــزب الــعــدالــة والتنمية 
وحـــكـــومـــتـــه، بـــل وعـــهـــده بــشــكــل عـــــام، إلــى 
اللعب بــالــورقــة الــكــرديــة، ســـواء فــي تركيا 
أو في سورية، واإليحاء للسلطات التركية 
بـــأن رفــضــهــا االنـــخـــراط الــفــعــلــي، واملــتــقــدم 
الفرصة  الــحــرب ضــد داعــــش، سيتيح  فــي 
لألكراد للقيام بدور البطولة، بكل ما يعنيه 
ذلك من تقديم ثمن أو أثمان سياسية لهم، 
ــعـــراق، حــيــث يــتــصــرف األكــــراد  لــيــس فــي الـ
وإنما  ومسؤولية،  ووعــي  بحكمة  عمومًا 

في سورية، وحتى في تركيا نفسها.
بـــدأ الــتــبــدل الــنــســبــي، أو بـــاألحـــرى، الــحــل 
الـــوســـط الــتــركــي األمـــيـــركـــي، فــيــمــا يخص 
ــد داعـــــــــش مـــــــع  أحـــــــــــداث عــن  ــ ــــرب ضــ ــحــ ــ الــ
ــانــــي، فــــي أكـــتـــوبـــر/تـــشـــريـــن  ــــرب- كــــوبــ ــعـ ــ الـ
األول املــاضــي، ومــع إصـــرار واشنطن على 
تأجيل البحث في مصير النظام إلى أبعد 
ــا مـــع طــهــران  مــــدى زمـــنـــي، ضــمــن حــــوارهــ
حــول ملفها الــنــووي، وإصـــرار أنــقــرة على 

كردي شمال سورية، أو أية عمليات تطهير 
عــرقــي فـــي املــنــطــقــة املــتــاخــمــة، بــمــا يعنيه 
ــادة تــدفــق الــالجــئــن إلـــى أراضــيــهــا،  مــن زيــ
هذه  ملحاربة  إمكانية  ال  أن  طبعًا  وفهمت 
األفــــكــــار االنـــفـــصـــالـــيـــة، مــــن دون مــحــاربــة 

داعش، والعكس صحيح أيضًا.
ــيـــرورة الــتــحــول أو االصـــطـــدام  اكــتــمــلــت سـ
بــــن تـــركـــيـــا وداعــــــــش، مــــع الــتــفــجــيــر الــــذي 
نــفــذه الــتــنــظــيــم فـــي مــديــنــة ســــروج الشهر 
ــرات الـــضـــحـــايـــا مــن  املــــاضــــي، وأوقـــــــع عــــشــ
النشطاء األكــراد املتجهن إلى عن العرب 
كــوبــانــي تــحــديــدًا، وســــواء كــانــت الجريمة 
ــزءًا مـــن الـــصـــدام الـــكـــردي الـــداعـــشـــي في  ــ جـ
أنقرة  فــإن  لــلــهــدف،  أو استسهاال  ســوريــة، 
فهمت الجريمة على أنها موجهة مباشرة 
ضــدهــا، وإعــــالن حـــرب مــن داعــــش عليها، 
 
ّ
ولم يكن ممكنًا السكوت، أو التصرف كأن

شيئًا لم يكن. فهمت واشنطن، من جهتها، 
الحرب  فــي  لالنتصار  فرصة  ال  أن  وتفهم 
ضد داعش، من دون مشاركة تركية جدية 
وكــبــيــرة، وكـــان الــحــل الــوســط املــتــمــثــل في 
اإلرهــابــيــة )وفــق  التنظيمات  كــل  مــحــاربــة 
أنــقــرة(، وإقــامــة منطقة آمنة خالية  أجندة 
تركية،  جــويــة  تتمتع بحماية  داعـــش،  مــن 
وحتى تغطية من املدفعية التركية، مع فتح 
األميركية،  الطائرات  أمــام  إنجرليك  قاعدة 
بما يوفر الكثير من الجهد واملسافات على 

طائرات التحالف.
ــيـــة مــن  ــالـ ــلـــى املـــنـــطـــقـــة الـــخـ لــــن تــســيــطــر عـ
داعش قوات الحشد الشعبي الكردية التي 
ستتوقف عن كونها رأس الحربة، أو قوات 
الطليعة البرية ضد داعش، بل ستدافع عن 
مــنــاطــقــهــا، كــمــا ســتــواجــه بــقــيــة الــســوريــن 
مـــن عــــرب وتـــركـــمـــان الــتــنــظــيــَم، وســتــكــون 
الحر،  للجيش  الفعلية  والقيادة  السيطرة 
ــار انــفــصــالــيــة  ــكــ ــن يــســمــح أليـــــة أفــ الــــــذي لــ
باملرور، كما لن يسمح للنظام باالستفادة 
الحرب  السياسية من  املكاسب  أو تحقيق 

الدولية واإلقليمية ضد داعش. 
ــة كـــذلـــك بــإقــامــة  ــنـ وســتــســمــح املــنــطــقــة اآلمـ
سيتم  كما  الــالجــئــن،  الستقبال  مخيمات 
الــتــفــكــيــر، فــيــمــا بـــعـــد، فــــي نـــقـــل مــخــيــمــات 
ــًا فــــي األراضـــــــي  ــيـ ــالـ الــــالجــــئــــن املــــقــــامــــة حـ

التركية إليها.
لن يمنع التفاهم، أو حل الوسط األميركي 
ــلـــة مــســاعــيــهــا  ــقــــرة مــــن مـــواصـ الـــتـــركـــي، أنــ
والــدوحــة إلسقاط  الــريــاض  مــع  اإلقليمية 
نظام بشار األســد، أو إلجــبــاره على قبول 

ــان لــه  ــكــ ــيـــث ال مــ ــًا، حـ إعـــــــالن جـــنـــيـــف نــــصــ
وعائلته ومساعديه املقربن في أية عملية 
سياسية، وستواصل دعمها جيش الفتح 
في إدلب وحلب، بموازاة ما يحققه الجيش 
نفسه أيضًا في الجنوب، أي درعا ومحيط 
الشام، في انتظار القرار السياسي الدولي 
بـــالـــتـــســـويـــة، أو إيــــجــــاد وقــــائــــع مــيــدانــيــة، 
على  واقعة  حقيقة  وتفرضها  تستعجلها 

األرض.
ربــمــا تــدفــع تــركــيــا ثــمــن، بـــل ربــمــا أثــمــان، 
االنــخــراط الــجــدي فــي الــحــرب ضــد داعــش، 
التي  ــرى  األخــ اإلرهــابــيــة  التنظيمات  كــمــا 
نفسها،  لشرعنة  التنظيم  قتالها  استغلت 
والنمو  الداخلي  باالستقرار  يتعلق  فيما 
االقتصادي، أو بعملية التسوية مع األكراد 
 قبل أن تتوقف، 

ً
التي قطعت شوطًا طويال

ــأة الــغــطــرســة  ــ أو حـــتـــى تـــنـــهـــار، تـــحـــت وطــ
الكردية واالتكاء على املتغيرات اإلقليمية، 
مــحــلــيــة، غير  مــكــاســب ســيــاســيــة  لتحقيق 
الــتــركــيــة تــفــهــم أن ال مــجــال  أن الــســلــطــات 
الــــحــــرب، وأن تــحــجــيــم األكــــــراد  لـــخـــســـران 
وإجـــهـــاض نــزعــاتــهــم االنــفــصــالــيــة، شــمــال 
العودة  أكــراد تركيا على  سورية، سيجبر 
إلى رشدهم، والفهم أن ال شريك جديا لهم 
سوى حزب العدالة والتنمية، وأن الوسائل  
السياسية السلمية والديمقراطية وحدها 
ــهـــم، وحــقــوقــهــم  ــالـ قــــــادرة عــلــى تــحــقــيــق آمـ
املشروعة في العدالة، واملساواة، واملواطنة 

الكاملة.
)رئيس تحرير نشرة 
املشهد التركي اإللكترونية(

اإلعــــالم، املــدعــو أحــيــانــًا واملــتــطــفــل أحيانًا 
أخرى، من شبه سرية إلى علنية. 

 قوى املعارضة السودانية، يتجّرع 
ّ

مثل كل
ــه ليس 

ّ
الــصــادق املهدي املــّر، وهــو يــرّدد أن

ــب، يــجــيء  ــريــ ــن مــســتــقــبــل قــ هـــنـــاك أمــــــّر مــ
ــود. ثــم تــتــبــدى بقعة  ليصبح تــاريــخــًا أســ
الـــزمـــن الــحــاســمــة فـــي الــتــاريــخ الــــذي جــاء 
بعد توقيعه )إعـــالن بــاريــس( مــع الجبهة 
الــثــوريــة، واعــتــقــلــتــه الــحــكــومــة ثــم أطلقت 
ــع الـــجـــبـــهـــة الـــثـــوريـــة  ــــــع مــ

ّ
ــم وق ــه. ثــ ــ ــــراحـ سـ

والــهــيــئــة الــعــامــة لــقــوى اإلجـــمـــاع الوطني 
وهــيــئــة مــنــظــمــات املــجــتــمــع املــدنــي وثيقة 
)نـــداء الــســودان( فــي أديــس أبــابــا. وأخــيــرًا، 
ع الصادق املهدي، في يونيو/ حزيران 

ّ
وق

املاضي، من مقر إقامته املؤقتة في القاهرة 
)اتفاق القاهرة( مع رئيس حركة اإلصالح 
ــن. عــنــدمــا نــوت  ــديــ اآلن، غـــــازي صــــالح الــ
الـــحـــكـــومـــة تــشــكــيــل حـــكـــومـــة جــــديــــدة عـــام 
2009، عقدت لــقــاءات مع قــيــادات األحــزاب 
 عـــلـــى حــــده، 

ٌّ
الــــســــودانــــيــــة املــــعــــارضــــة، كـــــل

وكــان أولها مع زعيم حزب األمــة القومي، 
ــقــــاء وســـط  ــلــ الـــــصـــــادق املـــــهـــــدي، وجـــــــاء الــ
الحكومة  إلــى  الــحــزب  بانضمام  تكهنات 
الــجــديــدة. وعــلــى الــرغــم مــن نــفــي قيادين 
 الخطوة تمخضت عن مشاركة 

ّ
 أن

ّ
فيه، إال

الـــحـــزب عــلــى املــســتــوى الــعــائــلــي بــتــقــديــم 
العقيد عــبــد الــرحــمــن املــهــدي، نــجــل زعيم 

حزب األمة مساعدًا لرئيس الجمهورية. 
ــة، اآلن،  وبــهــذا، يــتــراءى وقـــوف حـــزب األمــ
على مسافة واحدة ما بن الحكومة وقوى 
املعارضة، فالحوار بن الحزب والحكومة 
على  الــــرؤى،  على مستوى  تــوافــقــًا  يشهد 
الــرغــم مــن إعــالنــه عكس ذلـــك. أمــا املسافة 
املعارضة،  بينه وبن قوى  التي يحفظها 
إلى  بنزوعه  األبــويــة،  عليها صفة  فتغلب 
تمثيل املعارضة، والتفاوض نيابة عنها. 

ــهـــدي في  ــك، تـــرشـــح الــــصــــادق املـ ــ وبـــعـــد ذلـ
الــرئــاســيــة عـــام 2010، ضمن  االنــتــخــابــات 
الجمهورية.  لرئاسة  مرشحًا  عشر  إثــنــي 
وأطلق حملته من دار حزب األمــة، دعمته 
أسرته، وأغلبها من الناشطن السياسين 

ــــالت عــلــى  ــويـ ــ مــتــالحــقــة مــــن الـــخـــســـائـــر والـ
إحكام  الفلسطينين، حيثما وجــدوا. ومع 
الــحــصــار عــلــى الــقــطــاع، بـــرًا وبــحــرًا وجـــوًا، 
طيلة ثــمــانــي ســنــوات تــعــرض فــي أثنائها 
القطاع  افتقد  مــدمــرة،  إسرائيلية  لــحــروب 
الحد األدنى من مقومات الحياة. ولم تخل 
الضفة الغربية من املعاناة. فالجدار العازل 
ع أوصالها، واملستوطنات واملصادرات 

ّ
يقط

ــا، وقـــطـــعـــان املــســتــوطــنــن  ــهـ ــيـ تــقــضــم أراضـ
ــر والــــــحــــــجــــــر والـــــشـــــجـــــر،  ــ ــــشـ ــبـ ــ ــالـ ــ تــــفــــتــــك بـ
واالجــــتــــيــــاحــــات واالعــــتــــقــــاالت مـــمـــارســـات 
لكن،  اإلسرائيلي.  االحــتــالل  لجنود  يومية 
طــــوال تــلــك الـــســـنـــوات كــــان يــجــري اخــتــزال 
ــار غــــزة،  الــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة فــــي حـــصـ
فباتت غزة عنوانًا مستقال ومكتفيًا بذاته 
وبمضمونه، في املواد اإلخبارية والتقارير 
الصحافية. وال مبالغة في القول إن بعضهم 
إما  بــغــزة،  الــلــه، مقارنة  رام  أن  بــات يعتقد 
إحـــدى أهــم املـــدن السياحية فــي الــعــالــم، أو 
ــان صـــاروخ  ــــرى. وكــ أنــهــا الس فــيــغــاس أخـ
في  فيسقط  القطاع  مقاومو  يطلقه  بدائي 
اآلخـــر يحظى  الــجــانــب  فــي  أرض مفتوحة 
بكل البهرجة اإلعالمية، الالزمة والفائضة 
كان  التي  القدس  وباستثناء  الحاجة.  عن 
من الضروري أن تعكس أحداثها استمرار 
ــــي الـــيـــهـــودي،  ــــالمـ ــنــــي، اإلسـ ــراع الــــديــ ــ ــــصـ الـ
فـــإن الــنــضــال الــشــعــبــي املـــدنـــي، كــاملــســيــرات 
في  الــعــازل،  للجدار  املناهضة  األسبوعية 
والخضر  قـــدوم  وكــفــر  نعلن وبلعن  قــرى 
الضفة  مناضلو  فيه  رأى  والـــذي  وغيرها، 
أحـــد الــوســائــل املــتــاحــة ملــقــاومــة االحــتــالل، 
اإلعالمية  بالتغطية  وال  بــالــدعــم  يحظ  لــم 
الـــالزمـــة، عــلــى الــرغــم مــن اســتــقــطــابــه دعما 
ــة مـــــن نــــاشــــطــــن ومـــتـــضـــامـــنـــن  ــ ــاركـ ــ ــشـ ــ ومـ
اإلعــالمــيــة  الضبابية  تنقشع  ولـــم  أجــانــب. 
الــــتــــي فــــرضــــت حـــــول نــــضــــال فــلــســطــيــنــيــي 
الــضــفــة ومــعــانــاتــهــم، إال فــي حـــاالت نـــادرة، 
فرضها موت أحدهم، مثل املناضل بحجم 
زياد أبو عن، أو طفل ببراءة علي دوابشة.

ومـــع كــل ذلـــك الــدعــم الــســيــاســي واإلعــالمــي 
لــصــمــود الـــقـــطـــاع، الــــذي لـــم يــكــن لـــه معنى 
لم  ــزة،  غـ فــي  الفلسطيني  الــشــعــب  مــن دون 
ــوازي حجم  ُيـــقـــّدم دعـــم مــلــمــوس وفــعــلــي، يــ
الرنانة  الصمود واملعاناة. وكانت الخطب 
ــًا يـــومـــيـــًا ألهـــالـــي  ــوتـ املــــعــــدة لـــالســـتـــهـــالك قـ
عاجزة  فلسطينية  سلطة  والنتيجة،  غــزة. 
عـــلـــى طـــــاولـــــة املـــــفـــــاوضـــــات فـــــي مـــواجـــهـــة 
عديمة  اإلســرائــيــلــي،  والــتــســويــف  املماطلة 
االستيطان  مــواجــهــة  فــي  مــيــدانــيــا  الحيلة 
ــزة، بــمــدنــيــيــهــا  ــ واملـــســـتـــوطـــنـــن. وتــــركــــت غــ
إن تسنى  يلعقون جــراحــهــم،  ومــقــاومــيــهــا، 
لهم ذلــك في ظل حصار مستمر. كــان على 
موضع  يوضعا  أن  والعسكري  السياسي 
ــة الــفــلــســطــيــنــيــة  ــورقــ الـــتـــعـــارض، لــتــبــقــى الــ
التي جرى  أما نرجسية غزة  الطلب.  تحت 
تــضــخــيــمــهــا املــتــعــمــد، وبــنــت نــفــســهــا على 

الـــخـــدمـــات، وبـــعـــض وســـائـــل الــنــقــل، وذلـــك 
املــخــدرات للشعب  بترويج نــوع جديد مــن 
الــذي ال يجد بصيص أمــل. ويكفي أن تقرأ 
يوليو/تموز،   31 يــوم  في جريدة مصرية، 
أن أبــــًا )يــلــقــي ابـــنـــه الـــرضـــيـــع مـــن الــطــابــق 
الرابع باإلسكندرية ملروره بضائقة مالية(. 
قد يعبر الخبر عّما آلت إليه األوضــاع في 
مـــصـــر، وقــــد يــعــّبــر عـــن ذلــــك أكـــثـــر تــصــريــح 
لــرئــيــس الـــــــــوزراء، يـــدعـــو الـــشـــبـــاب املــتــعــلــم 
إلى  أن يتجه  إلــى  البطالة  بــه  الـــذي تحيط 
سياقة التوك توك، وقد دعاهم سابقًا قائد 
االنــقــالب إلــى العمل على عــربــات الخضرة 
في سوق العبور في القاهرة، فأين مليارات 

ر بها املؤتمر؟
ّ

االستثمارات التي بش
فترة  أطـــول  أن يستمر  يــجــب  املــخــّدر  وألن 
اإلفــاقــة  يــحــاول  وكلما  للمتعاطي،  ممكنة 
تــالحــقــه بــجــرعــة زائـــــــدة، فــــإن جـــرعـــة قــنــاة 
املؤتمر  أثــر  زوال  لتعالج  جــاءت  السويس 
االقـــــتـــــصـــــادي، لـــيـــعـــيـــش الـــشـــعـــب بـــدعـــوى 
)مصر بتفرح(، إلى حن يتم تهيئة مؤتمر 
ــفـــال آخـــــر، لــنــنــتــقــل مـــن إدارة  ــتـ جـــديـــد واحـ
الـــــــدول بـــاالســـتـــراتـــيـــجـــيـــات والـــخـــطـــط إلـــى 
اإلدارة باملؤتمرات واالحتفاالت واملخدرات 
اإلعالمية. وربما يكون هذا الزخم اإلعالمي 
املــــوجــــه لــلــبــحــث عــــن نــقــطــة نـــجـــاح وســـط 
بالعسكر في  الــذي يحيط  الفشل  مستنقع 
ــيـــاديـــن، وال يــســتــثــنــى مــنــهــا املـــيـــدان  كـــل املـ
العسكري الذي نراه في سيناء. وعلى الرغم 
مـــن أن هــــذه الــنــقــطــة إذا حـــدثـــت، لـــن تــغــّيــر 
شيئًا، فإن حدوثها مستبعد في ظل إدارة 
تعمل بال رؤية، سوى رؤية الزعيم األوحد 
الذي تتحقق أحالمه بمزيد من دماء تسيل 
تــوقــف. ومــن يختزل مشكلة مصر في  بــال 
ــم،  الــــخــــروج مـــن أزمـــتـــهـــا االقـــتـــصـــاديـــة واهــ
االنقالب،  داعمة  تدفقت  الخليج  فمليارات 
ــنـــًا مـــنـــهـــا أن الـــشـــعـــب املــــصــــري تـــحـــّركـــه  ظـ
الــثــورة  املــلــيــارات وبقيت  مــعــدتــه، فضاعت 
ــفـــوس األحـــــــــرار. لــــم يــخــرج  مــشــتــعــلــة فــــي نـ
اآلالف فــــي مـــيـــاديـــن مـــصـــر طــلــبــًا لــخــفــض 
األســعــار، أو زيـــادة الــرواتــب واملخصصات 
في  وحقهم  بالحرية،  للمطالبة  بل  املالية، 
الــحــفــاظ عــلــى أصــواتــهــم االنــتــخــابــيــة التي 
ازداد صــخــب  فــمــهــمــا  الـــعـــســـكـــر.  ــا  ــ ــــدرهـ أهـ
االحـــتـــفـــال، وكــثــر عـــدد املـــشـــاركـــن، وكــثــرت 
املؤتمرات واالحتفاالت، للهروب من الواقع 
املر في مصر، لن يحدث استقرار إال بزوال 
االنــقــالب، واســـتـــرداد إرادة الــشــعــب، إذا ما 

استمر الشعب في ثورته ومطالبته. 
)كاتب مصري( 

ــة أصـــــل املـــــــرض، ولـــيـــس الـــعـــرض  مـــواجـــهـ
ــــي عــــــدم تـــرك  ــــي، ومـــصـــلـــحـــتـــهـــا فـ ــشـ ــ ــداعـ ــ الـ
الــســاحــة لــخــصــومــهــا، جـــرى الــتــوافــق على 
إدخــــال قــــوات الــبــشــمــركــة فــي املــعــركــة ضد 
التنظيم، وعبر األراضي التركية بمشاركٍة، 
ولو رمزية، من الجيش السوري الحر. مع 
العلم أن تركيا استقبلت تقريبًا كل أهالي 
ولــــم تبخل  ألـــــف،  ــم 200  ــنـــة، وعــــددهــ املـــديـ

عليهم باإليواء أو الغذاء والدواء.
تـــبـــّدل آخـــر حــصــل مـــع أحـــــداث تـــل أبــيــض، 
يــونــيــو/حــزيــران املـــاضـــي، عــنــدمــا نجحت 
ــكـــردي فـــي طــرد  قــــوات الــحــشــد الــشــعــبــي الـ
تنظيم داعش، بدعم جوي أميركي تحديدًا، 
واســتــغــلــت األمـــــر لــلــقــيــام بــتــطــهــيــر عــرقــي 
فــي املــديــنــة، كــمــا فــي قـــرى وبـــلـــدات عربية 
وتركمانية محيطة بها، وبلغت الغطرسة 
حـــد الـــحـــديـــث عـــن إقـــامـــة كـــيـــان كـــــردي في 
شــمــال ســـوريـــة، يــمــتــد مـــن الــحــســكــة شــرقــًا 
إلـــى ريـــف الــالذقــيــة غــربــًا، بــمــا يعنيه ذلــك 
من تطهير عرقي كبير في سورية نفسها، 
يــحــرف بوصلة الــثــورة الــســوريــة، كما من 
إقــامــة حــاجــز كـــردي بــن تركيا ومحيطها 
الــعــربــي واالتـــصـــال، أو حــتــى الــتــوحــد مع 
الكيان الــكــردي فــي الــعــراق، وإيــجــاد منفذ 
مباشر له إلى البحر املتوسط، يحرم أنقرة 
مـــزايـــا اقـــتـــصـــاديـــة، وحـــتـــى اســتــراتــيــجــيــة، 
واألخــــطــــر فـــي الــقــصــة كــلــهــا أنــــه سيخلق 
إلــى املطالبة  بــأكــراد تركيا  ســيــرورة تدفع 
بكيان مماثل، ولو تحت بند الحكم الذاتي.

ْت السلطات التركية عن صمتها، 
َّ
هنا، تخل

وأعــلــنــت، صــراحــة، أنــهــا لــن تسمح بكيان 

ــم وتــحــلــقــهــم  ــاءهـ ــفـ ــتـ ــن يـــظـــهـــرون احـ ــذيــ الــ
حوله أبناء وأحفادا في مناسبات األعياد 
ــان بــرنــامــج الــصــادق  ــــرى مـــيـــالده. وكــ وذكـ
ــريـــق  ــاه »طـ ــ ــّمـ ــ ــا سـ ــ ــــدي االنــــتــــخــــابــــي مـ ــهـ ــ املـ
الــعــشــر، ومنها  املــنــجــيــات  الـــخـــالص«، أو 
احترام املواطنة، والعدل، واحترام األديان، 

وحقوق املرأة.
اآلن، وبعد أكثر مــن ربــع قــرن مــن املواقف 
املــتــأرجــحــة، عـــاد الـــصـــادق املــهــدي ليدعو 
ــتـــمـــســـك بــحــقــوقــهــم  الــــســــودانــــيــــن إلــــــى الـ
 

ّ
ــأال ــ ــيــــاة الــــكــــريــــمــــة، ونـــصـــحـــهـــم بـ ــــي الــــحــ فـ
ــر. أتــى  ــ يــتــخــلــوا عــنــهــا، مــهــمــا كــلــفــهــم األمــ
الــصــادق، وكــأنــه يأسف على الغياب بعد 

ديمقراطيته املوءودة عام 1989.
ــم يــتــغــّيــر شــــــيء، فــالــثــابــت  فــــي الـــــواقـــــع، لــ
ــأرجــــح مـــواقـــفـــه.  ــيـــد هــــو مـــتـــوالـــيـــة تــ الـــوحـ
 عباراته األخيرة لن تجد مكانًا 

ّ
ولــذا، فــإن

مــن اإلعــــراب فــي ديــبــاجــة الــتــبــريــر التــخــاذ 
املــــواقــــف ونــقــيــضــهــا. وبـــهـــذا فـــاملـــهـــدي لم 
يـــخـــذل تــجــربــتــه الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة فــحــســب، 
وإنـــمـــا مـــؤيـــديـــه، فــقــد كــــان فـــي وســـعـــه أن 
يواصل من موقعه النضالي، واملدافع عن 
آثر  يفعل.  لم  لكنه  والديمقراطية،  الحرية 
فــي هـــذه الــفــتــرة تــرســيــخ أقــــدام أبــنــائــه في 
ــق سعيه نحو 

ّ
املــنــاصــب الــحــكــومــيــة، وعــل

 النضال.
ِّ

الديمقراطية على رف
)كاتبة سودانية(

ــم، فـــبـــدأت  ــ ــــودهـ ــمـ ــ تـــضـــحـــيـــات أهـــلـــهـــا وصـ
حياتهم،  ومـــرارة  عذاباتهم  خلف  تــتــوارى 
ــم  ــهـ ــــرون أنـ ــعـ ــ ــشـ ــ ــــرون مــــنــــهــــم يـ ــيـ ــ ــثـ ــ وبــــــــــدأ كـ
تـــركـــوا وحــيــديــن فـــي مــواجــهــة آلـــة البطش 
صـــمـــودهـــم   أن  ســـيـــمـــا  وال  ــلــــيــــة،  ــيــ اإلســــرائــ
البطولي لم يثمر عن دفع الظلم. أما الحديث 
عـــن هــدنــة تــطــول أو تــقــصــر مـــع إســرائــيــل، 
فــكــان مـــدعـــاة لــلــتــســاؤل بــشــأن جــــدوى كل 
ــان تــحــول مظلومية  تــلــك الــتــضــحــيــات. وكــ
إلــى ظلم  املوظفة سياسيًا وإعالميًا،  غــزة، 
ــــدى الــنــتــائــج املــمــكــنــة  لــلــضــفــة وأهـــلـــهـــا، إحـ
لــتــلــك الــبــروبــاغــانــدا الــتــي جــعــلــت مـــن غــزة 
الخاضعة لسيطرة حماس رمزا  للصمود 
ــكـــريـــس الــضــفــة  والـــتـــمـــســـك بـــالـــثـــوابـــت، وتـ
الــخــاضــعــة لــلــســلــطــة الــفــلــســطــيــنــيــة أرضـــًا 
نستطيع  هنا،  ومــن  والتفريط.  للمساومة 
الكاريكاتيري لبهاء ياسن  الرسم  أن نقرأ 
الذي لم يتجاوز، لألسف، حتى في صيغته 

املعدلة حدود هذه البروباغاندا. 
سابقا، فــي سياق املــفــاوضــات حــول عــودة 
ــــاوض الــفــلــســطــيــنــي  ــفـ ــ ــئــــن، قـــّســـم املـ الــــالجــ
ــئـــن الــفــلــســطــيــنــيــن، بـــكـــل ســـذاجـــة،  الـــالجـ
بحسب جداول، انطالقا من حجم معاناتهم، 
وجـــعـــلـــت أولــــويــــة الــــعــــودة ملــــن فــــي لــبــنــان. 
اليوم، نحن أبعد ما نكون عن تحقيق حلم 
العودة، ومع بقاء معاناة الجئي لبنان من 
الفلسطينين مستمرة، إال أن حالهم باتت 
أفضل من حال غيرهم، بل باتت مخيماتهم 
من  الهاربن  الفلسطينين  لالجئن  مــالذًا 
أتـــون األزمــــة الــســوريــة. مــن املــعــيــب حــقــا أن 
تبقى معاناتنا، نحن الفلسطينين، عرضة 
ناهيك  السياسي،  واالستثمار  للمزايدات 
وكأنه  السياسية،  من نخبنا  السذاجة  عن 
ترسم  مناطقية،  انقسامات  إال  ينقصنا  ال 
أال  فيها.  واملفاضلة  كم معاناتنا  حدودها 
يكفينا ما نحن فيه من انقسامات وصراع 
ــاول فـــــرض نـــهـــج فــصــائــلــي  ــيـــاســـي، يــــحــ سـ
ــارب فــــي الــــــــرؤى واألهــــــــداف  ــ ــــضـ مــــعــــن، وتـ
ــمــــرار نـــهـــج االتــــهــــام  ــتــ والـــــــــــــوالءات، مــــع اســ
أصبتم  فقد  يكفي،  املــتــبــادلــن؟  والتخوين 

من الروح الفلسطينية مقتال.
)كاتب فلسطيني(

ما الذي تغيّر لدى تركيا تجاه داعش؟

الصادق المهدي بين تخوم النضال

مظلومية غزة و»ظلم« الضفة

اإلدارة باالحتفاالت.. قناة 
السويس نموذجًا

تفهم واشنطن أن 
ال انتصار في الحرب 

ضد داعش من دون 
مشاركة تركية جدية

لم يخذل المهدي 
تجربته الديمقراطية 

فحسب، وإنما 
مؤيديه أيضًا

معيب أن تبقى 
معاناتنا، نحن 

الفلسطينيين، عرضة 
لالستثمار السياسي

آراء

معن البياري

لم يكن إلعالن الحكومة األردنية تخفيضًا في أسعار البنزين، وال إلقبال األردنيني 
امتحانات  بنتائج  انشغالهم  وال  والفحيص،  على حفالت مهرجاني جرش  الواسع 
الــثــانــويــة الــعــامــة، ومـــا يتبعها مــن أعــبــاء مــع تــقــّدم أبــنــائــهــم لــلــدراســة فــي الجامعات 
الواسع  الغضب  لم يكن لهذا كله، وغيره كثير، أن يعّمي على  الحكومية والخاصة. 
لدى عموم األردنيني، في مختلف األوساط الرسمية والشعبية، على جريمة اإلرهاب 
اإلسرائيلية الجديدة، والتي قضى فيها الطفل الفلسطيني، علي دوابشة حرقًا، والتي 
كما حفلت  وفاعليات شعبية عريضة،  واألحــزاب  النواب  ومجلس  الحكومة  دانتها 
أن  ووزيــر سابق  كاتب  اعتبر  التي  الجريمة  من  األردنــيــة بغضب شديد  الصحافة 
القاتل فيها هو بنيامني نتنياهو. وتجّددت املطالبات بطرد السفير اإلسرائيلي في 
عّمان، وسحب السفير األردني من تل أبيب، وثّمة من طالب بإلغاء معاهدة السالم، 
وهــذه من أمــور ليس في وسع الحكومة أن تأخذ وتعطي معها، فهي تكتفي بترك 
أن  دون  من  الناس،  بعض  يشاء  ما  فيها  ُيقال  واألهلية،  والنيابية  اإلعالمية  املنابر 

يتجاوزوا ذلك إلى خطوٍط ليس مسموحًا بها، وال مأذونًا بتجاوزها. 
ونــوبــة الغضب األردنــيــة هــذه، فــي موسم صيٍف حــار يبعث على التوتر فــي املــزاج 
إّبــان جرائم جيش االحتالل في غضون  العام، مألوفة ومسبوقة بمثيالٍت كثيرات، 
االنتفاضة في العقد املاضي، واضطر صانع القرار في أتونها إلى استدعاء السفير 
األردنــي من تل أبيب، قبل أن يعود الحقًا. كما أن نوبة غضب غير منسية صارت 
عند إقدام جندي إسرائيلي على قتل القاضي األردني رائد زعيتر، وسارت مظاهرات 
شعبية ساخطة على تلك الجريمة، ووجدت الحكومة، في حينه، نفَسها، في وضع 
محرج، وإن شّددت في نبرتها الغاضبة. وثّمة الغضبة التي اشتعلت عند حرق الطفل 
أهــل قطاع  العدوانية على  الحرب  أثناء  التنديد في  ثم مسيرات  أبــو خضير،  محمد 
غزة، ونهض أهل الخير في تسيير قوافل اإلعانة واإلغاثة واإلسعاف ألهالي القطاع. 
نه من خرق املألوف في سلوكه السياسي تجاه إسرائيل، 

ّ
ليس األردن في حال يمك

وإْن في البال أن غضبة الراحل، امللك الحسني، من إقدام املخابرات اإلسرائيلية، على 
مدى  إلــى  1997، وصلت  يوليو/تموز  فــي  عــّمــان،  فــي  خالد مشعل  اغتيال  محاولة 
ر اإلسرائيليون الترياق الشافي للمواطن 

ّ
الوعيد بإلغاء معاهدة وادي عربة، إذا لم يوف

مع  للمهادنة  أن  على   
ً
داال الواقعة  تلك  في  وفريقه  امللك  أداء  وكــان  األردنـــي مشعل. 

وجــود  تستمزج  ال  األردنــيــة  القيادة  أن  ســرًا  وليس  حــدودهــا.  اإلسرائيلي  التمادي 
اإلرهابي، وأن  اليمني  تنويعات  أمثاله من  نتنياهو رئيس حكومة في إسرائيل، وال 
عّمان طاملا راهنت على »اعــتــدال« حــزب العمل ورجــاالتــه، وهــي التي أقامت صالت 
سرية مع قياداته سنوات، واستمرت الحقًا في استثمار عالقاتها مع هؤالء، لعلها 
تنفع في إشاعة أجواء سالم في املنطقة، وفي الدفع بعملية التسوية التي لم تكن غير 
»العمل« و»الليكود«، وتنويعات هذا وذاك، غير  املساحة بني  أن  طبخ حصى، وتبنّي 
منظورة بالقدر الكافي، وال مدعاة للتذكير باملعلوم من جرائم إسحق رابني وشيمون 

بيريز وعمير بيرتس في فلسطني ولبنان. 
ستمّر الغضبة األردنية الراهنة من جريمة حرق الطفل دوابشة، في دوما الفلسطينية، 
بــال عدد  الغضبات مــن جــرائــم حــرق وتنكيل وقتل واعــتــداءات إسرائيلية  كــل  كما 
سبقتها. وسيبيح أهل القرار لألردنيني كل منافذ تصريف انفعاالتهم من جرائم لن 
يتوّرع املحتلون عن اقترافها. واملؤكد أن إسرائيل، وعصاباتها الحاكمة في تل أبيب، 
اع القرار في العواصم العربية حكيمون، ويعّدون للمليون قبل أي أن 

ّ
تعرف أن صن

يستقروا على أي قرار في شأن جلل، من قبيل إظهار العني الحمراء أمام إسرائيل. 
افتتاحيات الجرائد، ومطالبة »املجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته« كافيتان، وإن زيد 
املجرمني اإلسرائيليني، من  الدولية ملقاضاة  الجنايات  عليهما أخيرًا، دعوة محكمة 
دون أي استعداد جدي ألمر مثل هذا، جديد ومثير، يكسر رتابة الرطانات املعهودة 

إياها.  

حكيم عنكر

شكل توشيح امللك محمد السادس أحد قيادات جيش التحرير الوطني في املغرب 
التواصل  وســائــط  على  أيــامــًا،  دام  كــبــيــرًا،   سياسيًا 

ً
رفيعًا ســجــاال وطنيًا  وســامــًا 

النيل من سمعة  الراديكالي وآخــرون  االجتماعي، وحــاول محسوبون على اليسار 
الــذي قاد جيال من الشباب في  القائد السياسي  املقاوم محمد بنسعيد آيت يــدر، 
أواخر الستينيات وسنوات السبعينيات، إّبان تأسيس حركة 23 مارس اليسارية، 
سنوات العمل السري ضد الحكم. ثم بعد ذلك في منفاه من فرنسا، حيث أدار حوارًا 
العمل الشرعي، عندما أسس،  العودة إلى املغرب، والدخول في  النظام من أجل  مع 
رفقة هؤالء الشباب، حزبًا سياسيًا أطلقوا عليه منظمة العمل الديمقراطي الشعبي. 
وسمحت له السلطة، أيام حكم امللك الراحل الحسن الثاني، بالعمل له ولشباب حزبه 
الحالم بالتغيير وبمغرب أفضل، على الرغم من أن امللك، وقتها، لم يكن راضيا على 
الشعارات التي كان يحملها الحزب الصغير الوليد آنذاك، وهو شعار »دمقرطة الدولة 
ودمقرطة املجتمع«. ففي حني كان املغرب خارجا بصعوبة من محاولتي انقالب، 
ومــن »مسيرة خــضــراء«، ومــن حــرب في الصحراء، وأحــداث اجتماعية مؤملة، بعد 
ثورة الخبز في الدار البيضاء في سنة 1981، سيأتي من يقول للسلطة الحاكمة إن 
السبيل لتجنيب املغرب منزلقات جديدة، وعالية الفاتورة، هو »الدمقرطة، بشقيها 
املجتمعي واملؤسساتي«، من انتخابات نزيهة وبرملان بصالحيات تشريعية وإطالق 

جديد للمبادرة السياسية، وإنعاش املجال العام.
لكن، من مكر املصادفات أن السنة التي خرجت فيها حركة 23 مارس من السرية إلى 
العلنية، وتحولت إلى حزب شرعي في 1983، ستعرف تزويرًا فادحا في االنتخابات 

البرملانية، وبلقنة غير مسبوقة للخريطة السياسية، بتفريخ أحزاب جديدة.
كــان هــذا مــؤشــرا على تـــردد عقل السلطة الــبــاطــنــي، وصــراعــه الــداخــلــي بــني رغبة 

اإلصالح وكوابح الركود واملحافظة.
منذ ذلك الوقت، ومحمد بنسعيد آيت يدر يحاول بناء أداة حزبية، تكون مشروعا 
اجتماعيًا وسياسيًا، ونواة تجمع مثقفني وفئات اجتماعية مختلفة، وقد تحقق له 
ذلك، بفضل التجربة اإلعالمية املشرقة التي قادها مختبر إعالمي اسمه صحيفة 
أنوال، كانت في تلك الفترة البديل العملي الذي يطرح سؤال املثقف وتطلعات املجتمع 

املغربي للغد األفضل.
أو  الــشــبــاب،  الــذي يحكم  الشيخ  كــان  اإلثــــارة،  فــي  السياسية غاية  تجربة بنسعيد 
املسلح ضد  النضال  فترة  منذ  راكمها،  التي  فبخبرته  األدق.  الوجه  على  يقودهم 
الشباب  يــقــود سفينة  أن  اســتــطــاع  الــهــادئــة،  الــفــرنــســي، وبشخصيته  االســتــعــمــار 
الجامحة، وسط األهوال التي عرفها املغرب في فترات سنوات الرصاص وما تالها.

التسعينيات من عمره،  له، حتى وهو على مشارف  »الشبابي« مالزما  ظل حسه 
فيه  يجدون  فبراير،   20 مع حركة  املغرب  في  االجتماعي  الــحــراك  يتصدر شباب 

صمام أمان وأبا روحيا، كان املغرب بالنسبة إليه أولوية األولويات.
وكما وسط مهنيي السياسة واملثقفني واألوساط الحضرية، كان لبنسعيد صيت 
الصراع  يعرفون شيئا عن  يكونوا  لم  القرويون  فهؤالء  املغربية.  البادية  في  كبير 
الطبقي، وال عن حزب اسمه منظمة العمل الديمقراطي الشعبي، لكن كانوا ينظرون 
إلى املنتمني لهذا الحزب، بإعجاب وخشية، ثم يبتسمون، بينما أعينهم تضيق في 
عرفان غامض: إنه »حزب بوطربوش«، وكانوا يقصدون محمد بنسعيد الذي عرف 
وسط املغاربة بطربوشه املميز، وبتدخالته الصادمة للطبقة السياسية في البرملان، 
زمــن داخلية إدريـــس البصري، زمــن الــخــوف واالخــتــطــافــات، حيث كــان يعثر على 
الزمن،  الــخــالءات. في ذلك  املاشية في  نشطاء سياسيني مرميني في أكياس علف 
لم يكن هناك إعالم اجتماعي، وال »فيسبوك« وال إنترنت، كي توصل صوتك. كان 

بوطربوش يخاطر بحياته وبال ضمانات. حياة في كف اليد مثل بطل تراجيدي.
أما اآلن، فحتى البومة يمكنها أن تغني وترقص!

