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باريس ــ العربي الجديد

اســتــبــق الــرئــيــس الــفــرنــســي إيــمــانــويــل مــاكــرون، 
الليبية، في ضاحية سال سان  لقاءاته  سلسلة 
جديدة،  طريق  خريطة  بــإعــان  الباريسية،  كلو 
يخشى كثيرون أن تكون مجرد حبر على ورق، 
على  االتفاق  لناحية  الكثيرة  السوابق  إلى  نظرًا 
مبادئ ال يتّم تنفيذها. وقبل أن يفتتح ماكرون، 
أمس الثاثاء، اجتماعاته مع كل من رئيس وزراء 
حكومة الوفاق، املعترف بها دوليًا، فائز السراج، 
وقائد قوات برملان طبرق، خليفة حفتر، املدعوم 

املبعوث  بوجود  واإلمـــارات،  من مصر وفرنسا 
التقى  ليبيا، غسان سامة؛  إلــى  الجديد  الدولي 
ني الليبيني، 

َ
ماكرون بشكل منفصل مع املسؤول

واتفقوا على إعان مشترك شبيه بما تم االتفاق 
عليه في اتفاق الصخيرات )2015( وبعدها في 

لقاءات أبوظبي والقاهرة. 
مناخ  »خلق  على  الباريسية  املحادثات  وتركزت 
عن  املقبل«، فضا  الــعــام  انتخابات  لعقد  مــؤات 
قضايا أمنية وعسكرية واحترام حقوق اإلنسان 
بيان  في  جــاء  ما  االقتصادية، بحسب  والتنمية 
لــلــرئــاســة الــفــرنــســيــة. وتــنــص مـــســـودة اإلعــــان 

ــتـــي شــــــارك فــــي صــيــاغــتــهــا وزيــــر  املـــشـــتـــرك، الـ
الــخــارجــيــة الــفــرنــســي جـــان إيـــف لـــودريـــان، الــذي 
يجاهر بدعمه حفتر، على عشرة بنود تبدأ بتعهد 
الــســراج وحفتر بــوقــف إطـــاق الــنــار واالعــتــراف 
بأن الحل في ليبيا سياسي ال عسكريًا، وموافقة 
على تنظيم انتخابات تشريعية ورئاسية في عام 
الرئاسة الفرنسية فإن خريطة  2018. وبحسب 
ــنــار يستثني  ال وقــفــًا إلطــــاق  الــطــريــق تتضمن 
نقلته  ما  بحسب  اإلساميني«  املتطرفني  »قتال 
وكالة »أسوشييتد برس« األميركية. ونقل بيان 
اإللــيــزيــه عـــن حــفــتــر والـــســـراج الــتــزامــهــمــا وقــف 

إطــاق الــنــار وإجـــراء انتخابات عامة فــي »أقــرب 
الفرنسية  ــبــــادرة  »املــ إن  الــبــيــان  ــال  وقــ فـــرصـــة«. 
لاستقرار في ليبيا لن تنجح إال بموافقة الفرقاء 
هــنــاك عــلــى وقـــف إطـــاق الـــنـــار«. كــمــا لــفــت بيان 
»ضمان  على  ستعمل  فرنسا  أن  إلــى  الــرئــاســة 
تأسيس جيش ليبي موحد تحت قيادة مدنية«. 
والــســراج، على  نفسه، علق حفتر  البيان  ووفــق 
»نحن  وقــاال:  الفرنسي،  الرئيس  مع  اجتماعهما 
ملتزمان وقف إطاق النار، والعمل الرسمي من 
أجل إجراء انتخابات رئاسية وبرملانية في أقرب 

وقت ممكن«. 

خريطة طريق فرنسية جديدة لليبيا: العبرة بالتنفيذ
الحدث

عرسال... كي ال يهزم الصخر الكرز
عرسال اللبنانية التي باتت مشهورة بتطوراتها األمنية، يحمل تاريخها وحاضرها الكثير، 

مما ينقض صورة التطرف المراد لصقها بها. ]4ـ5[

لعب ميناء حمد األربعاء  26  يوليو/ تموز  2017 م  3 ذو القعدة 1438 هـ  □  العدد 1059  السنة الثالثة
الدولي دورًا كبيرًا في 

كسر الحصار على قطر، 
وفتِح خطوط جديدة 

على العالم.
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األقصى
تراجع تكتيكي 
لالحتالل
يدرك الفلسطينيون 

أن تراجع إسرائيل 
عن إجراءاتها في 
المسجد األقصى، 
قد يكون تكتيكًا 

مرحليًا، ألن السيطرة 
عليه وعلى القدس 

تبقى هدفًا 
إسرائيليًا مركزيًا.

2ـ3

سـورية

روسيا تقصف اتفاق القاهرة

سحبت قوات االحتالل البوابات اإللكترونية عن مداخل األقصى  )أحمد غرابلي/فرانس برس(



تراجع تكتيكي لالحتالل
المعركة على القدس واألقصى مستمرة

3 شروط قطرية قبل أي حوار مع دول الحصاررّد كويتي ضد إيران... بال حسابات طائفية

يحدث اآلن
معركة القدس المحتلة لم تنته، مع مواصلة االحتالل إجراءاته ضد المدينة وضد المسجد األقصى، على وقع 

األنباء عن احتمال رفع البوابات اإللكترونية، واالستعاضة عنها بخطة أمنية مغايرة خالل ستة أشهر

23
سياسة

عبد الرحمن عرابي

أفقدت التطورات امليدانية املتزاحمة 
في الشرق األوسط الحدود قيمتها 
السيادية عند الدول املتجاورة التي 

تعاملت مع هذه الحدود كأنها لم تكن 
يومًا وكأنها لن تبقى على حالها 
في مقبل األيام. دحرت املليشيات 

الطائفية العراقية تنظيمًا طائفيًا 
إجراميًا

 من األراضي العراقية، بعد أشهر 
طويلة على »إزالة حدود الذل 

بني العراق والشام وكسر صنم 
الوطنية«. هي الصيغة التي أراد 

»داعش« اإلهاربي من خاللها عوملة 
»جهاده« ضد كل فئات شعوب الكرة 
األرضية بمختلف انتماءاتهم الدينية 

والطائفية، وكسر الحدود املولودة 
في أعقاب الحرب العاملية األولى. 
فقدت الحدود قيمتها العسكرية 

واألمنية التي أكسبها إياها االحتالل 
األميركي للعراق خالل حكم 

»داعش«، وتحولت إلى ُمجرد أداة 
إعالمية تظهر في تسجيل قصير 
سلحني مجهولني ُيعلنون خالفة 

ُ
مل

بحجم إحباط الشعوب. ُصّور 
التقاء املليشيات املحلية واإليرانية 
واألفغانية واللبنانية املوالية للدولة 

العراقية مع املليشيات املحلية )كردية 
وعربية( واللبنانية املوالية للنظام 

السوري على أنه انتصار كبير 
ودحر لخطر عظيم.

لكن كافة القوى املذكورة اتبعت 
نفس املنهج في كسر الحدود، وإن 
اختلفت األهداف بني قومية ودينية 

وسياسية. فاملليشيات األفغانية 
 ،

ً
تقدس حدود بلدها مع إيران مثال

بينما ال تعترف ومعها جنود »حزب 
الله« اللبناني و»الحرس الثوري« في 

إيران بأي حدود ال تصلها أذرع 
إيران العسكرية. ولألكراد حصتهم 

أيضًا مع محاولتهم التاريخية 
القتطاع حدود وتشكيل دولة واحدة 

قائمة على أساس عرقي. 
وإذا اتجهنا غربًا أكثر نحو حدود 

لبنان الشرقية والشمالية مع سورية، 
فنجد أن العوامل متشابهة: حدود 

هشة تتعارك حولها مليشيات 
طائفية ُمختلفة تلتزم جميعها حدود 

نسقة بني روسيا والواليات 
ُ
اللعبة امل

املتحدة األميركية. وإن كان اختراق 
تنظيمي »داعش« و»جبهة النصرة« 
لحدود لبنان واحتالل بلدة عرسال 
لساعات طويلة أضعف إخراجًا من 
املشهد السينمائي الذي كسرت فيه 

قوات »داعش« الحدود بني العراق 
وسورية، فإن »كسر الحدود وقع« 

وباالتجاهني، مع اندفاع »حزب الله« 
بكل قوته العسكرية والسياسية 

والدينية التعبوية نحو سورية عام 
»تحريرها من التكفيريني«،  2013 لـ

ثم اندفاعه قبل أيام
»تحرير   من سورية إلى لبنان لـ

الجرود من التكفيريني« أيضًا.
يفوت جميع هؤالء أن عنوان الخالف 

أصبح طائفيًا، وأن الحدود لم تعد 
بني الدول بل بني الطوائف، فمن 

يكسرها؟

شرق أوسط 
بال حدود

وائل قنديل

قبل أن يمتشق عبد الفتاح السيسي 
امليكروفون، ويضع طالبة الثانوية 

العامة املتفوقة، ابنة حارس العقار، 
إلى جانبه في الصف األول، أمام 

الكاميرا، كانت قواته قد اغتالت، مع 
سبق اإلصرار والترصد، ثمانية 

شبان، جدد، كانوا، حسب املنشور 
في وسائل إعالمه، قيد الحبس 

واالعتقال. الخبر االعتيادي في هذه 
الجرائم، يصنف الضحايا األبرياء 

إرهابيني، ويكيف عملية القتل بأنها 
تصفية أثناء تبادل إطالق النار مع 

قوات األمن، القوات ذاتها التي أعلنت 
 نبأ القبض عليهم وحبسهم. 

ً
قبال

لكن ذلك كله ال يحرك ضمائر 
أحد من الذين انشغلوا، وشغلوا 
الدنيا، بمقتل ثالثة مستوطنني، 

محتلني، صهاينة على يد مقاومني 
فلسطينيني، كما لم يوقف السيسي 
عن مواصلة أدائه الركيك في دراما 
صناعة املستقبل من أجل األجيال 

الشابة.
والحاصل أننا بصدد سلطة تمارس 

عمليات القتل واإلبادة، بمنتهى 
األريحية وهي واثقة من أن غضبًا 
لن يندلع، وأن أحدًا لن يكلف نفسه 

عناء تفنيد أكاذيبها، ما دامت تضع 
ملصق »إرهابي« على كل جثة 

تلقى في العراء بعد تصفيتها، وكل 
صرخة في البرية تتوخى العدل 

 بقانون« 
ً
وتدافع عن اإلنسان، عمال

كل معترض خائن، وكل معارض 
إرهابي، وكل متألم مما يدور معدوم 
الوطنية«. وتفلتًا من واجب أخالقي، 

ومسؤولية إنسانية، يجد الذين 
ينتظر منهم رفع الصوت في أداء 
عبد الفتاح السيسي، في الخطابة 

وفي الحكي، مالذا آمنًا من التورط 
في معارضة حقيقية، جذرية، تحاول 

فعل شيء بمواجهة الجحيم الذي 
يديره خريج مدرسة الهولوكوست، 

وينفذ حرفيًا ما يتلى عليه من أبناء 
القتلة األوائل. 

تعرف منظومة عبد الفتاح السيسي 
كيف تحول الدفة بمهارة من الجاد 

والحقيقي في املأساة املصرية 
الكاملة، إلى التافه واملثير من ملهاة 

األداء، إذ يعرف القائمون على 
الهولوكوست كيف يخطفون األنظار 

واألفئدة إلى معارك صغيرة، مثل 
االشتباك حول توصيف الطالبة 

املغلوب على أمرها الجالسة بجوار 
السيسي: بنت البواب أم ابنة حارس 
العقار، ليندلع حول هذه اإلشكالية 
جدل هائل، تتطاير فيها مفردات 
العنصرية والطبقية، ويجد القسم 
األعظم من املشتبكني ضالته لكي 
يسبغ على جنرال املقتلة صفات 

القديسني والرهبان، وذوي القلوب 
الرحيمة، الذين يعلمون البشرية كيف 

تكون الرحمة والعطف واإلحسان 
للبسطاء الضعفاء.

 للحبكة، ال بأس، من 
ً
واستكماال

مجموعة من السقطات، املتعمدة 
واملصنوعة بدقة، في كالم الزعيم، 

وحشو اللقاء ببعض اإليفيهات 
الضاحكة، التي تصلح مادة 

مثيرة لصناعة موجات من الجدل 
والسخرية، وفي وسط هذه الجلبة 
يصبح قتل الشباب في املعتقالت، 

والعثور على جثث املختفني قسريًا 
مدفونة في الرمال، يصبح موضوعًا 

هامشيًا، على موائد السفسطة 
والثرثرة، قد يمر عليه بعضهم بخفة، 
قبل االنتقال إلى جدول أعمال املكلمة.

مرة أخرى، ال يتعلق الخالف مع 
سلطة عبد الفتاح السيسي بأدائها 
البليد املهني ملصر، تاريخًا وشعبًا، 

وإنما ينطلق من أن هذه سلطة 
ولدت سفاحًا، ال شرعية أخالقية، 

أو سياسية لها، كونها جاءت سطوًا 
مسلحًا على أول سلطة منتخبة 
ديمقراطيًا في تاريخ املصريني، 

واألسوأ أنها تجسيد كامل لتصور 
صهيوني لبنية وشكل السلطة 
الحاكمة في مصر، وهل كانت 

إسرائيل تحلم يومًا بحاكم لدولة 
عربية يخاطبها بعبارة »من فضلك« 

ويضع نفسه، في الظاهر، على 
مسافة واحدة بني الشقيق والعدو، 

ويساوي بني الدم الفلسطيني 
والدم الصهيوني، بينما هو في 
الواقع الفعلي يسلك مثل جندي 

صهيوني مخلص، هربت عائلته من 
هولوكوست قديم، فقرر أن يفتتح 

هولوكوستًا جديدًا، لكل من يعارضه، 
أو باألحرى يعارض إسرائيل؟

خّريج مدرسة 
الهولوكوست

مرور
الكرام

التيار السلفي الحركي في اليمن مستهدف
صنعاء، عدن ـ العربي الجديد

جاء إعالن الدول األربع املحاصرة لقطر عن قائمة جديدة 
اإلرهـــاب، بما فيهم ثالثة كيانات ومثلها  ملتهمني بدعم 
ثالث شخصيات يمنية، ليعكس بصمة إماراتية، ويمثل 
ــورًا الفـــتـــا مـــن شـــأنـــه أن يــضــع دول الـــتـــحـــالـــف، وفــي  ــطـ تـ
الحركي  السلفي  التيار  مــع  بمعركة،  أبوظبي  مقدمتها 
في اليمن، والذي يحظى بانتشار واسع في أرجاء البالد، 
وُيوصف بأنه التيار السلفي األكثر انفتاحا على العمل 

السياسي والحزبي. 
وشملت القائمة من الكيانات اليمنية، جمعية »اإلحسان 
الخيريتني،  و»الــبــالغ«  »الرحمة«  ومؤسستي  الخيرية«، 
وثــالثــة مــن املشايخ السلفيني مــن قــادة هــذه املؤسسات، 
وهم الشيخ عبدالله محمد اليزيدي، والشيخ أحمد علي 
الدباء، وجميعهم من  أحمد برعود، والشيخ محمد بكر 
الــنــاشــطــني فــي مــحــافــظــة حــضــرمــوت، كــبــرى املــحــافــظــات 

اليمنية، شرقي البالد. 
»العربي الجديد«، فإن املستهدف  ووفقا ملصادر سلفية لـ
األبــــــــرز مــــن هـــــذه الــــعــــقــــوبــــات، كـــــان جــمــعــيــة »اإلحــــســــان 

الــخــيــريــة«، الــتــي تــعــد ثــانــي أكــبــر الــجــمــعــيــات السلفية 
الخيرية وإحدى مؤسستني تمثالن السلفية الحركية في 
اليمن، واألخرى هي جمعية »الحكمة اليمانية الخيرية«، 
ــــوي، فــــي املــحــافــظــات  وتــتــمــتــع »اإلحـــــســـــان« بـــحـــضـــور قــ

الجنوبية والشرقية للبالد على وجه خاص. 
ــادر، أن الــتــصــنــيــف مـــن قــبــل الــتــحــالــف،  واعـــتـــبـــرت املــــصــ
استهداف جمعية  إماراتية«، حيث جرى  يحمل »بصمة 
ــــذي كــــان قد  اإلحــــســــان، ورئــيــســهــا عــبــدالــلــه الـــيـــزيـــدي، الـ
»قــوات النخبة  ُيــعــرف بـــ اعتقل عــام 2016، على أيــدي مــا 
الحضرمية«، التي تأسست العام املاضي بدعم وإشراف 

من أبوظبي، أثناء العملية العسكرية التي انسحب على 
إثرها مسلحو تنظيم »القاعدة«، من مدينة املكال، شرقي 
فرج عنه بعد أن 

ُ
البالد، وبعد سبعة أشهر من االعتقال، أ

أثار اعتقاله استياًء واسعا في األوساط الحضرمية. 
ويـــعـــد الـــيـــزيـــدي مـــن مـــوالـــيـــد مـــديـــريـــة غــيــل بــــاوزيــــر في 
حضرموت عام 1957، درس فيها وأكمل تعليمه الجامعي 
فــي الــكــويــت، ويــشــغــل رئــيــس جمعية اإلحـــســـان، ويمثل 
اليمن ومن  أبــرز شيوخ السلفية الحركية في  واحــدًا من 
أمــا ثاني أهم  أهــم رجــال العمل الخيري فــي حضرموت. 
اســم في القائمة  فهو الشيخ أحمد بــرعــود، والــذي عمل 
»مؤسسة الرحمة الخيرية«، املصنفة باالتهامات  مديرًا لـ
واشنطن  أن صنفتها  )وســبــق  »الــقــاعــدة«  مــع  بالتعاون 
بقائمة املتهمني بتمويل اإلرهاب التابعة لوزارة الخزانة 

األميركية(. 
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«، إن التهم  وتـــقـــول مـــصـــادر مــحــلــيــة لـــ
املوجهة لليزيدي وبرعود بالتعاون مع تنظيم »القاعدة«، 
ال تبتعد عن كونها »كيدية« في إطــار الصراع مع قطر، 
لكنها تــوضــح أن أبـــرز دوافــــع هـــذه االتــهــامــات، مشاركة 
اليزيدي وبرعود، بتأسيس »املجلس األهلي الحضرمي«، 

وهــو املجلس الــذي دعــم تنظيم »الــقــاعــدة«، تأسيسه من 
قــيــادات ومــكــونــات محلية عــديــدة فــي حــضــرمــوت، أثناء 
أبريل/ والتي استمرت منذ  املكال،  سيطرته على مدينة 

الـــذي يليه،  الــعــام  الشهر نفسه مــن  نيسان 2015 وحــتــى 
وجاء اتهام االسم الثالث، وهو الشيخ محمد بكر الدباء 
لكونه من أبرز مسؤولي »جمعية اإلحسان الخيرية«، في 

حضرموت. 
ومـــن خـــالل األســـمـــاء، وبــاعــتــبــار أن الــثــالثــة مــن محافظة 
حضرموت، واثنان منهما كانا في سجون القوات القريبة 
من اإلمــارات لشهور، يبدو واضحا أن أبوظبي، كان لها 
تأثيرها األساسي بالقائمة املعلنة، وكان من الالفت، في 
التناول اإلعالمي، الذي يتحدث عن املتهمني، أنه يستند 
إلـــى تــقــاريــر صــحــافــيــة، تشير إلـــى أن الــيــزيــدي وبــرعــود 
الــعــام 2016، مشاريع خيرية، بدعم  فــي   والــدبــاء دشــنــوا 
مـــن مــؤســســة »عـــيـــد الـــخـــيـــريـــة« الــقــطــريــة وكـــذلـــك »قــطــر 
الــخــيــريــة«، وهـــي أنــشــطــة مــوثــقــة بــالــصــور، كــغــيــرهــا من 
املشاريع التي تنفذها جمعيات خيرية متعددة الخلفيات، 
ولــم تــوضــح الــتــنــاوالت الــرابــط بــني تلك املــشــاريــع، وبني 

االتهامات باإلرهاب.