سامح راشد

عقد الكونغرس األميركي عدة جلسات استماع حول االتفاق النووي اإليراني. ناقش 
)الخارجية  أوبــامــا  بــاراك  الرئيس  إدارة  من  وزراء  أربعة  فيها  األميركيون  الــنــواب 
الجلسات، بشأن  والدفاع والطاقة والخزانة(. وبعيدًا عن تفاصيل ما دار في تلك 
محتوى االتفاق النووي، توجد جوانب أخرى، يفترض أن تهم املواطن العربي في 

تلك املساجلة التي تابعها العالم على الهواء.
 Doing their home( للمناقشة الكونغرس حضروا جيدًا  كان واضحًا أن نواب 
واملواقف  التصريحات  فيها  بما  امللف،  لكل جوانب  ومتابعات  بمعلومات   )work
اإليرانية املتعلقة باالتفاق. وبدا من األسئلة التفصيلية، وتحميل إدارة أوباما كامل 
املسؤولية عن االتفاق، أن النواب يعتبرون واشنطن الطرف الوحيد املقابل إليران 
الخارجية جون كيري(  أوباما )خصوصًا وزيــر  االتفاق. وعندما كان وزراء  في 
كان  الــذريــة،  للطاقة  الدولية  الوكالة  إلــى  األمــر  يحيلون  أو  النقاط،  يتجنبون بعض 
نواب الكونغرس يعتبرون ذلك، صراحة، تهربًا من اإلجابة، أو تخليًا عن مسؤولية 

واشنطن تجاه الخطر النووي اإليراني. 
في املقابل، ركز الوزراء، في إفاداتهم، على أن هذا االتفاق أفضل ما يمكن تحصيله. 
وكان جون كيري شديد الصراحة، عندما أوضح للكونغرس أن االتفاق يمنع إيران 
مــن امــتــالك ســالح نـــووي، وال ينهي البرنامج الــنــووي اإليــرانــي. حيث الــهــدف من 
، لم يكن حرمان طهران من قــدرات نووية، وإنما الحيلولة دون 

ً
املفاوضات، أصــال

الوصول بهذه القدرات، أو تطبيقاتها، إلى تصنيع رأس نووي.
وكانت إفادة كيري األكثر وضوحًا في تأكيد ما سبق وتكشف في أثناء املفاوضات 
من رغبة محمومة لدى أوباما في إنجاز االتفاق، ما وصفه خبراء متخصصون 
في املجال النووي، وكذلك بعض الساسة األوروبيني، بإلحاح أميركي على التوصل 
االنتقادات  وانعكس هذا بوضوح على حدة  اتفاق، حتى وإن كان غير جيد.  إلى 
وحساسية التساؤالت التي طرحها املشرعون األميركيون، إلى حد دفع كيري إلى 
توجيه تهديد صريح للكونغرس، باعتزام أوباما استخدام الصالحيات الرئاسية 
النواب بأن  الكونغرس. وحــاول كيري تخويف  في إقــرار االتفاق حال رفضه في 
رفض االتفاق يعني دعوة مفتوحة للمتشددين في إيران إلى قلب الطاولة، واملضي 
في تطوير البرنامج النووي من دون سقف محدد، في غياب أي قيود أو التزامات. 
يمثل فرصة  االتفاق  أن  يعني  ما  التفاوض.  إلــى خيار  العودة  تمكن  لن  وعندها، 
وحيدة وأخيرة، أو هكذا حاول كيري تصوير املوقف للكونغرس، وهو ما يناقض 
تــزال  الــخــيــارات ال  كــل  أن  لتؤكد  االتــفــاق،  إبـــرام  أميركية خرجت بعد  تصريحات 

مطروحة ملواجهة النووي اإليراني.
لــم يقله كــيــري، وهــو يتحدث عــن اتــفــاق الفرصة األخــيــرة، أنها بالفعل فرصة  مــا 
االبيض.  البيت  مــغــادرة  قبل  باسمه  تاريخيًا  إنــجــازًا  لكي يحقق  أخــيــرة ألوبــامــا، 
وهــذا ما يبرر، من ناحية، تلهف واشنطن إلــى إبــرام االتــفــاق. ويفسر، من ناحية 
أخرى، االنتهاء إلى اتفاق، يبدو في املجمل انتصارًا إليران. وفي التفاصيل، أقرب 

ألطروحاتها واقتراحاتها أثناء التفاوض. 
إدارة  الكونغرس األميركي حقيقة موقف  التي عقدها  كشفت جلسات االستماع 
أوبــامــا مــن الــنــووي اإليــرانــي. وجــّســدت طبيعة الــعــالقــة املتشابكة واملــتــوازنــة، في 
الذي يمكنه  فالرئيس  املتحدة.  الواليات  والبرملان في  الرئاسة  التوقيت نفسه، بني 
إقرار االتفاق وإنفاذه، رغمًا عن الكونغرس )بتأمني أصوات ثلث أعضاء الكونغرس 
الناخبني  تمثل  التي  والرقابة  التشريع  احترم سلطة  واحــد(  إلى صوت  باإلضافة 

والرأي العام، وعّرض وزراءه الختبار برملاني عسير.
من منظور عربي، معالجة أوباما والكونغرس هذا امللف املهم، كشفت عورات نظم 
رون املجالس النيابية، حتى وإن لم 

ِّ
وســوءات حكام يجمعون كل السلطات، ويحق

تكن منتخبة بنزاهة. وإذ ال »نووي« لديهم، وال شيء ذا بال، سوى أن الشعوب هي 
نور أعينهم، إذن، ال حاجة لهم بنائب ُيناكف أو برملان يناقش.

كل هذا الغضب األردني وسام بنسعيد وشموعه

نووي إيران في الكونغرس
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الــعــادة، كــان، هــذه املــرة، شديد  ما يكون مزدحما، لكنه على غير 
ّ
مــررت اليوم بــشــارع، قل

اإلزدحام، على الرغم من أن الفرصة سنحت لي، أكثر من مرة، للهروب منه، لكن الفضول 
النهاية، أن األمــر كان وجــودًا كثيفًا آلليات تمهد  دفعني إلى املواصلة، لكي أكتشف، في 
إلنشاء »نصب تذكاري«، حسب اللوحة اإلرشادية التي وضعت قبيل الورشة، وما أكثر 

األنصاب في شوراعنا.
دائما أعذر املسؤول )النائب والوزير واملدير العام...(، عندما يتقلد منصبا وتأتي تصرفاته 
وأفعاله على عكس ما كان يتحدث به، قبل أن يصبح مسؤوال، من وعود وخطط طموحة، 

وأنه يختلف تماما عن سابقيه ممن تقلدوا يوما هذا املنصب.
ربما أنا الوحيد أيضا الذي يشعر بصدق مشاعر ذاك املرشح النيابي، أو املرشح لرئاسة 
البلدية مثال، وهو يخطب في الناس من مؤيديه الذين تجمهروا بناء على دعوة منه على 

مأدبة غداء، أو عشاء، مهيبة.
صدقوني، حتى الوزير وهو يسعى للحصول على هذه الحقيبة الوزارية، أو تلك، يكون هو 
أيضا صادقا جدا ومتحمسا لرسم الخطط وتنفيذها وتطوير العمل والنهوض بوزارته 

إلى مستويات عليا، وربما التقليل من املحسوبية أيضا.
لكن، ما الذي يحدث بالضبط، وخصوصًا لهذا املسؤول العربي، بعد أن يتقلد املنصب الذي 
سعى إليه جاهدا؟ ملاذا يبدو وكأنه عطلت حواسه وجوارحه تماما؟ فال وعود تستوفى، 
وال خطط تنفذ، وال سياسات صحيحة تتبع، وال فساد يختفى أو يقل )...( ما املشكلة؟ 
كنت جادا عندما أخبرتكم بصدق مشاعر ومرامي وأهداف هذا املسؤول العربي، قبل أن 

يفوز بمنصبه. إذًا، أين الخلل، هل هو في طبيعة املنصب أم في املسؤول نفسه؟
بكل اختصار، يا قوم، األزمــة الذي يعاني منها املسؤول العربي، أي مسؤول عربي، هي 
»أزمــة رجــولــة«. نعم بكل تأكيد هي أزمــة رجولة، فاملسؤول العربي، بعد أن كــان صادقا 
لتنفيذ وعــوده وخططه  الكافية واملطلوبة،  الرجولة  تاليًا ال يمتلك  في وعــوده قبال، نجده 
الطموحة، في وجــوه الذين هم أعلى منه منصبا وفاسدين، أو األقــل منه منصبا، لكنهم 
متشبثون في وظائفهم التي تغذي الفساد والفاسدين دائما. هو بحاجة للرجولة الكافية، 

لتمكنه من السباحة عكس التيار في ظروف مماثلة.
حقيقة، قلة هم املسؤولون العرب الذين يمتلكون تلك الرجولة التي تعطيهم زخمًا أمام أولئك 
الفاسدين الكبار، واملفسدين الصغار. قلة هم يا قوم. لذلك، نجد أن أشهر وأكبر إنجاز قد 
ْصب التذكاري«، 

َّ
يقوم به أمثال هؤالء املسؤولني الذين أحدثكم عنهم، هو إنشاء ذاك »الن

بفتح النون وتسكني الصاد، وإال ملا كان حالنا على ما عليه اآلن.
بشار طافش )األردن(

ــان ســيــاســيــان  ــامـ ــظـ شـــعـــب واحــــــد يــفــصــلــه نـ
عالم  فــي  يعيش  كــل شــعــب  جــعــال  مختلفان، 
مــخــتــلــف.. أملــانــيــا الــغــربــيــة وأملــانــيــا الــشــرقــيــة. 
تحولت أملانيا الشرقية املحتلة من روسيا بعد 
الشيوعي،  النظام  إلــى  الثانية  العاملية  الــحــرب 
بكل سماته الديكتاتورية، وسمي نفسه »أملانيا 
الــديــمــقــراطــيــة«! وســلــط أجـــهـــزة دعــايــتــه ضد 

أملانيا الغربية، ووصفها بالدولة »الفاشية«. 
فاسد، جمع حوله مجموعة  نظام  وشــأن كل 
من  طائفة  بدعايته  واســتــمــال  املنتفعني،  مــن 
الــشــعــب، وظــلــت أشــــواق الــحــريــة تــدفــع طائفة 

أخرى للفرار من جحيم الديكتاتورية. 
وفـــي خـــالل عــشــر ســنــوات، هــاجــر مــن أملانيا 
الــشــرقــيــة إلــــى أملــانــيــا الــغــربــيــة ثــالثــة مــاليــني، 
النظام  أحــس  األكــفــاء.  املتعلمني  من  معظمهم 
ــــالد مــن  ــبـ ــ ــغ الـ ــريـ ــفـ ــــن تـ الــــشــــرقــــي بـــالـــخـــطـــر مـ
كفاءاتها، وبصفته نظامًا ديكتاتوريًا منغلقًا، 
ر في تطوير نظامه السياسي 

ّ
 من أن يفك

ً
بدال

أنشأ ســورًا  املــواطــنــني،  وتخفيف قبضته عــن 
ليسجن خلفه أبناء أملانيا الشرقية.

وبـــني إنــشــائــه عـــام 1961 وهــدمــه فــي 1989، 
ــــحــــدود مـــئـــات ممن  ـــتـــل بـــرصـــاص جـــنـــود ال

ُ
ق

 عـــن آالف املــقــبــوض 
ً
حـــاولـــوا الـــهـــرب، فـــضـــال

عليهم، بتهمة الخيانة ومحاولة الهرب إلى دولة 
في  قائم  مثل  زال في حاضرنا  ومــا  معادية. 
كوريا الشمالية والجنوبية، شعب واحد يعيش 
عاملني مختلفني تمامًا، والسبب ليس اختالف 

ثقافات وال كفاءات وال موارد. 
السبب هو »النظام السياسي«. ويبقى السؤال 
الكبير: هل اإلصــالح يبدأ من املجتمع، أم من 

نظام الحكم؟ ال شك أنه سؤال يحصر املفكر 
فــي دائــــرة أشــبــه بـــدائـــرة الــبــيــضــة والــدجــاجــة، 

 .
ً
وأيهما أوال

ــــالح يــبــدأ مـــن املــجــتــمــع،  ــإْن قـــال قـــائـــل: اإلصـ فــ
 

ّ
مــســتــنــدًا إلـــي الــحــكــمــة: »كــيــفــمــا تــكــونــوا يـــول
ــدول من  ــ ــ ــارت تــمــلــكــه ال ــ ــا صـ ــإن مـ عــلــيــكــم«، فــ
ــتــأثــيــر من  الــتــوجــيــه وال ســيــطــرة عــلــي أدوات 
وفنية،  وإعالمية  وتعليمية  ثقافية  مؤسسات 
 عليكم 

َّ
يجعلنا نقول أيضًا بثقة: »كيفما يول

تكونوا«. أو كما كان األقدمون يقولون: »الناس 
عــلــى ديــــن مــلــوكــهــم«. فــكــل الـــتـــجـــارب حــولــنــا 
تقول: النظام السياسي عنصر أساسي مؤثر 
رقيه  عن   

ً
فضال وثقافته،  الشعب  سلوك  في 

واستقراره.
ويبقى سؤال آخر: كيف يمكن أن يتغير نظام 
فاسد أثر بفساده في إفساد قطاع كبير من 

الشعب؟ 
األملاني.  النموذج  إلــى  نعود  اإلجــابــة،  وملحاولة 
ألي  املشتركة  الصفات  يحمل  مجتمعًا  كــان 
من  طائفة  الديكتاتوري،  الحكم  تحت  مجتمع 
وطائفة  والــوصــولــيــني،  والــفــاســديــن  املنتفعني 
كـــبـــيـــرة مــــن الـــصـــامـــتـــني والـــهـــامـــشـــيـــني، وقــلــة 
ــن املـــعـــارضـــني املــضــطــهــديــن. وفــــجــــأة، عــام  مـ
للحزب  السياسي  املكتب  يعلن عضو   ،1989
بالخطأ،  إعالمي،  حــوار  أثناء  في  االشتراكي، 

أن قيود التنقل بني األملانيتني ُرفعت. 
الــذي ثقب جدار  الثقب  بمثابة  كــان تصريحًا 
الـــخـــوف والـــقـــهـــر، فــانــطــلــقــت أشــــــواق الــحــريــة 
املكبوتة في صدور مقهورة، وتوافد املواطنون 
الجدار، وبــدأوا يهدمونه  بتلقائية على جانبي 

وانهار  الــجــدار  وانــهــار  أيديهم،  بما تيسر في 
معه الــنــظــام، مــن دون إراقـــة قــطــرة دم واحـــدة. 
وأصبح الشعب األملاني الذي كانت تلك صفاته 
الشعب الذي يراه كثيرون شعبًا نموذجيًا، في 

ظل نظام سياسي رشيد. 
األخ  كــان  بسنوات  بعدها  أن  أيضًا  والعجيب 
األكــبــر )االتـــحـــاد الــســوفــيــيــتــي( يــنــال املصير 
نفسه. وفجأة، وبال مقدمات، ومن دون إراقة 

قطرة دم واحدة.
ال نقول انتظروا املعجزة، أو انتظروا املصادفة 
فبجانب  ديكتاتوري.  نظام  السعيدة إلسقاط 
هذا املثل، هناك أمثلة دموية، مثل نهاية نظام 

مشابه في رومانيا. 
النظم  لكل  مشتركة  سمة  هــنــاك  تظل  ولــكــن، 
دون  من  املفاجئ  انهيارها  هو  الديكتاتورية، 
مقدمات، فطاقة الغضب مكبوتة تحت غالف 
الدولة هادئًا،  ويبدو ظاهر  الهدوء،  مزيف من 
وعلى ما يرام، حتى أول ثقب في جدار الصمت 

والخوف.
الخفاء، وبيده وحده  الله تعمل في  يد  وهناك 
هالك الظاملني، كيفما شاء ووقتما شاء. نعود 
ونقول: الشعوب قابلة للتغيير وبسرعة فائقة، 
إذا توفر لها نظام سياسي رشيد. فإذا رأيت 
ــــرض والــتــخــلــف،  ــًا فـــي الــجــهــل واملــ ــارقـ بـــلـــدًا غـ
على  مهلكة،  اجتماعية  أمــــراض  مــن  ويــعــانــي 
الرغم مما يمتلكه من موارد بشرية وطبيعية 
وتـــجـــانـــس اجـــتـــمـــاعـــي، »ابــــحــــث عــــن الـــنـــظـــام 
الـــســـيـــاســـي«، قــيــاســًا عــلــى قــــول الــفــرنــســيــني 

»ابحث عن املرأة«.
محمود صقر )فلسطين(

فضاء مفتوح

آراء

محمد صالح المسفر

وزيري  الجاري،  األسبوع  الدوحة،  تستقبل 
ــيـــة   ــيـــركـ ــدة األمـ ــتــــحــ ــة الــــــواليــــــات املــ ــيــ ــارجــ خــ
واالتـــحـــاد الـــروســـي، جـــون كــيــري وسيرجي 
الفروف، وتأتي زيارتهما إثر توقيع االتفاق 
الــنــووي بــن إيـــران والـــدول دائــمــة العضوية 
في مجلس األمن الدولي، ومعهم أملانيا )5 + 
1( في مطلع شهر يوليو/تموز املاضي، بعد 
مــفــاوضــات أخـــذ مــداهــا مــا يــزيــد عــلــى اثني 
عشر عامًا. وجــاءت نتيجة ذلــك االتــفــاق في 
صالح إيران إلى حد بعيد، وتقول الواليات 
املتحدة إنها منعت إيــران من الــوصــول إلى 
تحقيق قدراتها املعرفية في املجال النووي، 
بــهــدف الـــوصـــول إلــــى إنـــتـــاج ســــاح نــــووي. 
استراتيجية  أهدافا  أيضًا،  روسيا،  وحققت 

من االتفاق.
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تشعر الدول الخليجية العربية بالقلق على 
واالقتصادي،  السياسي  ومستقبلها  أمنها 
مــن جــــّراء االتـــفـــاق بــن إيــــران و )5 + 1(، إذ 
العربي  الخليج  بأمن  املهتم  املراقب  ياحظ 
تــزايــد األعــمــال اإلرهــابــيــة فــي املــنــطــقــة، بعد 
تــوقــيــع االتــــفــــاق، عــلــمــا أنــــه لـــم يـــدخـــل حيز 
التنفيذ بعد. تفجيرات واعتقاالت في الكويت 
والــبــحــريــن والــســعــوديــة، وعــمــلــيــات تهريب 
كاملة  بشرية  وعناصر  ومتفجرات،  أسلحة 
التدريب، كما أشارت الصحافة الخليجية. ال 

بدر اإلبراهيم

اإلنترنت،  مقاطع مصورة على  انتشرت عدة 
ــبــــاب ســـعـــوديـــن  فـــــي اآلونــــــــــة األخـــــــيـــــــرة، لــــشــ
ــر مــــن مــديــنــة،  ــثـ يـــتـــحـــرشـــون بـــفـــتـــيـــات، فــــي أكـ
مــا أثـــار ردود فــعــل غــاضــبــة، ونــقــاشــًا واســعــًا 
السعودية، وقد  الجنسي في  التحرش  بشأن 
ــذه، في  زاد الـــجـــدل حـــول مــســألــة الــتــحــرش هــ
التقنية  مــا وفــرتــه  الــســنــوات األخـــيـــرة، بفعل 
ــن إمــكــانــيــة لــتــصــويــر الــــحــــوادث،  الــحــديــثــة مـ
التواصل االجتماعي، أي  ونشرها في مواقع 
أن التركيز على املوضوع زاد بسبب التصوير، 
 فــي عدد 

ً
لكن هــذا ال يعني بــالــضــرورة زيـــادة

الــــحــــوادث، إذ ال تــوجــد إحــصــائــيــات رسمية 
تستوجب  أصبح مشكلة  األمــر  لكن  معروفة، 
قانون  إيجاد  فكرة  رحت 

ُ
ومــن هنا، ط حلواًل. 

ملعاقبة املتحرشن، واملثير هنا أن الليبرالين 
يطالبون بالقانون، ويرفضه املحافظون.

هناك من يتعامل مع التحرش الجنسي في 
الــســعــوديــة بــوصــفــه ظـــاهـــرة، لــكــن الــحــديــث 
عــن ظــاهــرة غــيــر مــمــكــن، فــي غــيــاب دراســــات 
الرغم  الوطني. وعلى  املستوى  رصينة على 
ــات واألرقـــــام القليلة  ــدراسـ مــن ذلــــك، تــنــبــئ الـ
ــنــــشــــورة، فــــي حــــــاالت مــــحــــددة، عــــن حــالــة  املــ
، أن 

ً
تتجاوز التصرفات الفردية. ناحظ، مثا

عدد قضايا التحرش بحق النساء واألطفال، 

البحرين، من  يمر أســبــوع واحــد فــي مملكة 
دون أن تسمع تهديدًا وتحريضًا يستهدف 
املستوى.  إيــرانــيــة رفيعة  قــيــادات  مــن  أمنها 
اململكة العربية السعودية تتعرض لهجمات 
ــلــــى حــــــدودهــــــا الـــجـــنـــوبـــيـــة مــن  مـــســـلـــحـــة عــ
ومؤيدة  ومسلحة  مدربة  حوثية  مليشيات 
ــذه الـــــــدول أن  ــ ــيـــس مــــن حــــق هـ مــــن إيــــــــران. ألـ
تشعر بالقلق على أمنها وسامة أراضيها 
وســيــادتــهــا، بــعــد أن أصــبــحــت إيــــران عضوًا 
منتسبًا إلى النادي النووي، واالعتراف لها 
الخليج  إقليم  فــي  والــنــفــوذ  والــقــوة  باملكانة 

العربي؟
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جاء وزير الخارجية األميركية، جون كيري، 
إلـــــى الـــخـــلـــيـــج الــــعــــربــــي، لـــيـــؤكـــد تــطــمــيــنــات 
أن  التعاون  لــدول مجلس  املتحدة  الــواليــات 
االتفاق مع إيران لن يكون على حساب أمنهم 
ملتزمة  ما برحت  أميركا  وأن  واستقرارهم، 
التعاون  أمن دول مجلس  بتعهداتها بشأن 
مــن أي عـــدوان خــارجــي، لكنها، فــي املقابل، 
لـــن تــمــنــع إيــــــران مـــن الــعــبــث بـــأمـــن املــنــطــقــة 
عــن طــريــق عمائها وخــايــاهــا الــنــائــمــة في 

املنطقة. 
وكان الرئيس األميركي، باراك أوباما، قد قال 
لقادة  مجلس التعاون الذين التقى بهم في 
املاضي  منتجع كامب ديفيد في مايو/أيار 
لــكــم ســـوى حمايتكم مــن هجوم  »ال أضــمــن 
إيــرانــي مباشر ضدكم، أمــا أدوات إيــران في 

املــســجــلــة فــي املــحــاكــم، عـــام 2013، بــلــغ أكثر 
مــن 2700، وحــــازت الــعــاصــمــة الــريــاض على 
تليها جدة  املسجلة،  القضايا  عــدد من  أكثر 
الــدراســات  أن  الشرقية. ويــاحــظ  املنطقة  ثــم 
اإلحـــصـــائـــيـــة عــلــى عــيــنــات مـــحـــددة تــوضــح 
 تنتهي 

ً
نسبًا عالية للتحرش الجنسي، فمثا

دراســــة أنــجــزتــهــا الــبــاحــثــة الــســعــوديــة، نــورة 
بالنساء،  الجنسي  الــتــحــرش  عــن  الــزهــرانــي، 
عامًا،   48-18 بــن  عمريًا  تــتــراوح  عينة  على 
تــعــرضــن  ــعـــات  ــلـ ـــطـ

َ
ــت ـــسـ

ُ
امل مــــن   %78 أن  ــى  ــ إلــ

ووجــدت  مباشر،  بشكل  الجنسي  للتحرش 
اللفظي،  الدراسة أن 27% تعرضن للتحرش 

و15% تعرضن للتحرش الجسدي املباشر.
ــاالت تـــحـــرش فــــي أمــــاكــــن الــعــمــل  ــ تــحــصــل حــ
ــــات كــثــيــرة حــول  املــخــتــلــطــة، وال تــوجــد دراسـ
 
ّ
نــســب الــتــحــرش فــي أمــاكــن الــعــمــل هـــذه، لكن
 إحصائية عن التحرش الجنسي بن 

ً
دراســة

األطباء املتدربن، في ثاثة مستشفيات في 
ــاء، بــيــنــت أن %83  ــريـــاض وجــــدة واإلحــــســ الـ
واحــد  لنوع  تعرضن  ستطلعة 

ُ
امل العينة  مــن 

على األقل من التحرش والتمييز، وأن نسبة 
مـــن تــعــرض لــلــتــحــرش الــلــفــظــي بــلــغــت %61. 
ال يمكن الــتــعــويــل عــلــى هـــذه الــنــســب، للقول 
ــــام ظـــاهـــرة، إال وفــــق دراســــــات أكــبــر،  إنـــنـــا أمـ
تــكــون عــلــى املــســتــوى الــوطــنــي، غــيــر أن هــذه 
الدراسات توضح أن املسألة ليست بسيطة، 

ــيـــركـــا عــقــبــة فــــي بــيــع  ــدى أمـ ــ أخــــيــــرًا، لـــيـــس لـ
الــعــربــيــة، لكنها  الــخــلــيــج  إلـــى دول  أســلــحــة 
دفاعية من نــوع ال يهدد أمــن حلفائها، بما 

في ذلك إسرائيل وإيران حديثًا.
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جــــاء وزيـــــر الـــخـــارجـــيـــة الــــروســــي، ســيــرجــي 
ــيـــج الــــعــــربــــي،  ــلـ ــى الـــخـ ــ ــ الفـــــــــــروف، أيـــــضـــــًا، إلـ
ليسمع ما سيقال للنظيره األميركي وجها 
لــوجــه، ولــيــقــول إن مــوســكــو جــاهــزة لتكون 
لــدول مجلس التعاون،  الصديق املوثوق به 
وقـــد أثــبــتــت صـــدق صــداقــتــهــا مــع الحكومة 
الــســوريــة، وحــالــت دون ســقــوط نــظــام بشار 
األســد، وأنها زودت إيــران بمفاعات نووية 
لــأغــراض  الــســهــولــة تحويلها  ســلــمــيــة، مــن 
الـــعـــســـكـــريـــة، بــيــنــمــا كـــانـــت أمـــيـــركـــا تــجــري 
محادثات مع إيران أكثر من اثني عشر عامًا. 

ــتـــحـــرش. كـــذلـــك، فــــإن املــعــارضــن  حــــــوادث الـ
فاالختاط  للواقع،  إنكارًا  يعيشون  للقانون 
قــائــم فــي أمــاكــن عــديــدة، وقــد تــراجــع الفصل 
دخــول  وزاد  كثيرًا،  الجنسن  بــن  التعسفي 
املرأة إلى سوق العمل بقوة أكبر في السنوات 
ــم تكن  ــاالت لـ األخــــيــــرة، وتــوظــيــفــهــا فـــي مـــجـ
ـــف فــيــهــا ســابــقــًا، مـــن وجــــود مــســاحــات 

َّ
ـــَوظ

ُ
ت

مختلطة بن الجنسن، تستوجب تنظيمها 
ــادة عــقــارب الساعة  بــالــقــوانــن، وال يمكن إعـ
إلى الوراء، ومنع هذا االختاط، بفعل عوامل 
واجتماعية متشابكة،  واقتصادية  سياسية 
ــــاط، والــتــعــامــل  ــتـ ــ ــذا االخـ ــ ــفـــرض وجــــــود هـ تـ
معه بشكل عملي، وتنظيمه بطريقة تحمي 

عاقب على إيذائهم.
ُ
حقوق األفراد، وت

استسهل بعضهم تحميل ضحايا التحرش 

وقـــد أعــلــنــت مــوســكــو، رســمــيــًا، واملــحــادثــات 
بــن إيـــران و )5 + 1( تجري فــي فيينا، أنها 
ستبني ثمانية مفاعات جديدة، ويتضمن 
داخل  مفاعلن جديدين،  إقامة  االتفاق  ذلــك 
ــى، والـــتـــي أنــشــأتــهــا  ــ املــحــطــة  الــنــوويــة األولــ
روسيا عام 2013، وكذلك إقامة مفاعلن في 
بوشهر على الشاطئ الشرقي ملياه الخليج 
العربي، وهــذا، في حد ذاتــه، يشكل خطورة 
على مياه الخليج التي تعتبر املورد الرئيس 
لاستعمال  الصالحة  واملــيــاه  الــشــرب  ملــيــاه 
الثروة  الخطورة على  إلى جانب  اإلنساني، 
ــيـــث إن الـــخـــلـــيـــج يــعــتــبــر مــن  الـــســـمـــكـــيـــة، حـ

الخلجان املغلقة.
يــعــكــس الـــظـــهـــور الــــروســــي بـــهـــذا الــثــقــل في 
ــه، صــــراعــــًا بــــن الــــدب  ــ ــ املـــنـــطـــقـــة، فــــي حــــد ذاتـ
الروسي والحوت األميركي، فالدب الروسي 
الــغــرب، ملوقفه مــن املسألة  يريد أن يثأر مــن 
األوكـــرانـــيـــة، وفـــرض عــقــوبــات عــلــى روســيــا. 
ويعتبر بعضهم تلك االتفاقيات املوقعة بن 
الروس واإليرانين في الشأن النووي بمثابة 
ضربة لأوروبين، والحق إنها ضربة أيضا 

لدول مجلسي التعاون الخليجي.
آخر القول: أتمنى أن يدرك حكامنا امليامن 
أنه ال ثقة في وعــود الــدول الكبرى، وعليهم 
ــمــــاد عـــلـــى جــبــهــتــهــم الــــداخــــلــــيــــة، وأن  ــتــ االعــ
السابقة،  سياساتهم  كــل  فــي  النظر  يعيدوا 

تسليحا واقتصادًا وتحالفات.
)أستاذ جامعي قطري(

من النساء، مسؤولية ما تعرضن له، ألنهن، 
بحسب هؤالء، يمارسن سلوكًا يدفع الشباب 
للتحرش بهن، في امللبس أو في التصرفات. 
ومـــن يــتــابــع املــقــاطــع املــصــورة األخــيــرة يــرى 
إلى  املقاطع، محتشمات  النساء، في هذه  أن 
أبعد حد، كما أن هذا الطرح ال يفسر وجود 
املــرأة  أمــا مطالبة  حــوادث تحرش باألطفال. 
التحرش،  تواجه  لكيا  بيتها،  إلــى  بالعودة 
ــــن إلـــى  ــــزمـ ــهـــي مــــحــــاولــــة أخـــــــرى إلعـــــــــادة الـ فـ
الوراء، وسلب املرأة حقها في الوجود ضمن 

املساحات العامة، بشكل طبيعي.
ال يــحــل الـــقـــانـــون مــشــكــلــة الــتــحــرش جــذريــًا، 
ويمكن  حــجــمــهــا،  تقليص  فــي  يــســاهــم  لكنه 
ــادة ورصـــيـــنـــة، على  ــ أن تــســاهــم دراســــــات جـ
املــســتــوى الــوطــنــي، فــي فــهــم أســبــاب املشكلة 
ــاد مــــعــــالــــجــــة فــي  ــ ــجـــ ــ ــ ــل، وإيـ ــ ــــضــ بــــطــــريــــقــــة أفــ
مستويات مختلفة، اعتمادًا على نتائج هذه 
ــص حــجــم املشكلة أكــثــر، من 

ِّ
ــقــل

ُ
الـــدراســـات، ت

دون تــوهــم إمــكــانــيــة إنــهــائــهــا بــشــكــل كــامــل. 
يفرضها  تنظيمية،  حــاجــة  الــقــانــون  ويبقى 
الواقع، وال يمكن ملعارضته أن تسد »ذرائع« 
مــن حياتنا،  تــمــامــًا  تلغيه  أن  أو  االخـــتـــاط، 
أن يتأملوا،  الــقــانــون  وربــمــا على مــعــارضــي 
التي  االجتماعية  التغّيرات  حجم  في   ،

ً
قليا

حصلت وتحصل من حولهم.
)كاتب سعودي(

الــســوري والحوثين،  إلــى النظام  الله  حــزب 
فهذا شأنكم، فتصرفوا وإال فاصمتوا«. كام 
ــح. لــكــن، هــل أعــلــنــت الـــواليـــات املتحدة  واضــ
صراحة، إليران وغيرها، أن أمن دول مجلس 
الــتــعــاون الخليجي خــط أحــمــر، كــمــا أعلنت 
اإلدارة  أحمر؟ ونسأل  إسرائيل خط  أمــن  أن 
األمــيــركــيــة: مــا هــو الــفــرق بــن احــتــال إيــران 
اعلن مسؤولوها  كما  عــواصــم عربية،  أربــع 
واحــــتــــال الــــعــــراق الـــكـــويـــت؟ الـــثـــانـــي قــوبــل 
بحرب ضــروس، وجــّرد الــعــراق من كل قوته 
الــعــســكــريــة واالقـــتـــصـــاديـــة واالجـــتـــمـــاعـــيـــة، 

وأخيرا احتاله.
ــ 4 ــ

يــقــول الــرئــيــس أوبـــامـــا إن املــعــتــرضــن على 
 ،

ً
بديا يقدموا  لم  إيــران  النووي مع  االتفاق 

كلها  البدائل  الكامية.  باملعارضة  واكتفوا 
بن يدي الرئيس أوباما، منها إجراء تفتيش 
عــن طــريــق وكــالــة الــطــاقــة الــذريــة، وبموجب 
قرار من مجلس األمن الدولي، تحت الفصل 
الــــســــابــــع،  يــشــمــل كــــل األراضـــــــــي اإليـــرانـــيـــة 
الشامل  الدمار  ملعرفة مخزونها من أسلحة 
البالستية  الـــصـــواريـــخ  وتــدمــيــر  وتـــدمـــيـــره، 
بعيدة املدى التي تملكها إيران، إجبار إيران 
عــلــى عـــدم إنــتــاج أســلــحــة صــاروخــيــة، يزيد 
مداها على عشرات الكيلومترات. وقد أرست 
حكومات الواليات املتحدة املتعاقبة سوابق 
في هذا الشأن، كان آخرها العراق في حقبة 

التسعينيات. 

مـــا دفــــع شــريــحــة كــبــيــرة لــلــمــطــالــبــة بــقــانــون 
م التحرش. ُيجرِّ

ــــرح مــشــروع قــانــون 
ُ
فــي مــجــلــس الـــشـــورى، ط

األعضاء،  بعض  به  تقدم  التحرش،  ملكافحة 
الــتــداول، بعد  العام املاضي، لكنه ُسِحب من 
خمسة أشــهــر مــن الــعــرض واملــنــاقــشــة. هناك 
انــقــســام واضــــح حــــول ســـن قـــوانـــن ملكافحة 
التحرش، إذ ترفض األمر شريحة واسعة من 
اإلسامين املحافظن، وحجتهم أن مثل هذه 
القوانن تقوم بتطبيع املجتمع مع االختاط 
بشرعيته،  الضمني  واإلقـــرار  الجنسن،  بن 
وبــاملــغــازالت الــتــي تحصل بــرضــا الــطــرفــن. 
ولذلك، يرفض هؤالء املحافظن، بشدة، سن 
قانون ملكافحة التحرش، ويخوضون معركة 
أن األجــدى،  إقـــراره رسميًا، ويعتقدون  لعدم 
في مواجهة هذه املسألة، رفض االختاط من 

األساس.
ــارضـــون لــلــقــانــون  ــعـ يــتــغــافــل املـــحـــافـــظـــون املـ
ــل الـــتـــعـــســـفـــي بــن  ــفـــصـ عــــن أن ســــيــــاســــات الـ
الــجــنــســن، الــتــي يــدفــعــون بــاتــجــاه تثبيتها، 
ــم تــمــنــع  ــفــــاظ عـــلـــيـــهـــا، وتـــوســـيـــعـــهـــا، لــ والــــحــ
الــحــوادث تقع  التحرش، وأن بعض  حـــوادث 
فــي املــســجــد الــحــرام نــفــســه، وأن هـــذا الفصل 
اللقاء  دون  يــحــول  أن  يستطيع  ال  التعسفي 
بن الجنسن في أماكن معينة، وربما يكون 
ــاب املـــســـاعـــدة عــلــى زيــــادة  ــبـ  أحــــد األسـ

ً
أصــــا

الحوت األميركي والدب الروسي
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غزة ـ يامن سلمان

فــي بــحــر غــــزة، ال تنتهي املــعــانــاة وتــطــول 
رحلة البحث عن لقمة العيش في املساحة 
الــضــيــقــة الـــتـــي يــســمــح االحـــتـــال بــالــصــيــد 
فـــيـــهـــا. وفـــــي خـــطـــوة لـــدحـــض الـــنـــظـــرة املــجــتــمــعــيــة 
النمطّية الــتــي تــوّجــه إلــى الــشــابــات، قـــّررت عــديــدات 

مشاركة آبائهن في حملهم.
مـــن مــخــّيــم الـــشـــاطـــئ فـــي مــديــنــة غـــــزة، تـــبـــدأ رحــلــة 
الشابات اليومية مع بزوغ الشمس، فيتوجهن إلى 
ــرن لعملية 

ّ
الــصــيــد ويــتــحــض الــبــحــر ليجدلن شــبــاك 

الصيد. من ثم، يركنب القوارب على أمل العودة بزرق 

)18 عامًا( من هؤالء، وهي ترافق والدها إلى البحر 
ن. هي تعلمت معه الصيد بشكل محترف، 

َ
منذ سنت

وبدأت تشرف على عمليات صيد صغيرة.
تخبر أن »منذ الساعة الخامسة فجرًا، يبدأ نهاري. 
أتوّجه إلى البحر من بيتي الكائن في مخيم الشاطئ، 
وأغـــزل بــدايــة الــشــبــاك قبل أن أستعد لــإبــحــار وقد 
تأكدت من سامة املعدات. وكلما أبحر، آمل بالعودة 

بخمسة صناديق من األسماك على أقل تقدير«.
ــوزان هـــي أكــبــر أوالد الــعــائــلــة الـــيـــوم إلـــى جــانــب  ــ سـ
أخوين، يعاني أحدهما عمى ألوان في حن أن اآلخر 
فــي الــخــامــســة مــن عــمــره. هــي تــعــاون والـــدهـــا نظرًا 
لحاجته املــاســة إلـــى مــن يــســاعــده بــعــدمــا استشهد 
ابنه في العدوان األول على غزة )2008 - 2009(. هو 
البداية كنت  كــان يبلغ حينها 15 عامًا. تقول: »فــي 
الصيد، عندما كنت  والــدي في  أخجل من مساعدة 
أرى الــرجــال مــن حــولــي. لكن مــع األيـــام اعــتــدت ذلــك، 
خصوصًا أن شابات أخريات التحقن باملهنة. ونحن 

اليوم أشبه بعائلة«.
قبل نحو تسعة أشهر، انضمت آية محمد إلى مادلن 
وســـوزان. وآيــة ال تصطاد األسماك فحسب، بل هي 
باالتفاق  وشّيها  قليها  إلــى  اصطيادها  بعد  تعمد 
مع أحد املطاعم على شاطئ بحر غزة. وهذا ما يزيد 

دخلها، باملقارنة مع رفيقتيها.
تقضي آية )19 عامًا( في بعض األيام نحو 16 ساعة 
متواصلة ما بن الصيد وإعداد أطباق السمك. تقول: 
»املبلغ الذي أعود به يوميًا، يكاد ال يكفي مصروف 
البيت. والـــدي يملك قــاربــًا بــاالشــتــراك مــع زمــيــل له، 
فيتقاسمان الــرزق. لكنني سعيدة بهذا العمل الذي 
ــارة إلــى أن آيــة تركت  أعـــّده هــوايــة لـــي«. تــجــدر اإلشــ
تعليمها فــي الــصــف الــثــانــي الــثــانــوي، وهـــي تحلم 
فــي الــعــودة إلــى الــدراســة فــي حــال تحسنت ظــروف 

عائلتها. هي ترغب التخصص في التمريض.

وفير. مادلن كاب ولقبها »ابنة البحر«، كانت أولى 
الــشــابــات الــلــواتــي نــزلــن الــبــحــر بــعــد مـــرض والــدهــا 
وعجزه عن متابعة عمله. هي بدأت رحلتها في عالم 
الصيد عندما كانت ال تزال في السادسة عشرة، أي 

قبل خمسة أعوام. 
تـــقـــول: »عــشــقــت الــبــحــر مــنــذ طــفــولــتــي، عــنــدمــا كــان 
ــا، مــعــه فــي رحــات  والــــدي يصطحبنا، إخــوتــي وأنــ
صيده. وعندما مرض، اتخذت القرار بإكمال عمله. 
وقــــد وقــــف إلــــى جــانــبــي عــــدد كــبــيــر مـــن الــصــيــاديــن 

أصدقاء والدي القدامى«.
وكــان محمد كــاب )52 عــامــًا( والــد مــادلــن قــد ورث 
مهنته أبًا عن جّد، هو الذي تعود أصول عائلته إلى 
املجدل  مدينة  مــن  بــالــقــرب  الساحلية  حمامة  قــريــة 
)شـــمـــال غــــرب طــبــريــة فـــي الــجــلــيــل الـــشـــرقـــي(. لكنه 
أقــعــده وأبــعــده عــن الصيد قبل عشر  أصــيــب بشلل 
ــمــت ابــنــتــي الــســبــاحــة والــصــيــد 

ّ
ســـنـــوات. يــقــول: »عــل

لتعتمد على نفسها. لم يؤّيدني عدد من الصيادين، 
لكنها عندما كبرت وأصبح لها شــأن، أدركــوا مدى 

قوة الفتاة وإرادتها«.
مــنــذ الــلــحــظــة األولــــى لعملها فــي الــصــيــد، اعــتــمــدت 
مادلن على نفسها في غزل الشباك ودخــول املياه، 
الــيــوم تشعر بــاملــرارة  بعة تعليمات والــدهــا. هــي 

ّ
مت

ألنها اضطرت إلى حمل عبء إعالة أسرتها، لكنها 
تــصــر مـــع ذلــــك عــلــى مــتــابــعــة عــمــلــهــا الـــــذي تــحــّبــه. 
ــرق الــصــيــد ومــواقــيــت  وتـــخـــبـــر: »تــعــلــمــت جــمــيــع طــ
أميال،  ثاثة  امتداد  على  وأنواعها  األسماك  ظهور 
ــــرف كـــل األمـــاكـــن الـــتـــي تــتــجــمــع فيها  وأصــبــحــت أعـ
األســــمــــاك شـــأنـــي شــــأن كـــل الـــصـــيـــاديـــن«. إلــــى ذلـــك، 
الــيــوم أختها ريــم وأخــاهــا  تصطحب مــادلــن معها 

كايد الصغيَرين، لتعلمهما املهنة.
وإبحار مادلن دفع ببعض الشابات إلى تقّبل فكرة 
مــســاعــدة آبــائــهــن فــي عملية الــصــيــد. ســـوزان أحمد 

مجتمع
شارك عشرات من الفلسطينين في قطاع غزة أمس، في وقفة احتجاجية أمام مقّر تابع لوكالة غوث 
وتشغيل الاجئن الفلسطينين )أونــروا( غرب مدينة غزة، رفضًا ملا قالوا إنه »تقليص ملساعدات 
الوكالة«. وهذه الوقفة دعت إليها »لجنة القوى الوطنية واإلسامية« واللجان الشعبية في مخيمات 
الاجئن في غزة. وقال القيادي في الجبهة الديمقراطية طال أبو ظريفة لـ »األناضول« إن »تقليص 
َعّد أحد الشهود على 

ُ
خدمات األونروا خطوة أولى على طريق تصفية هذه املؤسسة الدولية التي ت

)األناضول( قضية الاجئن الفلسطينين التي يحاول االحتال طمسها«.  

دعــت بريطانيا وفرنسا، دواًل أخــرى فــي االتــحــاد األوروبـــي إلــى مساعدتهما فــي التصدي ألزمــة 
متنامية في شمال فرنسا، سببها آالف املهاجرين الذين يحاولون العبور إلى إنجلترا بطريقة غير 
شرعية وخطيرة. وكان ميناء كاليه الفرنسي قد أصبح مقصدًا ألعداد هائلة من املهاجرين الذين 
يدخلون أوروبا هربًا من الفقر والعنف في الشرق األوسط وأفريقيا. وأثارت محاوالت تقوم بها 
 عبر نفق للسكك الحديد يربط بن 

ً
مجموعات كبيرة من املهاجرين )نحو خمسة آالف( للعبور ليا

فرنسا وبريطانيا، غضب الرأي العام وُعطلت حركة البضائع بن البلدين.  )رويترز(

مطالبة بتحّرك أوروبّي لمواجهة أزمة المهاجريناحتجاج في غّزة على تقليص خدمات األونروا

الجزائر ـ جازية سليماني

قت الجامعات الجزائرية »قفزة نوعية« 
ّ
حق

فــي تــرتــيــب الــجــامــعــات الــدولــي لــعــام 2015 
بــحــســب تــصــنــيــف »ويــبــومــيــتــركــس«. وقــد 
والــبــحــث  ــالـــي  ــعـ الـ الــتــعــلــيــم  وزارة  ــّبــــرت  عــ
»الــقــفــزة«. من  لتلك  ارتــيــاحــهــا  عــن  العلمي 
جهة أخرى، أثار وصف رئيس الوزراء، عبد 
املــالــك ســـال، لــلــمــدرســة والــجــامــعــة بأنهما 
ــان، مـــوجـــة اســـتـــنـــكـــار فــي  ــتـ ــمـ ــائـ هـــيـــئـــتـــان نـ

القطاع.
وكــــام ســــال، الــــذي أتـــى فــي خـــال تقييمه 

لــلــمــنــظــومــة الــتــربــويــة فـــي افــتــتــاح الـــنـــدوة 
فعل ساخطة وصلت  ردود  ـــد 

ّ
ول الــوطــنــيــة، 

إلـــى حــد اعــتــبــاره مــقــّدمــة لتمهيد الــطــريــق 
أمام الجامعات الخاصة. وفي هذا السياق، 
الــوطــنــي ألســاتــذة  املجلس  رئــيــس  استنكر 
التعليم العالي، عبد املالك رحماني، وصف 
ســـال، الفــتــًا إلــى أن ثــّمــة نــّيــة مبيتة للنيل 
الحكومية، من خــال محاولة  الجامعة  من 
ــّدد رحــمــانــي عــلــى أن  إلظــهــار ضعفها. وشــ
فداء  كبش  التحّول  يرفضون  القطاع  أبناء 
للوضع املــأســاوي، الــذي آلــت إليه الجامعة 
الـــجـــزائـــريـــة بــحــســب ســـــال، ألن مــســؤولــيــة 

ذلك تعود إلى اإلصاحات العشوائية التي 
اعتمدتها السلطات، باإلضافة إلى التغيير 
القياسي للوزراء الذين تعاقبوا على القطاع 

في غضون السنوات القليلة املاضية.
ــي الـــجـــامـــعـــات  ــدال فــ ــ ــــجـ ــدام الـ ــ ــتـ ــ ووســــــط احـ
الجزائرية، يواجه التعليم العالي في الباد 
تحديات كبيرة، يمكن حصرها في عوامل 
مــن جهة  املــتــزايــد عليه.  الطلب  عـــدة، منها 
أخــــرى، الــجــامــعــات غــيــر مــجــهــزة الستقبال 
عــدد الطاب الكبير. تجدر اإلشـــارة إلــى أن 
في كل سنة جامعية، يتأخر موعد التحاق 
الـــطـــاب بــالــجــامــعــات بــســبــب تــأخــر إنــجــاز 

املعامات. هي مشكلة أخرى تتمثل في عدم 
قدرة هذه الجامعات على مواكبة التطورات 
الــتــكــنــولــوجــيــة وغــيــرهــا، الــتــي تــســاهــم في 

تطوير قدرات الطالب والبحث العلمي.
ق بتصنيف »ويبوميتركس«، 

ّ
وفي ما يتعل

احــتــلــت جــامــعــة ســـيـــدي بــلــعــبــاس املــرتــبــة 
الــتــي تشمل  الــجــديــدة  القائمة  1781 ضمن 
24 ألــفــًا و320 جــامــعــة حـــول الــعــالــم. بــذلــك، 
ــقــت تــقــدمــًا بــأكــثــر مـــن 3300 

ّ
ــد حــق تـــكـــون قـ

مرتبة، إذ كانت تحتل املرتبة 5097 في عام 
2014. إلى ذلك، احتلت جامعة ورقلة املرتبة 
1798، بــعــدمــا كــانــت فــي املــرتــبــة 3621. أمــا 

قفزة،  بــدورهــا  فحققت  قسنطينة،  جامعة 
في  لتحل  مرتبة   100 مــن  بأكثر  تقدمت  إذ 
قد صنفت  كانت  بأنها  2321، علمًا  املرتبة 
أولـــى عــلــى مــســتــوى الــوطــن فــي عـــام 2014. 
ــت جــامــعــة تلمسان فــي املــرتــبــة 2297، 

ّ
وحــل

بــعــدمــا كــانــت تــحــتــل املــرتــبــة 3453. بــذلــك، 
تـــكـــون الـــجـــامـــعـــات الـــجـــزائـــريـــة قــــد حــقــقــت 
تــقــدمــًا بــمــعــّدل يــتــخــطــى 200 مــرتــبــة، وفــقــًا 
أربعة  على  يعتمد  الـــذي  الــدولــي  للترتيب 
معايير: املوقع اإللكتروني للجامعة، وثراء 
محتوى املوقع، واإلنتاج العلمي للجامعة، 

وانفتاحها على الخارج.

جامعات الجزائر بين قفزة نوعيّة وتقزيم

أقدم  من  ــد  واح عــامــً(،   68( بكر  مؤمن 
البحر  الصيادين في ميناء غزّة على شاطئ 
الشابات  عــدد  أن  يخبر  المتوسط.  األبيض 
اللواتي يساعدن آباءهّن في صيد األسماك 
أعمار  أن  بكر  يضيف  التسع.  يقارب  اليوم، 
الفتً  عامً،  و22   15 بين  ما  ــراوح  ت هــؤالء 
التي  نفسها  بالمعاملة  يحظين  أنهن  إلى 
ويعانين  البحر،  يدخل  صياد  كل  يعرفها 

شأنهّن شأن الصيادين من الذكور.

تسٌع يدخلن البحر

يوسف حاج علي

مّر الشرطّي على دراجته النارية بالقرب من 
السيارة املتوقفة إلى جانب الطريق واملسببة 

للزحمة. السيارة تخّص زوجة الوزير، 
وقد كان السائق ينتظرها خلف املقود 

ت 
ّ

ريثما تنهي الـ »شوبينغ« من أحد املحال
الشهيرة، في قلب العاصمة بيروت.

طلب الشرطي الدّراج من سائق السيارة 
إزاحتها من الطريق. لكن هذا األخير، والذي 

كان بلباس مدني، رفض ذلك وعّرف عن 
نفسه بأنه عسكرّي أيضًا. مع ذلك، تابع 
الشرطّي الدّراج واجبه ومطالبته السائق 

بإزاحة السيارة التي تتسّبب بعرقلة السير، 
وال سيما أن كونه عسكريًا أو سائقًا 

لسيارة زوجة الوزير ال يعطيه حق عرقلة 
السير وال أّي أفضلية أخرى على املواطنني 

اآلخرين.
تالسن العسكريان في الشارع وقام عندها 

سائق زوجة الوزير، الذي يبدو أنه كان ذا 
بنية بدنية متفّوقة على الشرطّي، باالعتداء 

عليه بالضرب.
عندما تمالك نفسه اتصل الشرطّي الدّراج 
بقيادته إلبالغها بما حصل وطلب الدعم. 

أما سائق زوجة الوزير فيبدو أنه اتصل 
بالوزير نفسه، وما كان من هذا األخير 

إال أن رفع هاتفه الخلوّي وتواصل مع أحد 
الضباط الكبار، وهو قائد وحدة في جهاز 

األمن الداخلي ومحسوب على حزب الوزير 
بالخط السياسي واالنتماء املذهبي، فقام 
الضابط الكبير بإرسال دورية من وحدته 

ملتابعة املوضوع على األرض.
وقد أمر معاون مفوض الحكومة لدى 

املحكمة العسكرية، في وقت الحق، بتوقيف 
عتدي.

ُ
العسكرّي امل

يمكن البناء على هذه الحادثة التي وقعت 
قبل أيام للتأكيد اإلضافي على مدى 
الهشاشة والتشويه الذي باتت عليه 

صورة الدولة اليوم. على األرض تصادم 
عسكريان واحد )ببزته( دفاعًا عن القانون، 

وآخر تصّرف كرجل عصابة من دون أي 
احترام لليمني الذي أّداه ذات يوم، أو للقانون 

ه يحميه، بدوره. لم 
ّ
الذي من املفترض أن

عتدي إلى القانون وال إلى قيادته 
ُ
يحتكم امل

العسكرية حني قّرر التصّرف وأخذ املبادرة، 
ه 

ّ
بل عاد إلى مرجعتيه السياسية. ولعل

تخّيل نفسه، في تلك اللحظة، شخص 
معالي الوزير، فانتفخ ريشه وكبرت 

»الخّسة« في رأسه، وظّن أن بإمكانه القيام 
بما قام به. 

أّما تصّرف الوزير وطريقة تعاطيه مع 
املوضوع فليس غريبًا على مجموعة الوزراء 

لوا حكومات الحرب 
ّ
والزعماء الذين شك

وما بعدها، وهم في األساس شخصيات لم 
تستوعب فكرة الدولة إال من باب املليشيات، 
ولم تعتد التفكير إال من خالل منطق القّوة 

 ممارسة فنون 
ّ

والغلبة، ولم تحترف إال
الحرب والترهيب. 

يومًا بعد يوم، نشعر أننا بتنا غرباء أكثر 
في هذه البالد. املنظومة التي نعيش فيها 

تلفظ أنفاسها األخيرة. ويبدو أننا نكتشف 
كل يوٍم نتائج مشكلة متراكمة. كذلك، فإننا 

قادمون بال شك، على أياٍم أخرى فيها كثير 
من الضحك. الضحك املّر على حالنا األمّر.

سيّارة زوجة الوزير

مزاج
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Monday 3rd August 2015

تدخل بحر غّزة لتؤّمن رزق عائلتها )محمد الحجار(



مــن الــحــركــيــة والــحــســيــة لــاســتــفــادة مــن كافة 
خدمات املؤسسات. 

ــم الـــعـــمـــل، يـــجـــب أن يــكــون  ــاقـ عـــلـــى صــعــيــد طـ
ــبـــال  ــقـ ــتـ ــــف االسـ ـــوظـ ــي مـــكـــتـــبـــه ومــ ــ ــــف فـ ــوظـ ــ املـ
 للتعامل مــع األشــخــاص املــعــوقــن إن 

ً
مــؤهــا

ــادات أو املساعدة  كــان مــن خــال تقديم اإلرشــ
ــة أو إظــهــار شفقة، 

ّ
الــجــســديــة، و»مـــن دون مــن

 الشخص املعّوق لديه الحقوق والواجبات 
ّ
ألن

ــع عبد  ــرجــ ــ نــفــســهــا كــــأي مـــواطـــن عـــــــادي«. وُي
الصمد هذا الشعور الذي يتكّون لدى املوظف 
أو أي مــواطــن عـــادي تــجــاه الــشــخــص املــعــوق 
املجتمع  التي تؤهل  العامة  الثقافة  »ضعف  بـ
لتقّبل الشخص املعوق كإنسان عادي يحتاج 

للمساعدة وليس الشفقة«. 
الذي  السيارات  الدمج من موقف  تبدأ عملية 
يجب أن يتضمن مساحة خاصة لألشخاص 
املعوقن محددة بإشارات واضحة، وموجودة 
ــرورة منع  ــ فـــي أقــــرب نــقــطــة إلــــى املـــدخـــل، وضــ
الــــوقــــوف فــيــهــا لــغــيــر األشــــخــــاص املـــعـــوقـــن. 
ثــم تــأمــن انــتــقــال األشــخــاص مــن املــوقــف إلــى 
املـــدخـــل مـــن خـــال مــنــحــدرات بــســيــطــة تسمح 
ملــســتــخــدم الــكــرســي املــتــحــرك بـــالـــوصـــول إلــى 
»درابزين« أو قضبان  املدخل. وتزويد األدراج بـ
حــديــديــة. ووضـــع درج كــهــربــائــي صغير )مــن 
درجتن أو ثاثة( لتسهيل دخول األشخاص. 

وعــلــى املــدخــل يمكن تــزويــد األرض بــإشــارات 
 إلرشاد األشخاص املكفوفن إلى 

ً
نافرة قليا

األقسام املختلفة في املبنى.  
كما يجب أن يراعي املشرفون على بناء هذه 
املــرافــق تخفيض ارتــفــاع ركــن االســتــعــامــات، 
ليتسنى ملستخدم الكرسي املتحرك االستعام 
أن يستمر  املبنى يجب  املوظفن. وداخــل  من 
وتسهيل  األرض  على  النافرة  العامات  نشر 
فتح األبــواب والتنقل بن املمرات بما يسمح 

بالتنقل.

ال دمج في الوزرات
إلــى زيـــارة عدد  يحتاج األشــخــاص املعوقون 
من املؤسسات الرسمية بشكل متكرر ملتابعة 
الــدمــج  لــكــن غــيــاب معظم أدوات  مــعــامــاتــهــم، 

الهندسية ُيصّعب عليهم هذه الزيارات.
ففي وزارة الصحة يتسابق املواطنون نحو 
للصعود  دور  لحجز  املــزدحــمــن  املصعدين 
إلـــى طــبــقــات املــبــنــى الــقــديــم، ولــــوال استثناء 
ــتــــداولــــه مــخــتــلــف الــــــــــوزراء الـــذيـــن  شـــفـــهـــي يــ
تــعــاقــبــوا عــلــى الــــــوزارة، الضــطــّر األشــخــاص 
املـــعـــوقـــون إلــــى االنـــتـــظـــار كــبــاقــي املــواطــنــن. 
يسمح هذا االستثناء لهم، مع الزوار من كبار 
»مصعد  باستخدام  واإلعــامــيــن،  املوظفن 
معالي الــوزيــر« املــوجــود فــي مــدخــل جانبي 

بيروت ـ عبد الرحمن عرابي

تــعــب الــطــالــب الــجــامــعــي ربــيــع من 
كـــثـــرة الــتــنــقــل بــــن طــــوابــــق مــبــنــى 
فــي  ــلــــيــــم  والــــتــــعــ ــة  ــيــ ــربــ ــتــ الــ وزارة 
الــشــاب  يــحــاول  بــيــروت.  اللبنانية  الــعــاصــمــة 
كــالــعــديــد مـــن خــريــجــي الـــجـــامـــعـــات، مــعــادلــة 
الهجرة  تــقــديــم طــلــبــات  شــهــادتــه ليتمّكن مــن 
خــارج لبنان. يلتقي هــؤالء جميعًا أمــام أحد 
املـــكـــاتـــب، ويـــتـــبـــادلـــون الــحــديــث عـــن صــعــوبــة 
إجـــــراء املـــعـــامـــات الــرســمــيــة »فــــي مــتــاهــة من 
املــــمــــرات الــضــيــقــة الـــتـــي تــــــؤدي إلـــــى مــكــاتــب 

أضيق، وفي ظل بيروقراطية شديدة«.
يتحدث الطاب املجتمعون عن غياب الفتات 
ــاد، وتــعــطــل أزرار املــصــاعــد، بــاإلضــافــة  ــ اإلرشـ
ــاب بـــعـــض املـــوظـــفـــن عــــن مــكــاتــبــهــم.  ــيـ ــى غـ ــ إلـ
يتساءل أحدهم عن صعوبة إجــراء أشخاص 
 
ّ
مــعــوقــن هـــذه املــعــامــات، فيجمعون عــلــى أن

هذا »مستحيل«.
يكثر في أخبار الوزارات واملديريات العامة في 
لبنان الحديث عن إطــاق سياسات ومناهج 
وآليات خاصة بدمج األشخاص املعوقن. إاّل 
كالصحة،  مــبــاشــرة  معنية  وزارات  زيــــارة   

ّ
أن

ــلـــيـــة، والـــشـــوؤن  والـــتـــربـــيـــة، والـــعـــمـــل، والـــداخـ
في  للدمج.  الكلي  الغياب  ظهر 

ُ
ت االجتماعية 

املقابل، تتفّوق مؤسسات القطاع الخاص ذات 
املؤسسات  التسّوق،  )مراكز  العام  االستخدام 
الرياضية، وغيرها(، على املؤسسات الرسمية 

في الدمج.
بــدايــة ال بــد مــن تــحــديــد معايير الــدمــج التي 
تــؤهــل املـــرافـــق الــعــامــة الســتــقــبــال األشــخــاص 
املـــعـــوقـــن الـــتـــي يــلــحــظــهــا الـــقـــانـــون رقــــم 220 
الــصــادر عــام 2000، والـــذي تشكو املؤسسات 
التطبيقية  املــراســيــم  ــدار  املعنية مــن عــدم إصـ
ــراره.  الــخــاصــة بــه رغــم مـــرور 15 عــامــًا على إقـ
اتــحــاد املقعدين  تــحــركــات  وبــعــد سلسلة مــن 
الـــلـــبـــنـــانـــيـــن املـــطـــلـــبـــيـــة أقـــــــّر مــــرســــوم جــزئــي 
الخاصة  امللكية  املباني ذات  »تأهيل  بـ خاص 
والعامة املخصصة لاستخدام العام ملعايير 
لــدمــج األشــخــاص املعوقن  هندسية مــحــددة 
في املجتمع«. هي جزئية صغيرة من سلسلة 
الحكومة  ويــطــالــب  االتــحــاد  يحملها  مطالب 

اللبنانية بتنفيذها.
التنظيم  ومهندس  االتــحــاد،  مستشار  يشرح 
الــدامــجــة،  البيئة  املــدنــي املختص فــي شـــؤون 
ــد«،  ــديـ »الـــعـــربـــي الـــجـ ــد، لــــ ــمـ بـــشـــار عـــبـــد الـــصـ
املــعــايــيــر الــهــنــدســيــة املــطــلــوبــة، والــتــي تشمل 
ــة ذات  ــ ــاصـ ــ ــخـ ــ تـــجـــهـــيـــز املــــــرافــــــق الــــعــــامــــة والـ
وتــدريــب  التحتية،  بالبنى  الــعــام  االســتــخــدام 
املوظفن. فيتم تزويد كافة أقسام املرفق، من 
باملدخل  مــرورًا  املكاتب  إلــى  السيارات  موقف 
ل 

ّ
تنق تسّهل  بوسائل  والحمامات،  واملصعد 

األشخاص املعوقن بمختلف أنواع إعاقاتهم، 

معّوقو 
لبـنان

غير مرّحب 
بهم في 

الوزارات

الغياب  من  لبنان  في  أساسية  وزارات  خمس  تعاني 
على  المعّوقين  األشخاص  دمج  آلليات  القانوني  غير 
يؤدي  ما  وهو  الوظيفي.  والكادر  المرافق  صعيد 
معامالتهم  هؤالء  إنجاز  دون  تحول  صعوبات  إلى 

الرسمية

في اآلونة األخيرة، 
اختلفت مراسم الزواج 

في السودان. وصار 
العروسان يهتمان كثيرًا 
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التباهي. وتصبح االستدانة 
أمرًا ثانويًا. إال أن الحزب 
الجمهوري اإلسالمي 
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الشخص المعّوق 
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إلــى مراسم   جــديــدة تضاف 
ُ

ــت تفاصيل
َ
بــات

الـــزواج فــي الــســودان. أبــرزهــا إعـــداد حفات 
تــكــاد تــكــون أشــبــه بــمــهــرجــانــات. وال يبالي 
ـــال، علمًا  ــن املـــ ــان بـــصـــرف كــثــيــر مـ ــعـــروسـ الـ
أنهما يمضيان ســنــوات فــي ســداد الــديــون. 
ــيـــون »الـــشـــيـــلـــة« في  لــطــاملــا عــــرف الـــســـودانـ
الزواج، وهي املابس التي يقدمها العريس 
 

ُ
لــعــروســه قبل فــتــرة مــن الــزفــاف، وقــد يصل

عددها إلى مائة قطعة من املابس واألحذية 
والحقائب وغيرها من احتياجات العروس 
األساسية، بما فيها أدوات الزينة والحلي، 

باإلضافة إلى املهر.
ــيـــون  فــــي اآلونـــــــة األخـــــيـــــرة، صـــــار الـــســـودانـ
يـــتـــبـــارون لـــدفـــع مـــهـــور عـــالـــيـــة، وقــــد تــفــوق 
قيمتها أحيانًا املائة مليون جنيه سوداني 
)نحو 174 ألــف دوالر(. ومــن خــال الشيلة، 
يمكن للعروس فتح محل ألبسة. أما الذهب، 
فــقــد تــصــل قــيــمــتــه إلــــى نــحــو عــشــريــن ألــف 

دوالر، عدا عن استئجار صالة للزواج عادة 
ما تكون كلفتها عالية، باإلضافة إلى طلب 
حــضــور فــنــان لــيــغــنــي ثـــاث ســـاعـــات فــقــط، 
وهــــو الـــوقـــت الـــتـــي تــســمــح فــيــه الــســلــطــات 
الــبــاد، أي حتى الساعة  إلقامة حفات في 

.
ً
الحادية عشرة ليا

وإثـــــــر ذلـــــــك، تــــراجــــعــــت نـــســـبـــة الــــــــــزواج فــي 
الباد، وخصوصًا أن الشباب يعمدون إلى 
نسبة  بلغت  حتى  البعض  بعضهم  تقليد 
لــــوزارة الشباب  الــبــاد، وفــقــًا  العنوسة فــي 
ــة، فـــي وقـــت أكـــدت  ــائـ والـــريـــاضـــة، 20 فـــي املـ
منظمات املجتمع املدني أن نسبة العنوسة 
وسط الشباب ارتفعت إلى أكثر من 35 في 

املائة.
إلى ذلك، عمد الحزب الجمهوري السوداني، 
وهــو حــزب إســامــي محظور فــي الــســودان 
ــاره، إلــى  عــلــى الـــرغـــم مـــن تـــزايـــد عــــدد أنــــصــ
املـــرأة عن  الــــزواج، على أن تــتــنــازل  تبسيط 
حقوقها بــاتــفــاق مــع الــــزوج فــي مــا يتعلق 
بـ »الشيلة« واملهر الــذي حدد بجنيه واحد 

إلــى  الــحــاجــة  دون  مــن  فــقــط،  دوالر(   0.17(
شــــراء مــابــس جــديــدة أو أثــــاث جــديــد. أمــا 
مراسم الزواج، فتكون في خيمة على مقربة 
من منزل العروس. ويدعو العروسان األهل 
التمر واملياه  واألصدقاء والجيران، ويوزع 

جهته، يؤكد أمجد لـ »العربي الجديد« أنه 
»مــفــتــون جـــدًا بــــزواج الــجــمــهــوريــن، ويـــراه 
مميزًا وراقيًا«. يتمنى أن يعمم. يحكي عن 
 إنه مضى ثاث سنوات على 

ً
تجربته، قائا

خطوبته من دون أن يتمكن من الزواج ألنه 
ما زال يعمل على تأمن مصاريف الزفاف 
أخــرى  كــم ســنــة  يعلم  املــنــزل، وال  وتجهيز 

يمكن أن ينتظر بعد.
 عضو الحزب الجمهوري 

ُ
في السياق، يقول

ـــ »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« إن  عــيــســى إبـــراهـــيـــم لـ
ــنـــد الـــجـــمـــهـــوريـــن يــســتــنــد إلـــى  الـــــــــزواج عـ
الشريعة الحنفية والشافعية، وتعطى املرأة 
الزوجن، بهدف تسهيل  حقها باتفاق بن 
الـــزواج. وعــادة ما ال تطول فترة الخطوبة. 
ــة شــــــروط، هي  ــعـ ولــعــقــد الـــــــزواج هـــنـــاك أربـ
املحل والولي والشاهدان واملهر. ويشدد في 
وثيقة الــزواج على صون كرامة املــرأة، على 
العصمة  الــرجــل عليها، وتــكــون  يــتــزوج  أال 
إلــى مذاهب  فــي يــد كليهما، وذلــك استنادًا 
الــشــافــعــيــة والــحــنــفــيــة واملـــالـــكـــيـــة.  ويــؤكــد 

إبراهيم أنه ال يحضر ألي وليمة، باستثناء 
تقديم التمر والعصائر. وفي اليوم التالي، 
يــمــكــن لــلــعــروســن الـــذهـــاب إلـــى الــعــمــل من 
أيضًا، يمكنهما  العسل.  التقيد بشهر  دون 
التسوق، وذلك دليل على أن تبسيط الزواج 
الــتــي تفاقمت  الــعــزوبــيــة  يساهم فــي إنــهــاء 
بــســبــب الــتــعــقــيــدات الــتــي تــصــاحــب مــراســم 
الزواج، الذي قد يستمر أليام عدة، وتصرف 
 عــن الــبــذخ بحجة 

ً
فيه أمـــوال طائلة، فــضــا

صون كرامة املرأة وعزتها. 
إلى ذلك، تقول الباحثة االجتماعية نسرين 
ــغــــاالة فــــي الــــــــزواج والــتــقــلــيــد  مــحــمــد إن املــ
األعــــمــــى هـــمـــا ســـبـــب أســــاســــي فــــي عــــزوف 
الــشــبــاب عــن الــــزواج وتــخــوفــهــم مــن اإلقـــدام 
عليه. وترى في زواج الجمهورين نموذجًا 
التحسينات  مــع بعض  بــه  يؤخذ  أن  يمكن 
التي تراعي طبيعة املجتمع السوداني الذي 
يعلي شــأن الــذكــور. وتــؤكــد أنــه مــع ازديـــاد 
ــال فـــي حــفــات  الـــبـــذخ وصــــرف كــثــيــر مـــن املــ

الزفاف، ترتفع نسبة العنوسة.

على  العروس  وتحرص  الكركدي.  وعصير 
ــرتـــدي فــســتــان  حـــضـــور عــقــد قـــرانـــهـــا، وال تـ
الــــزفــــاف بــــل الــــــزي الـــقـــومـــي، فــيــمــا يـــرتـــدي 
ــة ويــــحــــرص  ــ ــيـ ــ ــودانـ ــ ــيــــة سـ الــــعــــريــــس جــــابــ
ارتـــداء  الجمهورين على  مــن  أصــدقــاؤهــمــا 
ــــزي الــقــومــي األبـــيـــض. وتــتــضــمــن وثــيــقــة  الـ
للعروس،  الكرامة  بشروط  يعرف  ما  العقد 
أهمها التزام العريس بعدم الزواج  بأخرى، 
أنه  يعني  مــا  املشتركة  العصمة  عــن  فضا 

لها الحق في تطليق نفسها.
تقول أم كلثوم التي تنتمي إلى هذا الحزب 
إنــنــي »تــزوجــت بــهــذه الــطــريــقــة، وتعرضت 
ــي الــــتــــي تــتــمــســك  ــتـ ــلـ ــائـ النـــــتـــــقـــــادات مـــــن عـ
بــطــريــقــة الــــــــزواج الـــتـــقـــلـــيـــدي، وتــعــتــقــد أن 
لكنني  الرجل.  الفتاة لدى  املهر يرفع قيمة 
من  تجاوبًا  ووجــدت  موقفي  على  أصريت 
أصـــدقـــائـــي مـــن غــيــر الـــجـــمـــهـــوريـــن«. تــرى 
أن »تــبــســيــط الــــزواج أفــضــل مــن أن يقضي 
لليلة  التحضير  فــي  كله  العمر  الــعــروســان 
واحــدة، يصرفان فيها كل ما يملكان«. من 

لـــلـــوزارة. لكن الــطــريــق إلــى هــذا املصعد تمر 
مـــن خـــال مــوقــف الـــســـيـــارات املـــزدحـــم دومـــًا، 
وال تتوفر أي مساحات بن السيارات ملرور 
شـــخـــص عـــلـــى كــــرســــي مـــتـــحـــرك أو شــخــص 
. ويـــتـــمـــّيـــز املــــدخــــل بــاتــســاعــه 

ً
مـــكـــفـــوف مــــثــــا

وســـهـــولـــة الــــوصــــول إلــــى املــصــعــد فـــيـــه، كما 
تساعد ممرات الطوابق الواسعة في التجّول 
)املـــســـاحـــات فـــي املــبــانــي الــقــديــمــة أوســــع من 
تلك الحديثة في لبنان(، لكن الحمامات غير 

مجّهزة بوسائل مساعدة. 
الـــشـــؤون االجــتــمــاعــيــة فــي مبنى  تــقــع وزارة 
الـــصـــحـــة، مـــؤهـــل بمنحنى  لـــــــوزارة  مـــجـــاور 
خـــــاص لـــألشـــخـــاص املـــعـــوقـــن بـــمـــا يــســمــح 
املصعد   

ّ
لكن مريحة.  بطريقة  بالدخول  لهم 

الــصــغــيــر ال يــســاعــد مــســتــخــدمــي الــكــراســي 
بُيسر. ويتشارك  إليه  الصعود  املتحركة في 
املبنى خاصية الِقدم مع مبنى وزارة الصحة، 

فيسهل التنقل بن أقسامه.
أمــــا وزارة الــتــربــيــة والــتــعــلــيــم، الــتــي اكــتــمــل 
ــرة أعــــــــوام، فــتــشــكــل  ــشـ ــا قـــبـــل نـــحـــو عـ ــنـــاؤهـ بـ
نــمــوذجــًا معاكسًا مــن حيث املــســاحــة وقــدرة 
تجول األشخاص املعوقن فيها. ال يتضمن 
موقف املبنى الضخم مكانًا خاصًا لسيارات 
تـــم بــنــاء منحنى  األشـــخـــاص املــعــوقــن وإن 
ــكــــراســــي املــتــحــركــة  خـــــاص بــمــســتــخــدمــي الــ
ــن الــــدخــــول إلــــى املـــبـــنـــى. يشير  لــيــتــمــكــنــوا مـ
املــهــنــدس عــبــد الــصــمــد إلـــى »عــــدم اســتــيــفــاء 
املنحدرات املبنية لشروط الدمج، فهي غالبًا 
ما تكون بزاوية حادة تمنع الشخص املعوق 
مـــن الــصــعــود عـــبـــرهـــا«. فـــي الـــداخـــل مــمــرات 
مراجعة  مــن  املــعــوق  الــشــخــص  تمنع  ضيقة 
مختلف املكاتب في املبنى. وتخلو الحمامات 

من أي وسيلة مساعدة.
كــذلــك الــحــال فــي مــبــنــى وزارة الــعــمــل، حيث 
تغيب معظم اإلنشاءات املساِعدة في عملية 

الدمج.
وفـــي وزارة الــداخــلــيــة والــبــلــديــات والـــدوائـــر 
التابعة لها كدائرة السجل العدلي في منطقة 
فــــرن الـــشـــبـــاك، ال يــمــكــن ألي شــخــص مــعــوق 
الــغــرفــة املخصصة عــبــر املمر  إلـــى  أن يــدخــل 
الضيق واملليء بالعوائق. كما ترتفع مكاتب 
املوظفن مترًا ونصف متر عن األرض. وبذلك 
يستحصل الشخص املعوق على توكيل من 
املختار ألحد أقربائه كي ينجز املعاملة بداًل 

منه. وتبلغ كلفة التوكيل نحو ستة دوالرات 
أميركية.

ويشهد عــدد مــن مــراكــز قــوى األمــن الداخلي، 
في املقابل، عملية تطوير للمباني. وقد انتهى 
قبل أشهر تأهيل ثكنة حبيش في منطقة رأس 
»مــركــز شــرطــة نــمــوذجــي« بتمويل  بــيــروت كـــ
إضافة مصعد  فتمت  أجنبية.  مؤسسات  من 
خـــاص ملــســتــخــدمــي الــكــراســي املــتــحــركــة عند 
درج الدخول إلى املبنى، كما تنتشر القضبان 
املعوقن  األشــخــاص  تساعد  الــتــي  الحديدية 
في التنقل داخل أرجائه. وتشكل هذه التجربة 
للشكل  مــقــبــواًل  منطلقًا  اآلن،  حــتــى  اليتيمة، 
الذي يجب أن تكون عليه املؤسسات الرسمية 

في لبنان.
كـــذلـــك، يــنــتــشــر فـــي أرجـــــاء الــعــاصــمــة بــيــروت 
وضواحيها القريبة عدد من املراكز التجارية 
الــكــبــيــرة الـــتـــي تــســاهــم فـــي دمــــج األشـــخـــاص 
املــعــوقــن مــن خــال تجهيز املــبــانــي باملواقف 
ــة، واملـــصـــاعـــد  ــعــ ــواســ الــــخــــاصــــة، واملـــــمـــــرات الــ
الـــكـــبـــيـــرة. كـــمـــا يــتــعــامــل املـــوظـــفـــون بـــصـــورة 
الئـــقـــة مـــع األشــــخــــاص املـــعـــوقـــن ويــعــرضــون 
ــد، فــــي هـــذا  ــمـ مـــســـاعـــدتـــهـــم. يــشــيــر عـــبـــد الـــصـ
إلــى »إدراك أصــحــاب رؤوس األمـــوال  ــار،  اإلطــ
ــة واملــعــنــويــة الــتــي يــعــود بها  ــاديـ لــلــفــائــدة املـ
دمـــج األشـــخـــاص املــعــوقــن فــي مــؤســســاتــهــم، 
املوظفن  اختيار  الدمج خال  بند  إدراج  فتم 

وأثناء بناء هذه املرافق«.

طبقوا القانون
مــــن جـــهـــة أخـــــــرى، يــلــحــظ الــــقــــانــــون تــوظــيــف 

 مــؤســســة بما 
ّ

ــخــــاص املـــعـــوقـــن فـــي كــــل األشــ
نسبته 3 في املائة من عدد املوظفن اإلجمالي، 
وهــي كوتا تــؤّمــن عملية دمــج بالحد األدنــى 
املــراســيــم  غـــيـــاب  أن   

ّ
إال لـــهـــؤالء األشــــخــــاص. 

ــانـــون يـــــــؤدي إلــــــى »ضــعــف  ــقـ ــلـ الــتــطــبــيــقــيــة لـ
عبد  بحسب  النسبة«،  بهذه  بااللتزام  شديد 
الخاص  القطاع  مؤسسات  وتسجل  الصمد. 
أســبــقــيــة عــلــى الــقــطــاع الـــعـــام فـــي هـــذا املــجــال 
أيــضــًا. وفـــي ظــل غــيــاب الــثــقــافــة الــعــامــة التي 
تسمح للمواطنن بتقّبل األشخاص املعوقن 
ودمجهم في املجتمع، تبدو مطالب الدمج في 
أمــام هــدف تحقيق  بدائية  العامة  املؤسسات 

الدمج الشامل في املجتمع.

A A

شخابيطتحقيق

محمد دحنون

أخـــيـــرًا، قــــررت مــا ســيــكــون وشــمــا عــلــى بــاطــن ســاعــدي األيــســر. 
الحروف بالترتيب اآلتي:
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رت أن إضافة قوس على يسار الحروف يمكن أن يجعل الوشم 
ّ
فك

أجمل، فالقوس إيحاٌء بالدائرة. نّبهني أحدهم إلى »عجئة الوشم« 
فتراجعت عن األمر.

أن  قبل  مخّيلتي،  في  كثيرة  وشوما  رسمت  تقريبا،  عاَمني  قبل 
التي تخليت عنها  الوشوم  الحروف. ومن بني  أستقر على وشم 
، ُجــمــل وخــطــوط وأشــكــال. أخـــذت مسألة 

ً
بعدما رسمتها تــخــّيــا

الوشم على محمل الجد، كما ينبغي أن نفعل حني نقرر اختيار 
بهذا  ــا 

ّ
مــن مــن حياتنا، وســيــكــون جـــزءًا  تبقى  ملــا  أمــر سيرافقنا 

املعنى.
أن وراء هوسي  أعــي  أكــن  ولــم  الــهــوس باملسألة،  لــدرجــة  اهتممت 

ضرورة وحاجة ال تتعلقان بي، بل بالعالم.
تركت بلدي قبل ثاثة أعوام، بسبب حرب تجري هناك. منذ ذلك 
الحني، ال تكف كلمات جديدة عن التدفق على قاموسي الشخصي، 

كان أكثرها غرابة كلمة »لجوء«.
الكلمة من  تثيره  أن  يفترض  مــا  أحيا  أن  للحظة،  وال  أستطع،  لــم 

أحاسيس. سّبب لي األمر مشاكل كثيرة، إذ إن املعنى الذي تحمله 
الكلمة غامض إلى الدرجة التي ال أستطيع معها تبّينه. ربما لست 
وحيدًا في هــذا األمــر، على اعتبار أن جميع من يتركون بادهم 
بسبب الحرب ال يمّيزون وجودهم الجديد بكلمة »لجوء«، فهم ال 

يمتلكون الحق بإطاق تسمية على ما يصف أوضاعهم.
هذا  كــان  وإن  تعويضها،  يستحيل  بخسارة  قــوٌي  إيحاٌء  للكلمة 
حقيقيا بالفعل. ومن يطلقون التسميات كي يتعّرفوا على األشياء 
من الزاوية التي تريحهم، ال يعرفون ما الذي يجعلهم يطلقون هذه 

الكلمة/ التسمية. وهذا أسوأ ما في األمر.
التي اصطدمت بها بمعرفتي بوجود كلمات ال تثير  اللحظة  في 
فّي أّي أحاسيس أو تثير فّي أسئلة غريبة، صار العالم مشكلتي. 
املتعارف  كلماته  عبر  وبينه،  بيني  تــواصــل  بــســوء  ق 

ّ
يتعل األمـــر 

تفعل  االنــفــعــاالت، كما  تثير  مــواقــف  عــن  تعبيرًا  عليها بصفتها 
كلمة لجوء.

في مثل هــذه املــواقــف نلجأ إلــى إعــادة النظر بحياتنا كلها. وبدأ 
األمــر بالنسبة إلـــّي، بــســؤال ال معنى لــه حــول عــدد الكلمات التي 
ال تثير بالنفس األحاسيس التي تثيرها باملعاني العامة، لينتهي 
األمر بسؤال واحد له إجابة واحدة. وهذه اإلجابة الواحدة هي ما 

سيستحق أن يوشم على باطن الساعد األيسر.
كانت الحرب في بلدي قد نشبت بعدما ظن أكثرنا أن باإلمكان 

تغيير العالم، عاملنا. كلمة مارست سحرها: الحرية.
»اللجوء«،  »الحرية« وانتهاًء بـ بني سوء فهَمني كبيَرين جدًا، بدءًا بـ
يوجد عالم كامل يحتاج إلى تغيير شامل، وإلى أن يتحقق ذلك، 
لن يكون ثمة حياة ممتعة إال مع وشم الحروف، بالترتيب السابق، 

على باطن الساعد األيسر. األمر الذي أتممته قبل يوَمني.

صيدا ـ انتصار الدنان

ــه ســلــة بـــاطـــون بينما  ســقــطــت عــلــى رأســ
كان يساعد أحد الجيران في بناء بيته، 
أفــاق من غيبوبة  فتغّيرت حياته بعدما 
طــويــلــة فـــاقـــدًا نــطــقــه وحــركــتــه. هـــو نجم 
الــعــلــي، الجــــئ فلسطيني  الـــديـــن ســامــي 
نازح من منطقة الست زينب من سورية، 
إلى مخّيم عن الحلوة في صيدا )جنوب 
لبنان(. بعد الحادثة التي عّوقته، خضع 
العلي )37 عامًا( لعدد من جلسات العاج 
حركته.  مــن  شيئًا  فاستعاد  الفيزيائي، 
لــكــنــه يــخــبــر بــكــلــمــات شــبــه مــفــهــومــة، أن 
املركز الــذي كان يقّدم له العاج املجاني 
املبلغ  بتسديد  ليطالبه  عــاد  املخّيم،  في 
ــات الــتــي  ــدمــ ــخــ ــاء الــ ــقــ املــــتــــوجــــب عـــلـــيـــه لــ
املبلغ،  الــرغــم مــن ضــآلــة  يتلقاها. وعــلــى 
تكاليف  تسديد  عــن  عــاجــز  العلي  أن  إال 
الــبــيــت  وعائلته  بــالــتــالــي، الزم  الـــعـــاج. 
)فتاتان  أوالد  املؤلفة من زوجته وثاثة 
اليوم،  وصبي(. وهو يستمر في الحياة 
مــســتــنــدًا إلـــى مـــا تــجــود بـــه أيــــدي بعض 

الذين يتفقدونهم من وقت إلى آخر.
الـــيـــوم، يــأمــل الــعــلــي بــالــســفــر إلـــى أملانيا 
لتلقي العاج، إذ إن »اإلنسانية موجودة 
فــي الــــدول األوروبـــيـــة بحسب مــا أعـــرف. 
كرامتي أهينت في باد اللجوء وتغيرت 
ل 

ّ
أحوالي. صارت حياتي مثل قطار معط

ينتظر من يصلحه«.
ــي فــي  ــلــ ــعــ فــــــي ســـــــوريـــــــة، كــــــــان يـــعـــمـــل الــ
ــون. وعـــنـــدمـــا  ــ ــاطـ ــ ــار« كـــنـــجـــار بـ ــ ــــوبـ ــطـ ــ »الـ
اشتّدت األحــداث األمنية، نزح قبل ثاث 
سنوات إلى لبنان ليسكن في مخيم عن 
الــحــلــوة. يخبر: »هــربــنــا مــن عــدم األمـــان. 
سكننا في مخيم عن الحلوة ملدة سبعة 
ــد أصــحــاب  ــاعـ ــر. وعـــنـــدمـــا كــنــت أسـ ــهـ أشـ
ــعـــت عــلــى  ــاء مـــنـــزلـــهـــم، وقـ ــنـ الـــبـــيـــت فــــي بـ
رأســـي ســلــة الــبــاطــون. أصــبــت بكسر في 

الجمجمة وشلل في يدي اليمنى«.
وعندما عجز العلي عن املضي في حديثه، 
راحت زوجته تكمل الرواية. تقول: »على 
إلــى املستشفى. حالته كانت  الــفــور، نقل 
حرجة، لكنها راحت تتحّسن الحقًا شيئًا 

فشيئًا. استقر به الوضع على ما هو عليه 
وبحثنا  البيت  »تركنا  تضيف:  الــيــوم«. 
املــشــاكــل. فالعاج  عــن آخــر بعدما كثرت 
ــف، كذلك هو بحاجة إلــى عملية في 

ّ
تــوق

دوالر  آالف  أربــعــة  كلفتها  تــبــلــغ  الــــرأس 
أمــيــركــي بــاإلضــافــة إلـــى عـــاج فــيــزيــائــي 
دائم«. وتتابع: »لم نتلق مساعدة من أي 
كان. وبما أن وضع زوجي اليوم صعب، 
فــهــو عــاجــز عــن الــعــمــل. بــالــتــالــي، مــا من 
مـــورد مـــادي لنا إال مــا كــانــت تقدمه لنا 
األونروا )وكالة غوث وتشغيل الاجئن 
الفلسطينين( من مساعدات. مائة دوالر 
بـــدل إيــجــار، وثــاثــون لــلــفــرد بـــدل حصة 
غــذائــيــة. لــكــن الــوكــالــة عــمــدت مــنــذ مطلع 
إيقاف  إلــى  املنصرم  تموز  يوليو/  شهر 
بدالت اإليجار وتقليل املبالغ املخصصة 
»ال  قائلة:  وتتنهد  الغذائية«.  للحصص 
ــن أيــن   بـــنـــا، ومــ

ّ
ــذي ســيــحــل ــ ــا الـ نـــعـــرف مـ

إلى  البيت.  املــال لتسديد إيجار  سنؤمن 
ذلـــك، زوجـــي يحتاج إلــى مــائــة ألــف ليرة 
الذي  املقابل  إلى  باإلضافة  للدواء،  ثمنًا 
يــتــقــاضــاه الــطــبــيــب عــنــد الــكــشــف عــلــيــه. 
ونحن ال نعلم ماذا سيحل بنا وبأوالدنا 

الــثــاثــة. أنــا كنت أحرمهم مــن أمــور عدة 
لتأمن ثمن الدواء لزوجي. كيف سيكون 

الوضع اليوم مع قرارات األونروا؟«.
وتـــشـــيـــر الـــــزوجـــــة إلــــــى أن مـــمـــثـــلـــن عــن 
ــات يــــــزورونــــــنــــــا  ــ ــ ــسـ ــ ــ ــؤسـ ــ ــ مــــنــــظــــمــــات ومـ
ويـــصـــّورون أوراقـــنـــا، ويــعــدونــنــا بتأمن 
الـــخـــدمـــات لـــزوجـــي. لــكــنــهــم ال يـــعـــودون. 
نــحــن نــعــيــش الـــيـــوم عــلــى مـــا يــقــّدمــه لنا 

بعض الجيران الخّيرين«.
: »أنا ال أريد 

ً
ويقاطع العلي زوجته قائا

ــانــــات. مـــا أريــــده  مـــســـاعـــدات وال أريــــد إعــ
الطبيعية.  إلى حياتي  العودة  اليوم هو 
أنـــا كــنــت أعــمــل وكــانــت أمــــوري مستورة 
ولــم أكــن بحاجة ألي كـــان. مــا أريـــده هو 
ألستعيد  الجراحية،  للعملية  الخضوع 
حياتي«. يضيف: »لذلك أرغب في السفر 
إلــــى أملـــانـــيـــا. هـــنـــاك يــحــتــرمــون كـــرامـــات 
الـــنـــاس، وســـوف يـــوفـــرون لــي ولعائلتي 
كـــل مـــا نــحــتــاجــه، وســأخــضــع لــلــجــراحــة 
شفاؤه  العلي،  إلــى  بالنسبة  املــطــلــوبــة«. 
ــه الــطــبــيــعــي،  ــــى وضـــعـ يــعــنــي الــــعــــودة إلـ
الئقة  بطريقة  أوالدي  »تربية  وبالتالي 
 االستعطاء والحرمان والعوز«.