القدس المحتلة ـ نضال محمد وتد

على الرغم من أن حكومة االحتالل 
ــل الفـــــــــت عـــمـــلـــيـــة  ــكــ ــشــ اســــتــــغــــلــــت بــ
قــتــل املـــواطـــنـــني األردنــــيــــني، محمد 
الجواودة وبشار الحمارنة، في شقة سكنية 
ــّمـــان،  تــابــعــة لــلــســفــارة اإلســـرائـــيـــلـــيـــة فـــي عـ
ــد، لــتــمــريــر اضــــطــــرار الــحــكــومــة  ــ مـــســـاء األحــ
اإلسرائيلية إلى التراجع عن نصب البوابات 
الــحــرب  أن  إال  والـــكـــامـــيـــرات،  اإللـــكـــتـــرونـــيـــة 
واألقصى  املحتلة  القدس  في  السيادة  على 
خــصــوصــا تــتــواصــل، فيما يــبــدو أن رئيس 
حكومة االحتالل، بنيامني نتنياهو، ال يقيم 
وزنا ملواقف »حلفائه غير املعلنني« من قادة 

من يسميها »الدول السنية املعتدلة«.
ــيـــس حــكــومــة  ــــرص رئـ ــذا الـــســـيـــاق، حـ ــ فــــي هـ
ــي أمــــس  ــ ــلـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ ــــالل واإلعـــــــــــــالم اإلسـ ــ ــتـ ــ ــ االحـ
الــثــالثــاء، على اإلشـــارة إلــى أن الــقــرار بإزالة 
البوابات اإللكترونية، جاء بعد أن أبدى كل 
الشاباك موقفا حاسما  الجيش وجهاز  من 
الستمرار  املرتقبة  الخطيرة  التداعيات  من 
نصب هذه البوابات، وهذه اإلجراءات. وذلك 
 االرتــفــاع الهائل فــي عــدد اإلنـــذارات 

ّ
فــي ظــل

املــعــتــمــدة عــلــى املــعــلــومــات االســتــخــبــاراتــيــة، 
التي تحذر من انــدالع األوضـــاع في الضفة 
األوضــاع  هــذه  انفجار  وارتــــدادات  الغربية، 
خــارج نطاق األراضــي املحتلة، وصــواًل إلى 
ــدول املـــجـــاورة، وفــقــدانــهــا  تــهــديــد عـــروش الــ
ــا،  ســيــطــرتــهــا عـــلـــى األوضــــــــاع فــــي حــــدودهــ
ــفــــرت ثـــــــورات الــربــيــع  ــدًا بـــعـــد أن أســ ــديـ تـــحـ
الــعــربــي عــن بـــدء هـــذه األنــظــمــة بــأخــذ الـــرأي 

ــار، وفــــق ما  ــبـ ــتـ ــام لــشــعــوبــهــا بــعــني االعـ ــعـ الـ
برئيل في صحيفة  ، تسفي 

ً
مثال إليه  أشــار 

»هآرتس«.
ــام الــتــي  ــ ــدار األيــ ــ ــتــــالل، عــلــى مـ ــاول االحــ ــ وحــ
ســـبـــقـــت أحــــــــداث جـــمـــعـــة الـــغـــضـــب مــــن أجـــل 
ــة والــتــحــايــل بــالــرغــم من  ــراوغــ األقـــصـــى، املــ
إعالن وسائل اإلعالم عن اتصاالت مستمرة 
بني إسرائيل واألردن وأطراف عربية أخرى، 
فـــي إشــــــارة إلــــى الـــســـعـــوديـــة ودول أخــــرى، 
لإليهام بأن الحل على األبواب وأن االحتالل 
ـــــراء أي تــغــيــيــرات فـــي الــوضــع  ال يـــنـــوي إجـ
وفيما حاولت  األقــصــى.  املسجد  فــي  القائم 
وســائــل إعـــالن مــحــســوبــة عــلــى هـــذه الـــدول، 
اإللكترونية«  البوابات  »أزمــة  بــأن  الترويج 

باتت على وشك الحل بفعل تدخل وضغوط 
املـــلـــك الـــســـعـــودي والـــعـــاهـــل األردنــــــــي، أصــر 
انــدالع  االحــتــالل، حتى  نتنياهو وحــكــومــة 
جمعة الغضب، على تجاهل هذه التوجهات 
إقليمية، مما  الترويج لوجود تحركات  مع 
ساهمت به أيضا بعض الدول العربية، التي 
طــالــب زعــمــاؤهــا بــتــأجــيــل اجــتــمــاع جامعة 
الدول العربية، حتى ال يؤثر ذلك سلبا على 
املساعي الجارية، وفق ما أشار إليه برئيل 

في »هآرتس«.
وعلى مدار أيام األزمة منذ اندالعها في 14 
يوليو/تموز الحالي، راهنت إسرائيل على 
املحتلة،  الــقــدس  فــي  الفلسطينيني  انــكــســار 
وخـــضـــوعـــهـــم لــــأمــــر الـــــواقـــــع، لـــكـــن انـــــدالع 

الــتــظــاهــرات، بــعــد صـــالة الــجــمــعــة األخــيــرة، 
خـــارج نــطــاق املــديــنــة املــقــدســيــة وفـــي الــقــرى 
املــحــيــطــة بــهــا تـــحـــديـــدًا، وســـقـــوط الــشــهــداء 
العامود وسلوان،  وراس  الطور  في  الثالثة 
ومـــــا تـــبـــع ذلـــــك مــــن عــمــلــيــة حــلــمــيــش الــتــي 
صرعت ثالثة مستوطنني، جعلت االحتالل 
املوّحد  املوقف  مع  تحديدًا  حساباته  يعيد 
ــداه املــقــدســيــون فــي الـــدائـــرة األولـــى  الـــذي أبــ
املــحــيــطــة بـــاألقـــصـــى، مـــن رفــــض لــلــبــوابــات 
ــداد املــشــاركــني في  اإللــكــتــرونــيــة، وتـــزايـــد أعــ
القدس  بوابات  على  أقيمت  التي  الصلوات 
ــوارع، وارتـــفـــاع منسوب  املــحــتــلــة، وفـــي الـــشـ

الغضب الفلسطيني وتفجره.
ــداث جــمــعــة الــغــضــب مـــن أجــل  ــ وشـــّكـــلـــت أحــ
األقصى، نقطة فارقة في محاوالت االحتالل 
فرض واقع جديد في املسجد، وارتفعت حدة 
األصــوات التي تتحدث عن وجوب التراجع 
عن البوابات اإللكترونية، وخطأ القرار الذي 
اتخذه مجلس »الكابينيت« )مجلس الوزراء 
املــصــغــر( اإلســرائــيــلــي لــيــلــة الــجــمــعــة، الــتــي 
ســبــقــت جــمــعــة الــغــضــب، مــع بــــوادر تــراشــق 
األمنية  واملؤسسة  الشاباك  بني  االتهامات 
مـــن جــهــة وبــــني الـــشـــرطـــة مـــن جــهــة أخــــرى، 
الــقــرار باإلبقاء  اتــخــاذ  حــول املسؤولية عــن 
على البوابات اإللكترونية خالل يوم جمعة 
خذ بشكل غير مهني 

ُ
الغضب، وأن القرار ات

وفي مشاورات منافية للتقاليد املتبعة في 
حاالت الطوارئ.

ولعله من املهم اإلشارة إلى أنه لحني وقوع 
أزمة السفارة األردنية في عمان يوم األحد، 
كـــانـــت حــكــومــة االحـــتـــالل تـــحـــاول تــوظــيــف 

ــراف العربية  األزمـــة أيــضــا فــي ابــتــزاز »األطــ
املــعــتــدلــة«، مــن إبـــراز أول األمـــر لالتصاالت 
مع السعودية. وهو ما أظهر وكأن االحتالل 
األردنية  األردنـــي واملكانة  الــدور  تنازل عن 
الــخــاصــة »فــــي الـــحـــرم الــقــدســي الــشــريــف« 
وفق اتفاق وادي عربة، وأهمل أيضا الدور 
الــرغــم مــن حميمية العالقة  املــصــري، عــلــى 

بــني إســرائــيــل وهــذيــن الــطــرفــني. لكن وعلى 
أرض الــواقــع، استفاد االحــتــالل مــن حقيقة 
مــســارعــة الــســعــوديــة نــفــســهــا لـــإلعـــالن عن 
إشـــهـــار الـــعـــالقـــات مـــع دولــــة االحــــتــــالل، من 
لــجــهــة  مــــــــردود  أي  عـــلـــى  تـــحـــصـــل  أن  دون 
على  والعربية،  اإلقليمية  مكانتها  تكريس 
حساب األردن، في سياق املسجد األقصى. 

املواطنني  ومقتل  األردنية،  السفارة  حادثة 
األردنـــيـــني خــلــقــا جـــوًا مــن األزمــــة الخطيرة 
تسهيل  في  ساهم،  األردن،  مع  دبلوماسيا 
مهمة نتنياهو في التراجع عن قرار نصب 
الـــبـــوابـــات اإللــكــتــرونــيــة. وفــــي الـــوقـــت ذاتـــه 
ــبــــررًا جـــمـــاهـــيـــريـــا، لـــكـــن حــكــومــة  مــنــحــتــه مــ
إزالـــة  ــرار  قـ التستر وراء  تــحــاول  االحـــتـــالل، 

البوابات اإللكترونية والكاميرات، من دون 
أن يعني ذلك نهاية األزمة.

األزمــة في األقصى مرحلة جديدة،  ودخلت 
مـــع إعــــالن حــكــومــة االحـــتـــالل بــــأن الــشــرطــة 
ــلـــيـــة ســتــعــمــل خـــــالل ســـتـــة أشــهــر  ــيـ اإلســـرائـ
ــدة، فــيــمــا  ــ ــديــ ــ عـــلـــى وضــــــع خـــطـــة أمـــنـــيـــة جــ
ــقـــدس، أن  أكــــدت املــرجــعــيــات الــديــنــيــة فـــي الـ
كــل اإلجـــــراءات بــاطــلــة، وأنــهــا لــن تــعــود إلــى 
قبل  األقصى  املسجد  الصالة في  استئناف 
أن تــبــني الــلــجــنــة الـــخـــاصـــة الـــتـــي أعـــلـــن عن 
تشكيلها أمــس، حجم األضــرار التي خلفها 
الــعــبــث اإلســرائــيــلــي فـــي بـــاحـــات وســاحــات 
ــلـــم بـــأن  وداخــــــــل أســــــــوار األقـــــصـــــى، مــــع الـــعـ
االحتالل، وفي مقابل سحب البوابات ورفع 
الكاميرات املعلقة على الجسور، قام بأعمال 
فـــي الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة وتــمــديــد الــتــجــهــيــزات 
فــي ســاحــة بــاب األســبــاط، فيما شــرع أمس 
بنصب شبكة متطورة من كاميرات املراقبة 
على مقاطع مــن ســور الــقــدس مــن ناحيتيه 
الــشــرقــيــة والــشــمــالــيــة املــطــلــتــني عــلــى بــاب 
ــبــــاط، لــتــضــاف إلــــى عـــشـــرات كــامــيــرات  األســ
املراقبة األصغر حجما املنتشرة على أسوار 

املسجد األقصى من جهاته األربع.
ــذا أن املــــواجــــهــــات فــــي الـــقـــدس  ــ ــنـــي هــ ويـــعـ
وحـــــــول املـــســـجـــد األقــــصــــى تـــظـــل مــفــتــوحــة 
 عــلــى مــا تخبئه األيــــام املــقــبــلــة ومـــا يخفيه 
السلطة  تــبــدو  فيما  جعبته،  فــي  االحــتــالل 
الفلسطينية أقل قدرة على تحدي مخططات 
ــتــــحــــدي الـــشـــعـــبـــي  ــالــ االحــــــتــــــالل مــــقــــارنــــة بــ
في  الفلسطينيون  أظــهــره  الـــذي  والــوطــنــي 
الفلسطيني  والــشــعــب  خــصــوصــا،  الـــقـــدس 
ــام. وتــــدخــــل املـــعـــركـــة مــرحــلــة  ــ عـــلـــى نـــحـــو عــ
ــتــــالل تسجيل  جـــديـــدة مـــن مــــحــــاوالت االحــ
ــه  ــ اتـ ــاء ــ ــيــــة، لـــجـــهـــة تـــأكـــيـــد ادعـ نــــقــــاط إعــــالمــ
ــراء أي تغيير فــي الــوضــع القائم،   بــعــدم إجـ
بينما يكون فيها على الفلسطينيني الثبات 
عــلــى املــطــالــب بــفــتــح كــافــة بـــوابـــات املسجد 
ــادة مـــفـــاتـــيـــح بـــاب  ــعــ ــتــ ــى الــــــــ14 واســ األقــــصــ
املغاربة، وإزالة كل مظاهر وجود االحتالل 

على بواباته.

الكويت ـ خالد الخالدي

تـــوالـــت ردود فــعــل الــســلــطــات الــكــويــتــيــة ضد 
ــة وحـــــزب الـــلـــه الــلــبــنــانــي،  ــيـ ــرانـ الــحــكــومــة اإليـ
بــعــد أن ثــّبــتــت مــحــكــمــة الــتــمــيــيــز فـــي حكمها 
النهائي أحكام السجن ضد خلية الحزب في 
الــكــويــت، الــشــهــيــرة بــاســم »خــلــيــة الــعــبــدلــي«، 
والــتــي تــراوحــت بــني 5 ســنــوات و10 ســنــوات 

الدوحة ـ العربي الجديد

الحصار  دول  إصــــدار  قــطــر،  دولـــة  استبقت 
األربـــــع )الــســعــوديــة واإلمــــــــارات والــبــحــريــن 
ــر( الئـــحـــتـــهـــا املـــكـــمـــلـــة لــلــتــنــظــيــمــات  ــ ــــصـ ومـ
ــراد املــتــهــمــني مــــن قــبــلــهــا  ــ ــــأفـ ــيــــة ولـ اإلرهــــابــ
ــالــــدوحــــة،  ــم اإلرهـــــــــــاب، واملــــرتــــبــــطــــني بــ ــدعــ بــ
شرطني  بتحديد  الــحــصــار،  مــحــور  بحسب 
لــلــمــوافــقــة عــلــى أي تـــفـــاوض. وحــــدد كــل من 
وزيري الخارجية والدفاع القطريني، محمد 
بــن عبد الــرحــمــن آل ثــانــي، وخــالــد العطية، 
ــة الـــتـــي عــلــى الــــــدول األربــــع  شـــــروط الــــدوحــ
وأوضــح  حــوار معها.  أي  قبل  أن تحترمها 
بـــن عــبــد الــرحــمــن آل ثـــانـــي فـــي مــقــابــلــة مع 
قناة »الجزيرة« أن »املبدأ األول هو احترام 
الثاني  أما  الدولي،  والقانون  الــدول  سيادة 
تبادلية  التزامات  الحوار  ينتج عن  أن  فهو 
تـــلـــزم جــمــيــع األطــــــــراف املــعــنــيــة بــــاألزمــــة«. 
اتهام  القطرية  الدبلوماسية  ورفض رئيس 
مــقــتــل  بــــالــــوقــــوف وراء  ــة  ــلـــدوحـ لـ ــبـــي  أبـــوظـ
ــنـــود إمــــاراتــــيــــني فــــي الـــيـــمـــن، واعـــتـــبـــر أن  جـ
الـــروايـــة اإلمــاراتــيــة فــي هـــذا اإلطــــار »جـــاءت 
متناقضة ومرتبكة منذ اليوم األول لسقوط 
الجنود اإلماراتيني هناك«. كما رفض وزير 
للدوحة  اإلمـــارات  اتهام  القطري  الخارجية 
بــــأن لــديــهــا حــســابــا فـــي املـــصـــرف املـــركـــزي 

املتهمني.  أحــد  على  املــؤبــد  بالسجن  والحكم 
وكــانــت الــســلــطــات الــكــويــتــيــة قــد اعــتــقــلــت في 
أكــبــر خــلــيــة تجسسية في  ــام 2015  عـ ــــر  أواخـ
ــبـــالد شــمــلــت 25 كــويــتــيــا وإيـــرانـــيـــا  ــاريـــخ الـ تـ
واحـــــــدًا، وبـــعـــتـــاد عــســكــري ضـــخـــم، شــمــل 19 
كيلوغراما من  كــيــلــوغــرام ذخــيــرة و144  ألــف 
قنابل  و204  متنوعا  سالحا  و68  املتفجرات 
يدوية، باإلضافة إلى عدد من قذائف »آر بي 
جــــي«. وعــلــى الـــرغـــم مـــن أن مــحــكــمــة التمييز 
ــد أصــــــدرت حــكــمــهــا فـــي مــنــتــصــف يــونــيــو/ قـ
ــإن الــســلــطــات الــكــويــتــيــة  حـــزيـــران املـــاضـــي، فــ
آنـــذاك نظرًا  الــخــطــاب  فــي  لــم تصّعد لهجتها 
الشتداد وطأة األزمــة الخليجية وفرض دول 
الــريــاض أبــو ظبي الحصار على قطر  محور 
ومحاولة إجبار الوسيط الكويتي على إنهاء 
وســاطــتــه والــتــخــلــي عـــن الــحــيــاد. لــكــن رفــض 
أخلت  أن  والذين سبق  الخلية  املتورطني في 
محكمة  بــّرأتــهــم  أن  بــعــد  سبيلهم  الــحــكــومــة 
االستئناف قبل إدانة التمييز، تسليم أنفسهم 
إلى السلطات وتواريهم عن األنظار وسريان 
ــــى إيــــــــران، عــبــر  شـــائـــعـــات تــفــيــد بـــهـــروبـــهـــم إلـ
الــزوارق البحرية أو اختبائهم داخل السفارة 
الكويتية  الخارجية  قيام  إلــى  أدى  اإليرانية، 
بـــطـــرد عــــدد مـــن الــدبــلــومــاســيــني اإليـــرانـــيـــني 
ووقف  والثقافي  العسكري  امللحقني  وإغــالق 
كــافــة مـــجـــاالت الــتــعــاون بـــني الــبــلــديــن. وذلـــك 

القطري بقيمة ثالثمئة مليار دوالر لتمويل 
ــا الـــوزيـــر دول الــحــصــار إلــى  اإلرهــــــاب. ودعــ
»الــتــرفــع عــن مــثــل هـــذه االتــهــامــات«، مشيرا 
إلى أن خالف دول الحصار مع قطر »يفتقر 

إلى عقليات ناضجة إلدارته«.
العطية، شرطا  السياق نفسه، أضــاف  وفــي 
ثــالــثــا لــكــي تـــوافـــق الـــدوحـــة عــلــى أي حـــوار 
ســيــاســي، وهــو رفــع الــحــصــار املــفــروض من 
الــــدول األربـــــع. وأشــــار الــعــطــيــة، فــي مقابلة 
الــيــوم« معه، إلــى أنه  أجرتها قناة »روســيــا 
ــــدول )املــحــاصــرة  »فـــي حـــال تـــأخـــرت هـــذه الـ
لقطر( في رفع الحصار، فإن قطر ستضطر 
للجوء لإلجراءات القانونية الدولية املتاحة 
إرســال  »تسريع  يكون  أن  نفى  كما  لرفعه«. 
قوات تركية لقطر جاء تحسًبا ألي تصعيد 
عسكري ضد الــدوحــة«. ولفت إلــى أن »دول 
الحصار عّولت في تصعيدها، على تغريدات 
الرئيس األميركي دونالد ترامب، متناسية 
أن الــواليــات املــتــحــدة دولـــة مــؤســســات ومن 
بكل  دعمت  التي  الخارجية  )وزارة(  أهمها 
صــراحــة املــوقــف الــقــطــري«. وحـــول مشاركة 
قــطــر فــي الــتــحــالــف الــعــربــي بــالــيــمــن، والــتــي 
انــتــهــت مــع بـــدء الــحــصــار عــلــى الـــدوحـــة في 
5 يــونــيــو/حــزيــران املــاضــي، أوضــح العطية 
أنــه »مــع اعــتــقــادنــا بــأن األزمـــة اليمنية كان 
بــاإلمــكــان حلها ســيــاســًيــا دون إقــصــاء ألي 