ّ
تقيهم ذل

وشم

سلّة باطون غيّرت حياة نجم الدين

أريد تربية أوالدي بطريقة تقيهم ذّل االستعطاء )العربي الجديد(

حفل زفاف في 
الخرطوم )أشرف 

شاذلي/فرانس برس(

مباني الوزارات غير مجّهزة الستقبال األشخاص المعّوقين )حسين بيضون(

%10
نسبة األشخاص المعوقين في لبنان، 
من العدد اإلجمالي للسكان بحسب 
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قضايا

تحاول إدارة الرئيس 
األميركي، باراك 
أوباما، تحييد 
اعتراض حلفائها 
على االتفاق النووي 
مع إيران، وخصوًصا 
السعودية وإسرائيل، 
على أمل أن 
يتعزز موقفها 
أمام المعارضة 
الجمهورية، 
وخصوصًا أّن تل 
أبيب وحلفاءها في 
واشنطن بدأوا حملة 
ضغط كبيرة على 
أعضاء الكونغرس، 
لمعارضة االتفاق 
وإسقاطه

الدوافع والنتائج ومحاوالت 
طمأنة دول الخليج... وإسرائيل

االتفاق النووي اإليراني والتخبط العربي

جولة وزير الدفاع 
األميركي في المنطقة

 المركز العربي لألبحاث 
ودراسة السياسات

بــعــد مــــرور أقــــل مـــن أســـبـــوع على 
)الــواليــات   1+5 مجموعة  تــوقــيــع 
املـــتـــحـــدة، وروســــيــــا، وبــريــطــانــيــا، 
ــا نــووًيــا 

ً
وفــرنــســا، والـــصـــن، وأملــانــيــا( اتــفــاق

مــع إيــــران، أرســلــت إدارة الــرئــيــس األمــيــركــي، 
باراك أوباما، وزير الدفاع، أشتون كارتر، في 
جولة شملت إسرائيل، والسعودية، واألردن، 
ــعــــراق، وإقــلــيــم كــردســتــان الـــعـــراق. وكـــان  والــ
، تطمن الحلفاء 

ً
غرض الزيارة مزدوًجا: أوال

السعودية وإسرائيل بشأن أي تداعيات  في 
وثانًيا،  إيــران.  مع  النووي  لالتفاق  محتملة 
متابعة الحرب على تنظيم الدولة اإلسالمية، 

من خالل زيارة العراق واألردن. 

دوافع الجولة ودالالتها
ــر فـــي ســـيـــاق املـــحـــاوالت  ــارتـ ــارة كـ ــ ــاءت زيــ ــ جـ
األمــيــركــيــة لــتــطــمــن الــســعــوديــة وإســـرائـــيـــل 
 االتفاق النووي مع إيــران يجعلهم أكثر 

ّ
بــأن

 عــن مــحــاولــة واشــنــطــن التأكيد 
ً

ــا، فــضــال
ً
أمــن

لــحــلــفــائــهــا فـــي املــنــطــقــة بــأنــهــا حــلــيــف يمكن 
االعــتــمــاد عليه. وقــد عّبر كــارتــر عــن ذلــك في 
)الفلسطينية(  اإلسرائيلية  الــحــدود  زيــارتــه 
اإلسرائيلي،  الــدفــاع  وزيــر  رفقة  اللبنانية،   –
ــالـــون، إذ رآهـــــا فـــرصـــة لــيــعــايــن  ــعـ مــوشــيــه يـ
األميركية  االستراتيجية  تعّدها  مــا  بنفسه 
تــحــديــات راهـــنـــة مــلــحــة فـــي الـــشـــرق األوســـط 
املنطقة، بما في  فــي  الــضــار إليـــران  »التأثير 
الــلــه«، والتنظيمات  ذلــك عبر وكـــالء، كــحــزب 

املتطرفة كـ »داعش«. 
الختيار البيت األبيض إرسال وزير الدفاع، 
 عــن وزيـــر الــخــارجــيــة الـــذي أشـــرف على 

ً
بـــدال

تــفــاصــيــل االتـــفـــاق الـــنـــووي مـــع إيـــــران، داللـــة 
ــــرورة  ضــ ــا  ــ ــامـ ــ أوبـ إدارة  ــــرى  تــ ال  إذ  مـــهـــمـــة، 
ألي مــنــاقــشــات إضــافــيــة مـــع حــلــفــائــهــا حــول 
، وال   االتــفــاق قــد تـــمَّ

ّ
االتــفــاق الــنــووي، بما أن

تـــبـــدو هــنــالــك فــــرص حــقــيــقــيــة لــتــعــطــيــلــه في 
تــريــد  أوبـــامـــا  إدارة   

ّ
أن ويـــبـــدو  الــكــونــغــرس. 

التي  األمنية  الضمانات  على  اآلن،  ترّكز،  أن 
مرحلة  في  املنطقة،  في  لحلفائها  ستقدمها 
ما بعد االتفاق، بما في ذلك مبيعات األسلحة 
»الالزمة« ألمن الحلفاء. وهو ما حرص كارتر 
ــه إلــــى إســـرائـــيـــل،  عــلــى تـــأكـــيـــده، قــبــل وصـــولـ
أحـــد في  »لــســت ذاهـــًبـــا لتغيير رأي  قــــال:  إذ 
الرحلة«. في  إسرائيل. هــذا ليس هــدف هــذه 
 الهدف الرئيس 

ّ
حن أكد مسؤول مرافق له أن

العالقات األمنية مع  للرحلة مناقشة تعزيز 

ووفق زعيمة املعارضة اإلسرائيلية، تسيبي 
 إســـرائـــيـــل تــريــد »نـــظـــاًمـــا أمــنــًيــا 

ّ
لــيــفــنــي، فــــإن

جـــــديـــــًدا، وضــــمــــانــــات، وأســـلـــحـــة واتـــفـــاقـــات 
دبلوماسية«، من شأنها أن تساعد إسرائيل 
الــنــووي مع  على التعامل مع نتائج االتــفــاق 
 إسرائيل تتلقى مساعدات 

ّ
إيــران. ومعلوم أن

عسكرية من الواليات املتحدة، قيمتها ثالثة 
مليارات دوالر سنوًيا. 

في السعودية 
حاول كارتر أن يطمئن املسؤولن السعودين 
إلى التزام الواليات املتحدة أمن حلفائها في 
ه سيعمل على وضع 

ّ
الخليج العربي، وقال إن

بـــالده لزعماء  الــتــي تعهدت بها  االلــتــزامــات 
الخليج، عندما استضافهم أوباما في كامب 
ديفيد في مايو/أيار املاضي، محل التنفيذ. 
السعودين  مع  بالعمل  ا 

ً
أيض كارتر  وتعّهد 

العسكري، عبر  اإليــرانــي  التمدد  على ضبط 
حلفاء ووكــالء في الشرق األوســط. وبحسب 
ــذي الــتــقــاه  كـــارتـــر، فــقــد عــبــر املــلــك ســلــمــان الــ
فــي جـــدة يـــوم 21 يــولــيــو/تــمــوز املــاضــي عن 
دعمه الــقــوي لالتفاق الــنــووي مــع إيـــران، مع 
يصاحب  أن  ضــــرورة  األول  اثــنــن؛  تحفظن 
يتعلق  والثاني  رقابي صــارم.  نظام  االتفاق 
بـــضـــرورة وجــــود آلـــيـــات إلعـــــادة الــعــقــوبــات، 
بموجب  التزاماتها  إيـــران  انتهكت  حــال  فــي 
 مـــبـــاحـــثـــاتـــه مــع 

ّ
ــاق. وقـــــــال كــــارتــــر إن ــ ــفــ ــ االتــ

ــزت عــلــى تعزيز  ــ املــســؤولــن الــســعــوديــن رّكـ
ــات  ــ ــاعـ ــ ــدفـ ــ ــة، ومــــنــــهــــا الـ ــ ــيــ ــ ــنــ ــ ــات األمــ ــ ــــالقــ ــعــ ــ الــ
والبحري،  اإللكتروني  واألمــن  الصاروخية، 

وقوات العمليات الخاصة.
 النبرة املتفائلة التي تحّدث بها كارتر 

ّ
غير أن

لـــم تــنــجــح فـــي إخـــفـــاء الـــتـــوتـــر الــــواضــــح بن 
 عــن اخــتــالف األولـــويـــات في 

ً
الــطــرفــن، فــضــال

الحسابات األميركية والحسابات السعودية. 
فــوزيــر الــخــارجــيــة الــســعــودي، عـــادل الجبير، 
كان قد حذر من واشنطن، في السادس عشر 
بــــالده ستتصدى   

ّ
أن مـــن  يــولــيــو/تــمــوز،  مـــن 

بــقــوة ألي »مــغــامــرات« إيــرانــيــة، إذا »حــاولــت 
زيــارة  املنطقة«. وكانت  املشكالت في  إحــداث 
كارتر قد تزامنت مع تصريحات ملرشد الثورة 
اإليرانية، علي خامنئي، قال فيها: »قلنا مراًرا 
إنــنــا ال نــتــفــاوض مـــع الـــواليـــات املــتــحــدة في 
شأن الشؤون اإلقليمية أو الدولية، وال حتى 
الــقــضــايــا الــثــنــائــيــة. هــنــاك اســتــثــنــاءات، مثل 
الـــذي تفاوضنا عليه مع  الــنــووي  الــبــرنــامــج 
األميركين لخدمة مصالحنا«. وأضاف: »لن 
املنطقة  فــي  أصدقائنا  دعــم  عــن  ا 

ً
مطلق نكف 

وشعوب فلسطن، واليمن وسورية، والعراق، 
والبحرين، ولبنان«، وهي تصريحات دانتها 
الــرغــم مــن أنها قالت  الــواليــات املتحدة، على 

إنها لن تؤثر في االتفاق النووي.
كما بدا الخالف واضًحا حول امللف اليمني، 
ــراف كـــارتـــر بــالــتــأثــيــر  ــتــ فــعــلــى الـــرغـــم مـــن اعــ
اإليـــــرانـــــي فــــي الـــحـــوثـــيـــن، فــــإنــــه شـــــدد عــلــى 
ــرورة أن يــكــون هــنــاك »حـــل ســيــاســي« في  ضــ
الــيــمــن، »يــســمــح بــإعــادة الـــســـالم«، فــي إشـــارة 
ضــمــنــيــة إلــــى رغـــبـــة واشــنــطــن فـــي أن تــوقــف 
الـــســـعـــوديـــة ضـــربـــاتـــهـــا الـــجـــويـــة لــلــحــوثــيــن 
ــيـــس املــــخــــلــــوع، عـــلـــي عـــبـــد الــلــه  ــرئـ وقـــــــوات الـ
على  التركيز  وبــدل  معها.  املتحالفة  صــالــح، 
املتحدة  الــواليــات  تريد  اليمن،  في  الحوثين 
من السعودية أن تبذل جهوًدا أكبر في الحرب 
 عن 

ً
على داعـــش فــي الــعــراق وســوريــة، فــضــال

والــذي  العربية،  الجزيرة  في  القاعدة  تنظيم 
 
ّ
أن الرغم من  لــه. وعلى  اليمن مقًرا  يتخذ من 

أعدائها  من  والقاعدة  داعــش  تعّد  السعودية 
 أولــويــتــهــا الــيــوم هــي التمدد 

ّ
ــإن الــشــرســن، فـ

ــرانـــي فـــي املــنــطــقــة، خــصــوًصــا فـــي اليمن  اإليـ
عــبــر الــحــوثــيــن، والـــذيـــن تــخــشــى الــســعــوديــة 
أن يتحولوا إلى حالة شبيهة بحزب الله في 

لبنان، أو املليشيات الشيعية في العراق.
وفــــي إشـــــارة ثــانــيــة، قـــد تــثــيــر مـــخـــاوف لــدى 
ــبــــاق نـــــــووي فــــي املــنــطــقــة،  واشــــنــــطــــن مــــن ســ
يونيو/ فــي  توصلها  عــن  السعودية  أعلنت 

حــزيــران املــاضــي مــع فــرنــســا إلـــى اتــفــاق على 
إطــالق دراســة جــدوى لبناء مفاعلن نووين 
على أراضيها، في حن توصلت إلى اتفاقات 
ــيــــا وكــــوريــــا الــجــنــوبــيــة فــــي مــجــال  مــــع روســ
االستخدام السلمي للطاقة النووية. ويجري 
الــريــاض، بشكل متزايد، عن  تعّبر  فيما  هــذا 
تـــضـــاؤل ثــقــتــهــا فـــي الــحــلــيــف األمـــيـــركـــي، من 
إلى بناء تحالفات بعيًدا عنه،  خالل سعيها 
الــريــاض تحالفًا عربيًا  كما جــرى فــي قــيــادة 
لـــضـــرب مــلــيــشــيــات الـــحـــوثـــي الـــتـــي تــدعــمــهــا 
إيــران في اليمن، منذ مــارس/آذار املاضي، إذ 
دعمن،  تقديم  على  األميركي  الـــدور  يقتصر 

لوجستي واستخباراتي. 

خالصة
الحثيثة  أوبــامــا  إدارة  الرغم من جهود  على 
الوثوق  يمكن  بأنها حليف  إلقناع حلفائها 
ــه، عــلــى مـــا يـــبـــدو، صــعــوبــة  ــواجـ بــــه، فــإنــهــا تـ
كــبــيــرة فــي ذلــــك. فــاملــتــشــكــكــون فــي نــهــج هــذه 
ــاق  ــفـ االتـ بــســبــب  ســــــواء  يــــتــــزايــــدون،  اإلدارة 
ــران، أو بسبب قضايا أخــرى،  الــنــووي مــع إيـ
غــامــضــة  بـــطـــريـــقـــة  ــا  ــ ــامـ ــ أوبـ إدارة  تـــقـــاربـــهـــا 
 إدارة أوباما كانت تدرك 

ّ
ومترددة. ويبدو أن

حلفائها  مخاوف  تهدئة  في  تنجح  لن  أنها 
الــتــقــلــيــديــن فـــي الـــشـــرق األوســـــط، وتــحــديــًدا 
ــّراء الــتــوصــل إلــى  ــ الــســعــوديــة وإســـرائـــيـــل، جـ
ــران حـــول بــرنــامــجــهــا الـــنـــووي.  ــ اتـــفـــاق مـــع إيـ
ــســــب دعـــمـــهـــمـــا  ــن كــ ــ  مــ

ً
ــت، بـــــــــدال ــ ــعـ ــ ــك، سـ ــ ــذلــ ــ لــ

االتـــفـــاق، إلـــى مــحــاولــة تــحــيــيــد اعــتــراضــهــمــا 
ــام  عـــلـــيـــه، عـــلـــى أمـــــل أن يـــتـــعـــزز مـــوقـــفـــهـــا أمــ
 إسرائيل 

ّ
املعارضة الجمهورية، خصوًصا أن

بــدأوا حملة ضغط  واشنطن  في  وحلفاءها 
الحزبن  الكونغرس، من  كبيرة على أعضاء 
االتفاق  ملعارضة  والديمقراطي،  الجمهوري 
وإســقــاطــه قــبــل املـــوعـــد الــنــهــائــي للتصويت 
مــن سبتمبر/أيلول  عــشــر  الــســابــع  فــي  عليه 
املـــقـــبـــل، وحـــجـــب أي إمـــكـــانـــيـــة لــلــرئــيــس مــن 
اســتــخــدام حــق الــنــقــض )الــفــيــتــو( عــبــر حشد 
أغــلــبــيــة الــثــلــثــن فــــي مــجــلــســي الــكــونــغــرس 
ــفــــاق، وهــــي مــهــمــة يـــبـــدو تحقيقها  ضـــد االتــ

مستبعًدا، وفق املعطيات القائمة.

ا إصرار كارتر 
ً
الحلفاء في املنطقة. وكان الفت

عــلــى أنـــه »ال يــوجــد شـــيء فــي املــائــة صفحة 
)يــقــصــد االتـــفـــاق مــع إيـــــران( يــضــع أي قيود 
على الواليات املتحدة، أو ما تفعله، لحماية 

أصدقائها وحلفائها«.
وفيما يأمل حلفاء واشنطن الخليجيون أن 
التمدد  فــي ضبط  املتحدة  الــواليــات  تساهم 
أن يتّم  املنطقة، خصوًصا بعد  اإليــرانــي في 
ــدة اإليــرانــيــة املــجــمــدة في  ــراج عــن األرصــ اإلفــ
ــادة الــدعــم  الــبــنــوك الــغــربــيــة، مــا قــد يعني زيــ
ــراق والـــيـــمـــن وســــوريــــة  ــ ــعـ ــ لــحــلــفــائــهــا فــــي الـ
 االتـــفـــاق 

ّ
ــن أن ولـــبـــنـــان، تــخــشــى إســـرائـــيـــل مـ

البنية  الــذي سمح إليــران باالحتفاظ بكامل 
 مع تعديالت 

ْ
التحتية ملنشآتها النووية، وإن

الطريق  يمّهد  قد  بعضها،  تطاول  جوهرية 
ــا. فـــي الــوقــت  ــ ــووًي ــا نــ ــام امــتــالكــهــا ســـالًحـ ــ أمـ
ــدأت تـــزيـــد املـــخـــاوف مـــن أن يطلق  ــ نــفــســه، بـ
االتفاق النووي مع إيران سباق تسلح نووي 
به، 

ّ
إقليمي، تسعى الواليات املتحدة إلى تجن

حلفائها  مــع  األمــنــيــة  عالقاتها  توثيق  عبر 
وزيادة دعمها لهم. 

نتائج الجولة
واجهت جولة كارتر الشرق أوسطية، والتي 
والــتــعــهــدات،  التطمينات  طــابــع  عليها  غلب 
صعوبات عديدة ظهر بعضها، حتى قبل أن 

تبدأ.

في إسرائيل
عــلــى الـــرغـــم مـــن تــأكــيــدات كـــارتـــر فـــي زيــارتــه 
مــع  ــالــــف  ــحــ ــتــ والــ »الـــــصـــــداقـــــة   

ّ
أن ــــل  ــيـ ــ ــرائـ ــ إسـ

إسرائيل« من أكثر مصالح الواليات املتحدة 
 »إسرائيل حجر الزاوية 

ّ
أهمية في املنطقة، وأن

لالستراتيجية األميركية في الشرق األوسط«، 

 ذلـــك لــم ينجح فــي الــحــد مــن اعــتــراضــات 
ّ
فـــإن

النووي اإليــرانــي. وقد  إسرائيل على االتفاق 
 كارتر 

ّ
أكد مسؤولو وزارة الدفاع األميركية أن

الـــوزراء  لــم يــحــاول تغيير وجهة نظر رئيس 
االتفاق،  في  نتنياهو،  بنيامن  اإلسرائيلي، 
بقدر ما حاول أن يطمئنه إلى التزام الواليات 
ــه رّكـــــــز، فــي  ــ ــيــــل، كـــمـــا أنـ ــــن إســــرائــ املـــتـــحـــدة أمـ
على  اإلسرائيلين،  املسؤولن  مع  محادثاته 
تعزيز  وكيفية  املشتركة،  األمنية  التحديات 
التعاون مع إسرائيل، في مواجهة التهديدات 
اإلقليمية، والتصدي »ألنشطة إيران املزعزعة 

لالستقرار في املنطقة«. 
ــا تـــجـــهـــم نـــتـــنـــيـــاهـــو لـــدى  ــ ــًحــ ــ وقــــــد بــــــدا واضــ
ــقـــدس املــحــتــلــة، ولــم  ــر فـــي الـ ــارتـ اســتــقــبــالــه كـ
يـــــدِل الـــطـــرفـــان بــــأي تــصــريــحــات صــحــافــيــة، 
قبل اللقاء وال عقبه. ووفق مصادر أميركية، 
على  بالتفصيل  اعــتــراضــاتــه  نــتــنــيــاهــو  قـــدم 
االتـــفـــاق، مــن دون أن يــغــّيــر ذلـــك فــي القناعة 
األمــيــركــيــة. واكــتــفــى كــارتــر بتعليق مقتضب 
في اليوم التالي للقاء على هامش زيارة قام 
بــهــا لــقــاعــدة عــســكــريــة جــويــة فـــي األردن، إذ 
قال: »ال نتفق على كل شيء. ورئيس الوزراء 
)أي نتنياهو( أوضح أنه ال يتفق معنا فيما 
ــاف: »لــكــن  ــ ــنــــووي«. وأضــ يــتــعــلــق بــاالتــفــاق الــ

األصدقاء يختلفون«. 
وبحسب كارتر، فإنه ناقش مع وزيــر الدفاع 
ــادل املـــعـــلـــومـــات  ــبــ ــلــــي، يــــعــــالــــون، تــ ــيــ اإلســــرائــ
لسيناريوهات  والتخطيط  واالســتــخــبــارات 
 

ً
طـــارئـــة، بــشــأن األوضـــــاع فــي ســـوريـــة، فضال
 كــــارتــــر لــــم يــعــرض 

ّ
عــــن داعــــــــش. ويــــبــــدو أن

إضافية  عسكرية  أميركية  مــســاعــدات  حزمة 
ــلــــل مـــســـؤولـــون  ــلــــتــــه، وعــ ــــي رحــ ــل فـ ــيــ ــرائــ إلســ
إســرائــيــلــيــون ذلـــك بــأنــه مــؤجــل إلـــى مـــا بعد 
االتفاق.  على  األميركي  الكونغرس  تصويت 

)Getty( كارتر لم يذهب إلى المنطقة لتغيير رأي أحد

حسن شاهين

ــفــــاوضــــات حـــــول املـــلـــف الـــنـــووي  انـــتـــهـــت املــ
اإليــــــرانــــــي، بـــــإدمـــــاج إيــــــــران مــــن جــــديــــد فــي 
الدولية،  السياسية/االقتصادية  املنظومة 
بعد 35 عامًا من الحصار. وهي نتيجة كانت 
متوقعة منذ بدء عمل مجموعة 5+1 الدولية 
ــوام.  ــ لـــلـــتـــفـــاوض مــــع إيــــــــران، قـــبـــل تــســعــة أعــ
والتي ما كان لها باألساس أن تتشكل، لوال 
القبول املبدئي الغربي بالتعامل مع النظام 
ــــو، والــــتــــراجــــع عــــن مــطــلــب  ــــي كـــمـــا هـ ــرانـ ــ اإليـ
الــحــصــار عنه،  لــرفــع  تغييره شــرطــًا مسبقًا 
وإن كــان السعي الغربي إلــى إحــداث تغيير 
في بنية النظام في إيــران سيستمر، بطرق 
مباشرة،  وغير  مباشرة  مختلفة،  ووســائــل 
وفي الوقت نفسه، قبول إيران قواعد اللعبة 
الـــدولـــيـــة، بــحــيــث تــحــافــظ عــلــى مصالحها، 
وتعمل على توسيعها، من دون تجاوز فج 
للخطوط الحمراء ملصالح الدول الكبرى في 

املنطقة. 
منذ البدء؛ لم يكن املشروع النووي اإليراني 
أن تعيش  فإيران تستطيع  القضية،  جوهر 
وتزدهر من دون مشروع نووي، مثل معظم 
ــدول مــتــوســطــة الـــدخـــل فـــي الــعــالــم. وكـــان  ــ الـ
في وسعها أن تتعاقد على شــراء مفاعالت 
نــوويــة جـــاهـــزة، إن كــانــت الــقــضــيــة متعلقة 
بتوفير بدائل للطاقة، كما كان بإمكان الغرب 

ــاز الـــــذي حــقــقــتــه إيـــــــران، مــظــهــرة  مـــن اإلنــــجــ
النظام اإليراني كمن باع مواقفه وشعاراته 
بثمن بخس، في تناقض غريب يظهر مدى 

اإلرباك والتخبط.
األميركية  اإلدارة  محاولة  مــن  الــرغــم  وعلى 
إال  روعــهــم،  مــن  والتهدئة  حلفائها،  طمأنة 
ـــِف تعاليها 

ْ
ـــخ

ُ
ــك، لـــم ت أنـــهـــا، وهـــي تــفــعــل ذلــ

عليهم واســتــهــانــتــهــا بــهــم. خــصــوصــًا حن 
ــاراك أوبـــامـــا،  ــ خــاطــب الــرئــيــس األمـــيـــركـــي، بـ
إلـــى أن  ــم، منبهًا دولـــه 

ِّ
ــَعــل

ُ
امل الــخــلــيــج، بلغة 

ــلـــهـــا، ال مـــن إيـــــران.  الــخــطــر عــلــيــهــا مـــن داخـ
كــمــا ذّكـــــر جــــون كـــيـــري، فـــي لـــقـــاء صــحــافــي 
جري معه أخيرًا، دول الخليج، بأنها تنفق 

ُ
أ

سنويًا  دوالر  مليار   130 حــوالــي  مجتمعة 
على التسلح، فيما ال تتجاوز ميزانية إيران 
 
ً
متسائال فــقــط،  دوالر  مليار   15 العسكرية 

بخبث عن سبب عدم انعكاس هذا الفرق في 
اإلنفاق على التسلح في موازين القوى على 

أرض الواقع؟

أن يعتمد على آليات الوكالة الدولية للطاقة 
 
ً
الــذريــة، وهــي كافية، إن كــان املوضوع فعال

إيـــران سالحًا  امــتــالك  متعلقًا بالخشية مــن 
نــوويــًا. لــم يكن امللف الــنــووي اإليــرانــي، في 
واقــــع األمــــر، إال ســاحــة اشــتــبــاك، ارتضتها 
األطــراف ذات العالقة، إلبــرام تسوية شاملة 

حول كل امللفات، وهو ما تم.
كان الوصول إلى اتفاق مجرد مسألة وقت 
مــنــذ بـــدايـــة املـــبـــاحـــثـــات، وهــــو مـــا عــبــر عنه 
ــة،  ــذريـ الـــرئـــيـــس الـــســـابـــق لـــوكـــالـــة الـــطـــاقـــة الـ
محمد البرادعي، للرئيس املصري السابق، 
حــســنــي مـــبـــارك، فـــي فــيــيــنــا، عــشــيــة انــطــالق 
قل عنه؛ إن 

ُ
املباحثات، حن قال بحسب ما ن

االتفاق قادم، مهما طال الوقت، ومن األفضل 
الطاولة،  على  حاضرين  يكونوا  أن  للعرب 
االتــفــاق في غيابهم، وربما على  كي ال يتم 
حسابهم. وعلى الرغم من ذلك؛ جاءت ردود 
أفعال عدد من الدول العربية ُمْرَبكة، وبدت 
دبلوماسيتها تتخبط، وكأنها تفاجأت بما 

حصل.
وبـــــاالرتـــــبـــــاك نـــفـــســـه؛ جــــــــاءت الــتــعــلــيــقــات 
والتحليالت حول االتفاق في وسائل اإلعالم 
ــــدول، التي  الــعــربــيــة الـــدائـــرة فــي فــلــك تــلــك الـ
بالتضحية  الــغــرب  واتــهــمــت  بــشــدة،  هجته 
بــمــصــالــح الــعــرب عــلــى طــاولــة املــفــاوضــات، 
مــبــاشــر، بوصاية  ــقــّر، بشكل غير 

ُ
ت وكــأنــهــا 

الغرب على دولها. وقللت، من جهة أخرى، 

ــا أن مـــفـــاجـــأة بـــعـــض الـــــــدول الــعــربــيــة  ــمـ وكـ
األميركية  الدهشة  فإن  ُمستغَربة؛  باالتفاق 
من قلق تلك الدول وخوفها ُمستغَربة بالقدر 
نفسه. فاألميركان يعلمون، أكثر من غيرهم، 
طبيعة تلك الدول، ومدى هشاشة بنيانها، 
ــــون، أكـــثـــر مـــن غـــيـــرهـــم، أن صــفــقــات  ــدركـ ــ ويـ
التسلح الهائلة التي أبرموها معها ليست 
أكــثــر مــن إعــــادة تــدويــر لــفــوائــضــهــا املــالــيــة، 
لتصب فــي اقــتــصــادهــم، مثل االســتــثــمــارات 
في  الــعــقــارات  قطاع  فــي  الكبيرة  الخليجية 
الغرب، والودائع املالية الضخمة في بنوكه. 
هي ليست أكثر من »أتاوات« نظير الحماية، 
حـــمـــايـــة األنـــظـــمـــة ال الـــــــــدول، مــــن األخــــطــــار 
الداخلية والخارجية، ال أكثر وال أقل، وهي، 
دواًل  وال  قــويــة،  جيوشًا  تبني  ال  بالتأكيد، 

قادرة.
اآلن، وبعد االتفاق النووي اإليراني، تعالت 
ــــوات مــســؤولــن، حــالــيــن وســابــقــن في  أصـ
ــالــــدعــــوة إلـــى  بـــعـــض األنـــظـــمـــة الـــعـــربـــيـــة، بــ
اصـــطـــفـــاف عــــربــــي فــــي مـــواجـــهـــة املــــشــــروع 
ــــردت وســائــل  اإليـــرانـــي فـــي املــنــطــقــة، كــمــا أفـ
اإلعالم الدائرة في فلك تلك األنظمة مساحات 
إيــران،  تمثله  الــذي  الخطر  ملناقشة  واســعــة 
بالنسبة  التوسعي،  السياسي  ومشروعها 

للعرب. 
الدعوة ملواجهة املشروع التوسعي اإليراني 
ــا يـــبـــررهـــا، فـــهـــو ســاهــم  مـــفـــهـــومـــة، ولـــهـــا مــ

ــم فــــي تـــفـــتـــيـــت، ال الـــــــدول الــعــربــيــة  ــاهـ ويـــسـ
وحــــســــب، بــــل حـــتـــى املــجــتــمــعــات الــعــربــيــة، 
بإذكاء الشعور الطائفي لدى العرب الشيعة. 
لكن، في الوقت نفسه؛ املشروع الذي طرحته 
تـــلـــك األنـــظـــمـــة، طــــــوال الـــســـنـــوات املـــاضـــيـــة، 
ــــت مــتــمــســكــة بــــه، مـــشـــروع مــذهــبــي،  ــا زالـ ومــ
ســاهــم ويــســاهــم، بــالــقــدر نــفــســه، فــي تفكيك 

مجتمعاتنا. 
ــروع عــربــي  ــشــ ــلــــوب بـــكـــل وضــــــــوح؛ مــ واملــــطــ
ال مــذهــبــي، ملــواجــهــة الــتــوســعــيــة اإليــرانــيــة، 
وسواها من مشاريع الهيمنة التي تستبيح 
الغربية  الهيمنة  مقدمتها  وفــي  منطقتنا، 
الــتــي مــا زال وصــف »االســتــعــمــار الحديث« 
يعبر عنها بحق. مشروع عربي موجه إلى 
ــة والــشــيــعــة، املــســلــمــن واملــســيــحــيــن، 

ّ
الــســن

وبــاقــي األقــلــّيــات الــديــنــيــة وحــتــى الــعــرقــيــة. 
يــحــيــي الـــشـــعـــور الـــقـــومـــي بـــن أبـــنـــاء األمـــة 
الواحدة، ويطمئن األقليات إلى أن حقوقها 
إطار  في  الثقافية وحرية عقيدتها مصانة 
الـــثـــقـــافـــة الـــعـــربـــيـــة واإلســــالمــــيــــة الــجــامــعــة 
والــســائــدة فــي املنطقة. مــشــروع عــربــي لكل 
ومذاهبهم  طوائفهم  اخــتــالف  على  الــعــرب، 
ومللهم وأديــانــهــم. أمـــا املــطــروح الــيــوم في 
مواجهة املشروع اإليراني، مشروع مذهبي، 
ال يمثل أي إنسان عربي، يطمح لالستقالل 

الوطني، وبناء مجتمعات عربية حديثة.
)كاتب فلسطيني(

المطلوب مشروع عربي 
ال مذهبي، لمواجهة 

التوسعية اإليرانية
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»ماسبيرو« في قبضة 
األمن المصري

ليلة فيينا... 
التي غيرت المشهد

مواقع التواصل 
وانهيار الحصن األخير

القاهرة ـ العربي الجديد

ــن مــوقــعــًا ثــابــتــًا بــجــوار  اتـــخـــذت مــدرعــتــا أمـ
مبنى »اتحاد اإلذاعة والتلفزيون املصري«، 
ــرات 30يـــونـــيـــو/ ــاهـ ــظـ »مـــاســـبـــيـــرو«، مــنــذ تـ

حزيران 2013، لتأمن املبنى. إال أن األمر لم 
يقتصر على وجود املدرعتن، بل إن أسوارًا 
ــة، وأســـالكـــًا  ــديـ ــديـ ــــات حـ ــــوابـ خـــرســـانـــيـــة، وبـ
شائكة، أحاطت باملبنى بالكامل، منعت عنه 
االقـــتـــراب أو الــتــصــويــر. ومـــع اقــتــراب موعد 
افــتــتــاح تــفــريــعــة قــنــاة الــســويــس، الخميس 
املــقــبــل فــي 6 أغــســطــس/آب الــحــالــي، تــحــّول 
مــبــنــى الـــتـــلـــفـــزيـــون املــــصــــري فــــي كــورنــيــش 
النيل إلى ثكنة عسكرية. وتمركزت عناصر 
مــــن أجــــهــــزة ســـيـــاديـــة، مــــن بــيــنــهــا الـــحـــرس 
الجمهوري وعدد من قيادات األمن الوطني 
واألمــن املــركــزي واألمــن العام داخــل وخــارج 
ــأمـــن اســـتـــوديـــوهـــات   عــــن تـ

ً
املـــبـــنـــى، فـــضـــال

األخبار بعدد من الضباط. 
وأكـــــــدت أجــــهــــزة األمــــــن أن تـــلـــك اإلجــــــــراءات 
ــيــــة جـــــــاءت بـــعـــد وصـــــــول مـــعـــلـــومـــات  ــنــ األمــ
مـــفـــادهـــا »تــــعــــرض املـــبـــنـــى لـــعـــدة عــمــلــيــات 

إرهابية بالتزامن مع حفل االفتتاح«.
في الجانب املهني، صدرت تعليمات لجميع 
وحـــــدات الـــقـــنـــوات الــتــلــفــزيــونــيــة الــرســمــيــة، 
ــتــــاح مــن  ــتــ بــتــغــيــر خـــريـــطـــة بـــثـــهـــا يـــــوم االفــ
الوطنية مع  األغــانــي  بكافة  االهتمام  خــالل 
الــجــديــدة،  التفريعة  ملــشــروع  خلفية  وجـــود 
واالهــتــمــام بــالــبــرامــج الــتــي تــؤكــد أهميتها، 
ونــشــر األخــبــار على مــا قــام بــه الجيش من 

حفر، وتوجيه رسائل موجهة للنظام.
ووّجــه رئيس »اتحاد اإلذاعــة والتلفزيون«، 
عصام األمير، من خالل اجتماع مع قيادات 
املبنى، بالقيام بإعداد برامج إخبارية تهتم 
ــان، وفقًا  بــاملــشــروع. األمـــر الـــذي يعيد األذهــ
ــواء إعـــالم  ــ إلعـــالمـــيـــن مــخــضــرمــن، إلــــى أجــ
الـــســـتـــيـــنـــيـــات، فــبــعــد 48 عـــامـــًا عـــلـــى إعــــالم 
النكسة وبياناته الرسمية التي اتضح أنها 
مــنــافــيــة لــلــحــقــيــقــة تــمــامــًا؛ ال تــــزال األغــانــي 
الوطنية، أداة يحرك بها النظام الوعي العام 

في املجتمع املصري.
ونشرت الحكومة املصرية أغنية جديدة تّم 
إعدادها خصيصًا بمناسبة االفتتاح. تحمل 
عــنــوان »بــكــرة تــحــلــى« بــالــعــامــيــة املــصــريــة، 
يـــؤديـــهـــا املــغــنــيــان مــحــمــد الـــحـــلـــو، ونـــاديـــة 
املــصــريــة  ــاع  ــدفــ الــ ــثـــت وزارة  وبـ مــصــطــفــى. 
التسجيل الغنائي على صفحتها الرسمية 
على »يوتيوب«. كما أعلنت السلطات كذلك 
خــطــط االحــتــفــال. واعــتــمــد الــنــظــام املــصــري 
الــحــالــي عــلــى أداة األغــانــي الــوطــنــيــة بشكل 
وتصدرت  الــيــوم،  وحتى  توليه  منذ  مكثف 
أغـــنـــيـــة »تـــســـلـــم األيــــــــــادي«، لـــعـــدد كــبــيــر مــن 
ــّم إعـــــدادهـــــا  ــ ــ ــــن، والـــــتـــــي تـ ــريـ ــ ــــصـ املــــغــــنــــن املـ
بــعــد مــذبــحــتــي رابـــعـــة الــعــدويــة والــنــهــضــة، 
االحـــتـــفـــاالت الــرســمــيــة وغــيــر الــرســمــيــة في 
مصر، ثّم تلتها أغنية »تسلم إيديك« للفنان 
ــن بــعــدهــا  اإلمــــاراتــــي حــســن الــجــســمــي، ومــ
أغنية »بشرة خير« للجسمي أيضًا، وكذلك 
مــاهــر، وغيرها  »يــا مصرين« آلمــال  أغنية 
مـــن األغـــانـــي الــتــي انــتــشــرت خـــالل الــعــامــن 
ــن تـــكـــرار  ــــاوف مــ ــــخـ املــــاضــــيــــن. وتــــتــــزايــــد املـ
تجارب مشابهة، خاصة أن الرئيس املصري، 
عبد الفتاح السيسي، في تسريبات صوتية 
مــنــســوبــة إلــيــه قــبــل تــولــيــه الــرئــاســة وأثــنــاء 
أعلن صراحة  املصرية،  الدفاع  وزارة  توليه 
تحضير خطة »األذرع اإلعالمية للدولة في 
كل مؤسساتها« في محاولة منه للسيطرة 
على وعي الشعب املصري من خالل اإلعالم. 
وبالفعل، خالل العامن املاضين، أكدت عدة 
استهداف  ودولية  مصرية  حقوقية  تقارير 

منوعات

مصر

وقفة

رصد

مــنــظــومــة اإلعــــــالم املــــصــــري، بــكــافــة الــطــرق 
والــوســائــل، ســـواء مــن خــالل تــدشــن قنوات 
ومــحــطــات فــضــائــيــة وإذاعـــيـــة نــاطــقــة باسم 
النظام، أو من خالل تجنيد إعالمين لطرح 
وجهة نظر النظام والسلطة املصرية، أو من 
خـــالل الــقــوانــن املــكــبــلــة لــإعــالم والــحــريــات 

بشكل عام.

محمد بركات

فـــي مـــقـــال بـــعـــنـــوان »وعــــــود إيــــــــران«، كتب 
ــيـــركـــي روبـــــن رايـــــت تحت  الــصــحــافــي األمـ
عــنــوان فــرعــي: »الــثــورة فــي أزمـــة منتصف 
عمرها واالتفاق النووي«. مقال موّسع من 
الكاتب بن  ة آالف كلمة، يجول خالله 

ّ
ست

أساتذة جامعات وشّبان وشابات ورجال 
ــاء ومـــتـــنـــزهـــات  ــ ــريــ ــ أعــــمــــال صـــاعـــديـــن وأثــ
ويخرج  يجول  الخميني.  اإلمـــام  وضــريــح 
تعطي  »لــقــاءات«  على  مبنية  بانطباعات 
 إيـــران هــذه األيـــام تشبه 

ّ
الــقــارئ صـــورة أن

الـــغـــرب، فــي نــاســهــا ومنطقهم وأحــالمــهــم 
وهمومهم وحّسهم النقدّي العالي.