بــعــد ثــبــوت تــــورط رجـــل اســتــخــبــارات يــدعــى 
ــو الــفــضــل حــســني زاده ويــعــمــل في  حــســن أبــ
السفارة اإليرانية في الكويت، بتوريد أسلحة 
لصالح أعضاء الخلية واجتماعها في بعض 
األحــــيــــان داخــــــل مـــقـــر الـــســـفـــارة ومــطــالــبــتــهــم 
للثورة  الداعمني  الكويتيني  من  عدد  بمراقبة 
الـــســـوريـــة واملـــعـــاديـــن لـــوجـــود حــــزب الـــلـــه في 
دمشق، تمهيدًا الغتيالهم. وعلى رأس هؤالء 
الــداعــيــة اإلســـالمـــي شــافــي الــعــجــمــي. كــمــا أن 
إلى  كتابا  وجهت  الكويتية  الخارجية  وزارة 
نــظــيــرتــهــا الــلــبــنــانــيــة طــالــبــت فــيــهــا الــحــكــومــة 
يعّد  الــذي  الــلــه،  اللبنانية بكبح جماح حــزب 
ــلـــى »الـــعـــالقـــات  ــا عـ ــفـــاظـ ــاتـــهـــا، حـ ــد مـــكـــونـ ــ أحــ
ــة بـــني الــبــلــديــن«. وقــــال الــنــائــب ولــيــد  ــويـ األخـ
»العربي الجديد«، إن »الحكومة  الطبطبائي لـ
الــكــويــتــيــة مــطــالــبــة بــاتــخــاذ خــطــوات صــارمــة 
تـــجـــاه الـــحـــكـــومـــة الـــلـــبـــنـــانـــيـــة، ووقــــــف إمـــــداد 
في  للكويت  التابع  العربي  التنمية  صندوق 
مــنــاطــق حـــزب الــلــه، جــنــوب لــبــنــان، بمشاريع 
واملـــراكـــز، لحني  ــــدارس  واملـ املستشفيات  بــنــاء 
ــذه الــخــلــيــة  ــ ــه عــــن أفــــعــــال هـ ــلـ ــــزب الـ اعــــتــــذار حـ

وتقديم تعهد بعدم تكرارها«.
ــاء  ــمــ وأســ صــــــور  ــلــــيــــة  الــــداخــ وزارة  ــــرت  ــــشـ ونـ
املـــراكـــز واإلدارات  عــلــى  املــتــهــمــني وعــمــمــتــهــا 
الحكومية واملستشفيات واألسواق التجارية، 
رت املــواطــنــني مــن مغبة الــتــعــاون معهم 

ّ
ــذ وحــ

ــا من 
ً
طـــرف، إال أن الـــدوحـــة شــاركــت انــطــالق

ا أو مظلوًما«.
ً
مبدأ انصر أخاك ظامل

وكانت دول الحصار قد أصــدرت، في بيان 
مــشــتــرك، فــجــر الــثــالثــاء، الئــحــة جــديــدة من 
تتهمهم  أشــخــاص،  وتسعة  كيانات  تسعة 
باالرتباط بقطر وبـ»دعم اإلرهاب«. وتعتبر 
الدول  ملا أصدرته  الجديدة مكملة  الالئحة 
األربع نفسها في 8 يونيو/ حزيران املاضي، 
من قائمة فيها 59 شخصا، و12 كيانا قالوا 
إنـــهـــا »مــرتــبــطــة بـــقـــطـــر«، وصــنــفــوهــا على 
ــاب« املــحــظــورة لــديــهــا، فيما  ــ ــ قـــوائـــم »اإلرهـ
استنكرت الدوحة بعدها بيوم هذه القائمة 
الكيانات  وهــذه  »باطلة«.  بأنها  ووصفتها 
اليمن  دولتي  تتبع  البيان  التسعة بحسب 
ولــيــبــيــا، وأبــــرزهــــا »مــجــلــس شـــــورى ثـــوار 
بنغازي بليبيا )تحالف كتائب شاركت في 
 »)2011 عــام  القذافي  معمر  العقيد  إسقاط 
جمعيات  بجانب  الليبية  »نبأ«  وفضائية 

ــتـــشـــرت عـــنـــاصـــر جــهــاز  ــم. كـــمـــا انـ ــهــ أو إيــــوائــ
أمـــن الــدولــة فــي املــنــاطــق املشتبه فــيــهــا، فيما 
»العربي  مــصــادر  بحسب  السلطات  اعتقلت 
ووّجهت  املتهمني،  أقــربــاء  من  ثالثة  الجديد« 
ــلـــومـــات عــن  لـــهـــم تـــهـــمـــا تــتــعــلــق بـــإخـــفـــاء مـــعـ
أقربائهم الهاربني، وأحالتهم للنيابة العامة. 
ــادر أن »خــــــيــــــارات ســحــب  ــ ــــصــ كـــمـــا أكــــــــدت املــ
ال  العظمى،  الخيانة  لــقــانــون  وفــقــا  الجنسية 
تـــزال مــطــروحــة ضــد عــائــالت املــتــهــمــني، مــا لم 
الفور«. وأمرت  أنفسهم على  يقوموا بتسليم 
البرملان  نــواب  الكويت  في  السياسية  القيادة 
اإلســالمــيــني املــعــارضــني، بــإرجــاء طلبهم عقد 
جلسة مستعجلة ملجلس األمــة، وذلــك لبحث 
قضية هروب املتهمني، فيما طلبت من النواب 
الشيعة الــتــزام ســيــاســة ضــبــط الــنــفــس وعــدم 
ــارة الــطــائــفــة ضــد الــحــكــومــة، لــحــني اعتقال  إثــ
املتهمني، وإال فإن الحكومة قد تستخدم سالح 
سحب الجنسية في وجههم، كما استخدمته 
فـــي وجــــه املـــعـــارضـــني اإلســــالمــــيــــني.  وطــالــب 
الحكومة  الــبــرملــان  فــي  الشيعية  الكتلة  نـــواب 
أن  املتهمني«، مؤكدين  أقــربــاء  عــن  »اإلفـــراج  بــــ
»اعتقالهم وتهديدهم بسحب جنسياتهم هو 
زعيم  قــال  فيما  قانونيا«،  ابــتــزاز غير مقبول 
الكتلة اإلسالمية املعارضة جمعان الحربش، 
إن »الــتــلــويــح بــأمــر ســحــب جنسيات عــائــالت 

الخونة هو أمر غير مقبول«.

أما األشخاص فجنسياتهم  خيرية يمنية، 
بــني قــطــريــة وكــويــتــيــة ويمنية ولــيــبــيــة، من 
الكويتي، األستاذ الجامعي  الداعية  بينهم 
حامد حمد العلي وثالثة قطريني. واعتبرت 
الـــــــدول األربـــــــع أن »الـــتـــعـــديـــل الـــقـــطـــري فــي 
يـــنـــدرج   )..( اإلرهـــــــــاب  ملـــكـــافـــحـــة  قـــانـــونـــهـــا 
السلطات  لعودة  املنتظرة  الخطوات  ضمن 
إنها غير  إال  الصحيح  املسار  إلــى  القطرية 

كافية«، وفق البيان.
ــار الــتــصــعــيــد، أبــلــغــت مــصــر أمــس  ــ وفــــي إطـ
الثالثاء االتحاد األوروبي أن الدول العربية 
األربـــــــع املـــقـــاطـــعـــة لــقــطــر لــــن تــقــبــل بــحــلــول 
ــر الـــخـــارجـــيـــة املـــصـــري  ــ ــال وزيــ ــ وســــطــــى. وقــ
ــع وزيــــرة  ســـامـــح شـــكـــري بــعــد مــبــاحــثــات مـ
خــــارجــــيــــة االتـــــحـــــاد األوروبـــــــــــي فــيــديــريــكــا 
مــوغــيــريــنــي فـــي بـــروكـــســـل إن قــطــر »يــجــب 
أن تــقــبــل كـــل طــلــبــات مـــصـــر، والـــســـعـــوديـــة، 
والبحرين، واإلمـــارات«. وأضــاف شكري في 
للحلول  قابل  غير  »األمـــر  صحافي:  مؤتمر 
الــوصــول لحلول وسط  الــوســطــى، ال يمكن 
ــن )أشــــــكــــــال( اإلرهــــــــــــاب، ال  ــ ــع أي شـــكـــل مـ ــ مـ
يمكننا التسوية او الدخول في أي شكل من 
الــتــفــاوض«. وتــابــع »فــقــط حــني تتخذ قطر 
اإلجــراءات الضرورية التي تسير في اتجاه 
الــقــبــول بـــأن تــكــون شــريــكــا فــي الــحــرب ضد 

اإلرهاب، سيتم حل األزمة«. 

االحتالل يدرس 
خطة أمنية 

مغايرة للبوابات 
)مصطفى 

الخاروف/األناضول(

أبوظبي، على ما يبدو، 
كان لها التأثير األساسي 

في القائمة الجديدة

دول الحصار تنشر 
ملحقًا لكيانات وشخصيات 

تتهمها باإلرهاب 

جاء الرد الكويتي ضد 
حزب اهلل وإيران، على 

خلفية ملف »خلية 
العبدلي«، في ظّل 

هروب المتهمين

)Getty( النائب وليد الطبطبائي

االحتجاجات  ــع  وق على  مرتبكًا  اإلسرائيلي  الــداخــلــي  الــوضــع  ــدا  ب
الفلسطينية المتالحقة في شأن المسجد األقصى، والبوابات اإللكترونية. 
تنقل  اإلعالم  ووسائل  اإلسرائيلية  الصحف  بدأت  الماضي،  األحد  ويوم 
أنباء أولية عن تحّول في مواقف أعضاء مجلس »الكابينيت« )مجلس 
والمزايدات  الحزبي  التنافس  ترك  لجهة  المصّغر(،  اإلسرائيلي  ــوزراء  ال
على  اإلصرار  عن  والعدول  األقصى،  المسجد  موضوع  في  الداخلية 

اإلجراءات التي تهّدد بـ»اندالع وإشعال المنطقة كليًا«.

وضع داخلي مرتبك

نفت مصادر محلية يمنية األنباء التي تحدثت عن 
قيام سلطات األمن في مدينة حضرموت، باعتقال 
رئيس جمعية اإلحسان الخيرية، عبدالله اليزيدي، 

ومدير مؤسسة الرحمة الخيرية، أحمد برعود 
)الصورة(، بعد إصدار دول الحصار قائمة تضم 

اسميهما. وكان االثنان معتقلني سابقًا في سجون 
القوات الحكومية املدعومة من اإلمارات العربية 

املتحدة، وجرى اإلفراج عنهما أواخر العام 2016.

يعد تصنيف »جمعية اإلحسان«، في قوائم اإلرهاب 
من قبل الدول األربع، تطورًا يمكن أن تكون له 

آثاره، على أحد أكبر التيارات السلفية في اليمن. 
ويعد حزب »الرشاد« السلفي، الذي كان أول حزب 

للسلفيني في اليمن وتأسس منذ سنوات، من 
املحسوبني على هذه الجمعية، وسبق أن اتهمت 

واشنطن أمينه العام، عبدالوهاب الحميقاني، 
)الصورة(، بدعم اإلرهاب قبل أن ُيعلن اسمه في 

قائمة الـ59 لدول الحصار.

نفي اعتقال 
اليزيدي 
وبرعود

تداعيات 
متوقعة 

لتصنيف 
»جمعية 
اإلحسان«
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عّمان: ال صفقات في 
حادثة السفارة اإلسرائيلية

أكــد وزيــر الخارجية األردنـــي، أيمن 
ــاء، أن »ال  ــثــــاثــ الــ الـــصـــفـــدي، أمـــــس 
صـــفـــقـــات وال تــــفــــاوض فــــي حـــادثـــة 
الـــســـفـــارة اإلســـرائـــيـــلـــيـــة، والــقــضــيــة 
حاليًا لدى االدعــاء العام«. وأضاف 
فــي مــؤتــمــر صــحــافــي فــي عــّمــان، أن 
»الــحــكــومــة تمسكت بــعــدم مــغــادرة 
اإلسرائيلية،  الــســفــارة  أمــن  حـــارس 
األردنيني، قبل أخذ  املواطنني  قاتل 
إفـــــادتـــــه، رغـــــم تــمــتــعــه بــالــحــصــانــة 

الدبلوماسية«.
)العربي الجديد(

رياض منصور يحّذر من 
صراع ديني

ر مـــراقـــب فــلــســطــني لــــدى األمـــم 
ّ
حـــــذ

املـــتـــحـــدة الــســفــيــر ريـــــاض مــنــصــور 
ــن تــــحــــول الــــصــــراع  ــ )الــــــــصــــــــورة(، مـ
مـــــع إســــرائــــيــــل إلــــــى صــــــــراع ديـــنـــي 
أعمالها  األخــيــرة  مــواصــلــة  نتيجة 
الــحــرم الشريف  غير املــشــروعــة فــي 
بــالــقــدس املــحــتــلــة. وقـــال فــي جلسة 
ــي،  ــدولــ مـــفـــتـــوحـــة ملــجــلــس األمــــــن الــ
إسرائيل  إن »سلوك  الثاثاء،  أمــس 
العدواني وانتهاكاتها االستفزازية 
ــرم  ــحــ ــي الــ ــ ــع الــــتــــاريــــخــــي فــ ــلــــوضــ لــ
الــشــريــف والــقــدس الــشــرقــيــة، يــؤدي 
إلــــى تــفــاقــم الــحــســاســيــات الــديــنــيــة 

وتحولها إلى نقطة انفجار«.
)األناضول(

أردوغان: إسرائيل ستدفع 
ثمن إجراءاتها

الــتــركــي، رجـــب طيب  رأى الــرئــيــس 
أردوغـــــــــــــــــــان، أمـــــــــس الـــــــثـــــــاثـــــــاء، أن 
»إسرائيل ستدفع ثمن الخاف على 
التي فرضتها عند  إجـــراءات األمــن 
مدخل املسجد األقصى في القدس«. 
وأضاف أن »إسرائيل التي ال تظهر 
أي احــتــرام للمسجد األقــصــى وقبة 
الــصــخــرة ســتــكــون أكــبــر مــتــضــرر«. 
وقال ألعضاء في البرملان من حزبه 
»نتوقع  الــحــاكــم  والتنمية  الــعــدالــة 
مــن إسرائيل أن تتخذ خــطــوات من 
أجل السام في املنطقة«، داعيًا إلى 
الــعــبــادة  فــمــهــاجــمــة دور  »الــــهــــدوء 

خطأ كبير«.
)رويترز(

فريدمان: محادثات 
مع األردن واإلسرائيليين 

أبطلت التوتر

ــــدى  ــر األمــــــيــــــركــــــي لـ ــيــ ــفــ ــســ ــن الــ ــ ــلــ ــ أعــ
ــان  ــ ــدمــ ــ ــريــ ــ ــد فــ ــ ــيــ ــ ــفــ ــ إســــــــرائــــــــيــــــــل، ديــ
ــورة(، أمـــس الـــثـــاثـــاء، لــنــواب  )الــــصــ
إســرائــيــلــيــني فـــي الـــقـــدس املــحــتــلــة، 
أن »مــحــادثــات ســريــة بــني الــواليــات 
املتحدة وإسرائيل واألردن ساهمت 
في نزع فتيل التوتر في وضع كان 

من املمكن أن يسوء بشدة«.
)رويترز(

عكرمة صبري: سنواصل 
الصالة خارج المسجد

ــيــــس الـــهـــيـــئـــة اإلســـامـــيـــة  ــن رئــ ــلــ أعــ
املحتلة،  الــقــدس  مــديــنــة  فــي  العليا 
ــري، أمـــــس  ـــ ــبــ ـــ ــــة صــ ــرمـ ــ ــكـ ــ ــــخ عـ ــيـ ــ ــــشـ الـ
»املـــقـــدســـيـــني ســـوف  أن  الــــثــــاثــــاء، 
يستمرون في أداء صلواتهم خارج 
املسجد األقصى«. وقــال في مؤتمر 
القدس:  مدينة  فــي  عقده  صحافي، 
في  قــرار  وأي  بالصاة،  »سنستمر 
ــــى املــســجــد،  مــــا يـــخـــص الــــدخــــول إلـ
ســيــكــون بــالــتــشــاور مـــع الــجــمــيــع«. 
إلـــى أن »الــزخــم الشعبي في  ولــفــت 
هــــذه األيــــــام والــــــذي لـــم نــكــن نحلم 
بـــه ســـابـــقـــًا، ســيــبــقــى مــســتــمــرًا بعد 
دخــولــنــا إلـــى املــســجــد األقــصــى ألن 
هــنــاك تـــجـــاوزات احــتــالــيــة«. وأكـــد 
أنــه »ال نستطيع لجم االحــتــال في 
كـــل املــــواقــــف ولـــكـــن بـــوجـــود الــزخــم 
الشعبي سنلجم االحتال«. وكانت 
ــة قـــد الــتــقــت  ــيـ املـــرجـــعـــيـــات اإلســـامـ
القدس، لتدارس »املــوقــف« بعد  في 
إزالة الشرطة اإلسرائيلية البوابات 
اإللـــكـــتـــرونـــيـــة فــــي مــــداخــــل املــســجــد 

األقصى. 
)رويترز(

ُعرفت عرسال 
بمواجهة حلف بغداد 
وإسرائيل وبتاريخ يساري

هناك من يرغب بتصوير 
عرسال زورًا على أنها 

»قندهار لبنان«

عرسال 
اللبنانية

بيروت ـ عبد الرحمن عرابي

كــانــت بــلــدة عــرســال عــلــى حــدود 
ــة  ــوريــ ــع ســ ــ ــة مــ ــيــ ــرقــ ــشــ ــان الــ ــنــ ــبــ لــ
ــثــــورة الـــســـوريـــة،  قــبــل انـــطـــاق الــ
ـــضـــاف إلــــى قــائــمــة الــبــلــدات 

ُ
مـــجـــرد بـــلـــدة ت

الــبــعــيــدة الــتــي تـــشـــارك فـــي نــشــاطــات قــوى 
ــع عــشــر مـــن آذار، بــوصــفــهــا  ــرابــ الــ تــحــالــف 
ــيــــس الــشــهــيــد  ــرئــ ــي الــ ــ ــوالـ ــ ــدة ســـنـــيـــة تـ ــ ــلـ ــ »بـ
العام  الــرأي  الــحــريــري«. هكذا اختزل  رفيق 
ــاؤهـــا  ــتــــي رســــــم أبـــنـ ــال الــ ــ ــــرسـ ــلـــبـــنـــانـــي عـ الـ
بــغــداد«  بــلــدتــهــم بمناهضة »حــلــف  تــاريــخ 
ُمختلف  فــي  اإلسرائيلي  الــعــدو  وبُمحاربة 
والبقاع  بيروت  إلى  الجنوب  من  الجبهات 
ضــمــن صــفــوف »جــبــهــة املــقــاومــة الــوطــنــيــة 
الــلــبــنــانــيــة« )جــــمــــول( والــــحــــزب الــشــيــوعــي 
الــلــبــنــانــي. ال ُيـــقـــّدم مــدخــل الــبــلــدة الــوحــيــد 
الضيق نسبيًا، صورة حقيقية عن مساحة 
كيلومترًا(   320 )حــوالــي  الــشــاســعــة  الــبــلــدة 
ــا لــلــمــرة األولـــــــى، لــكــنــه يعكس  ملـــن يــــزروهــ
بلدة  بني  الشديد  االحتقان  حالة  بوضوح 
لبست رداء الطائفية ثم رداء التطرف رغم 

ُ
أ

محيطها  وبــني  الطويل  اليساري  تاريخها 
السياسة  فــي  تــعــاكــســه  أو  يعاكسها  الـــذي 
وفــي االنــتــمــاء املــذهــبــي. يعيش فــي عرسال 
ــن لــبــنــانــي،  ــواطــ ــوالــــي 40 ألـــــف مــ ــيــــوم حــ الــ
وأكــثــر مــن 100 ألــف الجــئ ســـوري دفعتهم 
اللجوء  إلى  النظامية في سورية  القتل  آلة 

وجبال تحيط بها ويتجاوز ارتفاع بعضها 
2500 متر. هي توأم الجغرافيا ملدينة يبرود 
السورية التي لجأ أهلها إلى عرسال، بعد 
تقتصر  املنطقتني  أبــنــاء  لـــقـــاءات  كــانــت  أن 
عــلــى املــنــاســبــات االجــتــمــاعــيــة والــعــاقــات 
الــتــجــاريــة الــشــرعــيــة وغــيــر الــشــرعــيــة الــتــي 

سهلتها الحدود املفتوحة بني املنطقتني.

من حلف بغداد إلى جّمول
ونـــتـــيـــجـــة مـــوقـــعـــهـــا الــــجــــغــــرافــــي الـــبـــعـــيـــد 
واإلهـــــمـــــال الـــرســـمـــي املــــزمــــن لــــهــــا، عــاشــت 
أهل  دائــمــة، خرقها  قطيعة رسمية  عرسال 
البلدة دومــًا مــن خــال انخراطهم فــي كافة 
الكبرى  واالجتماعية  السياسية  األحــــداث 
الــتــي شــهــدهــا لــبــنــان مـــن ثــــورة 1958 ضد 
الــرئــيــس كــمــيــل شــمــعــون )الــحــلــيــف للغرب 
ومواجهة  املــاضــي(  الــقــران  فــي خمسينات 
االجــتــيــاحــني االســرائــيــلــيــني لــلــبــنــان عــامــي 
1978 و1982، وصواًل إلى األحداث السورية 
ــا كــــــان يـــعـــرف  ــ ــلــــدة مـ ــبــ ـــت الــ

ّ
األخــــــيــــــرة. تـــبـــن

»الــخــط الــوطــنــي« الـــذي مثله الــيــســار في  بـــ
ــقـــرن املـــاضـــي،  خــمــســيــنــيــات وســتــيــنــيــات الـ
ــــروع األمـــيـــركـــي  ــــشـ ــــدرت مـــواجـــهـــة املـ ــــصـ وتـ
وعــلــى رأســـه الــرئــيــس كميل شمعون الــذي 
انــضــوى فــي »حلف بــغــداد«. لــم ُيقلل موقع 
عرسال الجغرافي البعيد عن بيروت )نحو 
130 كيلومترًا(، من أهمية دور أبنائها في 
مــواجــهــة الــحــكــم الــشــمــعــونــي، فــتــم إرســــال 
قــــوات عــســكــريــة إلـــى الــبــلــدة الــتــي تعرضت 
ــــوي ومـــدفـــعـــي إلخــــمــــاد نــفــســهــا  لــقــصــف جـ
الثوري. انتهى حكم شمعون وسقط »حلف 
بغداد« وظل أهل عرسال على موقفهم. ولم 
)اســم جهاز  الــثــانــي«  »املكتب  تغيره حملة 
استخبارات الجيش في حينه، زمن الرئيس 
فؤاد شهاب( على البلدة خال االنتخابات 

إلى أقرب جيرانهم في لبنان، بلدة عرسال، 
التي تربطها مع سورية حــدود طولها 50 
كيلومترًا. هو أحد األسباب الذي يجعل من 
البلدة األكبر من ناحية املساحة في لبنان، 
تشعر أن امتدادها الطبيعي هو مع سورية، 
بقراها وناسها ال نظامها، وخصوصًا في 
ظل اإلهمال املقصود من الطبقة السياسية 
اللبنانية لكل مدن األطراف، شمااًل وجنوبًا 

وبقاعًا.
تقع عرسال، أو »عرش اإلله« باللغة اآلرامية 
ــفـــاع وســطــي قــــدره 1500 مــتــر عن  عــلــى ارتـ
ســـطـــح الـــبـــحـــر، وتـــتـــوســـط مــجــمــوعــة تـــال 

البلدية عام 1964 عندما أشعل املكتب فتنة 
داخلية بني العائات العشائر التي تراجعت 
سطوتها مع انتشار املبادئ اليسارية بني 
أبناء البلدة طوال سنوات طويلة، فتحولت 
ــائـــات مـــن ُعـــــرف الــقــبــيــلــة إلــــى مــبــادئ  ــعـ الـ
الــيــســار. ورغــم اإلهــمــال املــوصــوف، خّرجت 
عرسال عددًا كبيرًا من الشخصيات العامة 
املعروفة جدًا، في األدب والصحافة والطب 

والعلوم.
ولم يشفع للبلدة بعدها بأعوام مناهضتها 
السوري  النظام   

ّ
فشن األميركي،  للمشروع 

حملة مدرعة للسيطرة على البلدة بذريعة 
الحرب األهلية  انــدالع  الحدود بعد  حماية 
بــقــيــت  ــتــــي  والــ  )1990-1975( ــيــــروت  بــ فــــي 
أجــــــزاء واســـعـــة جــــدًا مـــن مــحــافــظــة الــبــقــاع 
الطائفية. ولــم تسفر  خــارج دائــرة أحداثها 
هذه الحملة عن تدمير بعض منازل البلدة 
وإخــضــاعــهــا لحكم ســـوري مــؤقــت فحسب، 
بل تحول أبناء عرسال إلى هدف للتوقيف 
والــتــعــذيــب عــلــى ُمــخــتــلــف حــواجــز الجيش 
الــــســــوري الـــتـــي انـــتـــشـــرت فـــي لــبــنــان تحت 
عــنــوان »قــــوات الــــردع الــعــربــيــة«. ولـــم يمنع 

التوجه  من  عرسال  التوقيف، شباب  خطر 
االجتياح  ملــواجــهــة  الجبهات  مختلف  إلــى 
اإلسرائيلي األول للبنان عام 1978، وخاض 
الشبان معارك عدة في البقاع الغربي ضد 
الجيش اإلسرائيلي ضمن صفوف »الحزب 
الشيوعي اللبناني«. وال تزال ذاكرة األهالي 
حــبــلــى بـــأســـمـــاء عــــشــــرات الـــشـــهـــداء الـــذيـــن 
قدمتهم عائات البلدة عامي 1978 و1982، 

وهو تاريخ االجتياح اإلسرائيلي الثاني.

»تطييف البلدة«
تـــعـــّرضـــت الـــبـــلـــدة بــعــد الـــحـــرب ومــعــهــا كل 
مــنــطــقــة الـــبـــقـــاع الــشــمــالــي لــحــمــلــة تنميط 
ـــأوى  ــام إلــــــى مــ ــعـــ ــ ــا لــــــدى الـــــــــرأي الـ ــهـ ــتـ حـــولـ
للخارجني عن القانون. واختصرت البلدات 
الــحــدوديــة بــجــرودهــا الــتــي ُوصــفــت بأنها 
ــأوى لــلــطــفــار )املــطــلــوبــني لــلــســلــطــات من  ــ مـ
الــهــاربــني فـــي الـــجـــرود والـــســـهـــول(. استمر 
ــتـــضـــت املـــرحـــلـــة  ــى أن اقـ ــ ــذا الـــتـــنـــمـــيـــط إلــ ــ هــ
السياسية التي تلت اغتيال رئيس الوزراء 
ــــري شـــــد الـــعـــصـــب  ــريـ ــ ــــحـ األســـــبـــــق رفــــيــــق الـ
حضرت البلدة في الحسابات 

ُ
الطائفي. است

مضرب  وبــاتــت  التنموية  دون  السياسية 
مــثــل طــائــفــي. وانــتــقــل مــع هـــذا الـــواقـــع، عــدد 
مــــن نـــشـــطـــاء الـــعـــمـــل الـــيـــســـاري فــــي الــبــلــدة 
ــدًا »تـــيـــار  إلـــــى أحــــضــــان األحـــــــــزاب وتــــحــــديــ
الحركات  تــراجــع  بسبب  وذلـــك  املستقبل«، 

اليسارية بشكل أساسي، وتبعًا للحسابات 
الــشــخــصــيــة لــبــعــض هـــــؤالء. دفـــعـــت الــبــلــدة 
ــل في 

ّ
كــامــلــة ثــمــنــًا اجــتــمــاعــيــًا بــاهــظــًا تــمــث

ــات مـــــع مــحــيــطــهــا  ــ ــافـ ــ ــخـ ــ ارتــــــفــــــاع حـــــــدة الـ
التوتر املذهبي الشيعي   

ّ
الجغرافي، في عز

التي  الحافات  السني، وتعرضت مواكب  ــ 
أقــلــت أهـــل عــرســال إلـــى مــهــرجــانــات الــرابــع 
والتكسير  بالحجارة  للرمي  آذار  من  عشر 
من قبل مناصري »حزب الله« و»حركة امل« 
في البقاع الشمالي. وضع غريب على تلك 
بكثرة حاالت  تاريخيًا  ُعرفت  التي  املنطقة 
من  املختلطة،  وبلداتها  قراها  بني  التزاوج 
بعلبك إلى زحلة فالهرمل. ولم تشهد البلدة 
أي حــركــة إنـــمـــاء جـــديـــة، وبــقــيــت طــرقــاتــهــا 
لــهــا، ومنازلها دون شبكة  فــي حــالــة يــرثــى 
صــــرف صـــحـــي. كــمــا ظــلــت مـــصـــادر الــدخــل 
االقـــتـــصـــادي بــســيــطــة وبـــدائـــيـــة تــتــمــثــل في 
ــة الــكــرز الــعــرســالــي املــشــهــور بجودته  زراعــ
وفـــي قــص األحـــجـــار والــصــخــور مــن جــرود 
الــقــصــور فــي لبنان  لــتــزّيــن  الــبــلــدة وبيعها 
والـــخـــارج. وفـــي عـــام 2006 قــــاوم املــهــربــون 
لبنان  على  اإلسرائيلي  الــعــدوان  العراسلة 
ــازوت  ــ عـــلـــى طــريــقــتــهــم، فــــــــزودوا بــــمــــادة املــ
محافظة  مستشفيات  ســوريــة  مــن  املــهــربــة 
الــبــقــاع الــتــي عــزلــهــا الــقــصــف اإلســرائــيــلــي 
عن بــيــروت. وعــوض املهربون نقص املــواد 
الغذائية باملواد املهربة من سورية. لم يكن 

كل ذلك مهمًا في إزالة الصبغة الطائفية عن 
البلدة. وهي نفس الصبغة التي شكلت مع 
 في لجوء العائات 

ً
املوقع الجغرافي عاما

السورية القلمونية إلى البلدة.

ضريبة حرب األسد
تضخم عدد املقيمني في البلدة بشكل سريع 
بــعــد عــــام 2011. وتــفــشــت مــشــاكــل الــلــجــوء 
الناتجة أساسًا عن تخلي الدولة اللبنانية 
ركت الحدود مفتوحة 

ُ
عن أطرافها البعيدة. ت

وتحول  تنظيم.  دون  من  املخيمات  وبقيت 
إدارة  إلــى مجلس  لعرسال  البلدي  املجلس 
أزمة وطنية. حّول اللجوء البلدة إلى محط 
ــام، مـــع حــــرص األحـــــزاب  ــعــ أنـــظـــار الــــــرأي الــ
الــســيــاســيــة املــتــحــالــفــة مــع الــنــظــام الــســوري 
اللجوء وتحميل  أزمــة  أسباب  تجاوز  على 
ــة الــســوريــة وأثــرهــا  أهـــل عــرســال وزر األزمــ
ــة تهجير  ــ ــبـــاب األزمــ ــن أسـ عــلــى لـــبـــنـــان. ومــ
الــنــظــام الـــســـوري، بــضــغــط الــعــنــف والــقــتــل، 
مــئــات آالف الــســكــان مـــن مــنــطــقــة الــقــلــمــون، 
ومــشــاركــة »حـــزب الــلــه« فــي املـــعـــارك هــنــاك، 

وتخلي الدولة عن مسؤولياتها.
وبعد حملة التطييف في عرسال بدأت حملة 
لبنانية،  »قندهار«  يشبه  ما  إلــى  تحويلها 
الذي  الجغرافي  للواقع  في تجاوز مقصود 
ــا ملــســافــة  تــبــتــعــد فــيــه عـــرســـال عـــن جــــرودهــ
الجرود  تلك  كيلومترًا. شكلت   20 تزيد عن 
»داعـــش« و»الــنــصــرة« الــتــي قاتلت  مـــأوى لــــ
الجيش السوري الحر وساهمت في خنقه، 
ودفعها تقدم النظام السوري و»حزب الله« 
فــي الــقــلــمــون لــإقــامــة فــي الـــجـــرود. لــم يبال 
التنظيمان بإقامة عشرات آالف الاجئني في 
عرسال، وحاولوا تحويلها إلى قاعدة عمل 
خلفي لهم من دون أن يلقوا تجاوبًا شعبيًا 
األمنية  األعــمــال  األهــالــي، فاستنسخوا  مــن 
كــشــوفــات أسماء  ــدوا  الــســوري، وأعــ للنظام 

»العماء« وخطفوا بعضهم وقتلوهم. بـ
ومع ذلــك، بقي خيار أهالي عرسال ينادي 
اجتماعيًا  األهالي  بالدولة ويدعو لحماية 
واقـــتـــصـــاديـــًا بــعــد أن حــرمــتــهــم الــتــطــورات 
امليدانية من مصدر رزقهم في جرود البلدة. 
استوى الكرز على أغصان الشجر ولم يقطفه 
املدفعي  القصف  أصــوات  العراسلة، وحلت 
محل أصــوات تفجير الصخور لبيعها في 
ورش الحجر الجردية. وإمعانًا في تطييف 
الله«  »حـــزب  عناصر  سيطرة  بــاتــت  البلدة 
عــلــى جــــرود الــبــلــدة تــحــمــل عـــنـــوان »تــــذوق 
املــقــاومــني للكرز الــعــرســالــي«. وهــي تجربة 
مشابهة لقطع بعض أهالي البقاع الشمالي 
لحقول املشمش في بلدة القصير السورية 
التي احتلها مقاتلو »حزب الله« عام 2013. 
القصير حطبًا،  في  املشمش  أشجار  بيعت 
وابنه حاوال  مــزارع  الرصاص على  طلق 

ُ
وأ

قطاف موسم الكرز في أرضهم في عرسال 
ــد املــفــاوضــني  ـــتـــل أحــ

ُ
الـــعـــام املـــاضـــي. كــمــا ق

الرئيسيني في البلدة - نائب رئيس البلدية 
السابق أحمد الفليطي - قبل أيام بصاروخ 
البلدة. ُيرجح كثيرون أن  موجه في جــرود 
»أبـــو مــالــك  أمــيــر »فــتــح الـــشـــام« املـــعـــروف بــــ
التل  بلدة  رأســه  إلــى مسقط  )نسبة  التلي« 
في ريف دمشق(، غدر به، رغم عدم تجاهل 
تـــزامـــن إعــــان »حــــزب الـــلـــه« عـــن اســتــهــداف 
سيارة في نفس موقع إصابة الفليطي وفي 
ولم  الفليطي  اآلالف  شيع  الــتــوقــيــت.  نفس 
طلق رصاصة واحدة في الهواء، وهو أمر 

ُ
ت

الشمالي  البقاع  فــي منطقة  الــحــدوث  نــادر 
التي تشهد يوميًا إطاق نار خال تشييع 
مقاتلي »حزب الله« العائدين من سورية أو 

خال األعراس واملناسبات »ابتهاجًا«.

ــت حــمــات الــتــحــريــض  ــّول ــح ت
ــي الـــذي  ــاس ــي ــس ــي وال ــامـ اإلعـ
فلك  فــي  ــدور  ت قــوى  مارسته 
»حزب اهلل« ضد عرسال وأهلها، 
ألهالي  استهداف  حمات  إلــى 
بعضهم  ُقــتــل  ــن  ــذي ال ــال  ــرس ع
المجاورة  البلدات  أبناء  يد  على 
خطفوا  أو  قتلوا  ــارب  ألقـ ثــأرًا 
السورية.  الحرب  تداعيات  نتيجة 
ــتــصــريــحــات  ــل ال ــنـــت كـ وتـــزامـ
البلدة  الطائفية ضد  ــ  العنصرية 
مع  المحلية  اإلعام  وسائل  عبر 
المؤدي  الوحيد  الطريق  قطع 
إليها، ومع التضييق على أبنائها 
مجاورة.  بلدات  في  العاملين 
البلدة  كما صّور اإلعام المحلي 
ــرف، في  ــط ــؤرة ت عــلــى أنــهــا بـ
أكثر  إقامة  عن  ُمتعمد  تغاٍض 

من 140 ألف مدني فيها.

تحريض طائفي 
سياسي وإعامي

بلدة الكرز والصخر 
متمسكة بتاريخها

ترتفع عرسال البلدة نحو 1500 متر عن سطح البحر وطبيعتها جردية )جوزف عيد/فرانس برس(

عبّرت االنتخابات البلدية عام 2016 عن امتعاض أهالي عرسال من »تيار 
في  له  المنافسة  الائحة  فتقدمت  السابقة،  البلدية  ومن  المستقبل« 
»تيار  شعبية  وتراجعت  النتائج. 
األوضاع  تدهور  بعد  المستقبل« 
في  البلدة  في  واألمنية  اإلنمائية 
عنها.  الــحــكــومــات  غــيــاب  ظــل 
وشّكل وصول السيدة ريما كرنبي 
المجلس  عضوية  إلى  )الــصــورة( 
لكل محاوالت تصوير  نفيا  البلدي 
عرسال على أنها معقل للتطرف، 
يسارية  ناشطة  كرنبي  أن  ذلــك 
وتعمل في مجال إغاثة الاجئين.