مـــقـــال لـــم يــكــن مــمــكــنــًا لـــو لـــم يــكــن االتـــفـــاق 
ــزًا. هو  ــاجــ ــغــــرب نــ ــنــــووي بـــن إيــــــران والــ الــ
الــكــاتــب الــــذي تــابــع املـــفـــاوضـــات عـــن قــرب 
واملــــتــــخــــّصــــص فـــــي هـــــــذا املــــضــــمــــار وفــــي 
واليمن  والــســعــوديــة  الخليج  عــن  الــكــتــابــة 
ــــران. فــإيــران مــا قــبــل الــثــورة فــي معظم  وإيـ
ــة  ــارجــ ــــت دولـــــــــة خــ ــانـ ــ اإلعــــــــــالم الــــغــــربــــي كـ
عــلــى الــقــانــون الـــدولـــي ومـــارقـــة، وشــّبــانــهــا 
الفيديوهات والــصــور على  يــصــّورون فــي 
ــهــم فــاشــيــو الــنــزعــة يــرفــعــون قبضاتهم 

ّ
أن

علي خامنئي  املرشد  ويحّيون  الهواء  في 
الــتــحــيــة الـــهـــتـــلـــريـــة. لــــم يـــكـــن الــــغــــرب يـــرى 
شــّبــانــًا يــؤّســســون شــركــات على اإلنترنت 
ويــربــحــون مــئــات مــاليــن الـــــــدوالرات. ولــم 
يكن صحافيوه يـــرون فــي املـــدن اإليــرانــيــة 
مساحات للنزهة وفي النخب قدرات نقدية 

تصل حّد انتقاد الثورة.
صارت  »نيويوركر«،  مجلة  في  فجأة  لكن 
أحـــدهـــم   .Cool ــان ــ ــّب مــــن شــ ــفـــة  ـ

ّ
مـــؤل إيـــــــران 

الثورة  الكاتب قرب ضريح مؤّسس  قابله 
اسمه ميسم شهباني  الخميني.  اإليرانية 
وعـــمـــره 27 عـــامـــًا، وهــــو يـــحـــّب »بـــاتـــمـــان« 
وإنريكي إيغليسياس وكريستوفر نوالن. 
ــبــــة  ــان مـــــــن رتــ ــ ــقــ ــ ــديــ ــ والــــــكــــــاتــــــب لــــــديــــــه صــ
ــهــــران. وهــمــا  »بــــروفــــســــور« فـــي جــامــعــة طــ
ــه فــي  ــعـ جــــريــــئــــان إلــــــى حــــــّد أن يــجــلــســا مـ
ويحّدثانه  الرصيف  على  مكشوف  مقهى 
الـــثـــورة الخمينية بــحــّس نــقــدّي عـــاٍل،  عــن 
فــيــقــول أحــدهــمــا لـــه، وهـــو نــاصــر هــاديــان، 
أســــتــــاذ الـــعـــلـــوم الـــســـيـــاســـيـــة فــــي جــامــعــة 
طهران: »الثورة اإليرانية كانت تشبه أزمة 
أزمــــة منتصف  ــا هــي  الــعــمــر. ومـ منتصف 
أن  ـــك ال تستطيع 

ّ
أن الــعــمــر؟ حــن تكتشف 

ك يجب أن تتكّيف 
ّ
ق كل ما تريده، وأن

ّ
تحق

مع الحياة لتنجو«.
هذه هي الجملة املفتاح التي بنى الكاتب 
عليها عــنــوانــه الــفــرعــي: »الــثــورة فــي أزمــة 
مـــنـــتـــصـــف عـــمـــرهـــا واالتــــــفــــــاق الـــــنـــــووي«. 
ويذهب املقال إلى التسويق لفكرة مفادها 
 إيــــــران خـــرجـــت مـــن عــقــدتــهــا الـــثـــوريـــة، 

ّ
أن

وبــــاتــــت جــــاهــــزة لـــالنـــخـــراط فــــي املــجــتــمــع 
الدولي والحداثة العاملية.

 إيران »تغّيرت كثيرا 
ّ
يخلص الكاتب إلى أن

منذ الثورة«. بعدها يذهب إلى إحصاء من 
 »أكثر من ثلث 

ّ
دون مصدر واضح ليقول إن

اإلنترنت،  يستخدمون  إيـــران  فــي  السكان 
ــدث  ــ ــة بـــــإعـــــالنـــــات ألحــ ــئـ ــيـ ــلـ والــــــــشــــــــوارع مـ
الــذكــيــة«. طبعًا مــن دون اإلشــارة  الهواتف 
إلــــى الــحــجــب الـــرســـمـــي ملـــواقـــع الــتــواصــل 
االجتماعي، واضطرار الشباب إلى اللجوء 

إلى البروكسي لفك هذا الحجب.
هــكــذا هــي إيــــران، بــن ليلة نــمــســاويــة في 
وحديثة  جميلة  بــاتــت  وضــحــاهــا،  فيينا 
أن يدّرس  الحياة. هو مقال يمكن  وتحّب 
فــي كيفية إعـــادة تــدويــر الــوعــي حــول أّي 
قضية. تمامًا كما هي أجواء رواية جورج 
أورويل »1984«. في الرواية يغّير الحاكم 
تـــاريـــخ الـــبـــالد حـــن يــنــتــقــل مـــن الــتــحــالــف 
مــع بــلــد إلـــى الــتــحــالــف مــع آخـــر، ويــعــادي 
التاريخ  يمحو  يحالفه.  كــان  الـــذي  البلد 
ـــه ويــجــعــلــه تـــاريـــخـــًا مــجــيــدًا ال يحمل 

ّ
كـــل

ى 
ّ
 العداء كان دمويًا حت

ّ
ذّرة عــداء، رغم أن

األمس القريب.

حنين عتيق

يقول املستعرب اإلسباني بيدرو مارتنييف في محاضرة 
ألقاها في البيت العربي في مدريد إن اللغة العربية هي 
الــحــصــن الــوحــيــد املتبقي لــلــعــرب فــي كــل مــا يملكون من 
حاضر، وذلك بسبب عمق وغنى هذه اللغة. ويضيف أنه 
العالم من  لغات  كل  رائعة ومميزة من بن  لغة  يعتبرها 
للمفردة نفسها،  املتعددة  والقدرات  كثرة مفرداتها  حيث 
ومن حيث تعداد االشتقاقات منها، و»بسبب أيضا تنوع 
وجــمــال شــكــل الــتــراكــيــب الــلــغــويــة ومــتــانــة هـــذه التراتيب 
«. ويــؤكــد عــمــق تأثير 

ً
وقــدرتــهــا عــلــى حــمــل املــعــنــى كـــامـــال

الذي  التأثير  اللغة اإلسبانية وجمال هــذا  اللغة في  هــذه 
»اللغة  أن  اللغة اإلسبانية، ويعتبر  مــفــردات ورشــاقــة  زاد 
الــعــربــيــة هــي الــحــامــل املتبقي لـــإرث الــجــمــالــي واملــعــرفــي 

لألمة العربية من شعر ومنتج ثقافي كامل«.
كــل هــذا الــكــالم الجميل ينهار فــي الــســنــوات األخــيــرة، مع 
مــوجــة دخـــول الــعــرب عــالــم مــواقــع الــتــواصــل االجــتــمــاعــي 

بمختلف أشكالها.
لنا؟  املتبقي  الوحيد واألخير  الحصن  فأين أصبح هذا 

يجمع الــخــبــراء الــلــغــويــون عــلــى أن الــلــغــة الــعــربــيــة تمر 
وتتقلص  تتشوه  إنــهــا  إذ  قـــرون،  منذ  مراحلها  بــأســوأ 
بــداًل مــن أن تتطور وتتوسع كما يحصل مع  و تختزل 
لغات عاملية أخرى. وذلك بسبب طغيان اللهجة املحكية 
أو حــتــى املــخــتــزلــة عــلــى كــل مــواقــع الــتــواصــل الــجــديــدة. 
ال  بلغة  »واتــســاب«  العرب على  الشبان  يتواصل   

ً
فمثال

يــوم يكثر عدد  أمــا »فــيــســبــوك« فكل  أبـــدًا،  يمكن فهمها 
الـــذيـــن يــكــتــبــون عــلــى صــفــحــاتــهــم بــالــعــامــيــة، وأحــيــانــًا 
اللغة  عــن  البعد  واملــفــرطــة  جــدًا  الركيكة  العامية  كثيرة 
لكن  العربية  اللغة  كتابة  أيضًا هو حالة  األم، واألخطر 
العربية  لألحرف  بدائل  إيجاد  مع  الالتينية،  بــاألحــرف 
الــتــي ال مـــــرادف لــهــا بــالــالتــيــنــيــة، مــثــل الـــعـــن، والــضــاد 
عشرات  نشرت  تقريبًا  عقد  منذ  الساعة  والــخــاء...حــتــى 
الدراسات التي تكشف اتجاه اللغة العربي نحو ما يشبه 
االندثار التدريجي، في وقت تكبر أجيال كاملة على لغة 

مواقع التواصل.
ــا مــســؤولــيــة هــذا  ــع  وحـــدهـ ــواقــ ــذه املــ طــبــعــًا ال تــتــحــّمــل هــ
االنــــدثــــار، لــكــنــهــا ســاهــمــت بــتــســريــع تـــراجـــع هــــذه الــلــغــة، 

لصالح لهجات مبتكرة، ال هوية لها.

اعتمد النظام المصري 
على األغاني الوطنية 

للتأثير على الشعب

يخلص الكاتب 
إلى أّن إيران »تغيّرت 

كثيرًا منذ الثورة«

االثنين 3 أغسطس / آب 2015 م   18 شوال 1436 هـ  ¶  العدد 336  السنة األولى
Monday 3rd August 2015

لليوم الثاني على التوالي، ال يزال وسما تغريد
»#عيد_الجيش_اللبناني« و»#جيشنا_

عزنا«، يتصدران الئحة األكثر تداوًال في 
لبنان، بمناسبة مرور ذكرى عيد الجيش 
اللبناني. وغّرد البعض داعمين الجيش 

اللبناني، ناشرين صورًا غرافيكية للجيش، 
ومنهم من عدد انتصارات الجيش ضد 
اإلرهاب. ومنهم من غرّد دعمًا ألهالي 

المخطوفين. 

»صراحة بحب مأدبا أكتر من عّمان« 
هكذا علّق أحد المستخدمين على وسم 

»#يوم_من_مأدبا«، الذي تصدر الئحة 
األكثر تداوًال في األردن. نشر المغردون 

صورا ألهم شوارع مأدبا، والمواقع 
السياحية فيها مثل حي األزايدة وكنيسة 

الرسل وجبل نيبو. ومنهم من كتب عن 
تاريخ المدينة، التي تقع جنوب العاصمة 

الهاشمية، عّمان. 

في وقت يقوم ناشطون إلكترونيون 
إسرائيليون بمحاوالت عدة لتجاهل 

وسم #أحرقوا_الرضيع وكل الوسوم 
األخرى بالمرتبطة بالرضيع الشهيد علي 

دوابشة، ال يزال الحديث في فلسطين 
المحتلة، ومختلف الدول العربية حول 

هذه الجريمة اإلرهابية. ويقوم مغردون 
فلسطينيون وعرب، بمالحقة كل التغريدات 

اإلسرائيلية والرد عليها.

)Getty(  إيرانية في شوارع طهران



■ من هم أقرب أصدقائه من الوسط الفني؟
أصــدقــاؤه املــقــربــون فــي الــوســط الفني كان 
أحمد رمزي، الذي الزمه في املستشفى هو 

ونادية لطفي حتى وفاته.

■ ما صحة تصوير مسلسل عن حياته؟
ُعرض علينا املسلسل عام 2006 ووافقنا نحن 
شقيقاته وابــنــتــه، وكــــان مــن إنــتــاج وإخــــراج 
يــوســف شـــرف الـــديـــن، لــكــن تــوقــف املسلسل، 
بــعــد وفـــاة شقيقي األصــغــر فــكــري الـــذي كــان 
يكتب السيناريو. ثّم حاول عماد رشاد إكمال 
الــســيــنــاريــو، والــتــقــيــنــا مــــرات عـــدة وتحدثنا 
عــن رشـــدي بكل شفافية وصـــدق، وحــتــى في 
الخصوصيات، واتفقنا على املمثلني، وحتى 
عــلــى اســـم املسلسل »دون جــــوان«، ولــكــن أنــا 

نفسي ال أعرف ملاذا لم يتم تنفيذ العمل.

ــاذا تــذكــريــن مــن عــاقــتــك بشقيقك  مـ
النجم الكبير رشدي أباظة؟

رشدي شقيقي األكبر من والدي، 
أذكــر جيدًا كيف  الجنسية.  إيطالية  والدته 
كان والدي غاضبًا من دخوله عالم التمثيل، 
ــادات  ــ ــعـ ــ ــــن ذلـــــــك، بـــحـــكـــم الـ وعـــــــدم رضـــــــاه عـ
يــكــون  أن  لـــه  أراد  ــــدي  إن والـ إذ  والــتــقــالــيــد. 
ضابطًا عسكريًا مثله، وأمــام إصــراره على 
 
ْ
التمثيل منعه والدي من دخول البيت. لكن
عماي، الكاتب فكري أباظة، والشاعر عزيز 
أبـــاظـــة، ســاعــدا رشـــدي فــي بــدايــة مــشــواره، 
وبعد سبع سنوات من القطيعة بني والدي 
ــدي، اســتــطــاع عــمــاي أن يــقــنــعــاه بــأن  ــ ورشــ
يتقبل الوضع، بل صار رشدي هو النجمة 

الساطعة لعائلتنا.

■ كيف كانت حياته؟
عـــــــاش رشــــــــدي فـــــي مـــــدرســـــة داخــــلــــيــــة فــي 
كــان يتنقل كثيرًا بني  الــقــاهــرة، ألن والـــدي 
معه،  يصحبنا  وكــان  املصرية،  املحافظات 
ألننا كنا صغارا في السن، حتى تخرج من 
املدرسة، ومن بعدها إلى الثانوية، ثم اتجه 
إلـــى التمثيل الـــذي كـــان هــوايــتــه، وســاعــده 

شكله وبنية جسمه الرياضية في ذلك.

■ هل تذكرين أول دور مثله في السينما؟
أول دور لـــه كـــان ثــانــويــًا مـــع املــمــثــلــة فــاتــن 
حمامة في فيلم »املليونيرة الصغيرة«، ولم 
بطولة  دور  أول  أمــا  املشهدين،  دوره  يتعّد 
لــه فــكــان مــع الفنانة هند رســتــم، ثــم توالت 

األفالم التي كانت له أدوار البطولة فيها.

وهل  وأصــدقــائــه؟  بعائلته  عاقته  كانت  كيف   ■
أثرت الشهرة الكبيرة على شخصّيته؟

وعندما  منفصلني،  ــداه  والــ كــان  ُولـــد  عندما 
عـــاد إلـــى والـــدتـــه اإليــطــالــيــة كــانــت مــتــزوجــة 
من شخص آخــر، فقرر العيش مع والــده في 
القلب،  وطيب  متواضعا  رشــدي  كــان  مصر. 
وكــــان يعتبر أخـــًا وأبــــًا لــنــا، ألنـــه األكــبــر بني 
على  وبقي  ع، 

ّ
التصن يحب  يكن  لــم  أشقائي. 

طبيعته طيلة حياته، فكان خالل الغداء يترك 
الذين  االستديو  عمال  مع  ويجلس  املمثلني 
كان يرى فيهم شبهه. وبالحديث عن الطعام، 
كـــان رشــــدي يــحــب أكــلــة »الـــعـــدس األبـــاظـــي«، 
وهي أكلة مشهورة ومرتبطة بعائلتنا، وكان 
يطلب من والدتي أن تطهي له هذه األكلة في 
أوقـــات تصوير األفـــالم، ويــأخــذ معه حوالى 
20 صــيــنــيــة لــيــطــعــم فــريــق الــعــمــل مـــن أكلته 
املفضلة، كما أنه كان يعشق امللوخية كثيرًا، 

لدرجة أنه كان أحيانًا يشربها من الطبق.

زينب أباظة
والدي طرد رشدي عندما دخل عالم الفّن

وال أعرف لماذا لم يتم تنفيذ مسلسل »دون جوان«

في مثل هذا اليوم ذكرى والدة رشدي أباظة. شقيقة النجم المصري الراحل تخبرنا عن شقيقها، 
عن ذكرياته وحياته، أصدقائه والمسلسل الذي يفترض أن يروي سيرة حياته

أول دور له كان 
ثانويًا مع فاتن حمامة 

في فيلم »المليونيرة 
الصغيرة«

دامت القطيعة 
بين والدي ورشدي سبع 

سنوات انتهت بالصلح

يثبت العريان مجددًا 
قدرته الحرفية على 

صناعة فيلم متقن

استطاع باسل خياط أن 
يؤدي في العمل مراحل 

عمرية مختلفة

جهد تمثيلي كبير لسالف 
فواخرجي وأداء عميق 

لغسان مسعود

2223
منوعات

G

أجرى الحوار خليل العلي

بعد الموسموجهًا لوجه

موسيقىشباك تذاكر

محمد جابر

العريان من  منذ 25 عامًا عــاد املخرج طــارق 
ــو يحمل  ــات املـــتـــحـــدة األمـــيـــركـــيـــة، وهــ ــواليــ الــ
التي  السينما  تـــصـــّورات واضــحــة عــن شــكــل 
السينما  درس  صنعها،  فــي  ويــرغــب  يحبها 
فـــي جــامــعــة »ســـاوثـــرن إيــلــيــنــوي«، ورأى أن 
ــالم الـــهـــولـــيـــووديـــة املـــثـــيـــرة هــو  ــ ــ نــــمــــوذج األفـ

األقرب إلى ذوقه.
ومع استثناء فيلمني رومانسيني، كل منهما 
لــه وضـــع اســتــثــنــائــي، فــإنــه يمكن جــمــع أفــالم 
 ،)1990( ــور«  ــ ــراطـ ــ ــبـ ــ »اإلمـ األخــــــــرى:  الـــعـــريـــان 
في   )2004( و»تـــيـــتـــو«   ،)1993( و»الــــبــــاشــــا« 
ــاٍق واحـــــــــد. كـــلـــهـــا أفـــــــالم جـــمـــعـــت بــيــنــهــا  ــ ــيـ ــ سـ
الجديد  فيلمه  اإليــجــابــي.  »األمــركــة« بشكلها 
فـــي دور  يــعــرض حــالــيــًا  ــــذي  والـ »والد رزق«، 
السينما املصرية، يشارك األفالم الثالثة نفس 
صفاتها، ويؤكد فيه العريان من جديد قدرته 

لمى طيارة

باسل خياط فنان سوري آخر يقتحم الدراما 
الــذي  الكبير  النجاح  فبعد  وبــقــوة،  املصرية 
كــــان قـــد حــقــقــه أبــــرز الــنــجــوم الـــســـوريـــني في 
الــدرامــا املــصــريــة منذ ســنــوات، أمــثــال جمال 
سليمان، وتيم حسن، وباسم ياخور، وكنده 
عـــلـــوش، ومــكــســيــم خــلــيــل وآخـــــريـــــن... يــأتــي 
الــنــجــم بـــاســـل خـــيـــاط لــيــســّجــل نــجــاحــًا آخــر 
املــصــريــة، وذلــك  الــدرامــا  ومهمًا على صعيد 
الـــذي يحمل  االجتماعي  املسلسل  مــن خــالل 
عــنــوان »طــريــقــي«، والــــذي كــتــب قصته تامر 
حبيب وأخرجه محمد شاكر خضير، بينما 
 Beelink Productio شــركــتــا  بــإنــتــاجــه  قــامــت 
الفنانة  بــطــولــة  مــن  والــعــمــل   ., Eagle Films
املصرية شيرين عبد الوهاب إلى جانب كل 
مــن املــبــدعــة ســوســن بـــدر ومــحــمــود الجندي 
وسلوى محمد علي وأحمد فهمي وغيرهم. 

عـــن األخـــــــوة، وشــــراكــــة الـــثـــالثـــة مـــع »املــعــلــم 
صقر«. في كتب السيناريو هذا هو النصف 
الـــثـــانـــي مـــن الــفــصــل الـــثـــانـــي فـــي الــحــكــايــة، 
ــوّرط  ــتــ ــة والــ ــ ــ مـــرحـــلـــة انـــعـــقـــاد وضـــيـــق األزمـ
التأسيس  يــحــاول  العريان  وطـــارق  الكامل، 
لــشــخــصــيــة »خـــصـــم« قـــويـــة. ســيــد رجــــب ال 
يضيف كثيرًا لشخصية أحادية ومسطحة 
»صــقــر« ولــكــن »حـــدة الــفــيــلــم« تفعل ذلــك.  كـــ
الفيلم بالكامل حاد جدًا، في لغته ومشاهده 
وقسوة العالم فيه، وحني يأتي على الشاشة 
قــطــع يـــد )الــــــدراع الــيــمــني( لــلــمــعــلــم »صــقــر« 
تكون لحظة خاطفة ودموية تشعر املشاهد 
»رمــضــان«  ببعض الــرهــبــة مــمــا ســيــحــدث لـــ
الذي ُيختطف في نهاية هذا الجزء. وبشكل 
عام فإن أحد الجوانب املهمة في الفيلم تكمن 
 
ً
قليال الرقابي لألفالم  السقف  يرفع  أنــه  في 

إلـــى أعــلــى، الــلــغــة املــســتــخــدمــة فــي حــواراتــه 
أقل من لغة الشارع قطعًا ولكنها أكثر جرأة 
بــمــراحــل مــن األفــــالم األخــــرى الــتــي تــنــاولــت 
عالم الجريمة السفلي، وهو أمر مهم للفيلم 
ألنــه يساعد فــي »خلقه لــعــاملــه« الـــذي تــدور 

ــتـــي تــســعــى لــتــحــقــق حــلــمــهــا فـــي الــغــنــاء.  والـ
فيحوك  هــذا  شغفها  يستغل  أن  مــن  وتمكن 
شــبــاكــه حــولــهــا لــتــصــبــح ســجــيــنــتــه بــعــد أن 
من  أكثر  بل  ووالدتها.  بيتها  كانت سجينة 
ذلك استطاع باسل خياط أن يؤدي في العمل 
مراحل عمرية مختلفة، وأن يبدع في أدائها، 
خصوصًا ما تعلق منها بمرحلة الشيخوخة، 
األداء  في  السبعينيات  بفترة  ذَكرتنا  والتي 
الــرخــيــم على  الــهــادئ والــصــوت  الكالسيكي 
الــــرغــــم مـــمـــا تــحــمــلــه الــشــخــصــيــة مــــن عــنــف 

واهتزاز وعصبية وأنانية.
ــارك في  ــ ــــذي ســبــق لـــه أن شـ بـــاســـل خـــيـــاط الـ
الــكــثــيــر مـــن األعــــمــــال املــســرحــيــة والـــدرامـــيـــة 
العالي  املعهد  مــن  فــي ســوريــة منذ تخرجه 
نــال عنها شهرة  والــتــي  املــســرحــيــة،  للفنون 
ال بـــأس بــهــا، كــمــا شــــارك فــي عـــدد كــبــيــر من 
املــســلــســالت مــثــل مسلسل »الــخــبــز الــحــرام«، 
ــوار« الــــــذي أخـــرجـــه  ــ ــشـ ــ ومــســلــســل »تـــعـــب املـ
األعمال  من  وغيرهما  سبيعي  الدين  سيف 
 وراء 

ً
الــســوريــة املــهــمــة، هـــا هـــو يــثــبــت عــمــال

عــمــل، حـــضـــوره الــــدرامــــي املــمــيــز، ســــواء في 
 ،)

ً
)»األخــوة« مثال املشتركة  العربية  األعمال 

أدى دور  الــلــبــنــانــيــة حــيــث  الــــدرامــــا  فـــي  أو 
»عــــادل« فــي مسلسل »عــشــق الــنــســاء« الــذي 
أخــرجــه فيليب أسمر وكــان مــن تأليف منى 
طايع ولعبت بطولته النجمة ورد الخال إلى 
جــانــب الــفــنــان جــهــاد األنـــــدري، يثبت أيضًا 
على الساحة املصرية أنه ممثل ممتاز، وأن 
بإمكانه أن ينطق باللهجة املصرية بطريقة 

الــحــرفــيــة عــلــى ســــرد الــقــصــة وصــنــاعــة فيلم 
متقن. يستغرق العريان الربع األول من فيلمه 
األساسيني،  أبطاله  و»أسطرة«  التأسيس  في 
أبناء رزق األربعة، والذين نشأوا معًا بعد وفاة 
والـــدهـــم، ويــشــتــركــون مــعــًا فــي أعــمــال جريمة 
الــتــي تخص  التفاصيل  منذ صغرهم.  عــابــرة 
كل شخصية مهمة في هذا الجزء: »رضا« األخ 
األكــبــر املــســؤول عــن البقية.. »ربــيــع« املتهور.. 
ــــان«  ــــضـ ـــف«.. و»رمـ ــاطـــ ـــ »رجــــــــب« وشـــبـــيـــهـــه »عـ
األصــــغــــر واألضـــــعـــــف،  كــــل مــنــهــم بشخصية 
»والد رزق« يشكلون  مختلفة ولكنهم جميعًا كـ

شاهد.
ُ
« واحدًا ينحاز له امل

ً
»بطال

ــانـــي مــــن الــفــيــلــم يـــؤســـس لـــدخـــول  ــثـ ــربــــع الـ الــ
شــخــصــيــات أســـاســـيـــة الســتــخــدامــهــا الحــقــًا: 
املعلم »رجب« الذي يريد من األخوة مشاركته 
في تجارة املخدرات، وحنان )حبيبة »رضا«( 
ــال غــيــر  ــ ــمـ ــ الــــتــــي تــــريــــده أن يـــتـــوقـــف عــــن األعـ
العملية  الجزء  هذا  في  تبدأ  كذلك  القانونية. 
ــاوي كي  ــأســ الــثــانــيــة الـــتـــي تــنــتــهــي بــشــكــل مــ
تكون »نقطة تــحــول« فــي تفكك األخـــوة وتــرك 
العنصر األهــم في  »رضـــا« لهم. املونتاج هــو 
تلك املرحلة، ألنها األقل من ناحية »األحداث«، 
هناك مشاهد ال يحدث فيها شيء مهم، كما أن 
العملية التي تــدور في »كباريه ســري« تحت 
األرض تفاصيلها غير مثيرة في ذاتها، ولكن 
بالتوازي  أحــداث  والقطع بني ثالثة  املونتاج 
)األخــوة على الشاطئ.. العملية ذاتها.. حوار 

الضابط وعاطف( يشد وتر الفيلم.
املــرحــلــة الثالثة تــكــون فــي انــفــصــال »رضــا« 

ــد فـــاجـــأت  ــانــــت شـــيـــريـــن عـــبـــد الــــوهــــاب قــ وكــ
الجمهور بأدائها لدور »دليلة« التي تحاول 
أن تحقق طموحها في الغناء على الرغم من 
كل الظروف الصعبة واملكائد التي تحاك لها 

ضمن األسرة وخارجها .
ومسلسل »طريقي« ليس العمل األول لباسل 
له أن  الــدرامــا املصرية، فقد سبق  خياط في 
ــدة نـــذكـــر منها  ــارك فـــي أعـــمـــال درامـــيـــة عــ ــ شـ
مسلسل »مــكــان فــي الــقــصــر« إلـــى جــانــب كل 
مــن غـــادة عـــادل، ومــحــمــود الــجــنــدي، وفــاديــا 
عبد الغني... ومسلسل »السيدة األولــى« مع 
الفنانة غــادة عبد الــرازق. لكن »طريقي« هو 
ــذي يــســتــحــق الـــوقـــوف عــنــده  الــعــمــل األول الــ
بــالــنــســبــة ملــشــاركــتــه فـــي الــــدرامــــا املــصــريــة، 
وانطالقة  تحول  نقطة  يعتبر  فيه  دوره  ألن 
جــديــدة، استطاع باسل خياط من خالله أن 
يــــؤدي دور »يــحــيــى املــنــيــســي« املــحــامــي ذي 
قدرته  عــرفــت عنه  والـــذي  الــفــذة،  الشخصية 
والــذي  الصعبة،  القضايا  جميع  كسب  على 
على  يستولي  أن  ودهــائــه  بحنكته  استطاع 
قلب دليلة، الشابة، والتي تقارب ابنته سنًا، 

ما  لكل  ويــقــارب تصديقنا  داخــلــه،  الحكاية 
يحدث أمامنا.

ــا الــربــع األخــيــر مــن الــفــيــلــم هــو عــــودة األخ  أمـ
األكبر، والهدف الواضح في استعادة املخدرات 
الــــوصــــول  ــل  ــبـ قـ الــــضــــابــــط إلعـــــــــادة األخ،  ــــن  مـ
»تويست« أو »نقطة التحول الدرامي«. ذلك  للـ
»التويست« املعتاد أخيرًا في األفالم املصرية، 
ــه مــخــرج ذكـــي وجــيــد  ولــكــن »الـــعـــريـــان«، وألنــ
ولــديــه جــودة فــي أفــالمــه.. فهو ال يلقي بثقله 
كــلــه عــلــى هـــذا »الــتــويــســت« بــقــدر مـــا يجعله 
جــــزءًا فــي الــحــكــايــة، والــكــشــف ال يــأتــي ملجرد 
شاهد بقدر ما يكون ضروريًا 

ُ
أن »يفاجئ« امل

وبـــأداء جاد  إلــى نهايتها.  كــي تصل  للحبكة 
وقوي من »محمد ممدوح« في مقابل أداءات 
ــدًا من  هــزلــيــة ذات ملــحــة كــومــيــديــة مــمــتــازة جـ
أحمد الفيشاوي وأحمد داوود يصنع الفيلم 
.»

ّ
خاتمة مناسبة ومتزنة لفيلم »تشويق مسل

والطريقة  للسيناريو  الــســريــع  التحليل  هــذا 
الــتــي تــســيــر بــهــا حــكــايــة الــفــيــلــم يـــوازيـــه عمل 
الرغم  العريان، وعلى   من طــارق 

ً
متمكن فعال

مــن أنـــه مــن الــبــديــهــي أن تــكــون »ســــاردًا جيدًا 
للقصص« طــاملــا ُكــنــت »صــانــع أفــــالم«.. إال أن 
السينما املصرية تفتقد في سنينها األخيرة 
قادر  ومخرج  ُمحكم«،  بشكل  َمْحِكّية  »أفالم  لـ
عــلــى »ضــبــط اإليــــقــــاع« وتــوظــيــف كـــل مشهد 
ــنــجــز 

ُ
ــذا هـــو امل لــيــدفــع الــقــصــة إلـــى األمـــــام، وهــ

األهم في فيلم »والد رزق« واملفقود في مصر 
مؤخرًا لذلك تظهر قيمته هنا: أن تصنع فيلمًا 

ممتعًا ومتقنًا.

وبني  بينه  يــفــّرق  ال  العربي  املشاهد  تجعل 
أي مــمــثــل مـــصـــري آخــــر مـــعـــه، ويـــؤكـــد يــومــًا 
بــعــد يـــوم أن التوليفة الــعــربــيــة فــي األعــمــال 
الــدرامــيــة ظــاهــرة صحية وإيــجــابــيــة للعمل 

وليس العكس. 
يــذكــر أنـــه عــرضــت لــبــاســل خــيــاط مجموعة 
من األعمال الدرامية املهمة هذا العام، منها 
مــســلــســل »عــــالقــــات خــــاصــــة« مــــع املــخــرجــة 
ــا شــربــتــجــي، وهـــو عــمــل عــربــي مشترك  رشـ

)لبناني ســوري مصري( كتبت قصته نور 
الــشــيــشــكــلــي، وعــــرض قــبــل مــوســم رمــضــان، 
ومسلسل )العراب ــ نادي الشرق( الذي كتبه 
رافي وهبي وأخرجه حاتم علي، ولعب فيه 
باسل دور أحد أبناء »العراب«، والقى العمل 
أصداء نقدية إيجابية، خصوصًا بعد األداء 
املـــتـــواضـــع لــلــنــســخــة األخـــــرى مـــن املــســلــســل 
الــذي يحمل االســم نفسه »الــعــراب« )بطولة 

عاصي الحالني(.

باسل خياط: أداء مصري رفيع»والد رزق«... الفضيلة الكامنة في صناعة فيلم ممتع

حكواتي

بيروت ـ زياد عيتاني

منتصف الستينيات شهد لبنان ظهور موجة من املغنيات اللواتي أّدين 
اإليحاء  كلماتها حد  أغــاٍن المست  الهابطة«.  »األغاني  بـ اليوم  يعرف  ما 
الكبرى.  املــجــات  صفحات  احتللن  الحقبة  تلك  فــي  املغنيات  الجنسي. 

نستعرض هنا أبرزهن:
»كــان  ــت: 

ّ
غــن السريعة.  األغنية  على  »البنزين«  أدخــلــت ســمــورة  ســمــورة: 

عمري شي 10 سنني كان قلبي يحب الحلوين، يا حلو دقاتك نار توقى 
في حدك بنزين«. األغنية التي القت رواجًا تعرضت لسيل من االنتقادات، 
لــم تمنع  الــعــاشــرة. االنــتــقــادات  خاصة أنها تحكي عــن ســن الفتيات فــي 
ــدارس وبــني املــراهــقــات اللبنانيات خاصة.  األغــنــيــة مــن االنــتــشــار فــي املــ
سمورة دخلت عالم التمثيل أيضًا فقدمت مع الفنان فهد بان سنة 1965 
فيلم »سلطانة«، وفيلم »غرام في إسطانبول« )1966( مع دريد لحام، ثّم 
»لهيب الجسد«  )1967( مع بان نفسه مجددًا. سمورة تزوجت الفنان 
السوري عبد اللطيف فتحي املشهور بشخصية »بدري أبو كلبشة« في 

»صح النوم« واعتزلت الفن الحقًا منتصف السبعينيات.
ميادة: مغنية لبنانية ملع نجمها منتصف الستينيات من خال األغاني 
االستعراضية. هي شقيقة الفنانة الشهيرة طروب وقد ظهرت في إحدى 
الــنــوم«. اشــتــهــرت خــال تلك  الشهير »صــح  الــســوري  حلقات املسلسل 
ميادة  غنت  األصـــل.  األفريقية  األميركية  غــالــي«  »الهالي  رقصة  األعـــوام 
أغنية راجت حينها تقول في كلماتها: »علي وأبو علي حبوا الهالي غالي«. 
الشعبية  األغاني  تقديم  في  شقيقتها  استمرت  فيما  باكرًا  الفن  تركت 

حتى وقت طويل.  
جــاكــلــني: األشــهــر فــي تــلــك الــحــقــبــة. أطــلــقــت عــلــى نفسها اســـم »جاكلني 
مونرو«. املغنية اللبنانية الشقراء تعاون معها املجتمع الفني كله وتصّدرت 
لسنوات أغلفة املجات الكبرى في العالم العربي. فيما تصّر جاكلني على 
إبعاد كلمة »اإلغراء« عنها في مقاباتها إال أنها اشتهرت بتلك الصفة من 
خال أفامها وأغانيها. على الرغم من أن جاكلني سبحت عكس التيار 
الصحافيني تعاونوا معها. تقول جاكلني في إحدى  أن كبار  إال  حينها 
مقاالتها إن الصحافي الشهير سليم اللوزي الذي اغتيل عام 1980 هو 
من ساهم في شهرتها. غنت لكبار امللحنني كعاصي الرحباني »عالثلج« 
املــنــذر. بلغت أغاني جاكلني حد اإليحاء  لــعــازار حبيب وإحــســان  وغنت 
أخــرى القت  أغنية  بعقاتي«.  بيلعبلي  »عــم  أغنية  في  الجنسي، خاصة 
اللمبة قوم نرقص سامبا يا  رواجــًا لجاكلني تقول كلماتها: »قــوم طفي 
حبيبي بدي منك بوسة تقفع متل البومبا«. األغنية هذه قدمتها جاكلني 
التسعينيات من  بالغناء حتى  الـــ14 سنة فقط. استمرت  وهــي في عمر 

القرن املاضي.
أنــطــوانــيــت نــحــاس: »شــو بــدو يصير؟ بــني الــطــابــق والــطــابــق انقطع فينا 
نفسها.  نحاس  أنطوانيت  قدمت  األغنية  بتلك  )املــصــعــد(.  االســانــســور 
أنطوانيت شاركت في برنامج »بيروت بالليل« مع الفنان املصري حسن 
املليجي على القناة الرسمية. كما اشتهرت بطاقطيق مماثلة. طريق الغناء 
واالستعراض عرفته أنطوانيت عن طريق والدها عيسى نحاس الذي كان 

يؤمن املابس ذات الطابع التاريخي للفرق املسرحية خال تلك الفترة. 
أغنية »على خدي وردة  اللبنانية  املغنية  املتواضع قدمت  رنــدا: بصوتها 
صغيرة« من ألحان الرحابنة. املغنية الشقراء احتفظت بإطاالت مثيرة 
الــصــور دفــعــت بالرئيس  »الــشــبــكــة«. هــذه  املــجــات، ال سيما  على أغلفة 
املصري جمال عبد الناصر إلى التدخل شخصيًا لدى صاحب مؤسسة 
دار الصياد اللبنانية سعيد فريحة لتوقيفها، خصوصًا النسخ التي تدخل 
مصر. الرواية التي ضج بها املجتمع اللبناني حينها تقول إن فريحة تلقى 
الغاف. ويقال إن عبد  الناصر بإيقاف صور رنــدا على  تمنيًا من عبد 
الناصر تمنى على فريحة تفهم خصوصية املجتمع املصري واختافه 
الحادثة سرعان ما  الحقبة. بعد  اللبناني، ال سيما في تلك  عن املجتمع 

اعتزلت رندا الفن. 
اإلثــارة  يعتمدن  اللواتي  أو  املثيرات«  »املغنيات  موجة  لبنان  لطاملا شهد 
الهابط  بالفن  وصفها  مــن  بــني  النقاد  وانقسم  ولبسًا.   

ً
شــكــا ــراء  واإلغــ

أنها ليست مستجدة،  والرخيص، وبني من دافــع عنها انطاقًا من مبدأ 
والفنانات املذكورات أعاه أكبر دليل علی ذلك. ولكن ال بد من اإلشارة إلی 
أن الفرق يكمن في أن أتباع هذا الفن كانوا أقلية مقارنة بفناني الستينيات 

الكبار، فيما النسبة معكوسة اليوم تمامًا.

إثارة الستينيات 

في فيلمه الجديد 
عرف طارق العريان جيدًا 
كيف يصنع فيلمًا ممتعًا 

ومتقنًا في الوقت 
نفسه. ما هي »فضائل« 

هذا العمل؟

تتضّخم جرعة 
الميلودراما في مسلسل 
»بانتظار الياسمين« ليبدو 

العمل نسخة حقيقية 
للمأساة السورية، للوجع 

للموت للتشرّد

بعد مشاركته في 
مسلسل »طريقي« في 
الموسم الرمضاني أثبت 

النجم السوري باسل خياط 
قدرته التمثيلية ولو 

باللهجة المصرية

ماهر منصور

تقتنص دراما »بانتظار الياسمني« للمخرج 
سمير حسني والسيناريست أسامة كوكش 
النار، على  الوجع السوري من وســط لهيب 
مــن خالصة  جــزءًا  العمل  تبدو حكاية  نحو 

املرارة واملأساة السورية.
ــد  ــؤيـ ــي بــــــني مـ ــع الــــــجــــــدل الــــســــيــــاســ ــ ــراجـ ــ ــتـ ــ يـ
ــان  ــوات االقـــتـــتـــال ودخــ ــ ــعــــارض، كــمــا أصــ ومــ
القصف إلى الجانب الخلفي من حكاية العمل 
لصالح مسار درامي حزين لضحايا الحرب 
اليومية في سورية، أولئك الذين يتقاسمون 
الوجع والبرد والفقد واملوت بوصفه الخبز 
السوري اليومي الذي يتناوب عليه مؤيدو 
النظام واملعارضة في سورية ومعهم أولئك 
تلك  املعركة...  في  الحياد  يقفون على  الذين 
هي فاتورة يدفعها جميع السوريني اليوم، 
ولعلها الشيء الوحيد الذي لم يزل يجمعهم.

ــم جـــرعـــة املـــيـــلـــودرامـــا فـــي مسلسل 
ّ

 تــتــضــخ
»بــانــتــظــار الـــيـــاســـمـــني«، فــيــمــا تـــبـــدو جميع 
املـــوت منه  إلــى  أقـــرب  شخصيات حكاياتها 
إلى الحياة يتأرجحون بني األلم واألمل، في 
بانتظار  أجسادهم  القذائف  تستنزف  وقــت 

خالص ال يأتي.
لم يختر أي من أبطال »بانتظار الياسمني« 
ــه لــلــســكــن فــــي حــديــقــة  قــــــدره الــــــذي أودى بــ

ــريـــن، وفــــي الــحــديــقــة ستسقط  عــامــة مـــع آخـ
أســمــاء األمــاكــن الــتــي جــــاؤوا مــنــهــا، ويـــذوب 
طــرفــا الـــصـــراع فـــي الـــوجـــع الـــواحـــد دون أن 
يجمعهما.. وحدها الصورة تعلن انتماءها 

إلى الجميع.
انحيازها  أحيانًا  تبدي  الحكاية  أن  ورغــم   
اليوم،  لطرف دون آخــر في الحرب السورية 
إال أنها بالنهاية ال تعلي إال من شأن الوجع، 
تــــاركــــة تـــحـــديـــد مــــالمــــح مــســبــبــه الــنــهــائــيــة 
 حــســب 

ٌ
ــاهـــدو املــســلــســل كـــــل لــيــرســمــهــا مـــشـ

بأن  السياسي.. على نحو يوحي  اصطفافه 
أن  تراهن على  الياسمني«  »بانتظار  حكاية 
يــنــجــح إحـــســـاس الــجــمــيــع بــالــوجــع الــواحــد 
ــاوالت الـــحـــوار  ــ بــتــحــقــيــق مـــا عـــجـــزت عــنــه طــ

وميادين املعارك.
إنـــه رهــــان عــلــى الــوجــع الـــســـوري الــيــومــي ال 
ضمن  قولبته  وال  بـــه،  استهالكية  مــتــاجــرة 
طــرف واحـــد دون ســـواه مــن طــرفــي الــصــراع، 
ولنتذكر كم تتشابه صرخات األمهات على 
كـــامـــل الـــخـــارطـــة الـــســـوريـــة، مـــع صـــرخـــة ملى 
املفجوعة بذبح زوجها  )ســالف فواخرجي( 
عــلــى يـــد »داعـــــــش«: »لــيــش ذبــــحــــوه.. كــرمــال 
ربطة خبز يا الله.. خبز يا الله.. خبز«... ألم 
تتردد صدى تلك الصرخة في أكثر من مكان 
ــدم...  ــالـ ســــوري اخــتــلــط فــيــه رغــيــف الــخــبــز بـ
ولهذا السبب ال يملك متابع حكاية »بانتظار 
الياسمني« إال أن يتعطاف مع أبطالها، فهم 
صورة لواقع حال عاشه أو شاهده أو سمع 
املسلسل  وشخصيات  أحــداث  وجميع  عنه. 