عبرة انتخابات 2016

تختزل عرسال )على حدود لبنان الشرقية مع 
زورًا،  إلباسها  تم  لبنانية  بلدة  حكاية  سورية( 
تعمد  بعد  التطرف،  رداء  ثم  الطائفية  رداء 

على  واليسارية  الوطنية  ــا  أدوارهـ تجاهل 
مواقفها  على  لها  كعقاب  عقود،  مدى 
من الثورة السورية وفتح أبوابها أمام عشرات 

على  يصّر  من  هناك  اليوم،  السوريين.  آالف 
وتصويرها  عرسال،  عن  كاذب  واقع  اختراع 
مشاريع  لتمرير  لبنان«  »قندهار  أنها  على 

طائفية سياسية والتخلص من »الهّم« الذي 
المساحة،  ناحية  من  لبنان  بلدات  أكبر  تشكله 

بالنسبة لحزب اهلل
تحقيق

ضرائب التهميش 
وحرب األسد واالحتالل

يعيش 
الالجئون 

السوريون 
شتاءهم 

في 
عرسال 

بخيم 
تغطيها 

الثلوج 
)فرانس 

برس(
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سورية: روسيا تطلق النار على اتفاق القاهرة 
محمد أمين

تمّهد الخروقات املتواصلة من قبل الطيران 
الــروســي وطــيــران الــنــظــام الــســوري التــفــاق 
ضّم الغوطة الشرقية، أبرز معاقل املعارضة 
فــي محيط الــعــاصــمــة دمــشــق، إلـــى مناطق 
االتفاق  انهيار  إلمكانية  التصعيد  خفض 
على الرغم من إعان روسيا عن بدئها في 
نشر قوات عسكرية روسية ملراقبة تطبيق 
االتــفــاق الـــذي أبـــرم قــبــل أيـــام فــي العاصمة 
املصرية القاهرة بني وزارة الدفاع الروسية 
بوساطة  السورية  املعارضة  عــن  وممثلني 
من رئيس تيار الغد السوري، أحمد الجربا، 

الذي يتخذ من العاصمة املصرية مقرًا له.
فقد استبق الــطــيــران الــروســي اإلعـــان عن 
بدء تطبيق االتفاق، أمس الثاثاء، بارتكاب 
مــجــزرة بــحــق أطــفــال ونــســاء مــســاء االثــنــني 
في مدينة عربني إحدى مدن الغوطة، وهو 
مــا يفتح الــبــاب أمــام تــســاؤالت حــول جدية 
هذا االتفاق الــذي لم يــردع مقاتات النظام 
تــزال تقصف مناطق مكتظة  ال  التي  أيضًا 

باملدنيني.
وأوضح الناشط اإلعامي امليداني، محمد 
الــــغــــوطــــانــــي، أن الـــعـــمـــلـــيـــات الـــبـــريـــة الــتــي 
الغوطة،  فــي  النظام  قــوات  بها  تقوم  كانت 
ترما  عــني  تستهدف  كانت  التي  خصوصًا 
ــــان عن  ــر، »تـــوقـــفـــت« مــنــذ اإلعــ وحــــي جـــوبـ
االتفاق. لكنه أشار إلى أن »القصف الجوي 
لم يتوقف على مدن وبلدات الغوطة من قبل 

طيران النظام والطيران الروسي«.
ــار  فــي حــديــث مــع »الــعــربــي الــجــديــد«  ــ وأشـ

ــــع عــــــدة فــي  ــــواقـ ــقـــصـــف طـــــــاول مـ إلــــــى أن الـ
ــقـــصـــف يـــتـــركـــز عــلــى  الـــغـــوطـــة، مــضــيــفــًا »الـ
وهو  سكانية،  بكثافة  تتميز  التي  املناطق 
مــا يــعــزز املـــخـــاوف مــن عـــدم الـــتـــزام الــنــظــام 
كــعــادتــه بـــاالتـــفـــاقـــيـــات«. وأكــــد الــغــوطــانــي، 
 عن مصادر في جيش اإلسام، ارتفاع 

ً
نقا

أعــــام روســيــة عــلــى بــعــض جــبــهــات الــقــتــال 
فـــي الــغــوطــة الــشــرقــيــة، مــوضــحــًا أنـــه حتى 
لــم يتم تسجيل قوافل  الــثــاثــاء  أمــس  ظهر 
مــســاعــدات مــن معبر الــوافــديــن وهــو املعبر 

الوحيد الذي يربط الغوطة بمحيطها.
وكان مراقبون قد حذروا من أن »االستثناءات« 
وغموض تفاصيل ما تم التفاهم عليه خال 

ــاهـــرة تــهــدد  ــقـ املـــفـــاوضـــات الـــتـــي تــمــت فـــي الـ
لـ »العربي  االتــفــاق. وأكــدت مصادر  استمرار 
الــجــديــد« أن االتــفــاق ال يشمل كــامــل الغوطة 
الشرقية، بسبب تداخل مناطق سيطرة فيلق 
الــرحــمــن مــع مــنــاطــق ســيــطــرة جــبــهــة تحرير 
الشام، وفق املزاعم الروسية. وأشارت املصادر 
إلى أن النظام »يريد حصر االتفاق بالجانب 
البري فقط، على أن يستمر بالقصف الجوي 
واملدفعي تحت ذريعة استهداف مواقع جبهة 

فتح الشام«. 
ــة أبـــــــــرز مـــعـــاقـــل  ــيــ ــرقــ ــد الــــغــــوطــــة الــــشــ ــ ــعـ ــ وتـ
املـــعـــارضـــة املــســلــحــة فـــي مــحــيــط الــعــاصــمــة 
الـــســـوريـــة دمـــشـــق مــنــذ أواخــــــر عــــام 2012، 

عشرات الضحايا جراء القصف في عربين )عبدالمنعم عيسى/فرانس برس(

رصد

وتتعرض منذ ذاك الوقت إلى حصار محكم 
وقصف مستمر.

ــلـــق  ــيـ ويــــتــــشــــاطــــر »جــــيــــش اإلســـــــــــــام«، و»فـ
ــلــــدات  ــلـــى مـــــدن وبــ ــمــــن« الـــســـيـــطـــرة عـ الــــرحــ
ــل تــأثــيــرًا  ــــود أقــ الــغــوطــة الــشــرقــيــة، مـــع وجـ
لــحــركــة »أحــــــرار الـــشـــام« اإلســـامـــيـــة. وقـــاد 
رئيس الهيئة السياسية في جيش اإلسام، 
مــحــمــد عــلــوش، مــفــاوضــات الــقــاهــرة، فيما 
باسمه  املتحدث  وفــق  الرحمن،  فيلق  أعلن 
وائل علوان، ترحيبه »بأي جهد إقليمي أو 
املتواصلة  العنيفة  الهجمات  يوقف  دولــي 
ألكثر من شهر من قوات األسد على الغوطة 
الــشــرقــيــة، والـــتـــي اســتــخــدم فــيــهــا الـــغـــازات 
وراح ضحيتها  الجوية،  والغارات  السامة، 

عشرات املدنيني«.
ــفـــاق »الـــقـــاهـــرة« مــبــهــمــًا لجهة  ــزال اتـ ــ وال يـ
شموله املناطق التي يسيطر عليها الفيلق 
في الغوطة الشرقية، وأبرزها: عربني، وبيت 
سوى، وزملكا، وعني ترما، واألشعري. كما 
يـــزال االتــفــاق غير واضـــح لجهة شموله  ال 
حــــي جــــوبــــر الـــدمـــشـــقـــي املـــتـــاخـــم لــلــغــوطــة 
الشرقية من الجهة الغربية، والذي تسيطر 

عليه املعارضة السورية املسلحة.
ــاع  ــدفــ الــ وزارة  ــنـــت  ــلـ أعـ ذلـــــــك،  مــــــــــوازاة  فــــي 
الروسية، أمس الثاثاء، انطاق عمل نقطة 
تفتيش جديدة، أقامتها الشرطة العسكرية 
الــروســيــة بــالــتــعــاون مــع قــــوات الــنــظــام في 
املعارضة  وأصــرت  الشرقية.  دمشق  غوطة 
الـــســـوريـــة عـــلـــى أن تـــتـــولـــى قــــــوات روســـيـــة 
عمليات مراقبة تطبيق االتفاق من دون أي 
وجـــود لــقــوات إيــرانــيــة، مــا قــد يــدفــع طهران 

ــام تطبيقه، ال سيما  أمـ الـــى وضـــع عــراقــيــل 
أنها حاولت، من خال مليشيات تتبع لها، 
إخضاع الغوطة الشرقية كي تعزز وجودها 
أكثر في ريف دمشق، اال أنها فشلت في ذلك 

على مدى سنوات.
وتــجــنــبــت الـــــــوزارة الـــخـــوض فـــي تــفــاصــيــل 
في  الروسية  القاعدة  أعلنت  فيما  االتــفــاق، 
السوري، أمس  الساحل  مطار حميميم في 
الثاثاء، أن الغارات الجوية »ستستمر في 
مناطق الغوطة الشرقية التي تم تحديدها 
كمواقع تنشط فيها عناصر متطرفة تتبع 
الــنــصــرة اإلرهـــابـــيـــة«، وفــق  لتنظيم جــبــهــة 
تــعــبــيــرهــا. وأشـــــارت إلـــى أنـــه يــتــعــني »عــلــى 
أنفسهم  إعــان حــل  املتشدد  التنظيم  أفـــراد 
بشكل كامل، أو اختيار الرحيل عن املنطقة 

لضمان سامتها«.
الــروســيــة  الــــدفــــاع  تـــقـــديـــرات وزارة  وتــفــيــد 
بـــوجـــود نــحــو 9 آالف عــنــصــر فـــي الــغــوطــة 
الــشــرقــيــة يــتــبــعــون لــجــبــهــة تــحــريــر الــشــام 
)الـــنـــصـــرة ســـابـــقـــًا(، لـــكـــن مــــصــــادر مــحــلــيــة 
الرقم  أن  الجديد«  »العربي  لـ  أكــدت  مطلعة 
مبالغ فيه من أجل تبرير استمرار القصف 
عــلــى الــغــوطــة الــشــرقــيــة. ووفـــقـــًا لــلــمــصــادر 
نفسها، فإنه »لم يعد لجبهة فتح الشام أي 
تأثير في الغوطة إثر الحملة التي قام بها 
جيش اإلسام أخيرًا، وشتت شمل الجبهة 
ــم يــبــق من  ــه »لــ فـــي الـــغـــوطـــة«. وأضـــافـــت أنــ
الجبهة إال بضع مئات من العناصر الذين 
ال تــأثــيــر لــهــم، ومـــن ثـــم فـــا حــجــة لــلــنــظــام، 
وحــلــفــائــه فـــي اســـتـــهـــداف الــغــوطــة أو عــدم 

شمول االتفاق كامل مدنها وبلداتها«.

اندالع شرارة اشتباك سياسي ترامب و»مساعدة« المعارضة السورية
اليوم الخامس لمعركة الجرود

بيروت ـ العربي الجديد

على وقع استمرار معارك جرود عرسال لليوم 
الخامس على التوالي، واصل حزب الله تقّدمه 
فـــي مــواجــهــة »جــبــهــة فــتــح الـــشـــام« )الــنــصــرة 
 يطلب 

ً
سابقًا(، كما نشرت »الجبهة« تسجيا

ــة مــــن أســــــرى الــــحــــزب لـــديـــهـــم وقـــف  فـــيـــه ثـــاثـ
املــعــركــة تــحــت طــائــلــة »الــتــضــحــيــة بـــاألســـرى 
خـــال ســاعــات قــلــيــلــة«. بـــدأ الــفــيــديــو القصير 
بتعريف األسرى الثاثة بأنفسهم، وهم حسن 
ياسني،  جــواد  ومحمد  ومحمد شعيتو،  طــه، 
قـــبـــل أن يـــتـــحـــدث شــعــيــتــو مــطــالــبــًا »الـــحـــزب 
واألهـــالـــي بــوقــف الــهــجــوم عــلــى الــقــلــمــون قبل 
أن نتحول إلــى ضــحــايــا«، وقــال شعيتو »إنــه 
من املؤسف أن نبقى من دون تفاوض إلطاق 

سراحنا، بعد تسعة أشهر على أسرنا«.
الــتــقــدم العسكري لــحــزب الله،  ومــع اســتــمــرار 
الطرفني،  املباشرة بني  املفاوضات غير  كانت 
عــبــر الــشــيــخ مــصــطــفــى الــحــجــيــري مـــن بــلــدة 
ــال، الــتــي تــهــدف إلبـــعـــاد مــقــاتــلــي »فــتــح  عـــرسـ
الشام« نحو الشمال السوري، تراوح مكانها. 
أوراق  الشام« تحتفظ ببعض  تــزال »فتح  وال 
التفاوض رغــم خــســارة مساحات واســعــة من 
ــام  مــنــاطــق ســيــطــرتــهــا فــي الـــجـــرود خـــال األيـ
ــفــــاظ بـــجـــثـــث ثــاثــة  ــتــ ــيــــة، ومـــنـــهـــا االحــ املــــاضــ
الــحــزب سقطوا خــال مواجهات  مقاتلني مــن 

سابقة بني الطرفني.  
غاراته  السوري  النظام  طيران  مواصلة  ومــع 
على جــرود عــرســال بــني وادي الخيل ووادي 

ــتــل الــســوري املــطــلــوب يــوســف نــوح، 
ُ
حــمــيــد، ق

فــي مخيم  الــلــبــنــانــي  خـــال مــداهــمــة للجيش 
السنابل فــي بــلــدة عــرســال. وكـــان نــوح حــاول 
الـــهـــروب مــن الـــدوريـــة فــحــصــل تــبــادل إلطــاق 

تل على أثره.
ُ
النار، وق

ــدأت انـــعـــكـــاســـات املـــعـــركـــة تــلــقــي  ــ ســـيـــاســـيـــًا، بــ
بظالها على الداخل اللبناني، مع إعان كتلة 
»املــســتــقــبــل«، فــي اجــتــمــاعــهــا األســبــوعــي بــأن 
»حزب الله يستمر في تجاوز الدولة اللبنانية 
 اإلمـــــــرة لـــه، 

ّ
ــتـــصـــرف عـــلـــى أســــــاس أن ــي الـ ــ وفـ

اللبنانيني  املواطنني   
َ
أو رغبة إرادة   

ً
متجاها

بشكل كــامــل«. واســتــغــربــت »قــــرار الــحــزب في 
املعركة بقرار متفرد منه خــارج إطار  خــوض 
ــــة وشـــرعـــيـــتـــهـــا، وخــــــــارج مــؤســســاتــهــا  ــــدولـ الـ
الــدســتــوريــة والعسكرية واألمــنــيــة«. وشـــّددت 
عــلــى دعــمــهــا وتــمــســكــهــا بــالــجــيــش الــلــبــنــانــي 
لها  الــتــي  الشرعية  األمــنــيــة  »األداة  بــاعــتــبــاره 
ــا الـــحـــق الـــحـــصـــري فـــي حــمــل الــســاح  وحـــدهـ
واســتــعــمــالــه فــي الـــدفـــاع عــن لــبــنــان وحــــدوده 
وبالتالي،  وحمايته«.  اللبناني  الشعب  وعــن 
فــإنــه ال شــرعــيــة ســيــاســيــة أو وطــنــيــة للقتال 
الذي يخوضه حزب الله في منطقة السلسلة 
الشرقية تحت أية حجٍة كانت«. بيان املستقبل، 
ــتـــدعـــى ردًا مــــن رئـــيـــس حـــــزب »الــتــوحــيــد  اسـ
العربي« الوزير السابق وئام وّهاب، الذي غّرد 
كتلة  يا  أنتم  »مــن   

ً
قائا »تويتر«،  على موقع 

ملعركة  الوطنية  الشرعية  لتحّددوا  املستقبل 
لبنان  خّربتم  سياسية  حثالة  أنتم  عــرســال؟ 

اقتصاديًا وأمنيًا وتقبضون ثمن تخريبكم«.

للبرنامج  قــراره وضع حد  االثنني،  ترامب، مساء  األميركي دونالد  الرئيس  برر 
األميركي ملساعدة فصائل املعارضة السورية بأن هذا البرنامج »ضخم وخطير 
وغــيــر فــعــال«. وجـــاء تعليقه بــعــد ثــاثــة أيـــام عــلــى إعـــان الــجــنــرال قــائــد الــقــوات 
الخاصة األميركية ريموند توماس، أن »باده أوقفت العمل بالبرنامج املستمر 
منذ أربع سنوات«. وكانت صحيفة »واشنطن بوست« قد أوردت أن ترامب كان قد 
اتخذ القرار بذلك قبل شهر. ورّد ترامب على »تويتر«، بأن »واشنطن بوست لفقت 
قــراري وضــع حد ملدفوعات طائلة وخطيرة وغير فعالة للمقاتلني  وقائع حــول 

السوريني الذين يحاربون )رئيس النظام السوري بشار( األسد«. 
وكان الرئيس األميركي السابق باراك أوباما قد وافق على برنامج املساعدة في 
عام 2013، عندما كانت مختلف الفصائل تبحث عن دعم دولي في نزاعها ضد 
النظام السوري. وبموجب البرنامج، تلقى آالف املقاتلني تدريبات وأسلحة، لكن 
موقف الواليات املتحدة ظل ملتبسًا حول قدرة هؤالء على إطاحة األسد واألولوية 
التي أعطيت للقضاء على تنظيم »داعش«. وتراجع التأييد للبرنامج بشكل أكبر 
في عام 2016 بعد خسارة الفصائل ملناطق كانت تسيطر عليها في حلب )شمالي 

سورية( أمام هجوم قوات النظام السوري بدعم جوي كثيف من روسيا.
)أسوشيتد برس(

»واشنطن بوست«: قرر ترامب توقيف البرنامج منذ شهر )ساول لوب/فرانس برس(

متابعةتقرير
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القاهرة ـ العربي الجديد

أصدر وزير الداخلية املصري، مجدي عبد الغفار، أمس الثالثاء، قرارًا جديدًا بافتتاح 
سجن مــركــزي بمدينة أســيــوط الــجــديــدة، يــكــون تابعًا ملــديــريــة أمــن أســيــوط، يشمل 
اختصاصه دوائر أقسام شرطة أسيوط الجديدة، وأول وثاني أسيوط ومركز الفتح. 
ويعتبر هذا السجن، رقم 20 ضمن السجون التي أصــدرت الحكومات املتالحقة في 
عهد الرئيس املصري، عبدالفتاح السيسي، قرارات بإنشائها منذ االنقالب العسكري، 

حيث افتتح بعضها رسميًا، وبعضها اآلخر ال يزال قيد اإلنشاء.
ومن أهم تلك السجون، سجن الصالحية العمومي، الذي خصص له محافظ الشرقية، 
نوفمبر/تشرين   27 في  الصالحية  مدينة  في  أفدنة   10 العزيز، مساحة  عبد  سعيد 
 عــن ســجــن الــزقــازيــق 

ً
الــثــانــي 2014، بــنــاء عــلــى طــلــب األجــهــزة األمــنــيــة، لــيــكــون بــديــال

العمومي. وافتتحت وزارة الداخلية سجن 15 مايو املركزي، التابع لقطاع أمن القاهرة 
في مدينة 15 مايو على طريق األوتوستراد، في 4 يونيو/حزيران 2015، على مساحة 
 داخــل كــل عنبر.  

ً
105 آالف متر مــربــع، ويتسع ألربــعــة آالف سجني، بمعدل 40 نــزيــال

وأنشئ في أغسطس/آب 2013، سجن ليمان شديد الحراسة في محافظة الدقهلية. 
الــقــاهــرة، ويتكون من  فــي  الــســالم  فــي منطقة  النهضة  كما يجري حاليًا بناء سجن 
طابقني على مساحة 12 ألــف متر مــربــع، إضــافــة إلــى سجن مــركــزي فــي مبنى قسم 

شرطة الخصوص في مديرية أمن القليوبية، وسجن آخر في منطقة الخانكة.

القاهرة ـ العربي الجديد

كشفت مصادر مصرية مطلعة، أن الرئيس املصري، عبد الفتاح السيسي، ودائرة 
النهائية الســتــحــداث  عــلــى وضـــع الصيغة  أقـــرب مــســاعــديــه يعكفون حــالــيــًا  مــن 
الدفاع  »هيئة  اســم  تحت  مباشرة  الرئيس  مكتب  يتبع  معلوماتي جديد  جهاز 
ــن الــوطــنــي الــتــابــع لـــوزارة  الــوطــنــي«، يــضــم فــي تشكيله، عــنــاصــر مــن جــهــاز األمـ
الحربية. وأوضحت  العامة، واالستخبارات  الداخلية، وأخرى من االستخبارات 
الــذي سيتبع مكتب السيسي مباشرة ستكون له صالحيات  أن الجهاز الجديد 
واسعة للغاية على كافة مرافق وقطاعات الدولة املصرية وأجهزتها. ولفتت إلى 
الخبراء والباحثني في  الجديد سيضم في أحد فروعه مجموعة من  الجهاز  أن 
عدد من الفروع السياسية واالجتماعية.  وعزت املصادر السبب وراء التفكير في 
إنشاء الجهاز الجديد، إلى عدم ثقة السيسي بــأداء بعض األجهزة الحالية، في 
ظل خلل كبير بعدد من القطاعات واملرافق، وأهمها املرفق األمني، مشددة على 
السيادية  األجهزة  باقي  أداء  مراقبة  الجديد سيكون من صالحياته  الجهاز  أن 
واملعلوماتية ورفع تقارير بشأن أدائها للرئيس.  وأشارت املصادر إلى أن عملية 
تأسيس الــجــهــاز الــجــديــد ومــقــراتــه، بـــدأت منذ أشــهــر عــدة فــي ســريــة تــامــة تحت 
»في  إنــه  قائلة  كامل،  الــلــواء عباس  السيسي ومدير مكتبه  متابعة مباشرة من 
الجديد وسيظل يعمل بشكل ســّري  الجهاز  عــن  اإلعـــالن رسميًا  يتم  لــن  الغالب 
اًل له  وترفع تقاريره للرئيس، الفتة إلى أن مدير مكتبه فقط هو من سيكون مخوَّ
االطالع على تقارير ذلك الجهاز«. وتوضح املصادر أن الخلفية األمنية للسيسي، 
قبل توليه منصب وزير الدفاع ورئيس الجمهورية بعد ذلك، حينما كان يشغل 
منصب مدير االستخبارات الحربية، تساهم في وجود هاجس دائم لديه بشأن 

أداء األجهزة األمنية، وعالقاتها بالقصر الجمهوري.
ــواَء عـــبـــاس كـــامـــل، يـــأتـــي لثقته  ــلــ ــإن تــكــلــيــف الــســيــســي، الــ ــادر، فــ وبــحــســب املــــصــ
الــذي يعمل معه منذ سنوات عــدة عندما كــان مديرًا ملكتبه في  الكبيرة بالرجل 
االستخبارات الحربية، ثم وزارة الدفاع، قبل أن يشغل املنصب ذاته بعد وصول 
السيسي لسدة الحكم. وعلى صعيد دور الجهاز الجديد، أوضحت املصادر، أن 
من بني أدواره هو التحكم في األداء اإلعالمي، إذ ستنتقل له مسألة إدارة ملف 
ليأخذ  بــالــدولــة،  التي باتت ملكًا ألجــهــزة سيادية  اإلعـــالم والــقــنــوات والصحف 
 ممنهجًا ومنظمًا بخالف الطريقة التي يدار بها في الوقت الراهن من جانب 

ً
شكال

شخص أو اثنني داخل مؤسسة الرئاسة.
انقالب يوليو/تموز 2013، ظهر عــدد من املصطلحات منها  أنــه بعد  إلــى  يشار 
األذرع اإلعالمية في إشارة إلى عدد من اإلعالميني والكتاب الصحافيني، الذين 
يتم توجيههم بأوامر مباشرة من جانب مدير مكتب السيسي، اللواء عباس كامل 
ومساعده املقدم أحمد شعبان. وفي أعقاب ثورة 25 يناير، ظهر مصطلح الدولة 
العميقة، في إشارة إلى لوبي أجهزة الدولة السيادية ورجال األعمال الذي تنسب 
إلفشال  البالد  اجتاحت  التي  والفوضى  العنف  أعمال  من  العديد  مسؤولية  له 
النطالق  استباقًا  الجديد  الجهاز  تأسيس  على  السيسي  إقـــدام  ويــأتــي  الــثــورة. 
التحركات الرسمية لخوض والية رئاسية جديدة، قبل املوعد املحدد لالنتخابات 

الرئاسية املقرر لها 2018.

والدة قريبة لكتلة 
التحرير والبناء برئاسة 

حيدر العبادي

انتقل عدد من أعضاء 
االتحاد الكردستاني 

إلى حزب البرزاني

للحديث تتمة...

عاصفة 
انشقاقات حزبية 

في العراق

خفايا معركة الموصل: تجارة سـالح وتهريب قادة »داعش«

تتعدد اآلراء التي تحاول شرح أسباب حاالت االنشقاق في صفوف األحزاب العراقية، 
مع اعتبار بعضهم أن االنشقاق »صوري«، قبل االتحاد مجددًا تحت قبة البرلمان، 
التحالف  تصّدع  يخشون  كثيرين  فإن  ذلك،  مع  ممكنة.  نيابية  كتلة  أكبر  لتشكيل 

الحاكم، في ظّل نية حيدر العبادي مغادرة »الدعوة«

بغداد ـ سالم الجاف

ــبــــعــــة أشـــــهـــــر مــــــن انــــطــــالق  قــــبــــل ســ
املــــاراثــــون االنــتــخــابــي فـــي الـــعـــراق، 
ــلــــق بـــــــازار الــعــمــلــيــة الــســيــاســيــة  غــ

ُ
أ

على واحدة من أكبر األزمــات السياسية بني 
الكتل واألحزاب، من خالل انشقاقات لقيادات 
وشخصيات بارزة عن أحزابها. هذا الوضع 
طرح سيناريوهات عديدة، بينها ما يعتبر 
أن ما يحصل هو بداية لوالدة أحزاب جديدة، 
غير تلك التي جــاءت مع االحتالل األميركي 
قـــراءات أخـــرى إلى  عــام 2003، فيما تخلص 
أنها »عمليات انشقاق ستؤدي اللتئام جديد 

بعد االنتخابات«.
املــجــلــس األعـــلـــى اإلســــالمــــي، حــــزب الـــدعـــوة، 
الــحــزب اإلســالمــي الــعــراقــي، وحـــزب االتــحــاد 
ــي أبــــــرز أحـــــزاب  ــي الـــكـــردســـتـــانـــي، هــ ــنـ الـــوطـ
السلطة، التي شهدت تصدعات كبيرة خالل 
أمام  الباب مفتوحًا  زال  املاضية. ومــا  األيــام 
ــات أخــــــرى فــــي نـــفـــس تـــلـــك األحــــــزاب  ــدعـ تـــصـ
ــانـــي مــــن خــــالفــــات بــني  ــعـ ــة تـ ــيـ ــانـ وأحــــــــــزاب ثـ
ــزاب  ــ ــا. وعـــصـــفـــت فــــي غــالــبــيــة األحــ ــهـ ــاداتـ ــيـ قـ
التنافس على  لــالنــشــقــاق، مثل  عــدة  أســبــاب 
قيادة الحزب أو طروحات استبدال القيادات 
بــوجــوه جــديــدة لــالنــخــراط فــي االنــتــخــابــات 
أخــــــرى،  دون  أطــــــــراف  تــحــمــيــل  أو  ــة،  ــلـ ــبـ ــقـ املـ
أو موقعه  الــحــزب  تــراجــع شعبية  مسؤولية 

في الشارع العراقي.
املجلس األعــلــى اإلســالمــي، أنــهــى مــا وصفه 
أحــــد قــيــاديــيــه »وجـــــع الــــــرأس املــــزمــــن«. فقد 
وضعت االنشقاقات نهاية غير متوقعة ألحد 
العراقيون  التي عرفها  السلطة  أحــزاب  أبــرز 
بعد االحتالل األميركي لبالدهم، وذلــك بعد 
اإلثنني،  مساء  الحكيم،  عمار  رئيسه،  إعــالن 
باسم  آخــر  انشقاقه رسميًا وتأسيسه حزبًا 

»تيار الحكمة«، ساحبًا معه قيادات بارزة في 
املجلس، فــي الــوقــت الــذي خرجت فــي اتجاه 
آخــر قــيــادات أخــرى بـــارزة مــن املجلس نفسه 
من دون أن تحدد وجهتها السياسية املقبلة. 
ــيـــاديـــة فــــي »الــتــحــالــف  وبـــحـــســـب مــــصــــادر قـ
فإن  الــجــديــد«،  »العربي  لـ الــوطــنــي«، تحدثت 
ــدًا مــشــتــركــًا مــن حـــزب الـــدعـــوة واملجلس  »وفــ
ــادروا إلــى إيــران  األعــلــى وحـــزب الفضيلة، غــ
فـــي مــحــاولــة مــنــهــم لـــوقـــف مــســلــســل تــصــدع 
التحالف الوطني«. وأكد قيادي في التحالف 
أن »إيران تجد أن ما يحصل هو دورة حياة 
سياسية مهمة، ما دام الجميع لن يخرج من 
ة الــتــحــالــف الــوطــنــي الـــذي تدعم  تــحــت عــبــاء

طهران كتله وأحزابه منذ عام 2003«.
وكــشــف الــقــيــادي فــي حـــزب الـــدعـــوة، الــنــائــب 
»الــعــربــي  مــنــصــور الــبــعــيــجــي، فـــي حـــديـــث لـــ
الـــجـــديـــد«، عـــن تـــطـــورات جـــديـــدة بخصوص 
حـــزب الـــدعـــوة، مـــؤكـــدًا أن »الـــحـــزب سيدخل 
بقائمتني منفصلتني في االنتخابات املقبلة: 
األولى بقيادة نوري املالكي والثانية بقيادة 
ــاف:  رئــيــس الــــــوزراء حــيــدر الـــعـــبـــادي«. وأضــ
»هناك انشقاقات واستقاالت أيضًا وال يوجد 
الخيمة  يعتبر  الــذي  التحالف  داخــل  تكاتف 
لجميع األحزاب الشيعية الحاكمة في العراق 
اليوم«. وأشــار إلى أن »الخالفات لم تعد أي 
بعيدة عن وسائل  إبقائها  قــادرة على  جهة 

اإلعالم«.
الــكــردســتــانــي بقيادة  ــدوره، شهد االتــحــاد  بــ
جالل الطالباني، في األيــام املاضية انشقاق 
عــــدد مـــن أعــضــائــه وانــتــقــالــهــم إلــــى الــخــصــم 
بقيادة  الديمقراطي  الحزب  أي  الكالسيكي، 
في  القيادي  ذكــر  البرزاني، حسبما  مسعود 
وأوضــح  أمــني.  حمة  الكردستاني،  التحالف 
ــد«، أنــه  ــديـ »الـــعـــربـــي الـــجـ ــٍث لــــ ــديـ أمــــني فـــي حـ
»سيتم اإلعــالن عن ذلــك رسميًا، بعد انتقال 

القيادات املنشقة من السليمانية إلى أربيل«. 
ــــزب اإلســـــالمـــــي الــــعــــراقــــي،  ــــحـ ــًا، فــــــإن الـ ــ ــــضـ أيـ
املسلمني  اإلخــوان  لحركة  السياسي  الجناح 
فــي الـــعـــراق، شــهــد هــو اآلخـــر تــصــّدعــًا كبيرًا 
بـــني قـــيـــاداتـــه، فــضــحــتــه عــمــلــيــة االنــتــخــابــات 
األخــيــرة داخـــل الــحــزب الــتــي قاطعها رئيس 
الــبــرملــان سليم الــجــبــوري. وقــال الــقــيــادي في 
»العربي  لـ السلماني  أحــمــد  الــنــائــب،  الــحــزب 

بغداد ـ أكثم سيف الدين

ــدأت مــلــفــات  ــ مـــع نــهــايــة مــعــركــة املــــوصــــل، بـ
الــفــســاد الــتــي رافــقــت سير املــعــارك تتكشف 
الــذي  الــفــســاد  حجم  ليتضح  فشيئًا،  شيئًا 
كــان مــن بــني أســبــاب إطــالــة أمــد املــعــركــة كل 
هــذه الــفــتــرة، إذ كشف مــســؤولــون عراقيون 
عــن إحــالــة تسعة ضــبــاط كــبــار مــن الجيش 
 عن 30 

ً
العراقي والشرطة االتحادية، فضال

جنديًا على األقل، إلى التحقيق، بعد ظهور 
مــواد  تمرير  بعمليات  تورطهم  تؤكد  أدلــة 
ــهـــزة اتـــصـــال مـــن نـــوع »ثــريــا«  غــذائــيــة وأجـ
ــن الــســمــاح   عــ

ً
ــــل، فـــضـــال إلـــــى داخــــــل املـــــوصـ

بعبور مسلحني إلى خارجها مقابل مبالغ 
يدفعها  »داعـــش«  تنظيم  كــان  كبيرة  مالية 
بــعــض  فــــي  دوالر  ـــف  ــ ألـ  100 ـــى  ــ إلـ وتــــصــــل 
كل  التحقيق  عملية  عــلــى  ويــشــرف  ــــرات.  املـ
من مديرية االستخبارات العسكرية وجهاز 
االســتــخــبــارات الــعــراقــي، بعد بــالغ تــقــّدم به 

الــــجــــديــــد« إن »ســـلـــيـــم الــــجــــبــــوري خـــــرج مــن 
الــحــزب اإلســالمــي مــع قــيــادات أخــرى وأســس 
)حــزب التجمع املــدنــي لــإصــالح(«. وأضــاف 
أن »الــــحــــزب اإلســــالمــــي أجــــــرى انــتــخــابــاتــه 
أمــــــام مــفــوضــيــة االنـــتـــخـــابـــات قـــبـــل يـــومـــني، 
ــــني الــعــام  ــاد الـــســـامـــرائـــي، األمـ ــ ــات اآلن إيـ ــ وبـ
العام  نائبًا لألمني  النقشبندي  الدين  وبهاء 
ورشيد العزاوي نائبًا ثانيًا. وخلت املناصب 
الــقــيــاديــة مـــن ســلــيــم الــجــبــوري أو الــقــيــادات 
األخرى التي خرجت معه إلى حزبه الجديد«. 
اليوم،  القول  »ال نستطيع  السلماني:  وتابع 
بتشكيلني  ســيــدخــل  اإلســــالمــــي  الـــحـــزب  إن 
ســيــاســيــني فـــي االنــتــخــابــات، بـــل بـــات لدينا 
اليوم حزب التجمع املدني بقيادة الجبوري 
إيــاد السامرائي،  والــحــزب اإلســالمــي بقيادة 

وهو حزب آخر تمامًا«.
مــن جــانــبــه، ذكـــر الــقــيــادي فــي اتــحــاد الــقــوى 
ــــالن عن  الــعــراقــيــة، أثــيــل الــنــجــيــفــي، أن »اإلعــ
ــم األحـــــزاب الــحــالــيــة،  ــــزاب جـــديـــدة مـــن رحـ أحـ
من دون تغيير املناهج الفكرية، هي محاولة 
إلقناع الشعب أن تلك األحزاب هي نسخة عن 
تلك القديمة«. وتــســاءل: »هــل ما زالــوا )قــادة 
األحـــــــزاب( يــؤمــنــون بـــواليـــة الــفــقــيــه أم أنــهــم 

ــدوا أيــضــًا أن  جــنــود وضــبــاط حـــول ذلـــك أكــ
املوصليني  ومتاجر  ملــنــازل  سرقة  عمليات 
ــه لم  تــمــت مـــن قــبــل عــنــاصــر آخـــريـــن، إال أنــ
يــتــم فــتــح تــحــقــيــق فـــي هـــذا املـــوضـــوع بــعــد. 
التحقيق على درجــة عالية  وتجري عملية 
من السرية وبأمر من رئيس الــوزراء حيدر 
الــعــبــادي، وتـــم إيــقــاف الــضــبــاط عــن العمل 
ــد من  ــ ــى بــــغــــداد، فـــي واحـ واســـتـــدعـــاؤهـــم إلــ
أخطر ملفات الفساد التي تضرب املؤسسة 

العسكرية واألمنية العراقية.

خسائر ضخمة
ــداد مـــن اســـتـــعـــادة ســيــادتــهــا  ــغـ وتــمــّكــنــت بـ
عــلــى مــديــنــة املـــوصـــل بــعــد مـــعـــارك طــاحــنــة 
استمرت أكثر من تسعة أشهر ضد مقاتلي 
تنظيم »داعــــش« الــذيــن احــتــلــوا املــديــنــة في 
وأعلنوا   2014 يونيو/حزيران  من  العاشر 
»دولـــة الــخــالفــة« عــلــى كل  منها مــا ُعـــرف بــــ
ــن الــــعــــراق وســـــوريـــــة. وأســــفــــرت املـــعـــارك  مــ
عــن دمـــار شبه كــامــل فــي املــديــنــة وتسجيل 
نــحــو 32 ألــــف قــتــيــل وجـــريـــح فـــي صــفــوف 
قّدر 

ُ
 عن خسائر ت

ً
املدنيني حتى اآلن، فضال

بــنــحــو 100 مــلــيــار دوالر. وكــشــف مــســؤول 
»العربي  لـ بغداد،  في  رفيع  عسكري عراقي 
بـــرمـــت بني 

ُ
الـــجـــديـــد«، أن صــفــقــات عـــديـــدة أ

املــتــورطــني وعناصر »داعـــش« خــالل أشهر 
القتال وقبلها، خصوصًا مع معارك تحرير 
املدينة  ساحل  ومحاصرة  األيسر  الساحل 
ــار إلـــى أن مــســؤولــني محليني  األيــمــن. وأشــ
الجيش  بــني  تنسيق  بعمليات  مــتــورطــون 
وعــنــاصــر »داعـــــش«، فــقــد بــلــغ ســعــر ســيــارة 
»بـــيـــك آب« مــحــمــلــة بـــالـــغـــذاء نــحــو 20 ألــف 
الجيش  في  لضباط  التنظيم  دفعها  دوالر 
بينهم، موضحًا  ما  بتقاسمها في  وقــامــوا 
أن الــتــحــقــيــقــات فـــي حــــال أثــبــتــت ذلــــك فــإن 
ــود ســـيـــواجـــهـــون تــهــمــة  ــنــ ــجــ الــــضــــبــــاط والــ

تخلوا عنها؟ وهل ما زالوا يؤمنون أن الدين 
ــة يــرأســهــا مـــن هو  ال يــكــتــمــل إال بــإقــامــة دولــ

بمواصفات قياداتهم الدينية؟ 
وأضـــــاف: »نــنــتــظــر خــطــابــًا ســيــاســيــًا جــديــدًا 
مــن خـــالل املــنــابــر الــديــنــيــة والــســيــاســيــة على 
حد ســواء، يظهر منهجًا يفصل بني التربية 
الــديــنــيــة واألخـــالقـــيـــة واالجـــتـــمـــاعـــيـــة، وبــني 
العمل السياسي املبني على تحقيق املصالح 
السياسي  »الخطاب  أن  إلــى  العامة«. وأشــار 
إبقاء مجتمعنا في  إلــى عــدم  الجديد يهدف 

حالة االنفصام بني دينه وواقعه«.
بدوره، كشف أحد املقّربني من رئيس الوزراء، 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، عن  ــبـــادي، لــــ حـــيـــدر الـــعـ
برئاسة  والبناء،  التحرير  كتلة  والدة  »قــرب 
ــبـــادي، لــيــدخــل بــهــا االنـــتـــخـــابـــات بــعــيــدًا  ــعـ الـ
عــن عــبــاءة حــزب الــدعــوة اإلسالمية برئاسة 
أمــيــنــه الـــعـــام، نــــوري املــالــكــي«. ونــــّوه إلـــى أن 
ــّم 103 أعـــضـــاء من  »الـــعـــبـــادي تــمــكــن مـــن ضــ
كتل حــزب الــدعــوة وأحـــزاب أخـــرى، ليكونوا 
مـــعـــه فــــي قــائــمــتــه الــــجــــديــــدة. كـــمـــا نـــجـــح فــي 
 عن 

ً
كــســب شــخــصــيــات أخـــرى مــدنــيــة، فــضــال

في  شعبية  لــهــم  الــحــشــد  بمليشيا  قــيــاديــني 
مــنــاطــق الــجــنــوب الـــعـــراقـــي، ســيــعــلــنــون تــرك 

اإلعـــدام  تستوجب  الــتــي  العظمى  الــخــيــانــة 
وفق القانون العراقي.