هي ليست من وحي خيال املؤلف وأي تشابه 
بينها وبـــني الــواقــع هــو مــن لــيــس مــن قبيل 

الصدفة، ويمت للواقع بكل الصلة.
ــانـــي كــانــت  حــمــيــمــيــة هــــذا الــتــعــاطــف اإلنـــسـ
أكــثــر األمـــــور املـــدروســـة فـــي كــامــيــرا املــخــرج 
ســمــيــر حــســني، وقـــد قـــدم هـــذا األخـــيـــر رؤيـــة 
بصرية تلتزم بروح النص وتضفي عليها، 
املــخــرج حسني عن  وفــي هــذا العمل يتخلى 
التصوير  فــي  املتلصصة«  »الكاميرا  تقنية 
الــتــي لــطــاملــا اعــتــمــدهــا فــي أعــمــالــه والسيما 
ليدخل  وذلــك  الشمس«،  »وراء  فــي مسلسله 
واملشاهد في عمق املشهد، وكأنه بذلك يريد 
أن يقول للمشاهد أنت جزء من هذا املشهد، 

ولست مجرد متفرج عليه.
ــم املـــــــــرارة  ــة رغـــــــم حــــجــ ــ ــيــ ــ ــراجــ ــ الـــــــقـــــــراءة اإلخــ
والفاجعة في حكاية العمل، ال تخلو من ميل 
إلبراز بعض من الجماليات الفنية، والسيما 
في نهاية العمل، حيث يستغل املخرج حسني 
الثلج لصالح تصوير مشهد طويل  تساقط 
على إيقاع أغنية »يا طير سلملي عسورية« 
للفنان معن الدندشي، يختزن طاقة وجدانية 
بإحساس عال، ويتجاوز النص املكتوب نحو 
نــص مـــواز عــن ســوريــة الــحــضــارة اإلنــســان ، 
تختصره كلمات األغنية، وذلك نص تكاملت 
مــقــولــتــه مــع املــشــاهــد الــخــاصــة بشخصيتي 
ــا« و»حـــــســـــام« الـــلـــتـــني جــمــعــتــهــمــا فــي  ــهــ »ســ
ــــري فـــي دمـــشـــق، وطــبــيــعــة  أكـــثـــر مـــن مـــكـــان أثـ
ثالثية  عــن   حوارهما  والسيما  حواراتهما، 
التي من شأنها أن  »العقل واإليــمــان والحب 

تزيح أي قلق وخوف«.
تمثيلي  ثمة جهد  الياسمني«  »بانتظار  في 
كبير للفنانة سالف فواخرجي، وأداء عميق 
وشكران  سليم(  مسعود)أبو  غسان  للفنان 
الشوق(،  رضا)أبو  وأيمن  عزيز(  مرتجى)أم 
ومـــالمـــح شـــراكـــة وثــنــائــيــة مـــن طــــراز خــاص 
لــلــفــنــانــني مـــحـــمـــد حــــداقــــي )نـــــــــزار( وأحـــمـــد 

األحمد)بريمو(...

»بانتظار الياسمين«
الوجع السوري طبق األصل

برع في 
الدراما 
المشتركة 
والسورية 
والمصرية 
)فيسبوك(
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)abc(  من العمل)abc(  مشهد من المسلسل

مع شقيقته زينب وزوجها يوم زفافهما  )أرشيف العائلة( مع شقيقاته وأزواجهن  )أرشيف العائلة(

أحمد عز في والد رزق



فـــي مـــا بــعــد فـــي كــتــابــه »فـــن املــســرحــيــة من 
خالل تجاربي الشخصية«. هو الحضرمي 
مبتكر   ،)1969  -1910( باكثير  أحــمــد  عــلــي 
-إثر هذه الحادثة وبسببها- موجة »الشعر 
املنطلق املرسل« حسب تسميته، في األدب 
الــعــربــي، أي الشعر املــتــحــّرر مــن قيد البيت 
التفعيلة،  إلـــى  واملــســتــنــد  نــغــمــيــة،  كـــوحـــدة 
واملــتــحــّرر مــن الــقــافــيــة، حــن اســتــخــدم هــذا 
ــن الـــنـــظـــم فــــي تـــرجـــمـــة فـــصـــل مــن  الـــنـــمـــط مــ
تأليف  في  ثم  لشكسبير،  مسرحية  فصول 
ونفرتيتي«  »أخــنــاتــون  شعرية  مسرحيته 
ابتكر ما سيصفه بعد ذلك  )1938(. وبهذا 
بأنه »نقطة انقالب في تاريخ الشعر العربي 
الحديث كله«، وقّدر لتجاربه هذه أن تكون 
التجربة األم ملا شاع تحت اسم الشعر الحر 

أو الشعر التفعيلي. 
ولــــدى بــاكــثــيــر مــلــحــوظــة مــهــمــة لـــم يلتفت 
إليها من رّكز على مسألة تحّرره من البيت 
كــوحــدة، ومــن القافية كقيد، وهــي قوله في 
كــتــابــه الـــذي ذكــرنــاه آنــفــا، إنـــه حــن التحق 
بقسم اللغة اإلنجليزية في كلية اآلداب، وما 
أن »سلخ« عاما فيها، حسب تعبيره، وجد 
إلى  نظرته  حيث  مــن  نفسيا  يتبلبل  نفسه 
الشعر الذي كان ينظمه وينشره. لقد غّيرت 
إلــى مفهوم األدب كله.  الــدراســة مــن نظرته 
وأضاف: »وقد نتج من هذه األزمة النفسية 
ــّراء تــغــّيــر مقاييسي  ــ الــتــي عــانــيــتــهــا مـــن جـ
الشعر  عــن نظم  انقطعُت برهة  أن  األدبــيــة، 
قمُت خاللها بتجربة جديدة بالنسبة إلي، 
ثــم تــبــّن أنــهــا جــديــدة أيــضــا بالنسبة إلــى 

مستقبل الــشــعــر الــعــربــي الــحــديــث، وأعــنــي 
بها محاولة إيجاد الشعر املرسل في اللغة 

العربية«.
ــع تــجــديــد  ــ ــدوافــ ــ يـــنـــقـــض هــــــذا الـــتـــفـــســـيـــر لــ
الشعر العربي ما قيل في أشهر الشهادات 
ــع انــتــشــارًا، أي شــهــادتــي  ــ املــعــروفــة واألوسـ
ونـــازك   )1964  -1926( شــاكــرالــســيــاب  بـــدر 
أي تفسيره كحركة  املالئكة )1923- 2007(، 
حتى  أنهما  على  ويبرهن   ،

ً
مــثــال عروضية 

في استنادهما إلى منجز باكثير كانا أقل 
وعيا منه بكثير. 

ــادة الــــســــيــــاب، الــــــذي لــم  ــهــ فـــقـــد جـــــاء فــــي شــ
يــخــف فـــي مـــحـــاوراتـــه مـــع مــجــلــة »اآلداب« 
)1954( فضل باكثير وسبقه: »الحظُت من 
هناك  أن  اإلنجليزي  الشعر  في  مطالعاتي 
عندنا،  »التفعيلة«  تقابل  وهــي  »الــضــربــة« 
مــع مــراعــاة مــا فــي خصائص الشعرين من 
اختالف، و»السطر« أو »البيت« الذي يتألف 
مــن ضــربــات مــمــاثــلــة فــي الــنــوع للضربات 
األبــيــات ولكنها تختلف  بقية  فــي  األخـــرى 
ــت أن فــــي اإلمـــكـــان  ــ ــ ــدد. ورأيـ ــعــ عــنــهــا فــــي الــ
أن نـــحـــافـــظ عـــلـــى انـــســـجـــام املـــوســـيـــقـــى فــي 
األبــيــات،  اخــتــالف موسيقى  رغــم  القصيدة 
التفاعيل  ذات  »األبــحــر«  باستعمال  وذلـــك 
الــكــامــلــة، عــلــى أن يــخــتــلــف عــــدد الــتــفــاعــيــل 
من بيت إلــى آخــر. وأول تجربة لي من هذا 
القبيل كانت في قصيدة »هل كان حبا« من 

محمد األسعد

فــي أحـــد أيــــام 1935، تــحــّدث مــدرس 
إنجليزية في كلية اآلداب في القاهرة 
لــطــالبــه عــن الــشــعــر املــرســل، أي غير 
املـــقـــفـــى، وكـــيـــف أن لــغــة شــكــســبــيــر اخــتــّصــت 
بالبراعة فيه دون كل اللغات بما فيها العربية 
التي من املؤكد أن ال وجود لهذا الشعر فيها. 

أثـــــار هــــذا الـــحـــديـــث طــالــبــا أصـــغـــى بــانــتــبــاه، 
 »هــــذا صــحــيــح، ولــكــن ليس 

ً
فــاعــتــرض قـــائـــال

ــي الــلــغــة  ــ ــاده فـ ــ ــجــ ــ ــا يــــحــــول دون إيــ ــ هــــنــــاك مـ
ــســع لــكــل أشــكــال 

ّ
الــعــربــيــة، فــهــي لــغــة طــّيــعــة تــت

ــق األســـتـــاذ، واكتفى 
ّ
لــم يــعــل األدب والــشــعــر«. 

بــاإلعــراض عــن الــطــالــب، إال أن هــذا اإلعـــراض 
أثــار الطالب، فانصرف من الــدرس وقــد شعر 
أن عليه تحّدي هذا الزعم ودحضه بالبرهان 
الحادثة  تلك  الطالب  هــذا  سيروي  العملي. 

بن علي لونيس

ليست اللغة وسيلة للتواصل، بل هي كذلك 
طريقة من طرق الوجود، فأنا أملك لغة إذن 

أنا موجود. 
هــل ســألــنــا: مــا عــالقــتــنــا بــالــلــغــة؟ ربــمــا هو 
الــســؤال الـــذي أصــبــح يــطــرحــه الــجــزائــريــون 
الــــيــــوم، خـــاصـــة بــعــد الــــقــــرار الـــغـــريـــب الـــذي 
اتخذته وزارة التربية بتعميم تعليم اللغة 
الــدارجــة/ اللهجة فــي املــدرســة. ســـواء أكــان 
أنه استطاع  إاّل  أم خاطئا،  الخبر صحيحا 
أن يثير حــولــه حــالــة نــقــاش ويــقــســم الـــرأي 
ــة، ومن 

ّ
الــعــام إلــى مــن يــؤيــد الــفــكــرة وهــم قــل

 .
ً
يرفضها جملة وتفصيال

ــوم مـــعـــرفـــة مــــوقــــف الــنــخــب  ــ ــيـ ــ ــلــــوب الـ ــطــ املــ
األكاديمية من داللة هذا القرار وأبعاده. هل 
 ،

ً
ــّبــق فعال

ُ
ط إذا  الــقــرار   

ّ
أن أن نتصّور  يمكن 

الــذي سُيضرب  هو بمثابة املسمار األخير 
في نعش املدرسة الجزائرية؟

ــك، يــجــب أن نــتــأمــل طــبــيــعــة الــلــغــة  ــ ــع ذلـ ومــ
العربية  فاللغة  الــجــزائــري،  يمارسها  التي 
الــفــصــيــحــة هــــي الـــلـــغـــة الـــرســـمـــيـــة لـــلـــدولـــة 
الجزائرية، أي لغة املسؤول، ولغة السياسي، 
ولغة اإلدارة، ولغة التعليم، واملفروض هي 
تعتبر  الــدولــة  أن  اعتبار  على  الشعب،  لغة 

الشعب الجزائري شعبا عربيا. 
لــكــن املــتــأمــل فــي واقـــع املــمــارســات اللغوية 
سواء لدى املسؤولن أو في اإلدارات أو في 
الشارع سيجد واقعا مختلفا، فإّما أن اللغة 
الفرنسية تنوب عن العربية أو هي الدارجة 
الجزائر   

ّ
إن حيث  املــتــنــّوعــة،  لهجاتها  بكل 

ع بــن اللهجات 
ّ
تــزخــر بــتــنــّوع مــمــّيــز، يــتــوز

األمــازيــغــيــة بــأنــواعــهــا والــلــهــجــات العربية 
الــتــي هــي مــزيــج مــن العربية واألمــازيــغــيــة، 
جـــزائـــريـــا   

ّ
أن نـــتـــصـــّور  أن  الـــصـــعـــب  مــــن  إذ 

بلغة  الخضراوات  بائع  مع  يتواصل  اليوم 
عربية فصيحة. هل املشكلة في الدارجة؟ ال 

علي أحمد باكثير 
الثائر المنسي

سيضرب قرار استخدام 
العامية المسمار األخير 

في نعش المدرسة 
الجزائرية. ومع ذلك، 

يجب أن نتأمل طبيعة 
اللغة التي يمارسها 

الجزائري

لئن نُسبت حركة الخروج 
من الشعر العمودي 

إلى نازك المالئكة وبدر 
شاكر السيّاب، إال أن ثمة 

في ما كتباه ما يشير إلى 
أبّوة علي أحمد باكثير 

لهذه الموجة

»نشيد حبه المفقود« 
لحن جنائزي طويل 

من ثالثة أصوات، 
للمفقودين الذين لم 

يُعثر على جثثهم في 
فترة الحكم العسكري 

في تشيلي وفي كل 
مكان

بعد تعميم الدارجة في المدراس، ماهو موقف النخب األكاديمية؟

نشيد الشاعر التشيلي راؤول زوريتا للمفقودين

ماذا فعل الحضرمي قبل 80 عامًا؟

يكّرر السيّاب 
والمالئكة آراءه، ما 

يشير إلى أسبقيته

حتى النخب 
السياسية الجزائرية 
تعاني من أعطاب 

وصعوبة لغوية

البالد كأنها أطفال، 
األطفال أموات. كلهم 

هنا يرقدون

استعمل الشعر المرسل 
أول مرة في ترجمة 

مسرحية لشكسبير

بقي  ريادته،  رغم  باكثير،  كان  إذا 
)تمثاله  السيّاب  ظل  في  شعريًا 
المالئكة،  ــازك  ونـ ــورة(  ــص ال فــي 
الرئيس،  اشتغاله  ميدان  في  فإنه 
في  عاش  قد  المسرحي،  التأليف 
يبدو  ربما  الحكيم.  توفيق  ظل 
غير  مظلومًا،  اليمني  الــكــاتــب 
ذلــك،  تفّسر  كثيرة  عــوامــل  أن 
اإلنتاج  في  التام  انهماكه  مثل 
الحياة  في  الخوض  حساب  على 
اشتغاله  توزّع  أو  العامة،  األدبية 
وعدم  المسرح،  ضروب  كل  بين 
اهتدائه إلى مساحة تلتقي فيها 
تطّور  مــع  مسرحه  مــواضــيــع 

الوعي الشعبي.

تراكم في الظل
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ديــوانــي األول »أزهـــار ذابــلــة«، وقــد صــادف 
الــنــوع مــن املوسيقى قــبــواًل عند كثير  هــذا 
الشاعرة  منهم  أذكــر  الشباب،  من شعرائنا 

املبدعة اآلنسة نازك املالئكة«. 
تكتب املالئكة في الطبعة األولى من كتابها 
بلهجة   )1962( املــعــاصــر«  الــشــعــر  »قــضــايــا 
ــــة حـــركـــة  ــدايـ ــ ــــت بـ ــانـ ــ ــة وحــــاســــمــــة: »كـ ــعـ ــاطـ قـ
الــشــعــر الــحــر ســنــة 1947 فـــي الـــعـــراق. ومــن 
الــعــراق، بــل مــن بــغــداد نفسها، زحــفــت هذه 
الحركة وامتدت حتى غمرت الوطن العربي 
الـــوزن تنشر  كله. وكــانــت أول قصيدة حــرة 
قصيدتي املعنونة »الكوليرا« التي نظمتها 
شرت في الشهر املوالي«. 

ُ
في أكتوبر 1947 ون

نعتقد تماما أن املشكلة تكمن في توظيف 
ـــزء أســــاســــي مــن  ــلـــهـــجـــات، طـــاملـــا أنـــهـــا جــ الـ
املمارسة اللغوية اليومية، ليس في الشارع 
فحسب بل حتى داخل املؤسسات التربوية. 
فــاملــعــلــم فـــي قــســمــه كــثــيــرًا مـــا يــتــواصــل مع 
الــتــالمــيــذ مـــن خــــالل الــلــجــوء إلــــى الـــدارجـــة 

)لهجة املكان الذي يزاول العمل فيه(. 
طــبــعــا نــتــحــدث هــنــا عــلــى مــســتــوى الــشــرح 
ــة تــقــريــب الــــــدرس لــلــتــلــمــيــذ، لكن  ومـــحـــاولـ
الفصحى،  بالعربية  وُيكتب  ُيملى  الـــدرس 
ــحــوا مــدى 

ّ
وعــلــى الــبــيــداغــوجــيــن أن يــوض

إيجابية أو سلبية مثل هذه املمارسة على 
التكوين اللغوي للتلميذ.

املــشــكــلــة فـــي اعــتــقــادنــا تــكــمــن فـــي الــعــالقــة 
ــزائـــري بـــالـــلـــغـــة، أي لــغــة،  ــلـــجـ املـــضـــطـــربـــة لـ
فالجزائري يعاني من أعطاب لغوية كثيرة، 
مـــن صــعــوبــة الــنــطــق والــتــعــبــيــر وصــيــاغــة 
األفـــكـــار بــشــكــل دقـــيـــق وســـلـــس، ويــمــكــن أن 
نــالحــظ هـــذا حــتــى عــنــد الــنــخــب السياسية 
املــدارس  في  األطفال  عن  ناهيك  والثقافية، 
الــــذيــــن يـــعـــانـــون كـــثـــيـــرًا مــــن مـــشـــكـــالت فــي 
الــتــعــبــيــر ســــــواء بــالــعــربــيــة الــفــصــيــحــة أو 

باللغة الفرنسية. 
هـــذا يــطــرح أســئــلــة كــثــيــرة، حـــول مستقبل 
أمــام وجود  الجزائر،  في  اللغوية  املمارسة 
ــم فــــي خــلــخــلــة  ــاهـ عــــوامــــل اجـــتـــمـــاعـــيـــة تـــسـ
 أهمها عدم وجود 

ّ
لعل اللغوية،  التوازنات 

اتـــفـــاق حــــول لــغــة الـــجـــزائـــريـــن. الـــتـــوازنـــات 
 أهمها عدم وجود اتفاق حول 

ّ
اللغوية، لعل

لغة الجزائرين.

الطبعة  لتعود بعد ذلك وتكتب في مقدمة 
الرابعة من كتابها ذاك في العام 1974: »في 
عام 1962 صدر كتابي هذا، وفيه حكمُت أن 
الشعر الحر قد طلع من العراق، ومنه زحف 
إلــــى أقـــطـــار الـــوطـــن الـــعـــربـــي، ولــــم أكــــن يــوم 
أقررُت هذا الحكم أدري أن هناك شعرًا حرًا 
العالم العربي قبل سنة 1947،  ظم في 

ُ
قد ن

سنة نظمي لقصيدة »الكوليرا«، ثم فوجئُت 
بعد ذلــك بــأن هــنــاك قصائد حــرة مــعــدودة 
قد ظهرت في املجالت األدبية والكتب منذ 
تــرد في  قليلة  سنة 1932. وإذا أسماء غير 
املــجــال منها اســم علي أحــمــد باكثير.  هــذا 
وكــل هــذا ال بــد مــن اعــتــبــاره فــي حكمنا عن 

تاريخ بداية الشعر الحر«. 
إال أن اعترافها بخطأ »تسّرعها« في القطع 
اعتبار ما  مــجــّددًا من  لم يمنعها  والحسم، 
سبقها من قصائد حرة »شعلة وانطفأت« 
ولم تلتهب إال بصدور مجموعتها »شظايا 

ورماد« ودعوتها فيها إلى الشعر الحر. 
وبن االعتراف العابر بأسبقية الحضرمي 
ــّرر  ــكـ ــا تـــــــارة أخـــــــــرى، يـ ــهـ ــر لـ ــكـ ــنـ ــتـ تـــــــــارة، والـ
فـــي مـــا يتعلق  الــحــضــرمــي  آراء  الــعــراقــيــان 
حــتــى بــاســتــخــدام الــبــحــور ذات الــتــفــاعــيــل 
أن معرفتهما  إلــــى  يــشــيــر  قـــد  مـــا  الــكــامــلــة، 
بما كــان يـــدور فــي الساحة املــصــريــة، وبما 
أنجزه باكثير بالذات، هو الذي قادهما إلى 

شعرهما الحر.

اللغة التي يتكلمها الجزائريون

الفتية الوسيمون معصوبو األعين

هذه  كتاب  حديثًا  صدر  الدوحة  في  والدولية«  العربية  »العالقات  منتدى  عن 
شريعتنا  للمفكر الهنغاري - النمساوي محمد أسد، بترجمة شكري مجاهد. أسد 
)1900 - 1992( أحد المفكرين الذي ناضلوا إلى جانب عمر المختار، قبل أن ينتقل إلى 

الحياة في باكستان، ويعمل فيها رئيسًا لـ »معهد الدراسات اإلسالمية«.

صدر عدد خاص من مجلة ذاكرة مصر الذي تصدرها مكتبة اإلسكندرية. يأتي 
هذا العدد بمناسبة مرور 210 أعوام على تقلّد محمد على باشا حكم مصر في 
1805. تتوزّع مقاالت العدد ودراساته على البحث في التغيرات التي طرأت على 
مصر من خالل قراءة محمد علي لموقعها الجيوسياسي ومحاولة استثماره له. 

صدر عن »منشورات ضفاف« و»منشورات االختالف« و»دار األمان« و»كلمة للنشر« 
كتاب مؤانسات في الجماليات: نظريات - تجارب - رهانات لمجموعة من الباحثين 
الزين بنشيخة  أم  التونسية  المفكرة  العمل  العرب، وقد أشرفت على تحرير هذا 
المسكيني. يحاول العمل أن يمسح مختلف مشاغل التفكير في الجماليات في 

العالم العربي اليوم انطالقًا من اختصاصات فلسفية متعددة. 

ميرال  لـ  المستحيلة  البراري  ريم  القصصية  المجموعة  من  جديدة  طبعة 
الكاتبة  فيه  تجمع  عمل  القاهرة.  في  الشروق«  »دار  عن  صدرت  الطحاوي 
بتقاليد  احتكاكهن  خاللها  من  وتلتقط  النساء،  سير  من  مجموعة  المصرية 
المصري  للمجتمع  لترسم صورة عامة  المجتمع وتراثه ومعتقداته تجاههن 

اليوم. 

غدير أبو سنينة

الــتــشــيــلــي راؤول زوريـــتـــا  الــشــاعــر  كــتــب 
الديمقراطية  عـــودة  قــبــل  الــقــصــيــدة  هـــذه 
إلـــى بــــالده بــســت ســـنـــوات تــقــريــبــا، وهــي 
ُمــهــداة إلـــى املــفــقــوديــن خـــالل تــلــك الفترة 
والــذيــن تــجــاوز عــددهــم اآلالف لــيــس في 
تــشــيــلــي فـــقـــط، بـــل فـــي بـــلـــدان أخـــــرى من 
أميركا الالتينية كاألرجنتن التي اكتوت 
بــلــهــيــب الــحــكــم الــعــســكــري أيـــضـــا؛ حيث 
مـــورســـت فـــي تــلــك الــفــتــرة أبــشــع مــظــاهــر 
انتهاك حقوق اإلنسان، وطورد املثقفون، 
وشــّردوا ونفوا، أما املفقودون فقد كانت 
الدولة تمحو كل آثارهم، جثثهم، أوراقهم 
الثبوتية، وكل ما يدل عليهم فتتضاعف 
مأساة ذويهم ليس ملجرد موت قريبهم، 
بل حتى لعدم استطاعتهم الحصول على 

جثته كي يتيقنوا من مقتله. 
املفقود«،  حبه  »نشيد  بعنوان  القصيدة 
ــقــدت 

ُ
قــد تــكــون مــوجــهــة المــــرأة بعينها ف

ذاتــه؛  املفقود  أو للحب  الفترة  خــالل تلك 
ألولئك  جنائزيا  لحنا  تمثل  فالقصيدة 
املــفــقــوديــن الــذيــن لــم ُيــعــثــر عــلــى جثثهم، 
إذن غياب الجثة يعني عــدم وجــود قبر، 
ــلــغــى الـــطـــقـــوس الــجــنــائــزيــة 

ُ
وبـــالـــتـــالـــي ت

ــي تـــلـــك املـــنـــاســـبـــات، لــتــنــشــد  املــــعــــتــــادة فــ
الجموع املفجوعة ذلك اللحن الجنائزي.

هـــي قــصــيــدة طــويــلــة تــتــمــيــز فــيــهــا ثــالثــة 
أصــوات تلتقي في نهاية املطاف؛ صوت 
بـــن، يــســجــل األحــــداث 

َّ
ـــعـــذ

ُ
شــاهــد ألحـــد امل

الهوتية  خــرويــة 
ُ
أ عامية،  مذهولة  بنبرة 

مــع تشويش واضـــح فــي جنس الــصــوت. 
ــــوت اآلخــــــــر حـــمـــيـــمـــي يـــتـــحـــدث عــن  ــــصـ الـ
ستكون  لكنها  يعشقها  مفقودة  حبيبة 
مــيــتــة فــيــمــا بـــعـــد. والـــصـــوت الــثــالــث هو 
األول شكل  الصوت  يتخذ  نفسه.  املنشد 
وتنغلق  تنفتح  بــحــيــث  الــشــعــري،  الــنــثــر 
الديباجة وهي تشمل األصــوات األخرى. 
الــــصــــوت اآلخـــــــر، هــــو لـــشـــهـــادة مــذهــولــة 
مـــوضـــوعـــة فــــي أبــــيــــات شـــعـــريـــة طــويــلــة 
ــــن أن  ــي حـ ــ ــع بـــعـــيـــنـــهـــا، فـ ــ ــائـ ــ تـــســـجـــل وقـ
الصوت الثالث للعاشق، يأتي على شكل 
التعذيب  عن  بمثابة شهادة  نثر شعري 
ــم والــضــيــاع لــحــبٍّ صــامــد  ــ والــعــنــف واأللـ
ــع والـــحـــنـــن. كــمــا يــظــهــر فيه  أمـــــام الـــوجـ

ــُت إلـــــى األقـــبـــيـــة الــقــديــمــة  ــلــ - هـــكـــذا وصــ
تحديدًا.

ــٍب كـــانـــت ثـــكـــنـــات مــســتــطــيــلــة،  ــريــ - مــــن قــ
بــزجــاج مهشم ورائـــحـــة بـــول، ومــنــي، دم 

ومخاط يشق الهواء.
ــا، رجـــــــااًل نــخــرهــم  ــثـ ــعـ ـ

ُ
ــا ش ــاســ - رأيـــــــُت أنــ

الجدري وآالفا من الصلبان في الثالجة، 
آه نعم، آه نعم.

- ذهبُت إلى كل هؤالء األعمام الفاسدين 
واحتججت.

ــدا األقــبــيــة  ــ ــان قــــد ُمـــســـح عـ ــ ــــيء كـ - كــــل شـ
امللعونة.

أن  أراد  خــــاصــــرتــــي  مــــن  شــــريــــر،  ــٌك  ــلــ مــ  -
يشدني، لكنني وضعُت على العشِب رقم 

حارسي األيماريِّ  فهرب.
- وبعدها، عصبوا عيني. رأيــُت العذراء، 
رأيــــت املــســيــح، رأيــــت أمـــي تــســلــخ جــلــدي 

حتى املوت.
 
َ
 الــفــتــيــة

ّ
- فـــي الــعــتــمــة بــحــثــُت عـــنـــِك، لــكــن

ــــن، ال يـــرون  الــوســيــمــن مــعــصــوبــي األعــ
شيئا.

- رأيُت العذراء، الشيطان، والسيد »ك«.
ــا أمـــــام الــفــســقــيــات  ـ

ّ
ــاف  شـــــيٍء كــــان جـ

ُّ
- كــــل

اإلسمنتّية.
ــــالزم »لـــنـــذهـــب«، لــكــنــنــي بحثُت  ــ

ُ
- قـــال امل

وبكيُت من أجل فتاي.
- آه يا ُحبي

ن  ــال املـــــــالزم، ســنــذهــب لــنــلــوِّ - الــلــعــنــة، قــ
.
ً
قليال

- ابنتي ماتت، مات ابني، اختفى الجميع.
مقفرين من الحب«.

صــوت مــؤنــب ويــبــدو مــن أكــثــر األصـــوات 
ــا وإظـــهـــارًا لــلــعــنــف. »أنـــشـــدُت، أنــشــدُت  أملـ
ُحّبا، بوجٍه مغسوٍل أنشدت ُحّبا وابتسَم 
ّبان. أنشدُت بصوٍت أعلى، وضعُت 

ُّ
لي الش

ـــَه والــحــلــم والـــدمـــع. أنــشــدُت أنــشــودة 
َ
الـــَول

األقبية اإلسمنتية القديمة. 
عــــشــــرات مــــن الـــفـــســـقـــيـــات ارتــــصــــت فـــوق 
بــعــضــهــا ومـــأتـــهـــا. فـــي كـــل فــســقــّيــة بــلــد، 
ــوات.  ــ ـــال أمــ ــفـ ــال، األطــ ــفــ الــــبــــالد كـــأنـــهـــا أطــ
ــــوداء،  ــــسـ ــبــــالد الـ كــلــهــم هـــنـــا يـــــرقـــــدون، الــ
أفريقيا وأميركا الجنوبية. ومن حّبي له 
أنــشــدت األســـى. آالف مــن الصلبان كانت 
أنشدُت  هكذا  نهايته.  حتى  الحقل  تمأ 

معشوقته الكاملة. أنشدُت الحب:
- نعم، نعم، آالف من الصلبان كانت تمأ 

الحقل حتى النهاية.
- وصـــلـــُت مـــن األمـــاكـــن األكـــثـــر بـــعـــدًا، مع 
أطنان من البيرة في جوفي ورغبات في 

االستفراغ.
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باكثير في بورتريه لـ عبد الرحمن أبو بكر

تصويب

عبد األمير جرص

)إلى نزار قباني(
مــتــنــا الــعــربــيــة أن 

ُ
ال نــريــد مــن أ
رهق نياقها

ُ
ت

أو تقيم حيث يقيم املنغوليون 
الذين شّدوا وثاقهم بالشمس

وارتـــهـــنـــوا الـــحـــادي واألربـــعـــن 
لـــيـــورقـــوا شـــجـــرة خــــــروع فــي 
-إبـــان  الغبية  بــطــوالتــهــم  ثــيــاب 

الحرب األولى-
مـــاذا صــنــع الــعــرب؟ أكــثــر مما 
صنعت دروعهم ومالبساتهم

ــّر الـــزمـــن ويــنــصــرم  هـــكـــذا يـــمـ
يتصّرف  أن  دون  مــن  املــيــالد 

العرب بنياقهم الغبّية 
لـــقـــد حــــــاول الـــنـــبـــي أن يــرمــي 
ولكنهم  أحضانهم  بــن  املـــدى 

تجّمعوا 
بأعداد ال تحصى من األماني
وهذا بالضبط ما أنوي إقامته:

ــــروج  ـــد خـ
ّ
ــخـــل ــل يـ ــائــ صـــــــرٌح هــ

ــــى  ــر بـــــن أبـــــــي طــــالــــب إل ــفـ ــعـ جـ
الحبشة أو دخول األموين في 
حلف يضم نفرًا من العلوين، 
عــلــى أن يــنــتــظــر الــنــبــي ذهـــاب 
الــذي جــاءه ببدر يريد  األعمى 

م ولكن األيام ترّده.
ّ
أن يتعل

ال نــريــد مــن أّمــتــنــا الــعــربــيــة أن 
تمّجد الهواء

الـــذي  ــاء  ــ املـ أو أن تــحــمــل عــلــى 
ل أنعامها

ّ
يشك

نحن لم نطلب ماء أكثر نعومة 
مما شربنا

الــذي  ــَدر 
َ
الــق أبــنــاء ينتهكون  ال 

حملنا على إضاعة الدواب
ر حتى باستعادة ما 

ّ
بل ال نفك

اعتزمنا استعادته
نريد فقط

أن نولد
هكذا

ومن جّراء أنفسنا! 

أملنا في 
الغنــائم

»فوق الخط، وفي الظالم« )2015(، فاطمة بوكاك )تصوير: مارك منجيفار(

النص الكامل 
على الموقع األلكتروني
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ترميمه  وبعد   2000 في سنة 
وافتتاحه، صدر قرار من قبل 
ووزارة  ــة  ــريـ املـــصـ الـــحـــكـــومـــة 
الـــثـــقـــافـــة تــــحــــديــــدًا، بــتــحــويــل 
ــى مــركــز  ــ ــيـــت الـــســـحـــيـــمـــي إلــ بـ
لإلبداع الفني تابع لصندوق 
فتح  حيث  الثقافية،  التنمية 
ــلــــمــــعــــارض الــفــنــيــة  أبــــــوابــــــه لــ
ــة، كـــمـــا يــســتــضــيــف  ــنــــوعــ ــتــ املــ
بــيــت الــســحــيــمــي أضــخــم فــرق 
واملوسيقى،  الشعبي  الــتــراث 
إلى تبنيه إحياء فني  إضافة 

األراجوز وخيال الظل.
ومــــــا عــــــزز فــــــرص اســـتـــخـــدام 
ــافــــي هــو  ــقــ ــز ثــ ــركــ ــمــ ــيــــت كــ ــبــ الــ
وملسة  غرفه  وتنوع  مساحته 
الــخــامــة األصــيــلــة الــتــي يــزدان 
بــــهــــا، فــــضــــا عـــــن الـــســـامـــلـــك 
والـــحـــرمـــلـــك يـــحـــتـــوي الــبــيــت 
أيضًا على حمام بخار، وهو 
غرفة ضيقة مكسوة بالرخام 
األبيض، تحتوي على حوض 
من الرخام األبيض املزخرف، 
ــان مــــخــــصــــص لــــوضــــع  ــكـــــ ومـــــ
خــــزان املــــاء، ومــوقــد لتسخني 
وتبخير املاء. وللحمام سقف 
ــّوات عــلــى شكل  مــقــبــب، وبـــه كــ
ــات ودوائـــــــــــــر مـــغـــطـــاة  ــ ــعـ ــ ــربـ ــ مـ
ــاج املــــــلــــــون لــــدخــــول  ــ ــزجــ ــ ــالــ ــ بــ

الضوء.
ــرى مــا  ــ ــ فـــــي صــــحــــن الــــبــــيــــت نـ
يـــســـمـــى »تــــخــــتــــبــــوش« وهــــو 
ــي يـــعـــنـــي املـــكـــان  ــ ــارسـ ــ لـــفـــظ فـ
املــخــصــص لــجــلــوس الـــرجـــال، 
ويوضع فيه دكة من الخشب 
املشغول. كما وجد في صحن 
وارفتا  أيضًا شجرتان  البيت 
األوراق  خـــــــضـــــــراء  الـــــــظـــــــال 
 350 مــــــــن  أكـــــــثـــــــر  عـــــمـــــرهـــــمـــــا 
ســنــة، األولــــى شــجــرة زيــتــون، 

والثانية شجرة سدر )نبق(.
بــــــداخــــــل الــــبــــيــــت ثــــــــاث آبــــــار 
لــلــمــيــاه، ولـــه فــنــاء أمــامــي أمــا 
ــاء الـــخـــلـــفـــي، فــيــحــتــوي  ــنــ ــفــ الــ
كانت  لــســاقــيــة  تــرســًا خشبيًا 
ــة،  ــقــ ــتــــخــــدم لــــــــري الــــحــــديــ تــــســ
والــغــال  للحبوب  وطــاحــونــة 
وبــعــض الــصــوامــع الــفــخــاريــة 

والحجرية.
)محمد...(

مركز 
إبداعي

)Getty( أخذ البيت اسم آخر من سكنه وهو الشيخ محمد أمين السحيمي

العثمانية  السكنية  للعمارة  نــمــوذج  البيت 
القرنين  في  مصر  في  انتشرت  التي  المتكاملة 

)Flickr( .السادس والسابع عشر

اشترته الحكومة من ورثة السحيمي سنة 1931 
 2000 سنة  وتحول  مصري،  جنيه   6000 بمبلغ 

)Flickr( .إلى مركز ثقافي وفني

مربع،  متر  ألــفــي  على  البيت  مساحة  تــزيــد 
وحدة.   150 الـ  وقاعاته  غرفه  عدد  ويتجاوز 

)Flickr(

والــذاكــرة  للتراث  مخزن  الفاطمية  القاهرة 
حكومي  واهتمام  وصيانة  ترميم  إلى  تحتاج 

)Getty( كبير

القاهرة ـ محمد كريم

تـــكـــشـــف عــــمــــارة الـــبـــيـــوت 
ــة فـــي  ــيــ ــقــ ــبــ ــتــ األثــــــــريــــــــة املــ
ــة، عــن  ــمــ ــديــ ــقــ ــــرة الــ ــاهـ ــ ــقـ ــ الـ
الــتــقــالــيــد املــحــافــظــة الـــتـــي ســيــطــرت 
ــتـــمـــعـــات الـــشـــرقـــيـــة زمـــنـــًا  عـــلـــى املـــجـ
ــلـــك الـــبـــيـــوت  ، ومـــــن أشــــهــــر تـ

ً
ــا ــ ــويـ ــ طـ

الترميم  عــمــلــيــات  استنفذتها  الــتــي 
والـــصـــيـــانـــة بــيــت الــســحــيــمــي، الـــذي 
السابع  للقرن  إنشائه  تــاريــخ  يــعــود 
عـــشـــر، ويــنــتــمــي تــصــمــيــمــه لــلــطــراز 
العثماني، وإن كانت عمليات البحث 
يقوم  السحيمي  بــيــت  أن  كشفت  قــد 
على أطال مباٍن أخرى تعود للعصر 

الفاطمي.
التي  املــنــازل  لنوعية  الــبــيــت  ينتمي 
يــمــتــلــكــهــا األثـــــريـــــاء؛ وكـــــان آخــــر من 
ســكــنــه مــن الــوجــهــاء، الــشــيــخ محمد 
األتــراك  السحيمي، شيخ رواق  أمــني 
باسمه.  البيت  ولـــذا سمي  بــاألزهــر، 
 1928 سنة  السحيمي  الشيخ  توفي 
فــاشــتــرتــه الــحــكــومــة املــصــريــة سنة 
بمبلغ 6000 جنيه.  1931 من ورثته 
الجمالية  فــي قلب منطقة  يقع  وهــو 
ــر املــتــفــرعــة  ــفـ ــدرب األصـ ــ ــارة الــ ــ فـــي حـ
مــن شـــارع املــعــز لــديــن الــلــه الفاطمي 
بالقرب من باب الفتوح وباب النصر 

وسور القاهرة الفاطمي.
إنشاء البيت يعود إلى زمن أقدم من 
عبارة  أســاســه  فــي  وهــو  السحيمي. 
إلــى  ضمهما  تــم  كبيرين  بيتني  عــن 
لبنائهما  بعضهما في عصر الحــق 
القصبي  محمد  الشيخ  امتلكه  حني 
شــيــخ الــجــامــع األحـــمـــدي فــي طنطا. 
ألفي  على  تزيد  فأصبحت مساحته 
مــتــر مـــربـــع، ويـــتـــجـــاوز عــــدد قــاعــاتــه 
ــان البيت  ـــ 150 وحــــدة. وكــ الـ وغــرفــه 
الــجــنــوبــي قـــد شـــّيـــده الــشــيــخ »عــبــد 
ســنــة 1648م،  الـــطـــبـــاوي«  الــــوهــــاب 
بــيــنــمــا شــيــد الـــحـــاج »إســمــاعــيــل بن 
شلبي« البيت الشمالي سنة 1796م. 

وصف البيت
تــنــتــمــي عـــمـــارة الــبــيــت إلــــى مــفــردات 
ــــازل  ــنـ ــ ــة فـــــي املـ ــ ــيـ ــ ــــامـ ــارة اإلسـ ــ ــمـ ــ ــعـ ــ الـ
الــســكــنــيــة، ومـــا تــتــطــلــبــه مـــن الفصل 
ــال والـــنـــســـاء،  ــ ــرجـ ــ بــــني مــجــتــمــعــي الـ
كشفها  يــجــوز  ال  حــرمــة  للبيت   

ّ
وأن

القسم  كــمــا أن مــشــربــيــات  لــلــغــربــاء، 

النسائي تحجب عن املارة في الشارع 
رؤيــة داخــل البيت، بينما تسمح ملن 
بــالــداخــل رؤيـــة مــن بــالــخــارج بشكل 

واضح.
ــــو مــمــر  ــاز« وهـ ــجــ ـــ »مــ ــبـــدأ الـــبـــيـــت بــ يـ
مــنــكــســر يــــؤدي إلــــى الــصــحــن املــزيــن 
بــأحــواض الـــزرع واألشــجــار، وتفتح 
البيت وحجراته على هذا  غــرف   

ّ
كــل

الصحن. وللمجاز أهداف اجتماعية 
وبيئية، حيث ال يكشف صحن الدار 
ــم عـــدم  ــه أمــــــام املــــــــارة، ثــ ــلـ ــداخـ ومـــــا بـ
الحاجة إلى غلق الباب الذي يساعد 

في تهوية صحن البيت.
عليه  يطلقون  ما  إلــى  البيت  ينقسم 
ــلــــك( فـــــاألول  )الـــســـامـــلـــك( و)الــــحــــرمــ
يــعــنــي املـــكـــان املــخــصــص الســتــقــبــال 
الثاني  بينما  الــرجــال،  الضيوف من 
هــو املــكــان املــخــصــص لــلــنــســاء. وإذا 
ــان فــــي أســـاســـه  ــ عــلــمــنــا أن الـــبـــيـــت كـ
ــه يـــحـــتـــوي  ــ ــإنـ ــ ــتـــني فـ ــيـ عـــــبـــــارة عـــــن بـ
الساملك  مــن  زوجـــني  عــلــى  بالطبع 

وزوجني من الحرملك.