تحقيقات سرية
واستمر احتالل تنظيم »داعــش« للموصل 
أكثر مــن ثــالث ســنــوات، بينما استمر عمر 
تسعة  من  أكثر  لتحريرها  الفعلية  املــعــارك 
املوصل خسائر  أهالي  دفــع خاللها  أشهر، 
كــبــيــرة جـــدًا، إذ ال تـــزال آالف الــجــثــث تحت 
األنقاض، وأخرى تم انتشالها بلغت حتى 
اآلن نحو ألفي جثة جميعها ملدنيني، بينما 
من  املــلــيــون  ونــصــف  مليونني  نحو  يعاني 
ــنـــزوح، فـــي وقـــت ما  أهــلــهــا فـــي مــخــيــمــات الـ
تلعفر  بلدة  على  يسيطر  التنظيم  فيه  زال 
ــــرب املــــوصــــل. وأوضـــــــح املـــســـؤول  ــال غـ ــمـ شـ
»العربي الجديد«  العراقي ذاته في حديثه لـ
من  عـــاٍل  يــجــري على مستوى  التحقيق  أن 
كـــرت 

ُ
الــســريــة وقـــد يــتــم اســتــدعــاء آخـــريـــن ذ

ــــالل الــتــحــقــيــق مــــع الــضــبــاط  أســـمـــاؤهـــم خـ
الضباط  أن أحد  املتهمني، مؤكدًا  والجنود 
في الشرطة االتحادية قد يكون سّهل عبور 
قــيــادات بــــارزة فــي تنظيم »داعــــش« مقابل 
مبلغ مالي ال يقل عن ربع مليون دوالر، من 
خـــالل تــمــريــرهــم عــلــى شــكــل نــازحــني فــاريــن 
من املعارك من داخل إحدى نقاط التفتيش 
واخــتــفــوا بعد ذلــك ولــم ُيعثر عليهم ال في 
ــنـــزوح وال فـــي ســجــالت وزارة  الـ مــخــيــمــات 
الــهــجــرة املـــســـؤولـــة عـــن تــوثــيــق أســـمـــاء كل 
شخص يخرج من املوصل هربًا من القتال.

ــــس لـــجـــنـــة األمـــــن  ــيـ ــ ــيـــــاق، قـــــــال رئـ فـــــي الـــــســـ
 »مــســؤولــني 

ّ
الــبــرملــانــيــة، حــاكــم الــزامــلــي، إن

ــزة  ــهـ فـــاســـديـــن وعـــنـــاصـــر فــــاســــدة فــــي األجـ
ــلـــى عـــمـــلـــيـــات تــهــريــب  األمـــنـــيـــة أشـــــرفـــــوا عـ
أســلــحــة ومــــــواد مــخــتــلــفــة لــتــنــظــيــم داعــــش، 
وقــامــوا بتهريب قذائف هــاون وآر بي جي 
للتنظيم«، مؤكدًا خــالل مؤتمر صحافي   7

العمل املسلح قريبًا، ليتوافق ذلك مع قانون 
مفوضية االنتخابات العراقية«.

وحـــول عــاصــفــة االنــشــقــاقــات الــســيــاســيــة في 
الــعــراق، قــال أســتــاذ الــعــلــوم السياسية علي 
الخالدي، إن »أغلب االنشقاقات يمكن وصفها 
بالطبيعية، ألنها ناتجة عن تنافس وخوف 
بنفس الــوقــت مــن خــســارة كــل قــيــادي مقعده 
فـــي الــحــكــومــة أو الــبــرملــان املــقــبــل«. وأضـــاف 
أن  الجديد«،  »العربي  لـ حديٍث  في  الخالدي 
مفتعلة  اعتبارها  يمكن  التصدعات  »بعض 
أو تكتيكًا لألحزاب، فتنشق وتدخل بقائمتني 
مـــنـــفـــردتـــني، ثـــم تـــعـــود لــتــتــحــد بــعــد اإلعــــالن 
الكتلة  تشكيل  بغية  االنتخابات،  نتائج  عن 
األكبر داخل البرملان وتكون قادرة على تأدية 
دور سياسي أكــبــر«. ولفت إلــى أن »األحــزاب 
الــتــي شــهــدت تشققات لــم تــطــرح، حتى اآلن، 
أحــقــيــتــهــا بــاملــنــاصــب الــحــكــومــيــة، فــكــمــا هو 
معروف، فإن لكل حزب من األحــزاب التسعة 
إذ  الحكومة،  من  حصة  بالسلطة،  الرئيسية 
تّم تقسيم الــوزارات والهيئات السيادية بني 
األحـــزاب. لذلك في حــال ظهرت تلك املشكلة، 
فـــإن االنــشــقــاقــات حينها ســتــكــون فــراقــًا إلــى 

غير رجعة، ال تكتيكًا«.

عقده الخميس املاضي أن »بعض األسلحة 
 .»2017 عــام  التنظيم صنعت  بــحــوزة  التي 
ف الــعــراق 50 

ّ
وأضـــاف: »ســقــوط املــوصــل كل

مليار دوالر، واليوم نحتاج إلى 100 مليار 
دوالر إلعـــادة اإلعـــمـــار«، مــشــددًا على »أننا 
ال نريد تكرار املشهد نفسه مــّرة أخــرى من 

جديد«.

عمليات التهريب 
من جهته، قال مسؤول محلي في محافظة 
 »بــعــض 

ّ
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«، إن نــيــنــوى، لـــ

يكونوا  لم  والسياسيني  العسكريني  القادة 
يــــريــــدون تــحــريــر املــــوصــــل، بــســبــب املـــــوارد 
ــتـــي حـــصـــلـــوا عــلــيــهــا مــــن خـــالل  الـــكـــبـــيـــرة الـ

والتي  لــداعــش،  الكبيرة  التهريب  عمليات 
طائلة«،  مالية  مكاسب  خاللها  مــن  حققوا 
 »عمليات التهريب لم تكن عمليات 

ّ
مبينًا أن

فـــرديـــة، أو عــمــلــيــات عــلــى مــســتــوى بسيط، 
جدًا  خطير  مستوى  على  عمليات  هــي  بــل 
رافــقــت سير املــعــارك فــي املــوصــل وسبقتها 
 »تلك 

ّ
أيضًا وأطالت أمد املعركة«. وأضاف أن

الجهات قامت بتهريب قادة تنظيم داعش 
مــن املــوصــل الــقــديــمــة، مــقــابــل مــبــالــغ تصل 
إلـــى ربـــع مــلــيــون دوالر وأكـــثـــر لــكــل قــيــادي 
»العشرات   

ّ
أن بالهرب«، موضحًا  له  ُيسمح 

من قادة التنظيم العراقيني واألجانب كانوا 
مــحــاصــريــن داخــــل املــديــنــة، ولــكــن لــم نرهم 

تلوا«.
ُ
كأسرى ولم نَر جثثهم لو ق

»الحكومة   
ّ
أن إلى  العراقي  املسؤول  وأشــار 

تــحــقــق حــالــيــًا مـــع 38 عــنــصــرًا فـــي الجيش 
والـــشـــرطـــة االتـــحـــاديـــة بــخــصــوص تــهــريــب 
قادة داعش«، معتبرًا أن هذا الفساد تسبب 
بقتل الــعــشــرات مــن الـــقـــوات الــعــراقــيــة ومــن 
املــدنــيــني أيــضــًا. وأوضـــح أن »تــلــك املافيات 
الخطيرة حققت موارد كبيرة جدًا من خالل 
تهريب قادة داعش واألسلحة إلى التنظيم، 
من  أنـــواعـــًا مختلفة  الــتــهــريــب شــمــل  إن  إذ 
السالح وكميات كبيرة من العتاد«، مشيرًا 
الــجــهــات تتمتع بــنــفــوذ كبير   »تــلــك 

ّ
إلـــى أن

وسلطة كبيرة في الدولة، وال أحد يستطيع 
اللجنة  كشف  مــن  الــرغــم  على  محاسبتها، 

األمنية البرملانية لها«.

دعم »داعش«
 »دعــــم تــنــظــيــم داعـــش 

ّ
ويـــؤكـــد مـــراقـــبـــون أن

بــالــســالح والــعــتــاد يــرقــى ألن يــكــون جريمة 
 
ّ
خــيــانــة عــظــمــى، لــكــن املــشــكــلــة تــكــمــن فــي أن

القضاء العراقي مسيس وال أحد يستطيع 
محاسبة تلك الجهات التي أبرمت صفقاتها 
مع التنظيم«. وقال الخبير السياسي، رافع 
 »هذا امللف 

ّ
»العربي الجديد«، إن املحمدي، لـ

يتم  أن  دون  من  وُيغلق  سيطوى  بالتأكيد 
 الجهات املشرفة 

ّ
فتحه أو التحقيق به، ألن

عليه هي جهات كبيرة وتعّد فوق القانون«، 
وي ملف سقوط 

ُ
مضيفًا: »لقد رأينا كيف ط

التحقيق فيه  دانـــت لجنة  والـــذي  املــوصــل، 
عـــــــددًا مــــن املــــســــؤولــــني والــــضــــبــــاط، وعــلــى 
رأســـهـــم رئـــيـــس الــحــكــومــة الـــســـابـــق نـــوري 
املالكي، وكيف تــم تــجــاوزه وإغــالقــه بشكل 
كامل على الرغم من املطالبات بفتح امللف«. 
 »هذا امللف سُيغلق أيضًا كسابقه، 

ّ
وأكد أن

 املـــســـؤولـــني عــنــه ســيــبــقــون يــمــارســون 
ّ
وأن

مــهــامــهــم ومــســؤولــيــاتــهــم ومــنــاصــبــهــم، من 
دون أي محاسبة«.

الدعوة والمجلس األعلى والفضيلة في إيران 
لوقف تصدع التحالف الحاكم

تطمح كل الكتل إلى تشكيل الكتلة األكبر )حيدر هادي/األناضول(

)Getty( أّدت عمليات الفساد إلى إطالة أمد المعركة

عثمان لحياني

أمران ال تغفرهما السلطة في 
الجزائر: رفع السالح في وجه الدولة، 

وأن يحاول طرف ما مشاركتها 
شرعية الحكم. غير أنها تغفر ما 

دون ذلك كثيرًا، تحديدًا في الصراع 
الدائر في الفترة األخيرة بني لوبي 
الحكم والكارتل املالي في الجزائر.

في اللحظة التي كان الكارتل يغمس 
في صحن العسل ويستولي 

على العقارات واألراضي الزراعية 
واملصانع ويطّوع القوانني لصالحه، 
لم يكن للسلطة به من مشكلة، لكن 

في اللحظة التي أراد فيها الكارتل 
أن يصبح شريكًا في صناعة 

القرار، وطرفًا في صياغة مستقبل 
مؤسسات الدولة العليا، ورسم 

مخرجات االستحقاق الرئاسي 
املقبل، لبست الحكومة ثوب الدولة 

الحازم، ورفعت عصا القانون، 
وتكاثرت القرارات في حق رجال 

األعمال املتمردين على سلطة الدولة، 
وفتحت باب اإلعذار واإلنذار والقضاء 

واملحاسبة في حقهم. لم يحدث 
خالل 60 سنة من وجود الدولة 

الحديثة في الجزائر، بما فيها فترة 
األزمة األمنية في التسعينات، أن 

وجدت املؤسسة السياسية الرسمية 
نفسها مضطرة، للتذكير في بيانات 

رسمية بكونها املصدر الوحيد 
للشرعية، وأن مؤسسة الرئاسة هي 

التي تمثل هذه الشرعية. ال يحدث 
هذا إال في دولة تعيش حالة حرب 

طاحنة أو حالة صراع على السلطة، 
حتى الفترة األخيرة حني شعرت 

املؤسسة السياسية، أن كيانات 
دخيلة على دائرة صناعة القرار، 

بدأت تفكك شفرة الحكم وتشكك في 
السلطة وبصدد أن تمسك بقبضتها 

على مسارات الحكومة وخياراتها 
االقتصادية. كان جهاز االستخبارات 

في الجزائر قبل 13 سبتمبر/أيلول 
2015، يمثل وحده كيان الدولة 

العميقة التي تتحكم خلف الستار 
وتتدبر في الخفاء والغرف املظلمة 

املخرجات السياسية واالقتصادية، 
وتوفر مناخات تنفيذ التحوالت 

الحاسمة في البالد. وبعد تفكيك 
الجهاز انتقل دور الدولة العميقة 
املؤثرة في املسارات والخيارات 

إلى الكارتل املالي، وبرز دوره في 
املشهد بشكل فاضح، وتمّدد نفوذه 

السياسي إلى حد اقتراح تعيني 
الوزراء والسفراء واملحافظني. بات 

الكارتل أقرب إلى الشراكة في 
صناعة القرار، منه إلى مجرد تكتل 
لرجال األعمال. عند حدود ذلك كان 

على السلطة أن تضع نقطة لتعود إلى 
السطر، ليس لتصحيح الوضع غير 

السليم الذي انتهت إليه البالد بسبب 
الفساد السياسي، فالسلطة أبعد ما 

تكون عن أهلية اإلصالح وال تستطيع 
معالجته، بل لتنفرد بترتيبات 

رئاسيات 2019 ليس إال.

بعد عودة الهدوء 
إلى الموصل العراقية، 

تتكّشف عمليات فساد 
أحاطت بمعركة تحرير 

المدينة من تنظيم 
»داعش« وأدت إلى 

إطالة عمر المعركة، إذ 
أحيل عدد من الضباط 

والجنود في الجيش 
والشرطة للتحقيق

بتعاون  الثالثاء،  أمس  )الصورة(،  بوتين  فالديمير  الروسي،  الرئيس  أشاد 
نائب  استقباله  خالل  داعيًا،  العسكري،  المجال  في  العراق  مع  بالده 
الرئيس العراقي، نوري المالكي، إلى 
مواصلة تعزيز التعاون االقتصادي 
كذلك. وذكر بوتين أن روسيا تعمل 
المسار،  هــذا  على  نشط  »بشكل 
ــلــعــراق«.  ــدات ل ــاع ــس ــدم م ــق وت
موسكو  أن  عن  المالكي  وكشف 
أنواع  بعض  تقديم  وتيرة  سرّعت 
المالكي،  ــدأ  وب لبغداد.  األسلحة 
األحد، زيارة رسمية، تستغرق أربعة 

أيام، إلى موسكو.

المالكي في ضيافة بوتين

األربعاء 26  يوليو/ تموز  2017 م  3 ذو القعدة 1438 هـ  ¶  العدد 1059  السنة الثالثة
Wednesday 26 July 2017

األربعاء 26  يوليو/ تموز  2017 م  3 ذو القعدة 1438 هـ  ¶  العدد 1059  السنة الثالثة
Wednesday 26 July 2017

  شرق
      غرب

اليمن: مقتل جنود 
بهجوم لـ»القاعدة« 

في حضرموت 
أفادت مصادر محلية في محافظة 
حضرموت شرقي اليمن، بمقتل 3 
نفذه مسلحون  فــي هجوم  جــنــود، 
ــم يـــتـــبـــعـــون لــتــنــظــيــم  ــهــ ُيـــعـــتـــقـــد أنــ
ــاعــــدة«. وذكــــــرت املــــصــــادر، أن  ــقــ »الــ
بإطالق  كمينًا  »نصبوا  املسلحني 
وابل من الرصاص، على جنود في 
أحد الطرقات بمديرية »الضليعة« 
فــــي مــحــافــظــة حـــضـــرمـــوت، ونــتــج 
من  ثالثة جنود  مقتل  الكمني،  عن 
حراسة مدير أمن  املديرية. وعقب 
ــاء بـــانـــدالع  ــبــ ــة، أفـــــــادت أنــ ــادثــ ــحــ الــ
ــوات مــــا ُيـــعـــرف  ــ اشـــتـــبـــاكـــات بــــني قــ
التابعة  الــحــضــرمــيــة«،  »الــنــخــبــة  بـــ
وبني  الثانية،  العسكرية  للمنطقة 
ــدة«، في  ــاعــ ــقــ مــســلــحــي تــنــظــيــم »الــ

مديرية الضليعة ذاتها. 
)العربي الجديد(

14 سعوديًا يواجهون 
اإلعدام

ــة،  رت مــنــظــمــة الـــعـــفـــو الـــدولـــيـ
ّ
حـــــــذ

أمــس الــثــالثــاء، مــن أن 14 سعوديًا 
يــواجــهــون إعــدامــًا »وشــيــكــًا« عقب 
ــيــــة مـــجـــحـــفـــة«  »مــــحــــاكــــمــــة جــــمــــاعــ
ــا بـــــإثـــــارة الــشــغــب  أديـــــنـــــوا خـــاللـــهـ
املنظمة  وقالت  والتمرد.  والسرقة 
إن املحكمة العليا في اململكة أقرت 
 ،

ً
عـــقـــوبـــة اإلعـــــــــدام بـــحـــق 14 رجـــــال

ــعــــوديــــون، إلدانـــتـــهـــم  جــمــيــعــهــم ســ
ــدة بــيــنــهــا إثـــــــارة الــشــغــب  ــ بــتــهــم عـ
والسرقة والسطو املسلح و»التمرد 
املسلح ضد الحاكم«. وأكدت مديرة 
الــــحــــمــــالت بـــمـــكـــتـــب املـــنـــظـــمـــة فــي 
بــيــروت، ســمــاح حــديــد، أن »توقيع 
املــلــك ســلــمــان بــن عــبــد الــعــزيــز، هو 
كل ما يحول اآلن بينهم )املدانني( 

وبني إعدامهم«.
)فرانس برس(

أردوغان: تقدمنا 
بصفقة »إس-400«

قـــال الــرئــيــس الــتــركــي، رجـــب طيب 
أردوغان )الصورة(، أمس الثالثاء، 
إن تركيا حققت تقدمًا بشأن خطط 
الـــدفـــاعـــي  إس-400  نـــظـــام  ــراء  ــشــ لــ
الصاروخي من روسيا، وإنه جرى 
ــان،  ــ تــوقــيــع اتـــفـــاق. وأضــــاف أردوغـ
ــّرعـــني مــن  ــمـــاع مــــع مـــشـ ــتـ خـــــالل اجـ
حزبه العدالة والتنمية الحاكم في 
عنا 

ّ
البرملان، »اتخذنا خطوات ووق

اتــــفــــاقــــا مـــــع روســـــيـــــا بـــخـــصـــوص 
الله  شـــاء  وإن  إس-400،  صــواريــخ 
فــي  إس-400  صــــــواريــــــخ  ســــنــــرى 

بالدنا«.
)رويترز(

هجوم على شرطيين 
عند الحدود المغربية 

اإلسبانية 
ــم رجــــــــل، بـــســـكـــني، شــرطــيــني  ــاجــ هــ
إسبانيني في جيب مليلية املغربي، 
الخاضع للحكم اإلسباني، ما أدى 
إلى إصابة أحدهم بجروح طفيفة، 
قـــبـــل أن تـــوقـــفـــه الـــشـــرطـــة. وصــــرح 
ــر الــداخــلــيــة اإلســـبـــانـــي، خـــوان  وزيــ
 »الــشــرطــة 

ّ
ايــغــنــاســيــو زويــــدو، بـــأن

ــم شـــرطـــيـــني  ــ ــاجـ ــ  هـ
ً
ــــت رجـــــــــال ــفــ ــ أوقــ

بــســكــني عـــنـــد مــعــبــر بـــنـــي انـــــــزار«. 
مــــن جـــهـــتـــهـــا، أوضــــحــــت مــتــحــدثــة 
املهاجم   

ّ
أن مليلية  مــديــريــة  بــاســم 

كـــان يــحــمــل »ســكــيــنــًا كــبــيــرًا« وأنـــه 
»مغربي على ما يبدو«.