فخامة السالملك
يــتــكــون الــقــســم األول فـــي الــبــيــت من 
قــاعــة واســعــة »الــســامــلــك«، وتنقسم 
إلى إيوانني، واإليوان قاعة مسقوفة 
ــقــــط، يـــفـــصـــل بــني  ــة جـــــــــدران فــ ــثـــاثـ بـ
اإليــــــــوانــــــــني »درقـــــــــاعـــــــــة« بـــمـــســـاحـــة 
والدرقاعة  اإليــوانــني،  عــن  منخفضة 
ردهــة  وتعني  معربة  فــارســيــة  لفظة 
الــتــوزيــع. رصــفــت أرضــيــة الــدرقــاعــة 
بالرخام امللون وزينت جدران القاعة 
بأبيات من بردة البوصيري، كما زين 
السقف بألواٍح من الخشب املزخرف 
بالرسوم والنقوش النباتية امللونة.

ــة  ــاعــ ــقــ ــد الــ ــ ــوجــ ــ ــــك تــ ــلـ ــ ــــامـ ــــسـ فـــــــــوق الـ
»املــقــعــد«،  عليها  ويــطــلــق  الصيفية، 
ــة مـــكـــشـــوفـــة نــحــو  ــهــ وهـــــي ذات واجــ
الشمال ومفتوحة على صحن البيت 

وحديقته.
قـــاعـــة الـــســـامـــلـــك الـــثـــانـــيـــة فــــي بــيــت 
الــســحــيــمــي أوســــــع مـــســـاحـــة وأكـــثـــر 
فــخــامــة وجـــمـــااًل مـــن حــيــث الــزخــرفــة 
ــة، حـــيـــث  ــ ــاريــ ــ ــمــ ــ ــعــ ــ ــل املــ ــ ــيـ ــ ــــاصـ ــفـ ــ ــتـ ــ والـ
تتوسطها فسقية بديعة من الرخام 
على هيئة شمعدان ولها حوض من 
الساملك  سقف  تعلو  كما  الــرخــام، 

الزخارف والنباتات.
تــتــوســط الــســقــف قــبــة صــغــيــرة بها 

ــواء والــــضــــوء  ــ ــهـ ــ فـــتـــحـــات لــــدخــــول الـ
تــــســــمــــى »الـــــشـــــخـــــشـــــيـــــخـــــة«، وهـــــي 
ــول  ــ ــة تـــضـــمـــن دخــ ــاريــ ــمــ ــعــ وحـــــــــدة مــ
الــقــاعــة، فالهواء  فــي  املتجدد  الــهــواء 
الساخن يصعد ألعلى والبارد ينزل 
بيت  قاعات  أغلب  وتحتوي  ألسفل، 
ــحــيــمــي عــلــى شــخــاشــيــخ، وكلها  الــسُّ
ــة مـــــن الــــخــــشــــب ومـــغـــطـــاة  ــنـــوعـ مـــصـ

بالجّص املطعم بالزجاج.
السعفة،  على  أيضًا  القاعة  تحتوي 
 مــــن الــــرخــــام 

ّ
ــــي عــــبــــارة عــــن رف وهــ

ــلــــى أعـــــمـــــدة وعــــقــــد مــن  املــــحــــمــــول عــ
ــن جـــــدران  ــزيــ ــام املـــــزخـــــرف. وتــ ــ ــــرخـ الـ
القاعة دواليب خشبية، وهي تصنع 
فـــي دخـــــات الــبــيــت لــحــفــظ األشـــيـــاء 
وإلضفاء شكل جمالي على الجدران.
تـــجـــاوز هــــذه الــقــاعــة حــجــرة لــقــراءة 
الــــقــــرآن، تــحــتــوي عــلــى كــرســي كبير 
مــخــصــص لـــلـــقـــراءة. ويـــزيـــن الــســقــف 
تــــــنــــــور، وهــــــــي وحــــــــــدة إضـــــــــــاءة مــن 
ــزيـــت،  الـــنـــحـــاس تـــضـــاء بــالــفــتــيــل والـ
وكانت هي وسيلة اإلضاءة القديمة.

خصوصية الحرملك
ــات الــخــاصــة  ــاعـ ــقـ ــغـــرف والـ تــمــتــاز الـ
تطل  داخلية  غــرف  بأنها  بالحرملك 
بمشربيات على صحن البيت، وبأن 
النوافذ العلوية مغطاة بزجاج ملون 
معشق بــالــجــص، وهـــي أكــثــر وأكــبــر 
ــاعــــات  مــــن املــــــوجــــــودة فــــي غــــــرف وقــ
الساملك، كما أنها أجمل ومتنوعة 
الــــــزخــــــارف، وتـــمـــتـــاز الــــغــــرف أيــضــًا 
الخشبية  الصناديق  بعض  بوجود 
املــطــعــمــة بـــالـــصـــدف والــــعــــاج لحفظ 
املــــابــــس، كـــمـــا تـــحـــتـــوي عـــلـــى غــرفــة 
بالقيشاني  الجدران  مكسوة  مميزة 

األزرق املزخرف.

مفردات أخرى
قـــاعـــة الــطــعــام »الـــشـــتـــويـــة« هـــي أول 
الزائر على يمينه بعد  قاعة يجدها 
دخوله من الباب الرئيسي. وجدرانها 
مــغــطــاة حــتــى املــنــتــصــف بــالــخــشــب، 
وأرضــيــتــهــا بـــالـــرخـــام، وســقــفــهــا من 
شخشيخة،  سقفها  وفـــي  الــخــشــاب، 
وبــجــدرانــهــا بعض الــدوالــيــب لحفظ 
الـــطـــعـــام أو مـــكـــونـــاتـــه، ولـــهـــا بــابــان 
أحدهما يفتح على الصحن بصورة 
ــانـــي عــلــى ممر  ــثـ ــرة، والـ ــاشـ ــبـ غــيــر مـ

يصله بباقى أجزاء من املنزل.

زمان يا مكان
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القحطاني
  يعود لإلبداع

رياضة

فاز رونالدينيو مع عودته إلى كرة القدم 
البرازيلية بعدما صنع هدف تفوق فلومينيسي 

1-0 على جريميو في استاد ماراكانا. وبدا 
رونالدينيو العب برشلونة وميانو السابق 

أشبه بظل ملستواه العالي القديم، لكن تمريرته 
في الدقيقة 76 وصلت إلى ماركوس جونيور 

الذي راوغ حارس مرمى املنافس وسجل هدف 
اللقاء الوحيد. وقال رونالدينيو »كان من املهم 

أن أبدأ مشواري بالفوز. أنا سعيد وعلّي اآلن 
مواصلة العمل«.

تعرض العب الوسط األملاني سامي خضيرة، الذي 
انتقل هذا الصيف إلى يوفنتوس قادما من ريال 
مدريد، إلصابة خال مباراة فريقه اإليطالي أمام 
مضيفه مارسيليا الفرنسي الودية والتي انتهت 
بخسارة البيانكونيري بهدفني نظيفني. وأصيب 

خضيرة في فخذه اليمنى بعد انطاقة بالكرة، 
ليسقط على األرض ويغادر بعدها امللعب على 
محفة، وعامات األلم ظاهرة على وجهه. وقال 

املدرب ماسيميليانو أليغري، إن خضيرة لن يشارك 
في مباراة كأس السوبر اإليطالي أمام التسيو.

اإلمــاراتــي  املــحــتــرفــني  قـــررت لجنة دوري 
ــــأس الــســوبــر  ــكـــرة الــــقــــدم نـــقـــل مــــبــــاراة كـ لـ
يوم  واملــقــررة  والنصر  العني  بــني  املحلية 
ــاري إلـــــى اســـتـــاد  ــ ــــجـ ــطــــس/آب الـ ــســ 15 أغــ
محمد بــن زايـــد بــنــادي الــجــزيــرة. وذكــرت 
إتاحة  هــو  املــبــاراة  نقل  أن سبب  اللجنة، 

الفرصة ألكبر عدد من الجماهير.

قضى فرانك المبارد العب تشيلسي ومنتخب 
إنجلترا السابق ليلة كئيبة في دوري املحترفني 
األميركي لكرة القدم بعدما خسر مباراته األولى 
مع نيويورك سيتي بنتيجة 3-2 أمام مونتريال 

إمباكت. وتلقى المبارد تحية حارة من املشجعني 
عند مشاركته كبديل بينما كان فريقه متأخرا 

2-1، ومر أكثر من عام واحد على إعان نيويورك 
سيتي-الذي يخوض موسمه األول في دوري 

املحترفني تعاقده مع المبارد الذي قضى 13 عاما 
في صفوف تشيلسي.

نقل سوبر اإلمارات

رونالدينيو يفوز مع 
عودته إلى البرازيل

إصابة خضيرة تحرمه من 
كأس السوبر اإليطالي

المبارد يخسر مباراته 
األولى في أميركا

القحطاني  ياسر  السعودي  الــدولــي  النجم  استعاد 
السعودي  الهالل  فريقه  تدريبات  في  لينخرط  عافيته 
وأصيب  لندن.  في  النصر  ضد  السوبر  لمباراة  استعدادًا 

قائد الهالل في ديسمبر/ كانون األول الماضي.

ياسر القحطاني يستعيد عافيته ويعود للهالل )فرانس برس(
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أحمد فتحي

ق في املالعب األوروبية يحتاج 
ّ
التأل

ــــاب الـــنـــضـــج  ــــسـ ــتـ ــ ــل الكـ ــيــ ــأهــ ــرة تــ ــ ــتـ ــ فـ
ــرًا مــن  ــيــ ــبــ ــكــــن عـــــــــددًا كــ والـــــخـــــبـــــرة، لــ
مواليد  مــن  الــصــاعــديــن  الالتينيني  الــالعــبــني 
ــي تـــقـــديـــم أفـــضـــل  ــ الـــتـــســـعـــيـــنـــيـــات نـــجـــحـــوا فـ
مستويات في أقصر وقت ممكن، أمثال ديباال 
فييتو  ولوسيانو  ودانــيــلــو  هيريرا  وهكتور 
ــدرســــون  ــه خــيــمــيــنــيــز وفــيــلــيــبــي أنــ ــيـ وخـــوسـ

وخيرونيمو رولي. 
الــقــارة العجوز  الكبرى في  الــدوريــات  وتزخر 
ويأتي  الالتينيني،  املحترفني  من  كبير  بعدد 
عـــلـــى رأســــهــــم األرجـــنـــتـــيـــنـــي لــيــونــيــل مــيــســي 
وزمياله  اإلسباني  برشلونة  فريق  أســطــورة 
ــــي لــويــس  ــانـ ــ ــــوايـ الـــبـــرازيـــلـــي نــيــمــار واألوروغـ
سواريز، بجانب الكولومبي جيمس رودريغز 

نجم الفريق الغريم ريال مدريد.

ديباال ميسي الجديد
ومــــن مــوالــيــد الــتــســعــيــنــيــات يــنــتــشــر الــعــديــد 
مـــن الــالعــبــني الــالتــيــنــيــني الــصــاعــديــن، فعلى 
الـــرغـــم مـــن صــغــر ســنــهــم وقـــلـــة خــبــراتــهــم، إال 
واملوهبة،  الجاذبية  من  الكثير  يملكون  أنهم 
ولـــيـــســـوا بــحــاجــة لــكــثــيــر مـــن الـــوقـــت إلزاحــــة 
الــســتــار عــن نجوميتهم. ولــعــل االســـم األبـــرز 
حاليًا فــي ســوق االنــتــقــاالت هــو األرجنتيني 

العربي الجديد

أعلن نادي سموحة الذي ينافس في الدوري 
أنــه ضم محمود  القدم  لكرة  املمتاز  املصري 
إلــى صفوفه  العرب«  »املقاولون  عــزت مدافع 
بداية من املوسم املقبل، من دون الكشف عن 

املقابل املالي للصفقة أو مدة التعاقد.
ولعب عزت ضمن صفوف ناسيونال ماديرا 
البرتغالي على سبيل اإلعارة املوسم املاضي، 

قبل أن يعود لصفوف »املقاولون العرب«.
وقال املوقع الرسمي لسموحة على اإلنترنت 
ــرام  الــســبــت »نــجــحــت إدارة ســمــوحــة فـــي إبــ
صفقة من العيار الثقيل، بضم محمود عزت 
املقاولون  إدارة  مــع  ناجحة  مــفــاوضــات  بعد 

العرب«.
وأضــاف »تم توقيع العقود بحضور محمد 
وعاطف  املقاولون  رئيس  نائب  الكريم  عبد 

حنفي مدير الكرة بسموحة«.
وكان األهلي، وصيف بطل الدوري املصري، 
ــم عــــــزت لـــصـــفـــوفـــه، لــكــن  ــ ــد ســـعـــى إلــــــى ضـ ــ قـ

املفاوضات تعثرت بني الناديني.
وعــززت أحــدث صفقات سموحة خــالل فترة 
االنـــتـــقـــاالت الــصــيــفــيــة الــحــالــيــة االســـتـــعـــداد 
لــلــمــوســم املــقــبــل، بــعــد أن ضـــم الــفــريــق الـــذي 
يــنــافــس فـــي دور الــثــمــانــيــة بــــــدوري أبــطــال 
أفــريــقــيــا هــــذا املـــوســـم مــجــمــوعــة كــبــيــرة من 

الالعبني.
وتشمل قائمة املنضمني إلى سموحة حسام 
ــو( وأحــــمــــد تـــمـــســـاح وســعــد  ــ ــاولــ ــ ســــالمــــة )بــ

حسني وحسام حسني وأسامة غريب وسيد 
جاد الكريم ومحمد بسام.

وأنـــهـــى ســمــوحــة بــطــولــة الـــــــدوري املــوســم 
املاضي في املركز العاشر برصيد 50 نقطة، 
خـــاصـــة مـــع تــركــيــز الـــفـــريـــق فـــي مــنــافــســات 

البطولة القارية، وذلك بعدما أصبح الفريق 
املــصــري الــوحــيــد الـــذي يــواصــل طــريــقــه في 
مــنــافــســات الــبــطــولــة، بينما حــســم الــزمــالــك 
بجولة  نهايتها  قبل  املحلية  البطولة  لقب 

واحدة.

تألق 
شباب 
الميركاتو

شهد موسم االنتقاالت الجاري 
ترّدد أسماء العديد من الالعبين 
الشباب من قارة أميركا الالتينية، 

وانتقل بعضهم بأسعار خيالية إلى 
أكبر األندية األوروبية، بفضل األداء 

المميّز الذي ظهروا به مؤخرًا

سموحة يتعاقد مع محمود عزت
العربي الجديد

ينوي نادي رين الفرنسي التعاقد مع املهاجم 
ــربـــي يـــوســـف الــــعــــربــــي، لــتــعــزيــز قـــدارتـــه  ــغـ املـ
الــهــجــومــيــة، بحسب مــا ذكـــرت مجلة فــرانــس 
الصفقة  إتــمــام  حــال  وفــي  الفرنسية.  فوتبول 
لكرة  الفرنسي  الــــدوري  إلــى  الــعــربــي  سيعود 
ــايـــن بــــني 2008  الــــقــــدم بـــعـــدمـــا حـــمـــل ألـــــــوان كـ
 28( العمر  من  البالغ  العربي  ويدافع  و2011. 
عامًا( عن ألوان غرناطة اإلسباني منذ 2012، 

وذلك بعد موسم مع الهالل السعودي.
وســجــل الــعــربــي 28 هــدفــًا فــي 95 مـــبـــاراة مع 
غرناطة بينها 8 في 28 مباراة املوسم املاضي.

ولــعــب يــوســف الــعــربــي فــي صــفــوف املنتخب 
املغربي منذ 2010 وشارك في تصفيات كأس 

أفريقيا 2012.
وبـــدأ يــوســف الــعــربــي مسيرته الــكــرويــة رفقة 
نادي كان سنة 2008 وشارك في ثالث مباريات 
في أول موسم، ثم توالت مشاركاته في املواسم 
الــتــي تــلــتــهــا وبــلــغ قــمــة عــطــائــه مــوســم 2010 
/2011 حــني شـــارك فــي كــل مــبــاريــات الـــدوري 
ووقع 17 هدفًا، وسجل العربي 28 هدفًا في 75 
مباراة خاضها في الدوري الفرنسي، وسجل 
في مختلف املسابقات 30 هدفًا في 79 مباراة. 
فــي أول مــوســم لــه مــع الــفــريــق تــمــّكــن يوسف 
الــعــربــي مــن توقيع 8 أهـــداف فــي 31 لــقــاء في 
الدوري اإلسباني واعتبر هدافًا للفريق، وفي 
ثــانــي مــواســمــه مــع الــنــادي األنــدلــســي 2013–

2014 قّدم موسمًا رائعًا.

رين يعتزم التعاقد مع يوسف العربي

على صعيد الالعبين الشباب يظهر اإلنجليزي رحيم ستيرلينغ الذي انتقل 
المتوقع  ومن  قياسية،  صفقة  في  سيتي  مانشستر  إلى  ليفربول  من 
يظهر  اآلخر  الجانب  وعلى  الجديد،  فريقه  مع  مميزًا  عرضًا  يقّدم  أن 
إلى  اإلنجليزي  تشيلسي  من  انتقل  الذي  صالح  محمد  المصري  الجناح 
خالل  رسميًا  الصفقة  عن  اإلعالن  يتم  أن  المنتظر  ومن  اإليطالي،  روما 

األيام المقبلة.

صالح وستيرلينغ

2829
رياضة

الزيلعي إلى صفوف التعاون السعودي
انتقل خالد الزيلعي العب وسط النصر بطل دوري املحترفني السعودي 
لــكــرة الــقــدم إلـــى صــفــوف الــتــعــاون بــعــقــد ملـــدة مــوســم واحــــد. وقــــال املــركــز 
ــه تــعــاقــد فــي هــولــنــدا مــع الــزيــلــعــي »بــنــظــام  اإلعـــالمـــي لــنــادي الــتــعــاون إنـ
االنتقال ملدة موسم رياضي واحد مع أفضلية التجديد ملوسم جديد آخر«.
وأكد النصر أيضا موافقته على رحيل الزيلعي، كما أعلن بطل السعودية 

أنه انفصل بالتراضي عن العبه عبد املحسن عسيري.

كينيا تعلن تشكيلتها لبطولة العالم للقوى 
أعلنت كينيا تشكيلتها لبطولة العالم أللعاب القوى في بكني هذا الشهر 
بعد نهاية التصفيات الوطنية. وضمن بعض الكبار أماكنهم في بطولة 
آالف  كاليب موانجانجي بطل ثالثة  التصفيات مثل  العالم دون خــوض 
متر موانع وميرسي تشيرونو التي ستخوض منافسات خمسة آالف متر 

في بكني رغم حصولها على املركز الثاني في تصفيات 1500 متر.
ولم تتمكن سالي كيبيجو صاحبة فضية أوملبياد لندن 2012 من إنهاء 
سباق عشرة آالف متر بسبب آالم في البطن لكنها انضمت للفريق أيضا.

الفتح السعودي ينتظر ضم جوسيمار 
دوري  ــــل  ــــطـ بـ ــــح  ــتـ ــ ــفـ ــ الـ بـــــــــات 
املــحــتــرفــني الـــســـعـــودي لــكــرة 
ــدم ســـابـــقـــا عـــلـــى أعـــتـــاب  ــقــ الــ
ــمــــة العـــبـــيـــه  ــائــ ــمــــال قــ ــكــ ــتــ اســ
ــم الـــبـــرازيـــلـــي  ــ األجــــانــــب وضـ
جــوســيــمــار بــشــرط اجــتــيــازه 

الفحص الطبي.
ــال نـــادي الــفــتــح بحسابه  وقـ
على موقع تويتر إن املهاجم 
وصل  جوسيمار  البرازيلي 
ــر مــعــســكــر الـــفـــريـــق  ــقـ ــى مـ ــ إلــ
وخـــــضـــــع لــــفــــحــــوص طــبــيــة 
تمهيدا النتقاله إلى الفريق، 
ــتـــح لــلــمــوســم  ــفـ ويـــســـتـــعـــد الـ
الــجــديــد فـــي تــونــس وخــســر 

يــوم الجمعة املاضي 2-0 في مــبــاراة وديــة أمــام النجم الساحلي وصيف 
بطل الدوري.

مصر تهزم أوغندا في التصفيات األولمبية
 صعدت مصر لبطولة أفريقيا لكرة القدم تحت 23 عامًا واملؤهلة ألوملبياد 
ريو 2016 بعد فوزها 2-1 خارج أرضها على أوغندا في إياب الدور الثالث 
للتصفيات. وسجل محمود عبد املنعم »كهربا« هدفا في كل شوط ليقود 
مــصــر لــالنــتــصــار والــتــفــوق 6-1 فــي مــجــمــوع املــبــاراتــني بــعــدمــا اكتسحت 

أوغندا برباعية نظيفة في لقاء الذهاب الشهر املاضي.

أم صالل يضم سالم خليفة لموسم واحد 
قال أم صالل الذي ينافس في دوري نجوم قطر لكرة القدم إنه تعاقد مع 

سالم خليفة العب معيذر السابق ملدة عام واحد في صفقة انتقال حر.
وذكر النادي عبر حسابه على تويتر أن خليفة سيسافر مع الفريق إلى 

هولندا لخوض معسكر االستعداد للموسم الجديد.

مانشستر سيتي يخسر أمام شتوتغارت
تلقت شباك مانشستر سيتي وصيف بطل الدوري اإلنجليزي املمتاز لكرة 
القدم أربعة أهداف في 36 دقيقة ليخسر 4-2 أمام شتوتغارت األملاني في 
مباراة ودية. واستفاد الفريق األملاني جيدا من أداء كارثي لدفاع الفريق 
الزائر في الشوط األول، وقبل أسبوع على بداية الــدوري اإلنجليزي دفع 
مانويل بليغريني مدرب سيتي بتشكيلة قوية لكنه جازف بوجود جورج 

إيفانز )20 عاما( كالعب وسط مدافع خلف خمسة مهاجمني.

سيكسويل يدرس الترشح لرئاسة الفيفا
قال متحدث باسم طوكيو سيكسويل إن رجل األعمال القادم من جنوب 
أفــريــقــيــا يــــدرس خـــوض انــتــخــابــات رئـــاســـة االتـــحـــاد الـــدولـــي لــكــرة الــقــدم 
التي  ووتــش  غلوبال  مــن مؤسسة  نغوينيا  بــول  بيتر  وأضـــاف  )الفيفا(. 
من  العديد  »اتصلت  السابق  السياسي  السجني  سيكسويل  لها  ينتمي 
الشخصيات ذات املكانة املرموقة في عالم كرة القدم ومن بينهم أشخاص 
من القطاع الخاص بالسيد سيكسويل من أجل وضع اسمه كمرشح في 
انتخابات رئاسة الفيفا. إنه في مرحلة التشاور وبعد ذلك سيتخذ قراره«.

أسكوفسكي يهز شباك ناديه السابق
السابق ليقود نوفي  أحــرز ستيفان أسكوفسكي هدفني في شباك ناديه 
الــدوري الصربي  اللقب في  بــازار للفوز 3-2 على بارتيزان بلغراد حامل 
املمتاز لكرة القدم. وهــذه أول هزيمة لبارتيزان هذا املوسم بعدما أشرك 
تشكيلة من الصف الثاني استعدادا ملواجهة ستيوا بوخارست الروماني 
يوم األربعاء املقبل في الدور الثالث لتصفيات دوري أبطال أوروبا بعدما 

انتهى لقاء الذهاب بالتعادل 1-1.

أخبار مختصرة

تحقيق

باولو ديباال )مواليد 1993( الذي لفت األنظار 
إلـــيـــه مـــع فـــريـــق بــالــيــرمــو اإليـــطـــالـــي، وصـــار 

مطلوبًا من أكبر أندية أوروبا.
بطل  يوفنتوس  نجح  منافسة شرسة،  وبعد 
إيطاليا فــي ضــم ديــبــاال بشكل رسمي مقابل 
32 مــلــيــون يــــورو، لــيــبــدأ املــوســم املــقــبــل بخط 
هجوم من الشباب املتألق، بعد رحيل كل من 

كارلوس تيفيز وماريو ماندزوكيتش.
إلى  الجديد«،  »أغويرو  بـ امللقب  ووفد ديباال، 
إيــطــالــيــا فـــي 2012 وهـــو فـــي الــــــ18 مـــن عــمــره 
ــنـــي، ونــجــح  ــيـ ــتـ ــنـ ــن كـــــوردوبـــــا األرجـ ــًا مــ ــادمــ قــ
فـــي قـــيـــادة بــالــيــرمــو لــلــعــودة إلـــى الــكــالــتــشــو، 

بمعاونة مواطنه فرانكو فازكيز.
مميزة وحاسة  يــســرى  بــقــدم  ديــبــاال  ويتمتع 
ــــذب إلـــيـــه أنـــظـــار مـــدرب  تــهــديــفــيــة رائـــعـــة، وجـ
لكن  مارتينو،  تاتا  األول  األرجنتني  منتخب 
لـــم يــتــم اســـتـــدعـــاؤه ضــمــن الــقــائــمــة املــشــاركــة 
فــي كــوبــا أمــيــركــا املــاضــيــة، والــتــي خــرج فيها 

راقصو التانغو من النهائي.
ــفـــوق يــوفــنــتــوس عــلــى أنـــديـــة عــريــقــة مثل  وتـ
واإلنــتــر ومانشستر  مــدريــد وبرشلونة  ريـــال 
يــونــايــتــد لــيــفــوز بــخــدمــات الــالعــب الـــذي يــرى 

بعضهم أنه يسير على خطى ميسي.

دانيلو.. رهان ريال مدريد
فــي املقابل حسم ريــال مــدريــد صفقة الظهير 
الــبــرازيــلــي دانــيــلــو قبل بضعة أشهر،  األيــمــن 
قــادمــًا مــن بــورتــو الــبــرتــغــالــي، وخــصــص من 
لــلــحــصــول على  خــزائــنــه 33.6 مــلــيــون يــــورو 
فــي 1991 بعقد يمتد  املــولــود  الــالعــب  توقيع 
ــقـــوة الــبــدنــيــة  حــتــى 2021. ويــمــلــك دانــيــلــو الـ
ــتــــزام الــخــطــطــي )طـــولـــه 184 ســـم ووزنـــه  وااللــ
بلغ قمة  أعـــوام حتى  كــلــم(، وانتظر ثالثة   73
دانيلو مدرب  أداء  وأجبر  بورتو.  مع  النضج 
السيليساو دونغا على ضمه في كوبا أميركا 
املــاضــيــة، قــبــل أن تــجــبــره إصــابــة فــي الكاحل 
عــلــى االبـــتـــعـــاد عـــن الـــبـــطـــولـــة، ويـــبـــدو قــريــبــًا 
مــن حــجــز مقعد فــي تشكيلته األســاســيــة في 

البطوالت املقبلة للبرازيل.

هيريرا.. ماكينة بورتو
ومـــــن نـــفـــس الـــفـــريـــق الـــبـــرتـــغـــالـــي يـــبـــرز اســـم 
املــكــســيــكــي هــيــكــتــور هــيــريــرا )مــوالــيــد 1990( 
التتويج  باتشوكا، عقب  من   2013 في  القادم 
»ماكينة  بـ ويلقب  لــنــدن،  أوليمبياد  بذهبية 
ــــو«. ويــــبــــدو هـــيـــريـــرا أفـــضـــل مــكــســيــكــي  ــــورتـ بـ
محترف في أوروبا، ولفت أنظار مدرب بايرن 
ميونخ األملاني بيب غوارديوال، والذي امتدح 
قوته في امللعب خالل لقاء ربع نهائي دوري 

األبـــطـــال. وتــألــق الــالعــب مــؤخــرًا مــع منتخب 
بالده في بطولة الكأس الذهبية، والتي أقيمت 
في الواليات املتحدة وكندا، وانتهت بتتويج 
في  هيريرا  وشــارك  بالبطولة،  »التريكولور« 

خمس مباريات مع املنتخب وأحرز هدفًا.

فييتو.. مفاجأة الليغا
اإلسبانية  الليغا  في  التألق  السهل  من  ليس 
ــثـــل مـــيـــســـي وســــواريــــز  مــــع وجـــــــود أســــمــــاء مـ
ونيمار وجيمس وغودين وأوتاميندي وباكا 
وكـــارلـــوس فــيــال، لــكــن األرجــنــتــيــنــي الــصــاعــد 
أداء  ــدم  قــ  )1993 )مـــوالـــيـــد  فــيــيــتــو  لــوســيــانــو 

 في موسمه األول مع فياريال.
ً
مذهال

املــــدرب دييغو  اكــتــشــافــات  وكــــان فييتو أحـــد 
ــان  ــك كــ ــ ــذلــ ــ ــ ــــني، ول ــتــ ــ ــنــ ــ ــي األرجــ ــ ســـيـــمـــيـــونـــي فــ
سيميوني هو الخيار األول لالعب في ما بعد، 

لينضم سريعًا إلى أتلتيكو مدريد.
وأذهـــــل الــتــأقــلــم الــســريــع لــفــيــيــتــو فـــي الــلــيــغــا 
مدربه مارسيلينو غارسيا تورال، والذي كان 
يــظــن أنـــه بــحــاجــة لــوقــت طــويــل لــالنــدمــاج مع 
تمتعه  ممتدحًا  الصفراء«،  »الغواصات  فريق 
بالنضج والتواضع على الرغم من صغر سنه.

ويــقــول فييتو، والـــذي سجل 12 هــدفــًا فــي 30 
كـــان صعبًا  انــدمــاجــي  الحقيقة  »فـــي  مـــبـــاراة، 
أكــثــر مــمــا هــو مــتــوقــع، شــعــرت بالتحسن مع 
الوقت، األجــواء في الــدوري اإلسباني شديدة 
هائل  الــفــارق  مستوى،  أعلى  وعلى  التنافس 
مع األرجنتني«. ومن املتوقع أن يكون الالعب 
ــدى الــدعــائــم األســاســيــة ألتــلــتــيــكــو مــدريــد  إحــ

املوسم املقبل.

خيمينيز.. اكتشاف سيميوني
وباملثل قــدم املــدافــع األوروغــوايــانــي خوسيه 
خيمينيز )مواليد 1995( مستويات طيبة هذا 
الـــدفـــاع، وشكل  املــوســم مــع أتلتيكو فــي خــط 
ثــنــائــيــًا جــيــدًا فـــي مــوســمــه الــثــانــي الـــى جـــوار 
البرازيلي  لتعويض  غــوديــن،  دييغو  مواطنه 
جواو ميراندا الذي أصيب عدة فترات، وانتقل 

مؤخرًا إلى إنتر ميالن اإليطالي.
ــاد الـــحـــارس  ــعـ ــتـ ــيـــداد اسـ ــيـ وفـــــي ريــــــال ســـوسـ
األرجنتيني خيرونيمو رولي )مواليد 1992( 
بــريــقــه بــعــد الــتــعــافــي مــن إصــابــة طــويــلــة منذ 
وصــولــه الــعــام املــاضــي، وأوجـــد لنفسه مكانًا 
فــي التشكيل األســـاســـي. وأظــهــر رولــــي جــرأة 
وصالبة أقنعت تاتا مارتينو بضمه ملنتخب 

التانغو في بعض املباريات الودية.
والــقــائــمــة تــطــول بـــوجـــود أســـمـــاء أخــــرى مثل 
ــرتــــو  ــون وروبــ ــ ــدرسـ ــ الـــبـــرازيـــلـــيـــني فــيــلــيــبــي أنـ
مع  لليفربول  مــؤخــرًا  انتقل  الـــذي  فيرمينيو 
ديرليس  ــاراغـــواي  بـ ومـــن  كــوتــيــنــيــو،  فيليبي 
غـــونـــزالـــيـــز، ومـــــن كــولــومــبــيــا ديـــيـــغـــو روالن 

وخوسيه إزكييردو.

C C

األفريقي التونسي
يمضي في صفقات قوية ويضم الوسالتي

العربي الجديد

واصل النادي األفريقي بطل الــدوري التونسي املمتاز لكرة القدم صفقاته الكبيرة 
استعدادًا للموسم الجديد بالتعاقد مع عبد القادر الوسالتي العب أتليتيكو مدريد 

السابق ملدة ثالثة مواسم.
الوسالتي  إن  اإلنترنت  الرسمي على  األفريقي في بيان مقتضب في موقعه  وقــال 

البالغ من العمر 24 عامًا سيلعب مع فريقه في املواسم الثالثة املقبلة.
وبدأ الوسالتي الذي يحمل الجنسيتني التونسية والفرنسية مسيرته في صفوف 
إلى موسم 2009 قبل  الفرنسي من موسم 2006  الشباب بنادي سبورتنغ طولون 
أن ينضم في عام 2009 إلى أتليتيكو مدريد اإلسباني، لكنه لم يظهر إال نادرًا في 
الفريق األول  الرديف 25 مباراة ولعب مع  الفريق  الفريق، لكنه خاض مع  تشكيلة 
املوسم قبل املاضي ثالث مباريات. ولعب الوسالتي في املوسم املاضي في صفوف 

نومانسيا اإلسباني على سبيل اإلعارة من أتليتيكو مدريد.
وكان األفريقي قد ضّم إلى صفوفه املهاجم الدولي يوهان توزغار من النس الفرنسي 
وإبراهيم الشنيحي من مولودية العلمة الجزائري إضافة إلى عودة العبه السابق 

وسام ين يحيى بعد تجربة احترافية في تركيا.
ويــطــمــح األفــريــقــي إلـــى الــنــجــاح فــي الــدفــاع عــن لــقــب الــــدوري املــحــلــي والـــعـــودة إلــى 

املنافسة بجدية على لقب دوري أبطال أفريقيا بعد غياب طويل في املوسم املقبل.
ل املنتخب التونسي األول 

ّ
واشتهر الالعب الشاب باللعب في منطقة خط الوسط ومث

منذ عام 2012 ليلعب معه خمس مباريات وسبق له اللعب في صفوف املنتخبات 
الوطنية األقل سنًا، فقد لعب مع منتخب الناشئني تحت سن 17 عامًا وتدّرج وصواًل 

ملنتخب الشباب تحت سن 20 عامًا.
ولم يكتب لالعب الشاب تمثيل منتخب نسور قرطاج في بطولة كأس أمم أفريقيا 
في 2013. ويطمح النادي األفريقي بطل تونس إلى تعزيز صفوفه بأكبر عدد ممكن 
من الالعبني القادرين على تقديم اإلضافة، خاصة أنه سيلعب خالل املوسم الجديد 
في أكثر من بطولة غير الدوري التونسي وكأس تونس وكأس اتحاد شمال أفريقيا 

لألندية ورابطة أبطال أفريقيا.

أميركا  في  التسعينيات  مواليد 
إلى  االنتقاالت  يشعلون  الالتينية 

أوروبا

أداء دانيلو فرض 
حضور ه في المالعب 

)Getty(

)Getty( كان األهلي يرد ضم عزت إلى صفوفه)يوسف العربي قريب من الدوري الفرنسي )فرانس برس

حسام أسامة

أكدت تقارير صحافية إسبانية أن املهاجم الفرنسي كريم بنزيمة يفكر في 
الرحيل عن ريال مدريد اإلسباني خالل موسم االنتقاالت الصيفية الجارية، 
وأن أرسنال هو أكثر األندية الراغبة في ضم النجم الفرنسي منذ فترة طويلة، 

وما زال يسعى إلى الفوز بخدمات نجم الديوك.
وأشار موقع صحيفة »آس« اإلسبانية إلى أن أرسنال يخطط لتقديم عرض 
بـ65 مليون يورو لضم الالعب خالل األيام املقبلة، إال أن موافقة النادي امللكي 
ستكون متوقفة بال شك على التعاقد مع مهاجم يسد املكان الذي سيتركه 
بنزيمة في صفوف الفريق، خاصة أنه املهاجم الصريح الوحيد في صفوف 

النادي، بعد رحيل املكسيكي خافيير هيرنانديز تشيتشاريتو.
وتحول بنزيمة إلى الصفقة املنتظرة لجماهير أرسنال في اآلونة األخيرة، مع 
زيادة املطالبات بالتعاقد مع رأس حربة على أعلى مستوى، مع عدم االقتناع 
بالفرنسي اآلخر أوليفييه جيرو، ليجد املدير الفني آرسني فينجر في مهاجم 

»املدفعجية«. الريال الالعب األمثل لقيادة الخطوط األمامية لـ
وعلى الجانب اآلخر سيكون أمام ريال مدريد العديد من الخيارات في سوق 
االنتقاالت الصيفية للتعاقد مع مهاجم، إال أنه ال يفكر في الوقت الحالي في 

التعاقد مع رأس حربة، إال في حال رحيل بنزيمة.
وتضم القائمة أسماء مميزة وظهرت بقوة املوسم املاضي، مثل ألفارو موراتا 
العب الريال السابق، والذي تألق وقاد يوفنتوس املوسم املاضي للتأهل إلى 
نهائي دوري أبطال أوروبا، وذلك باإلضافة إلى هداف الفريق الدائم األرجنتيني 

سرخيو أجويرو.
يأتي ضمن الخيارات املتاحة أمام الفريق امللكي كل من فيرناندو يورنتي الذي 
إلى بورخا مايورال  اليوفي، وذلــك باإلضافة  البدالء في  أصبح أسير مقاعد 
الذي يبلغ من العمر 18 عاما وتألق مع الفريق الرديف للريال، وحصد لقب 

هداف كأس األمم األوروبية تحت 19 عاما.

بنزيمة واألرسنال

مجرّد رأي
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أحرز اإليطالي سيموني روفيني والبرازيلية 
مــارســيــا كــونــيــا ذهــبــيــة ســبــاق 25 كــلــم في 
املياه املفتوحة، ضمن بطولة العالم للسباحة 
املقامة في مدينة قازان الروسية حتى 9 آب/ 

أغسطس.
فــي فــئــة الـــرجـــال، قــطــع روفــيــنــي املــســافــة في 
عــلــى  وتــــقــــدم  ســــاعــــات،  )7ر10ر53ر4(  ــــن  زمـ
س(،  )1ر15ر53ر4  مــايــر  ألــيــكــس  األمـــيـــركـــي 
وكانت البرونزية من نصيب اإليطالي ماتيو 
املنافسة  وكــانــت  س(.  )0ر38ر53ر4  فــــورالن 
أشد في سباق 25 كيلومترًا للرجال، إذ تفوق 
األميركي  على  روفيني  سيموني  اإليــطــالــي 

أليكس ماير في األمتار األخيرة.
وقــال روفيني »األمطار لم تمثل عائقًا. فزت 
الــذهــبــيــة وهـــذا يعني أن الطقس  بــاملــيــدالــيــة 
يــرام«. وطلب السباح اإليطالي  كــان على ما 
من على منصة التتويج الزواج من صديقته 

التي كانت في املدرجات.
وقــبــل عــامــن فـــي بــرشــلــونــة أصــبــح األملــانــي 
تــومــاس لــورتــس أول ســبــاح يــفــوز بميدالية 

ذهبية في كل منافسات املياه املفتوحة.
ــار املــاضــي أفسح  لــكــن اعــتــزالــه فــي مــايــو/ أيـ
املــجــال أمــام بطل جــديــد، بعد سيطرته على 
جميع سباقات املسافات الطويلة وحصوله 

عــلــى 12 مــيــدالــيــة ذهــبــيــة فــي بــطــولــة الــعــالــم. 
ولــــدى الـــســـيـــدات، أنــهــت كــونــيــا املــســافــة في 
في  آمالها  لتعزز  ســاعــات،  3ر47ر13ر5  زمــن 
الــحــصــول عــلــى مــيــدالــيــة ذهــبــيــة أوملــبــيــة في 
بادها بــدورة ريو العام القادم، وحلت أمام 
فيما  س(،  )6ر07ر15ر5  أوالش  آنـــا  املــجــريــة 
اكــتــفــت األملــانــيــة أنــغــيــا مــــاورر بــالــبــرونــزيــة 
التاسعة  امليدالية  محرزة  س(،  )6ر07ر15ر5 

في هذا السباق.
كونيا )23 عامًا( أحرزت امليدالية البرونزية 
ــبــــوع  ــرات األســ ــتـ ــومـ ــلـ ــيـ ــرة كـ ــاق عــــشــ ــبــ ــــي ســ فـ
املـــاضـــي، وتــنــافــســت بــطــلــة الــعــالــم 2011 مع 
املــجــريــة آنـــا أوالش الــتــي أنــهــت الــســبــاق في 
ثــانــيــة،  و13.4  دقــيــقــة  و14  ــات  ــاعـ سـ خــمــس 
لــتــفــوز بــاملــيــدالــيــة الــفــضــيــة، لــكــنــهــا تــفــوقــت 
بـــوضـــوح فـــي الــلــفــة األخــــيــــرة، بــيــنــمــا جـــاءت 

األملـــانـــيـــة أنــغــيــا مـــــاورر فـــي املـــركـــز الــثــالــث. 
ــام مـــن دورة األلــعــاب  وقـــالـــت كــونــيــا »قــبــل عـ
األوملبية تمنحني نتائج بطولة العالم دفعة 

قوية للتدريب أكثر وأكثر«.
الكومبينية  بلقب  روسيا  منتخب  واحتفظ 
لــلــســبــاحــة اإليـــقـــاعـــيـــة لـــلـــمـــرة الـــثـــالـــثـــة عــلــى 
وتقّدم  نقطة،  3000ر98  نال  أن  بعد  التوالي، 
نــقــطــة(،  )2000ر96  الــصــيــنــي  نـــظـــيـــره  عـــلـــى 
وذهــبــت الــبــرونــزيــة إلـــى الــيــابــان )8000ر93 

نقطة(.
وأضافت الصن الذهبية السابعة في الغطس 
ــاو من  إلـــى رصــيــدهــا بــواســطــة شـــي تــيــنــغ مـ
منصة ثاثة أمتار للسيدات، بعد أن جمعت 
مــواطــنــتــهــا  عــلــى  مــتــقــدمــة  نــقــطــة،  )55ر383( 
تانيا  اإليــطــالــيــة  ونــالــت  )45ر377(،  زي  هــي 
وكانت  نقطة(.  )15ر356  البرونزية  كانياتو 
كــانــيــاتــو قــد وضــعــت حـــدًا لــحــلــم الــصــن في 
بالغطس  الخاصة  األلقاب  بجميع  التتويج 
من  الذهبية  بإحرازها  الحالية  البطولة  في 
الكورية  وحققت  واحـــد.  متر  ارتــفــاع  منصة 
الشمالية كيم كوك هيانغ مفاجأة من العيار 
الصن  من  الثانية  الذهبية  الثقيل وخطفت 
من منصة ارتفاع 10 أمتار )05ر397 نقطة(، 
ــارق أكـــثـــر مـــن ســتــع نـــقـــاط على  ــفـ مــتــقــدمــة بـ
ــر حظًا  ــ الــصــيــنــيــة ريـــن كــيــان املــرشــحــة األوفـ

العتاء منصة التتويج )00ر388 نقطة(.
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املصنفة  بــيــريــرا  تيليانا  الــبــرازيــلــيــة  أحـــرزت 
رابـــعـــة الــلــقــب الــثــانــي فـــي مــســيــرتــهــا، عندما 
ــــت بـــطـــلـــة لــــــــــدورة فـــلـــوريـــانـــوبـــولـــيـــس  ــــوجـ تـ
الــبــرازيــلــيــة الـــدولـــيـــة لـــكـــرة املـــضـــرب الــبــالــغــة 
عــلــى  بـــفـــوزهـــا  دوالر،  ألـــــف   250 جــــوائــــزهــــا 
الــثــالــثــة 6-4 و4-6 و1-6  أنــيــكــا بــيــك  األملــانــيــة 
 27( بيريرا  واحتاجت  النهائية.  املــبــاراة  فــي 
اللقب  عامًا( إلى ساعتن و37 دقيقة إلحــراز 
األول،  بعد  وفــي مسيرتها  العام  هــذا  الثاني 
حــن تــوجــت فــي دورة بــوغــوتــا فــي نيسان/

الكازاخستانية  على  بفوزها  املــاضــي  أبــريــل 
ياروسافا شفيدوفا 7-6 )7-2( و1-6.

وثــأرت بيريرا لخسارتها أمام بيك األسبوع 
النمساوية،  غاشتاين  بــاد  دورة  في  املاضي 
وحــقــقــت فـــوزهـــا الــثــانــي عــلــى األملـــانـــيـــة بعد 

األول في دورة للهواة عام 2011.
ــراز  ــ مــــن جـــانـــبـــهـــا، فــشــلــت بـــيـــك )21( فــــي إحـ
لقبها الثاني بعد تتويجها في لوكسمبورغ 
بربورا  التشيكية  على حساب  املاضي  العام 
زاهافوفا 6-2 و6-1، واكتفت بمركز الوصيفة 
للمرة الثانية بعد سقوطها في لوكسمبورغ 
كــارولــن  الدنماركية  أمـــام  بــالــذات عــام 2013 

فوزنياكي 2-6 و6-2. 

تيم في نهائي »غشتاد«
صـــعـــد الـــنـــمـــســـاوي دومـــيـــنـــيـــك تـــيـــم املــصــنــف 
الــثــالــث إلـــى نــهــائــي بــطــولــة غــشــتــاد الــدولــيــة 
لــلــتــنــس لـــلـــرجـــال؛ فــفــي الــــــدور قــبــل الــنــهــائــي 
للبطولة املــقــامــة فــي ســويــســرا فـــاز تــيــم على 
الثاني  املصنف  لوبيز  فليسيانو  اإلســبــانــي 
بمجموعتن مقابل مجموعة واحــدة وبواقع 
مــاركــوس  الــقــبــرصــي  تـــأّهـــل  و3-6.  و7-6   3-6
بــغــداديــس املصنف الــخــامــس إلــى الـــدور قبل 
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السوبر  كــأس  بلقب  تــّوج فريق فولفسبورغ 
األملاني بفوزه بركات الترجيح على حساب 
بايرن ميونخ بعد تعادل الفريقن في الوقت 
األصلي بهدف ملثله. وتقّدم بايرن بهدف أول 
للهولندي آرين روبن )ق 49( لكن الدنماركي 
نــيــكــاس بــنــدتــنــر أدرك الــتــعــادل فـــي الــوقــت 
الاعب  نفس  أن يسجل  قبل   ،)89 )ق  القاتل 
اللقب  ليهدي  لفريقه،  الحاسمة  الجزاء  ركلة 

إلى جماهير ملعب فولكسفاغن آرينا.
ويــعــّد الــلــقــب هــو األول لــفــولــفــســبــورغ )بطل 
ــأس( بـــعـــد خـــســـارتـــه ســـوبـــر 2009 أمــــام  ــكــ الــ

التــفــاال  يــاري-مــاتــي  الفنلندي  احــتــفــظ 
)فولكسفاغن بولو( بصدارة منافسات 
املرحلة  فنلندا،  رالــي  من  الثاني  اليوم 
الثامنة من بطولة العالم للراليات، في 

ييفاسكيا. 
وقــطــع التــفــاال، بطل الــســبــاق فــي العام 
املاضي، مسافة املراحل 18 التي أقيمت 
في اليومن األولن البالغة 74ر292 كلم 

بزمن 6ر20ر20ر2 ساعة.
وتـــقـــدم بـــفـــارق 13 ثــانــيــة عــلــى زمــيــلــه 
ــفـــرنـــســـي  ــــق فـــولـــكـــســـفـــاغـــن الـ ــريـ ــ ــــي فـ فــ
في  العالم  بطل  اوجييه،  سيباستيان 
الــعــامــن املــاضــيــن وبــطــل رالـــي فنلندا 
عن  دقــيــقــة  28ر1  وبـــفـــارق   ،2013 ــام  عــ
)سيتروين  أوستبرغ  مــادز  النرويجي 
دي اس 3( الذي انتقل من املركز الرابع 

في اليوم األول على حساب البريطاني 
كريس ميك )سيتروين دي اس 3( الذي 
خـــرج مــن املــنــافــســة. وأكــمــل البلجيكي 
واإلستوني  )هيونداي(  نوفيل  تييري 
ــراكـــز  اوت تــــانــــاك )فـــــــورد فــيــيــســتــا( املـ

الخمسة األولى.
وكــان اوجييه قد تصّدر املرحلة األولــى 
فيما  كـــلـــم،  27ر2  ومــســافــتــهــا  الــخــاصــة 
أقــيــمــت تــســع مـــراحـــل فـــي الـــيـــوم الــثــانــي 
ملسافة 43ر158 كلم، قبل أن يعتلي التفاال 

الصدارة بعد عشر مراحل خاصة.
األول في ثماني  املركز  أوجييه  وأحــرز 
مراحل )1 و3 و4 و5 و10 و12 و13 و15(، 
والتفاال في تسع )2 و6 و8 و9 و11 و14 

و16 و17 و18(، وميك في واحدة )7(.
)فرانس برس(  

العربي الجديد

يــــــــــواصــــــــــل مــــــــســــــــؤولــــــــو عـــــــــــــدد مــــن 
الرياضات محاوالت إقحام ألعابهم 
في عالم األوملبياد كي تكون واحدة 
مـــن األلـــعـــاب املـــتـــواجـــدة فـــي أوملــبــيــاد 2020، 
بيد أن األمــر يحتاج إلــى جهد كبير ونجاح 
ــبــــارات مـــن أجــــل إقـــنـــاع املــنــظــمــن  ــتــ فـــي االخــ
واملسؤولن األوملبين للموافقة على إدراجها 

رسميًا في األوملبياد املقبل.
ــات الــــتــــي يــــأتــــي فــي  ــ ــاضـ ــ ــريـ ــ ــد هــــــذه الـ ــ ــريـ ــ وتـ
البولينغ  والسوفتبول  البيسبول  مقدمتها 
والتزحلق  والسكواش  والتسلق  والكاراتيه 
ــاب الــتــي  ــعــ ــو، وهــــي األلــ ــ ــووشـ ــ عــلــى املـــــاء والـ
تــم اخــتــيــارهــا مــن بــن قــائــمــة طــويــلــة شملت 
ــة، كــلــهــا كــانــت تــطــمــح لــانــضــمــام  ــاضـ 26 ريـ
لألوملبياد، لكن على برنامج املنافسات لتلك 
اخــتــبــارًا صعبًا،  أوال  تــواجــه  أن  الــريــاضــات 
دورة  منظمي  مواجهة  فــي  املقبل،  األســبــوع 
طوكيو األوملــبــيــة 2020. وســيــواجــه االتــحــاد 
البداية  في  والسوفتبول  للبيسبول  الدولي 
اجــتــمــاعــًا للجنة االخــتــيــار، فــي الــســابــع من 
التوالي  على  تليها  الــجــاري،  آب  أغــســطــس- 
ريــــاضــــات الــبــولــيــنــغ والـــكـــاراتـــيـــه والــتــســلــق 

والسكواش والتزحلق على املاء والووشو.
وكــــجــــزء مــــن اإلصـــــاحـــــات الــــتــــي تــــقــــدم بــهــا 
توماس باخ، رئيس اللجنة األوملبية الدولية، 
فإن بوسع من يستضيف األوملبياد، أن يضم 
ــات الــتــي  ــريـــاضـ ــن تــلــك الـ ــة أو أكـــثـــر مـ ريـــاضـ
على  للمساعدة  الــبــاد  فــي  بشعبية  تحظى 
الجماهيرية وجذب  املتابعة  تعزيز معدالت 
عـــدد أكــبــر مــن الـــرعـــاة. وتــصــب الترشيحات 
فـــي صــالــح عــــودة الــبــيــســبــول والــســوفــتــبــول 
لألوملبياد للمرة األولى منذ استضافة القارة 
اآلســـيـــويـــة لـــألوملـــبـــيـــاد الــصــيــفــيــة فــــي بــكــن 
ــال تــوشــيــرو مـــوتـــو، الــرئــيــس  عـــام 2008. وقــ
الــتــنــفــيــذي لــــدورة طــوكــيــو األوملــبــيــة »سيتم 
الطلب مــن ممثلي تلك الــريــاضــات الــرد على 
نهاية  »بــحــلــول  وأضـــاف  تفصيلية«.  أسئلة 
للجنة  توصياتنا  سنصدر  فإننا  سبتمبر 
طوكيو  »ستكون  وتابع  الــدولــيــة«.  األوملبية 
أول دورة أوملــبــيــة تــشــمــل ريـــاضـــات جــديــدة 
االهتمام بصورة  يــزداد  املنظمون،  اقترحها 

كبيرة بهذا األمر في اليابان«.

شعلة أولمبياد ريو.. في أبريل
وعلى صعيد متصل، فقد قال منظمون، إنه 
سيتم إيقاد شعلة أوملبياد ريو دي جانيرو 
أبريل/  21 باليونان في  القديمة  أوملبيا  في 
أن تتجه نحو  قبل  املقبل،  الــعــام  مــن  نيسان 
الــبــرازيــل عــقــب 12 يــومــًا. وســتــصــل الشعلة 

األوملــبــيــة إلــى الــبــرازيــل فــي الــثــالــث مــن مايو 
أيـــار لتبدأ جـــوالت داخــلــيــة هــنــاك على مــدار 
ــدرادا، مدير  100 يــوم وفقًا ملــا قاله مــاريــو أنــ
االتـــــصـــــال ألوملــــبــــيــــاد ريـــــــو، خــــــال تــقــديــمــه 
األوملبياد  االستعدادات الستضافة  تطورات 

أمام اللجنة األوملبية الدولية.
وكان منظمو دورة األلعاب كشفوا، في وقت 
سابق من الشهر الجاري، أنه سيحمل 12 ألف 
ــرور على  املـ شخص الشعلة األوملــبــيــة خــال 
500 مدينة وقــريــة، في الــوقــت، الــذي تستعد 
أميركا  فــي  أول مدينة  لكي تصبح  ريــو  فيه 

الجنوبية تستضيف األوملبياد الصيفي.
وعادة ما يتم إيقاد شعلة األوملبياد الصيفي 
أو األوملبياد الشتوي باستخدام مرآة مقعرة 

وأشعة الشمس خال مراسم في أوملبيا.
ــــدأت مـــراســـم إيـــقـــاد الــشــعــلــة األوملــبــيــة في  وبـ

ألعاب برلن 1936.
 

األولمبية الدولية تساند اليابان
أبلغ مسؤولون أوملبيون اليابان، أنها ليست 
بــحــاجــة لــاعــتــذار عــن تخليها عــن االقــتــراح 
األصــــلــــي بـــبـــنـــاء اســــتــــاد وطــــنــــي جــــديــــد فــي 
طــوكــيــو إال أنـــه يــبــدو لــزامــًا عــلــى اليابانين 
العاصمة  لتصبح  األمــــور  بــوتــيــرة  ــــراع  اإلسـ
اليابانية مستعدة الستضافة أوملبياد 2020.

ــيـــرو مـــــــوري، رئـــيـــس الــلــجــنــة  وأصـــــــدر يـــوشـ
املــنــظــمــة ألوملـــبـــيـــاد 2020 اعــــتــــذارًا، رســمــيــًا، 
الدولية عقب تخلي طوكيو  للجنة األوملبية 
عن خططها في بناء استاد أوملبي جديد في 

املدينة بسبب االرتفاع الكبير في التكاليف.
اليابان بــداًل من ذلــك نموذجًا أقل  وستشيد 
لكنه  السلطات،  موافقة  ينتظر  وهــو  تكلفة، 
لن يتم االنتهاء منه قبل أبريل/نيسان 2020 
قــبــل ثــاثــة أشــهــر فــقــط مــن انــطــاق أوملــبــيــاد 
طوكيو. وقالت اللجنة األوملبية الدولية، إنها 
أن  إال  التكلفة  بخفض  طوكيو  بقرار  ترحب 

الوقت ال يزال يمثل عاماص أساسيًا.
وقـــال تــومــاس بـــاخ، رئــيــس اللجنة األوملبية 
اللفتة. إال أننا  الدولية »نحترم وبشدة هذه 
ال نــعــتــقــد أن هـــنـــاك حـــاجـــة لـــاعـــتـــذار وذلـــك 
الــتــي دومـــًا مــا تكون  الـــظـــروف  بسبب تغير 
خـــارج نــطــاق ســيــطــرتــك«. وأضـــاف »نــريــد أن 
نبلغكم أن اللجنة األوملبية الدولية تقف إلى 
 طموحة 

ٌ
جواركم«. وكانت لدى اليابان خطط

أنها تخلت  إال  العالم  أغلى استاد في  لبناء 
عن املشروع بعد أن تجاوزت التكاليف حدود 
السيطرة، وهو ما يرجع في جانب منه إلى 
االرتـــفـــاع الــحــاد فــي تكاليف اســتــيــراد مــواد 

البناء وقلة العمالة املطلوبة لبناء استاد.
ويــبــدو أن عــامــل الــوقــت، هــو أكــثــر مــا يشغل 

طوكيو حاليًا.

للتنس  املفتوحة  أتانتا  بطولة  في  النهائي 
للرجال. ففي دور الثمانية للبطولة املقامة في 
والية جورجيا األميركية فاز بغدادتيس على 
الثاني  املصنف  بوسبيسيل  فاسيك  الكندي 
بمجموعتن متتاليتن وبواقع 6-4 و7-6. كما 
تغلب جيل مولر العب لوكسمبورغ واملصنف 
و1-6.    5-7 سويدا  جو  الياباني  على  السابع 
وبــلــغ األمــيــركــي جـــون ايــســنــر املــصــنــف األول 

فــيــردر بــريــمــن، بينما تــتــكــرس عــقــدة بــايــرن 
بخسارته  البوندسليغا  بطل  »غـــوارديـــوال« 

اللقب للعام الثالث على التوالي.
وفــشــل بــايــرن فــي إحـــراز اللقب الخامس في 
و2010  و1990   1987 أعــــــوام  بــعــد  تـــاريـــخـــه 
و2012 ليواصل بروسيا دورتموند االنفراد 
بــالــرقــم القياسي فــي عــدد مـــرات الــفــوز بهذا 
الــلــقــب )5 ألـــقـــاب(، كـــان آخـــرهـــا فـــي الــعــامــن 

املاضين أمام الفريق البافاري.
وأحـــرز بــاريــس ســان جيرمان، بطل الــدوري 
)كأس  السوبر  الكأس  الــقــدم،  لكرة  الفرنسي 
االبطال( إثر فوزه على وصيفه ليون 2-صفر 

على استاد سابوتو في مونتريال.

الــــدور قــبــل الــنــهــائــي بــفــوزه عــلــى ريـــكـــارداس 
بيرانكيس العب ليتوانيا 7-6 و4-6.

بطولة باكو للتنس
والروسية  تيغ  باتريشيا  الرومانية  تتواجه 
مارغريتا غاسباريان في نهائي بطولة باكو 
للتنس املقامة في أذربيجان، بعد أن تغلبتا 
بافليوتشنكوفا  أناستاسيا  الــروســيــة  على 
واإليطالية كارين كناب. وتأتي هذه النتيجة 
عكس كل التوقعات، فقد فاجأت تيغ الجميع 
األولـــى  املــرشــحــة  بافليوتشنكوفا،  ــــت  وأزاحـ
للقب، بعد أن فازت عليها بواقع 6-3 و6-2 في 

مباراة استمرت ساعة و20 دقيقة.
ــبــــاريــــان عــلــى  ــا، تــغــلــبــت غــــاســ ــبـــهـ ــانـ ــن جـ ــ ومــ
مقابل  بمجموعتن  الثانية،  املصنفة  كناب، 

مجموعة واحدة بواقع 6-3 و5-7 و3-6.

وحسم بــاريــس ســان جيرمان الــفــوز فــي أقل 
مــن 20 دقــيــقــة بــعــدمــا افــتــتــح املــدافــع الــدولــي 
ــــذي ضــمــه فــريــق  الـــعـــاجـــي ســـيـــرج أوريــــيــــه الـ
العاصمة بشكل نهائي بعد إعارة من تولوز، 
الــتــســجــيــل مـــن مــتــابــعــة رأســـيـــة لــكــرة نفذها 
الــبــرازيــلــي لـــوكـــاس مــــورا وهـــّيـــأهـــا مــواطــنــه 

دافيد لويز )11(.
وأضـــاف األوروغـــوايـــانـــي إديــنــســون كافاني 
ــرة ارتـــــــدت إلـــيـــه بــعــد  ــ ــانـــي مــــن كـ ــثـ ــهــــدف الـ الــ
ــه الـــــســـــويـــــدي زالتـــــــان  ــلــ ــيــ ــن زمــ ــ ــــدة مــ ــديـ ــ ــــسـ تـ
النتيجة  تتبدل  ولــم   .)17( إبراهيموفيتش 
من محاوالت  الرغم  على  الثاني  الشوط  في 

الطرفن املتكررة.

مونديال السباحة
اإليطالي روفيني والبرازيلية كونيا يخطفان الذهب

بيريرا تتّوج بلقب دورة »فلوريانوبوليس« للتنس سوبر فولفسبورغ وسان جيرمان

التفاال يحتفظ 
بصدارة رالي فنلندا

تيليانا بيريرا ثأرت 
لخسارتها في 

دورة النمسا

3031
رياضة

ياتس يفوز بسباق سيباستيان للدراجات 
حقق البريطاني الصاعد آدم ياتس أكبر انتصار في مشواره، بعد فوزه 
بسباق سان سيباستيان للدراجات. وابتعد ياتس متسابق اوريكا جرين 
األخــيــر، قبل سبعة كيلومترات من  املرتفع  املنافسن في  باقي  ايــدج عن 

نهاية السباق الذي أقيم على مدار يوم واحد في اسبانيا.

سان لورنزو يتقاسم صدارة األرجنتين مع بوكا
تغلب فريق سان لورنزو على 
خــيــمــنــاســيــا ال بــــاتــــا بــهــدف 
ــد لــــــصــــــدارة  ــعــ ــيــــصــ نــــظــــيــــف لــ
الدوري األرجنتيني لكرة القدم 
مناصفة مــع بــوكــا جــونــيــورز. 
ــذا الـــشـــكـــل يـــتـــقـــاســـم ســـان  ــهــ بــ
لـــورنـــزو صـــــدارة الــبــطــولــة مع 
استقبل  الذي  بوكا جونيورز، 
منافسه أونيون بنفس الجولة 
الـ19 على ملعب ال بومبونيرا.

فوز سهل لسيلتيك على روس كاونتي
بدأ سيلتيك حملة الدفاع عن لقب الدوري االسكتلندي املمتاز لكرة القدم 
وامتلك سيلتيك  املــوســم.  افتتاح  في  كاونتي  2-0 على روس  بفوز سهل 
الساعي للقبه الخامس على التوالي زمام األمور في البداية، لكنه تماسك 

أمام محاوالت كاونتي لتعديل النتيجة.

نوريتش يضم كين حارس بالكبيرن روفرز 
تعاقد نوريتش سيتي الصاعد حديثا إلى الدوري اإلنجليزي املمتاز لكرة 
القدم مع جيك كن حارس مرمى باكبيرن روفرز، ليعزز خياراته في هذا 
املركز. ووقع الاعب البالغ عمره 24 عاما عقدا ملدة موسمن ليكون بديا 
للحارسن األساسين جون رودي وديكان رود، وقال اليكس نيل مدرب 

نوريتش ملوقع النادي على االنترنت »جيك هو الحارس القادم للفريق«.

ليون ينفرد في صدارة الدوري المكسيكي
ــلـــى  ــب فـــــــريـــــــق لـــــــيـــــــون عـ ــ ــلـ ــ ــغـ ــ تـ
ــروز بــــأربــــعــــة أهـــــــداف  ــ ــراكــ ــ ــيــ ــ فــ
لواحد، لينفرد بصدارة مرحلة 
ذهــاب الــدوري املكسيكي لكرة 
بــعــد   )2015 ــــورا  ــرتــ ــ )أبــ ــقــــدم  الــ
مـــرور جــولــتــن، وذلـــك برصيد 
ست نقاط. وشهد اللقاء إثارة 
ــان شــوطــه  ــ مـــنـــذ انـــطـــاقـــتـــه وكــ

الثاني من جانب واحد، حيث سيطر ليون على الكرة ولم يمنح منافسه 
أي فرصة للعودة في املباراة، ليتجمد رصيد فيراكروز عند ثاث نقاط.

ريفر يفتقد لجهود 
مامانا قبل نهائي ليبرتادوريس

بنهائي كأس  العودة  مباراة  قبل  لعائق جديد  بليت  ريفر  فريق  تعرض 
ليبرتادوريس لكرة القدم أمام تيجريس املكسيكي، بإصابة العبه الشاب 
ايمانويل مامانا، الذي كانت فرصه كبيرة للمشاركة أساسيا في املباراة 
التي ستقام الخميس املقبل. وتعرض الظهير إلصابة عضلية خال مران 
الــفــريــق، واستبعد مــن شغل هــذا املــركــز الـــذي كــان قــد تــركــه لــه جابرييل 
ميركادو، الذي تلقى اإلنذار الثاني في مونتيري بلقاء الذهاب، ولم يتمكن 

من خوض املباراة الحاسمة.

أخبار مختصرة

تقرير

»افتقدنا اللمسة األخيرة، استطاع حارسهم التصدي لفرصتني أو ثالث في 
إحــراز هــدف. ولكننا ركضنا وقاتلنا  الثاني، وكــان ما ينقصنا هو  الشوط 

وستأتي األهداف بمرور الوقت«.
كوكي )العب وسط أتلتيكو مدريد اإلسباني(

¶  ¶  ¶
الــفــريــق يلعب بشكل مباشر  أمـــام برشلونة أصــبــح  فــالــكــاو  »بــعــد مــشــاركــة 
وبصورة أفضل. نجحنا في تقارب الخطوط واللعب في نصف ملعب املنافس. 

واحتفظ فالكاو بالكرة بطريقة جيدة«.
جوزية مورينيو )املدير الفني لفريق تشيلسي اإلنجليزي(

¶  ¶  ¶
»نــعــرف أن الفريق بــمــقــدوره التحّسن مــع وجــود فييتو وكــوريــا وأولــيــفــر أو 
فهذه  موهبتهم.  أبــدًا  يفقدوا  لن  ولكنهم  تكتيكيًا،  التطور  عليهم  كاراسكو. 

املوهبة هي التي نحتاجها لحسم املباريات«.
دييغو سيميوني )املدير الفني ألتلتيكو مدريد اإلسباني(

¶  ¶  ¶
أن هناك حاجة لالعتذار على  نعتقد  أننا ال  إال  اللفتة.  هــذه  »نحترم وبشدة 
تغيير اليابان لخطط بناء ملعب طوكيو، وذلك بسبب تغّير الظروف التي تكون 

دومًا خارج نطاق سيطرتك«.
توماس باخ )رئيس اللجنة األوملبية الدولية(

¶  ¶  ¶
»لقد تحدثت مع املدرب وقال لي إنه يثق بي وإن هذا العام سيتاح أمامي مزيد 

من الفرص في وسط امللعب مع رحيل تشافي هيرنانديز«.
سيرجي روبرتو )العب وسط برشلونة اإلسباني(

¶  ¶  ¶
كوبا  بعد  للغاية  بنفسه بصورة جيدة  اعتنى  جــدًا،  بحالة جيدة  أوتاميندي 
أميركا، وهو بحالة بدنية ممتازة، ومندمج بشكل جيد، وسيكون مهمًا كثيرًا 

بالنسبة لنا املوسم املقبل«.
نونو اسبيريتو سانتو )املدير الفني لفالنسيا اإلسباني(

¶  ¶  ¶
»فـــي إســبــانــيــا انــتــهــت حقبتي بــالــفــوز بــكــل مــا أمــكــن الــتــتــويــج بـــه. أبــحــث عن 
إنني سعيد  ذلــك.  لي  يقدم  أن  يمكنه  فيورنتينا  أن  وأعتقد  جديدة  تحديات 

لوجودي هنا«.
ماريو سواريز )العب وسط فلورنتينا اإليطالي(

¶  ¶  ¶
»اللعب كقلب دفاع جديد علّي تمامًا، أفكر في الفريق دائمًا، لم ألعب في ذلك 
املركز مطلقًا، املدرب أعطاني بعض التعليمات، وشرح لي بعض التحركات، ال 

أكثر. إنه أمر صعب ألنه مركز آخر، ولكنني هنا أللعب، واألهم هو الفريق«.
إنزو بيريز )العب فالنسيا اإلسباني(

روفيني: األمطار لم 
تمثّل عائقًا. فزت وهذا 

يعني أن الطقس كان 
على ما يرام

تقف العديد من الرياضات التي تحظى بشعبية جارفة في العديد من دول العالم أمام طابور الوقوف من أجل 
إمكانية أخذ الموافقة للدخول الى عالم األلعاب األولمبية بدءًا من أولمبياد طوكيو 2020

األلعاب األولمبية
رياضات جديدة تطمح  لدخول »األولمبياد«

قالوا

إكسبرسو صباحي

)Getty(البيسبول مرشحة بقوة للدخول في عالم األولمبياد

البرازيلية بيريرا حسمت اللقب واستغلّت عامل األرض والجمهور )فرانس برس(

)Getty( المتسابق التفاال يمضي بثقة في رالي بالده

)Getty( سيموني روفيني يتوّسط األميركي ماير واإليطالي فورالن

إدينسون 
كافاني خالل 
اللقاء )جون 
)Getty /كاتوف
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الساحة الكبرى
سوق العرب الذي تحول إلى مركز لالحتفاالت الرسمية في مدريد

حنين عتيق

مـــعـــنـــاه  مـــــا  مــــــايــــــور« أو  »بـــــاثـــــا 
وهي  الــكــبــرى،  الــســاحــة  بالعربية 
فعا ساحة كبيرة في قلب مدريد، 
لها تسع بــوابــات تــقــول لــك تــعــال إلــي أيها 
الزائر، فأنا صدري واسع يسع الكثيرين مع 
أفراحهم ودهشتهم مع لوحاتهم وألوانهم 
ــتـــي ال تـــجـــف. لــلــســاحــة شـــكـــل مــســتــطــيــل  الـ
ــازل مـــتـــاصـــقـــة مــنــســجــمــة  ــ ــنـ ــ ــه مـ ــ تـــحـــيـــط بـ
اللون  يعطيها  والــــروح.  اإليــقــاع  نفس  لها 
األحـــمـــر ســحــرًا وخــصــوصــيــة ال يــتــكــرران، 
تشعر حني تدخلها أنك تدخل فترة محددة 
من التاريخ، وتشعر أنك سكنت وعشت تلك 
الفترة. كل األبنية فيها مبنية على الطراز 

)Getty(  للساحة اليوم حضور أوروبي فريد

الــكــاســيــكــي الــحــديــث، إذ يــاقــيــك فــي هــذه  
الساحة مائة وستة وثاثني منزاًل، تحتوي 
تطل  شرفة  وثاثني  وسبع  أربعمائة  على 

على الحياة. 
يــتــربــع الـــتـــاج املــلــكــي اإلســبــانــي فـــوق أحــد 
واجــهــاتــهــا وتــحــتــه بــني كــل نــافــذة وأخـــرى 
تباغتك لوحات مذهلة الدقة والجمال، كل 
لوحة هي تحفة ستقف كثيرًا أمامها  قبل 

أن تسحبك لوحة أخرى نحوها.  
تــتــســع هــــذه الــســاحــة ألكــثــر مـــن مــائــة ألــف 
العرب  كــان  استخدمها  مــن  وأول  شخص، 
إذ كانت  األنــدلــســي إلسبانيا  الحكم  أثــنــاء 
أنـــواع منتجاتهم  لــعــرض كــل  ســوقــا كبيرًا 
وبعدها في عام 1617 أكمل إنشاء الساحة 
واستخدمت  وعــادت  الحالي،  شكلها  على 

مــكــانــا لــعــمــلــيــات اإلعـــــدام الــتــي ال تنساها 
ذلك أصبحت ساحة  لكنها بعد  شرفاتها، 
ملــصــارعــة الــثــيــران الــشــهــيــرة فــي إســبــانــيــا، 
ــا فـــيـــهـــا املـــصـــارعـــون  ــ ــلـــة زهــ ولـــفـــتـــرة طـــويـ
ت الثيران املسكينة الجريحة 

ّ
بأنفسهم، وأن

فيها.

جذور عربية
الــحــضــور الــعــربــي قــديــم فـــي الــســاحــة قــدم 
وجـــودهـــم فـــي مــــدريــــد،  لــغــايــة عــــام 1085، 
الرابع  ألفونسو  امللك  عندما سيطر عليها 
مــلــك قــشــتــالــة أثـــنـــاء زحـــفـــه إلــــى طــلــيــطــلــة، 
املسلمني  سكانها  مــن  العديد  ترحيل  وتــم 
ـــود وتــــحــــويــــل مـــســـجـــدهـــا كــنــيــســة.  ـــهـ ــيـ والــ
حوصرت املدينة مجددا في عام 1109 من 

قبل قوات املرابطني، بقيادة علي بن يوسف 
االستياء  في  فشلوا  أنهم  إال  تاشفني،  بن 

عليها.
وأخــــــذت مـــدريـــد لــقــب مــديــنــة ســنــة 1123، 
وظلت أسوارها إلى غاية اليوم شاهدا على 
الـــوجـــود الــعــربــي اإلســـامـــي فــي إســبــانــيــا، 

حيث كانوا أول من بناها. 
وفي 1329 اجتمع الكورتيس دي كاستييا، 
أول جــمــعــيــة وطــنــيــة )بـــرملـــان( فـــي مــدريــد، 
مع  الرابع.  فرناندو  للملك  املشورة  لتقديم 
ــدأت املــديــنــة  إنـــشـــاء الــبــرملــان فـــي مـــدريـــد، بــ
ــتـــى تــلــك  ــمـــو بــــصــــورة ســــريــــعــــة. حـ ــنـ فــــي الـ
بالكامل عام  األندلس  الفترة وقبل سقوط 
في  العرب واملسلمون يعيشون  1492، ظل 
املـــديـــنـــة، ولـــكـــن بـــأعـــداد مــــحــــدودة، فــقــد تم 
بعدها طردهم من املدينة في أواخــر القرن 

الخامس عشر.

قبلة السياح 
أما اآلن فهي قبلة ألكثر من خمسني مليون 
ســـائـــح يـــدخـــلـــون إســبــانــيــا ســـنـــويـــا، وهــي 
أجــمــل مــكــان إلقــامــة االحــتــفــاالت الرسمية 
إلى  التي تعيدك  الفنية  املــعــارض  وإلقــامــة 
نفسك عند كــل لــوحــة. تقع »بــاثــا مــايــور« 
جـــنـــوب ســـاحـــة »بــــويــــرتــــا ديـــــل ســــــول« أو 
ســاحــة الــشــمــس فــي وســـط مــدريــد، وعليك 
أن تمر مــن إحـــدى بــوابــاتــهــا الــتــي يعلوها 
نقوش حجرية ورسوم ملائكة تحرس هذه 
البوابة، لذا سيكون عليك أيضا أن تحني 

روحك كي تدخلها. 
لــــبــــوابــــاتــــهــــا حـــــضـــــور بـــــــوابـــــــات دمــــشــــق، 
بالساحة  تحيط  الــتــي  الضيقة  ولــلــحــارات 
 للساحة 

ّ
نبض حــارات الشام القديمة، لكن

حــضــورًا أوروبــيــا فــريــدًا، تجتمع فيها في 
الفرق  والجميل  املشمس  إسبانيا  صيف 
املوسيقية من كل أنحاء العالم، لتعزف ما 
نقله اإلنسان من روحه على اآلالت، ويقف 
الــثــالــث  فيليب  للملك  تــمــثــال  فــي وســطــهــا 
الساحة  لتاريخ  أمينا  على جــواده حارسا 

وطعم الحياة فيها.

سوق شعبية 
في كل أسبوع يقام في هذه الساحة سوق 
شــعــبــي، يعيد صـــوت الــبــاعــة الــقــديــم، حني 
العرب يفرشون بضاعتهم، هنا يزور  كان 
هذا السوق عدد كبير من سكان مدريد ومن 
السياح، ويقدم فيه كل ما يخطر على البال 
وبأسعار  يدوية  ومصنوعات  مابس  من 

منافسة وبطرق تقديم ذكية.
ــك أيـــضـــا أن تــلــقــي  ــد لــ حــــني تـــــزورهـــــا، ال بــ
السام على مخبز كاسا ديا بندرياكوته، 
وهو من أقدم مخابز العالم أنشئ على يد 
املــعــمــاري ديــيــغــو ســيــلــيــرو فــي عـــام 1581، 
ا كبيرا مــنــه، لكنه  وقــد أكــلــت الــنــيــران جـــزء
أعيد ورمم ليأخذ شكله الحالي الرائع في 
عام 1992، ولتبقى رائحة الخبز فيه تحمل 
رائحة األيدي التي زرعت القمح وحصدته، 

 على قوة إيقاع الحياة.
ً
ليبقى دليا

تنتشر فيها اآلن املقاهي والطاوالت، والتي 
تقول لك اجلس قليا في هذا الجمال، وخذ 
إلفة وود  استراحة من دهشة ومتعة ومن 
ليعيد  واتــرك مامحك  بالشمس،  طافحني 

لك أحد الرسامني هنا رسمها من جديد.

»بالثا مايور« أو 
الساحة الكبرى، تقع 
في قلب مدريد، لها 9 
بوابات، ويحيط بها 

 تطل منها 
ً
136 منزال

437 شرفة

■ ■ ■
تتسع الساحة ألكثر 

من 100 ألف شخص، 
أول من استخدمها 
العرب زمن األندلس، 
وفي عام 1617 أكمل 
اإلسبان إنشاءها على 

شكلها الحالي

■ ■ ■
تضم الساحة واحدًا 

من أقدم املخابز، 
والذي بني عام 1581، 
لكنه تعّرض للحريق 
فظل مغلقًا إلى أن 

أعيد افتتاحه في عام 
1992

باختصار

»بالثا مايور« أو الساحة الكبرى، شاهد على آخر عصر العرب في قلب العاصمة مدريد، تحولت من سوق إلى ساحة لإلعدام. 
بوابة لمرحلة من التاريخ، صارت اليوم مقصدًا سياحيًا عالميًا

هوامش

أمجد ناصر

اللغة  الكثير عن  أعــرف  باللغويات، وال  لست مختصا 
العبرية، لكني أعرف أنها تملك جذورًا مع العربية، حتى 
إن إسرائيل ولفنسون، تلميذ طه حسني وأحد املهتمني 
مشتقتان  والعبرية  العربية  أن  يرى  السامية،  باللغات 
ــَر«، أي جــاز، تــحــّرك، فــي اتجاه  ــَب مــن الفعل الثالثي »َع
معني. ويذهب ولفنسون إلى حد القول إن »َعَرَب« هي 
اليوم  أن لغة إسرائيل  الرغم من  مقلوب »َعَبر«. وعلى 
ليست العبرية القديمة )لغة التوراة(، إال أن هناك ما بقي 
منها، بعدما دخل عليها خليط من العربية واليديشية 

واإلنكليزية واألملانية. 
هناك كلمة استوقفتني في قراءتي عن الهولوكوست، 
تستدعيها، اليوم، واقعة حرق الطفل الفلسطيني، علي 
كلمة  يستخدمون  اإلسرائيليني  أن  الحظت  دوابــشــة. 
»شواه« نظيرًا عبريًا ملصطلح »هولوكوست«. فاألخير 
»الــحــرق  تعنيان  بــاألحــرى،  كلمتان  أو  يــونــانــيــة،  كلمة 
إلى  اإلغريقية،  بمرجعيته  املصطلح،  ويحيل  الكامل«. 
م فيها حيوان داجن للحرق  نوع من األضحية التي يقدَّ
على وقع صلوات وترانيم، بجانب مذبح اإلله الذي ُيراد 
التقرب إليه. ويبدو أن املصطلحني مستخدمان، جنبًا 

إلى جنب، في لغة الكتابة والحياة اليومية في إسرائيل. 
أقــصــد »شــــواه« و«هــولــوكــوســت« الــتــي صـــارت تشير، 
أينما قيلت، وفي أي سياق ثقافي، إلى جريمة اإلبادة 
الجماعية الــتــي قــامــت بــهــا الــقــوات الــنــازيــة ضــد يهود 
أملانيا وأوروبا الشرقية، إضافة إلى أعراق أخرى، منها 
اليوناني  جــذره  عن  املصطلح  هــذا  انقطع  فقد  الغجر. 
الـــقـــديـــم، لـــفـــرط اســتــخــدامــه فـــي الــســيــاســة والــســيــنــمــا 
الغربيني، وصار حكرًا على تلك الجريمة، فإن تعداها 

إلى غيرها، فمن موقع مرجعيته تلك.
ــزة الــتــي  ــــروب إســـرائـــيـــل عــلــى غــ ــدة مـــن حـ ــ وفــــي واحــ
القطاع  د وزير إسرائيلي ذلك  يصعب حصرها، توعَّ
، بـــ »شـــــواه«، أي بــمــا قــامــت بــه قــوات 

ً
ــال املــنــكــوب، أصــ

هتلر ضد اليهود. كانت تلك املــرة األولــى، ربما، التي 
تستخدم فيها هذه الكلمة، املحتكرة من اليهود، حيال 
انــدرجــت  يهودية مسجلة،  مــاركــة  فهي  الــيــهــود.  غير 
ــالـــي واقـــتـــصـــادي  تــحــتــهــا أفــــــالم وروايـــــــــات ودعــــــم مـ
ذرف حتى اليوم. »الشواه« 

ُ
وتعاطف ودموع ال تزال ت

)يقابله الشي والحرق في العربية( الذي توعد به ذلك 
مراحل،  على  غــزة حصل،  قطاع  اإلسرائيلي  الــوزيــر 
وآثاره باقية في أحياء بأكملها خاوية على عروشها. 
الجيش  بنيران  قتلى  األطــفــال  غــزة، سقط مئات  فــي 

ــرق الــرضــيــع علي  اإلســـرائـــيـــلـــي، غــيــر أن جــريــمــة حــ
لوحشية صنيعها  تقف في صــف، وحدها،  دوابشة 
طبيعي  امــتــداد  وهــو  االستيطاني،  فالوحش  الفائقة. 
لالحتالل نفسه، مهما حاولوا أن يباعدوا بينهما، ال 
يرى فيه القيمة البشرية التي ال قيمة أعلى منها في 
الوجود. ألن الوحش االستيطاني، املصطفى، املختار، 
في اعتباره وخرافاته بالطبع، ال يصدر من املرجعيات 
ر 

َّ
العادية التي نصدر منها، نحن البشر الذين لم نبش

بــشــيء ســـوى بــالــقــدر اإلنــســانــي الــصــعــب. عــن عمد 
 منزل ذوي علي دوابشة على 

َ
حـــِرق

ُ
أ وسابق تصّور 

ت به النيران، والفاعلون يعلمون أن أهله  من فيه. شبَّ

في داخله. فمن هم أهــل هــذا املنزل البسيط في نظر 
الوحش االستيطاني الذي يغرف من خرافات التاريخ 
أيــديــولــوجــيــا  ق فــي عنصريتها عــلــى  تــتــفــوَّ مــفــاهــيــم، 
أو أجــدادهــم، ضحية  آبــاؤهــم،  الذين كــان  العنصريني 
بأسانيد  الــحــيــاة،  وحـــدك  أنـــت  تستحق  فعندما  لــهــا. 
الحق،  هــذا  د  يتبدَّ الجبني،  لعنصريتها  يندى  خرافية 
تلقائيًا، عن »اآلخرين« أو »األغــيــار«، أو »األمــم«. وقد 
قال مناحيم بيغن، عندما »وصل إليه« خبر مجزرة 
صبرا وشاتيال: غوييم )أي أغيار( قتلوا غوييم، فما 

شأننا نحن؟
 عــلــي دوابـــشـــة حــرقــًا ال ُيــحــاســب عــلــيــه مرتكبه، 

ُ
قــتــل

ــّيـــًا«، حــســبــمــا جـــاء فـــي كـــتـــاٍب أثــــار ضــجــة في  »شـــرعـ
إسرائيل، عندما نشر قبل بضع سنني، وهو »تواره ها 
رابايان،  الكتاب، وهما  فمؤلفا  التوراة(  ملك  )أي  ملك« 
يقوالن فيه إن »قتل أطفال )غير يهود( أمر مشروع، إذا 
كان واضحا أنهم سيؤذوننا عندما يكبرون«. ويقوالن: 
»قتل األطفال الرضع ليس لكونهم أشــرارًا. ولكن، ألنَّ 
هناك حاجة عامة لالنتقام من الشعب الشرير، وقتل 

ع يشبع هذه الحاجة«!
َّ

الرض
يــذكــر أن الــكــتــاب، املــذهــل فــي جــنــونــه الــعــنــصــري، أعــدَّ 

 توراتيًا لجنود إسرائيل في امليدان. 
ً
ليكون دليال

علي دوابشة ابن »األغيار«

وأخيرًا

الوحش االستيطاني، امتداد 
طبيعي لالحتالل، مهما حاولوا 

أن يباعدوا بينهما
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