)فرانس برس(

إقالة وزير العدل 
األميركي وشيكة؟

أعــــلــــن مــــديــــر اإلعــــــــــالم فـــــي الـــبـــيـــت 
األبـــيـــض، انــتــونــي ســكــارامــوتــشــي، 
أمـــس الــثــالثــاء، أن قــــرارًا »وشــيــكــًا« 
ــأن مــصــيــر وزيــــر  ــ ســـيـــصـــدر فــــي شـ
ــركـــي، جــيــف سيشنز  ــيـ ــدل األمـ ــعـ الـ
ه 

ّ
)الصورة(، بعد هجوم جديد شن

عليه الرئيس دونالد ترامب. وقال 
ــؤال  عـــلـــى ســ ردًا  ســـكـــارامـــوتـــشـــي، 
الرئيس  بــني  التوتر  حــول تصاعد 
الــــجــــمــــهــــوري ووزيـــــــــــره، »ســنــصــل 
ــًا إلـــــــى حـــــــل، هــــنــــاك مــشــكــلــة  ــبــ قــــريــ

واضحة«.
)فرانس برس(
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دعم صمود القدس
رام اهلل  ـ محمد الرجوب

أعــلــنــت الــحــكــومــة الــفــلــســطــيــنــيــة، 
ــن الـــــقـــــرارات  ــ ــن رزمــــــــة مـ ــ أمــــــــس، عـ
ــالـــي  ــة ألهـ ــيــ ــاثــ ــتــــصــــاديــــة اإلغــ االقــ
لدعم صمودهم في مواجهة  املحتلة  القدس 
اعتداءات االحتالل اإلسرائيلي على املسجد 

األقصى ومدينة القدس.
وقـــــــررت الـــحـــكـــومـــة الــفــلــســطــيــنــيــة فــــي بــيــان 
منه،  نسخة  على  الجديد«  »العربي  حصلت 
»تشكيل لجنة طوارئ برئاسة رئيس الوزراء 
ــر املــالــيــة والتخطيط  وعــضــويــة كــل مــن وزيــ
ووزيــر شــؤون الــقــدس، تعمل بالتنسيق مع 

اللجنة الوطنية العليا لشؤون القدس«.
كما قررت الحكومة عقب جلستها األسبوعية 
التي عقدت، أمس، بشكل استثنائي في مقر 
القدس  شــمــال  الـــرام  ببلدة  الــقــدس  محافظة 
املـــحـــتـــلـــة، رصــــــد مـــبـــلـــغ بـــقـــيـــمـــة 15 مــلــيــون 

ــره الــرئــيــس  ــ ــــذي أقـ دوالر مـــن أصــــل املــبــلــغ الـ
الفلسطيني محمود عباس بقيمة 25 مليون 
اإلسكان  قطاع  لدعم  الــقــدس،  دوالر ملساندة 
وتــرمــيــم الــبــيــوت فــي مــديــنــة الــقــدس، وكــذلــك 
صرف مبلغ بقيمة 1000 دوالر شهريًا، ملدة 3 
أشهر لتجار البلدة القديمة في القدس، ودفع 
العام  مــن  األول  للفصل  الجامعية  األقــســاط 
القديمة  البلدة  لطلبة   2018-2017 الــدراســي 
الطلبة  أو  بالجامعات  امللتحقني  القدس  من 

الجدد الذين سيلتحقون بالجامعات.
وقررت حكومة فلسطني أيضًا »تغطية فاتورة 
اســتــهــالك الــكــهــربــاء كاملة عــن ســكــان البلدة 
القديمة عن شهري يوليو/تموز وأغسطس/

بقيمة  مــقــطــوعــة  مــكــافــأة  2017، وصــــرف  آب 
لــحــراس  اإلســرائــيــلــيــة  بالعملة  شيكل   1000
املسجد األقصى املبارك، وصرف مبلغ بقيمة 
جــامــعــة  ملـــراكـــز  كــمــســاعــدة  دوالر  ألــــف   500
الــبــلــدة القديمة والبالغ  الــواقــعــة فــي  الــقــدس 

عــددهــا 6 مــراكــز، وصــرف مبلغ بقيمة 5000 
اإلسعاف  من مؤسسات  لكل مؤسسة  دوالر 
والــطــوارئ في مدينة القدس وعــددهــا 8، أي 

بمبلغ إجمالي قيمته 40 ألف دوالر.
وأكدت الحكومة على دعم مستشفى املقاصد 
لشراء األدوية واملستلزمات الطبية املختلفة، 
وكــذلــك تكليف وزيــر شــؤون الــقــدس بتقديم 
تصور إلى مجلس الــوزراء في جلسة مقبلة 
بــشــأن دعــــم مــؤســســات املــجــتــمــع املـــدنـــي في 
االجتماعية  التنمية  وزيــر  وتكليف  الــقــدس، 
بتقديم تصور إلى مجلس الوزراء في جلسة 
مقبلة بشأن دعم العائالت الفقيرة واملستورة 

في القدس.
ــــي حــــــني، شـــــــــّددت الـــحـــكـــومـــة عـــلـــى تــنــفــيــذ  فـ
أجرة  باقتطاع  الفلسطيني  الرئيس  مرسوم 
ــب مــوظــفــي الــدولــة  يـــوم عــمــل واحـــد مــن رواتــ
ومــنــظــمــة الــتــحــريــر الــفــلــســطــيــنــيــة املــدنــيــني 
والعسكريني كافة، واقتطاع ما نسبته )%1( 

من الراتب التقاعدي ملوظفي الدولة ومنظمة 
املدنيني  املــتــقــاعــديــن  الفلسطينية  الــتــحــريــر 
والعسكريني كافة ملرة واحدة، وذلك عن شهر 
يوليو/تموز من عام 2017 تخصص لغايات 

دعم صمود املواطنني في مدينة القدس.
والبنوك  الشركات  فلسطني  حكومة  ودعــت 
والــنــقــابــات املــهــنــيــة والــعــمــالــيــة، ومــنــظــمــات 
املجتمع املدني واألهلي والجامعات، وكافة 
مـــؤســـســـات الـــقـــطـــاع الــــخــــاص، وغـــيـــرهـــا من 
املؤسسات غير الرسمية، إلى التبرع بأجرة 
يـــوم عــمــل مـــن جــمــيــع أعــضــائــهــا والــعــامــلــني 
فيها. كما دعت رجال األعمال الفلسطينيني 
ــعــــرب، لــتــقــديــم الــتــبــرعــات لـــدعـــم صــمــود  والــ
ــقــــدس، ودعـــــت الـــصـــنـــاديـــق الــعــربــيــة  أهــــل الــ
ــلـــجـــان والـــوقـــفـــيـــات  ــة الـ ــافــ واإلســــالمــــيــــة، وكــ
ــــة ذات  ــيـ ــ ــــالمـ ــة واإلسـ ــيـ ــربـ ــعـ ــــات الـ ــــسـ ــــؤسـ واملـ
الـــعـــالقـــة بـــالـــقـــدس إلـــــى تـــوحـــيـــد جـــهـــودهـــا 

لتعزيز صمود أهل القدس.

طرابلس ـ أحمد الخميسي

هبط سعر الدوالر بشكل مفاجئ أمام الدينار الليبي 
فــي الــســوق الـــســـوداء، وأرجــــع مــتــعــامــلــون فــي ســوق 
الليبية،  أنــبــاء تــعــويــم العملة  إلـــى  الــســبــب  الــعــمــالت 
واعتزام البنك املركزي اتخاذ إجــراءات لكبح العملة 
األمــيــركــيــة، مــا أدى إلــى الــعــزوف عــن شــرائــهــا، خالل 
»الــعــربــي  الـــفـــتـــرة األخــــيــــرة. وحـــســـب تـــّجـــار عــمــلــة لـــ
ــد«، هـــبـــط ســـعـــر الـــــــــدوالر مــــن 8.66 دنــانــيــر  ــديــ ــجــ الــ
األسبوع املاضي إلى نحو 7.5 دنانير خالل اليومني 
الرسمي في  يبلغ سعره  الــذي  الوقت  في  املاضيني، 

تــاجــر العمالت  قــال  املــركــزي نحو 1.4 ديــنــار.  الينك 
عزوفا  هناك  إن  الجديد«  »العربي  لـ التومي  محمد 
من قبل املواطنني لشراء الدوالر نقدًا، وكذلك أحجمت 
الــعــمــالــة األجــنــبــيــة عــن تغيير الــعــمــلــة، خـــالل الفترة 
املــركــزي اجتماعات  البنك  إلــى عقد  األخــيــرة، مشيرًا 
خالل الفترة األخيرة، أكد فيها على اتخاذ إجراءات 

لتخفيض سعر الدوالر. 
أمـــا املــتــعــامــل فـــي ســـوق الــعــمــالت عــلــي الـــديـــب فــأكــد 
هــنــاك معلومات مسربة من  أن  الــجــديــد«  »الــعــربــي  لـــ
توريد  بــشــأن  املــركــزي  ليبيا  مــصــرف  مكتب محافظ 
ــاد إجــــــــراءات  ــ ــخـ ــ ــلـــي واتـ ــلـــســـوق املـــحـ عـــمـــلـــة صـــعـــبـــة لـ

التعويم، لذلك انخفض سعر الدوالر، السيما أن سوق 
العملة في ليبيا صغير. وفي هذا االتجاه، أكد مصدر 
»العربي الجديد«  مسؤول من مصرف ليبيا املركزي لـ
أن املصرف املركزي سوف يتخذ جملة من اإلجراءات 
التي تسهم في تخفيض الــدوالر إلى 3.5 دنانير في 
الــســوق الــــســــوداء.  وحــســب تــقــاريــر رســمــيــة، تحتاج 
الــــواردات  فــاتــورة  لــســداد  الصعبة  العملة  إلــى  ليبيا 
السنوية التي تبلغ 30 مليار دوالر، إذ تستورد ليبيا 
املعدنية  واملــيــاه  الحليب  مــثــل  األســاســيــة  املــنــتــجــات 

والخضروات، في ظل ضآلة اإلنتاج املحلي.
وتشكل مبيعات النفط نحو 95% من إيرادات البالد، 

األمنية  تفاقم االضــطــرابــات  إنــتــاجــه بسبب  وتــراجــع 
واالنقسامات السياسية، ما أدى إلى أزمة مالية خانقة 
تعاني منها البالد. ووصلت معدالت إنتاج ليبيا من 
النفط إلى مليون برميل يوميًا من إنتاجها الطبيعي 
البالغ 1.5 مليون برميل قبل عام 2011. وتتوقع ليبيا 
وصول العجز في موازنة العام الحالي 2017 إلى نحو 
ــد الــبــنــك الـــدولـــي، فــي تــقــريــر لــه،  20 مــلــيــار ديــنــار. وأكـ
أن  املاضي،  العام  من  األول  أكتوبر/تشرين  في شهر 
الــدوالر حول  الليبي واصــل استقراره مقابل  الدينار 
سعر ربطه بحقوق السحب الخاصة، أما في السوق 

املوازية فقد خسر الدينار 73% من قيمته.

هبوط مفاجئ للدوالر أمام الدينار الليبي بالسوق السوداء

زيادة الصادرات التركية
أكد وزير االقتصاد التركي، نهاد 

زيبكجي، أمس، أن الصادرات 
التركية ستتجاوز 155 مليار 

دوالر في 2017، وأن هدف 2018 
هو بلوغ 170 مليار دوالر. وقالت 

رابطة املصدرين األتراك إن 
الصادرات التركية زادت 1.8% على 

أساس سنوي في يونيو/حزيران 

إلى 12.07 مليار دوالر، في حني 
انخفضت الصادرات السنوية 

0.9% إلى 142.6 مليارا في 2016. 
كان زيبكجي يتحدث خالل مؤتمر 

في أنقرة.

ارتفاع أسعار منازل أميركا
شرت نتائجه، أمس، 

ُ
أظهر مسح ن

أن أسعار املنازل التي تتسع ألسرة 
واحدة في الواليات املتحدة زادت 

في مايو/أيار بوتيرة أبطأ من 
إبريل/نيسان، لتأتي دون التوقعات. 

وارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 
كورلوجيك كيس-شيلر املجّمع 

الذي يشمل 20 مدينة كبرى، %5.7 
في مايو/أيار على أساس سنوي، 

مقارنة مع زيادة نسبتها %5.8 
في القراءة املعدلة صعوديا لشهر 

إبريل/نيسان. وتقل نتائج مايو/
أيار عن التوقعات التي جاءت في 
استطالع آلراء خبراء االقتصاد 

أجرته رويترز وأشارت إلى زيادة 
نسبتها 5.8%. وعلى أساس 

شهري ارتفعت األسعار في املدن 
العشرين 0.1% في مايو/أيار.

94 تريليون دوالر للبنية التحتية
قال املركز العاملي للبنية التحتية، 

الذي تدعمه مجموعة الدول 
العشرين، أمس، إن العالم يحتاج 

إلى استثمارات في البنية التحتية 
بقيمة 94 تريليون دوالر بحلول 

مس تلك 
ُ
عام 2040، لكن خ

االستثمارات يواجه مخاطر بعدم 
وجود مصادر تمويل إذا استمرت 

االتجاهات الحالية في اإلنفاق. 
وقال املركز في تقرير إن سد تلك 

الفجوة في اإلنفاق يحتاج إلى زيادة 
اإلنفاق السنوي على البنية التحتية 

إلى 3.5 في املائة، من ثالثة في 
املائة من الناتج املحلي اإلجمالي 

العاملي. وتضمن التقرير تفاصيل 
عما تحتاجه كل دولة لإلنفاق على 

البنية التحتية حتى 2040.

تحّسن معنويات الشركات 
األلمانية

شرت نتائجه، أمس، 
ُ
أظهر مسح ن

ارتفاع ثقة الشركات األملانية 
على غير املتوقع في يوليو/

تموز، مسجلة ثالث مستوى 
قياسي مرتفع خالل ثالثة أشهر، 

مع زيادة قوة أكبر اقتصاد في 
أوروبا وتحّسن املعنويات في 

مختلف القطاعات. وقال معهد 
ايفو الذي يتخذ من ميونيخ مقرا 
له إن مؤشره ملناخ األعمال الذي 
يستند إلى مسح شهري يشمل 

نحو سبعة آالف شركة ارتفع 
إلى 116.0، من 115.2 في يونيو/

حزيران. وكان متوسط التوقعات 
في استطالع لرويترز أن تبلغ 

114.9. وأضاف كليمنس فيوست، 
رئيس ايفو، في بيان: »املعنويات 
بني الشركات األملانية جيدة جدًا«.

أخبار

نمو متسارع 
لمصانع 

بريطانيا

أظهر مسح نشرت نتائجه، أمس، أن إنتاج قطاع الصناعات التحويلية البريطاني زاد بأسرع وتيرة منذ منتصف التسعينيات على مدار األشهر الثالثة 
املاضية على الرغم من تباطؤ الطلبيات في يوليو/تموز الجاري. وارتفع مؤشر اتحاد الصناعة البريطاني للصناعات التحويلية إلى +31 في ثالثة 
أشهر حتى يوليو/تموز، وهي أعلى قراءة منذ يناير/كانون الثاني 1995، مقارنة مع +22 في الربع املنتهي في أبريل/نيسان. لكن الطلبيات الجديدة 
تباطأت في شهر يوليو وحده بما يفوق التوقعات بقليل ونزل املؤشر الشهري لالتحاد إلى +10 من +16 في يونيو/حزيران. وعلى الرغم من تباطؤ 

طلبيات التصدير في ثالثة أشهر حتى يوليو تزايد تفاؤل املنتجني تجاه الصادرات على مدى األشهر الثالثة املقبلة إلى أعلى مستوى في 40 عامًا.

اقتصاد
األربعاء 26  يوليو/ تموز  2017 م  3 ذو القعدة 1438 هـ  ¶  العدد 1059  السنة الثالثة
Wednesday 26 July 2017

)Getty(

أولويات الشراكة األوروبية المصرية

تقارب على حساب حقوق اإلنسان

مباحثات صعبة بين تركيا وأوروبا

لم يحضر ملف حقوق 
اإلنسان سوى كنقطة 

في وثيقة األولويات

بروكسل ــ لبيب فهمي

ــة بـــــني االتــــحــــاد  ــ ــراكـ ــ ــــشـ ــلـــس الـ خــــّصــــص مـــجـ
األوروبـــي ومصر، الــذي ُعقد، أمــس الثالثاء، 
العتماد  بروكسل،  البلجيكية  العاصمة  في 
أولـــويـــات الــشــراكــة بــني الــطــرفــني للفترة بني 
أولـــويـــات تسعى  عــامــي 2017 و2020. وهـــي 
وتعزيز  املشتركة،  للتحديات  التصدي  إلــى 
املصالح املشتركة، وضمان االستقرار طويل 
املتوسط،  األبيض  البحر  األمــد على جانبي 
 غياب 

ّ
بحسب وثيقة األولويات، وذلك في ظل

ــادرة أوروبــــيــــة لــلــضــغــط عــلــى مصر  ــبــ أي مــ
الحترام حقوق اإلنسان.

وحضرت االجتماع وزيــرة خارجية االتحاد 
ومــســؤول  موغيريني،  فيديريكا  األوروبــــي، 
ــاد األوروبـــــــــي،  ــ ــحـ ــ ــوار فــــي االتـ ــ ــجـ ــ ســـيـــاســـة الـ
 عــن وزيـــر الــخــارجــيــة 

ً
يــوهــانــس هـــان، فــضــال
املصري، سامح شكري.

وتــغــطــي األولـــويـــات الــتــي تــم اعــتــمــادهــا بني 
االتــــحــــاد األوروبــــــــي ومـــصـــر ثـــالثـــة مــجــاالت 
رئـــيـــســـيـــة، عـــلـــى رأســــهــــا تـــعـــزيـــز االقـــتـــصـــاد 
مصر.  فــي  املستدامة  االجتماعية  والتنمية 
الــتــعــاون التحديث  املــنــتــظــر أن يــشــمــل  ومـــن 
االقــــتــــصــــادي وريــــــــــادة األعـــــمـــــال والــــتــــجــــارة 
االجتماعية  والعدالة  والتنمية  واالستثمار 
وأمــــن الــطــاقــة والــبــيــئــة واملــــنــــاخ. كــمــا تــنــّص 
الوثيقة أيضًا على اعتبار االتحاد األوروبي 
ومصر شركاء في السياسة الخارجية، على 
على  تعاونهما  والقاهرة  بروكسل  تعزز  أن 
والــدولــيــة،  واإلقــلــيــمــيــة  الثنائية  املــســتــويــات 
األزمــــــــات  إدارة  مــــجــــال  فـــــي  ــًا  مــــعــ والــــعــــمــــل 
واملــســاعــدة اإلنــســانــيــة. مــع الــتــأكــيــد عــلــى أن 
االتحاد األوروبــي ومصر سيعمالن معًا في 
مـــجـــاالت األمــــن ومــكــافــحــة اإلرهــــــاب، وكــذلــك 

إدارة تدفقات موجات الهجرة.
ويــشــكــل االســـتـــقـــرار الــتــحــدي املــشــتــرك األهـــم 
الذي يواجه االتحاد األوروبي ومصر بحسب 
التي تعتبر أن إقامة دولة  وثيقة األولويات، 
تــوفــر خــدمــات منصفة  حديثة وديــمــقــراطــيــة 
ــقـــول  ــر ضــــــــــروري. ويـ ــ ــنــــني أمــ ــواطــ لــجــمــيــع املــ
ــيـــــة، ســيــدريــك  الــخــبــيــر فـــي الــــشــــؤون األوروبـــ
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، إنــــه »خـــالل  ســـيـــمـــون، لــــ
العامني املاضيني، ركز االتحاد األوروبي على 
تــعــزيــز الــتــنــمــيــة االقــتــصــاديــة واالجــتــمــاعــيــة 
والــســيــاســيــة فــي مــصــر، وذلـــك لتقديم فــرص 
أفـــضـــل لــلــمــواطــنــني واملــســاهــمــة فـــي تحقيق 
االســتــقــرار والــرخــاء الــطــويــل املـــدى فــي البلد 
وفي املنطقة بأكملها. فاالتحاد، يعمل جنبًا 
إلــى جنب مــع الـــدول األعــضــاء، مــن أجــل دعم 
ــن املـــجـــاالت  ــة مــ ــعــ مـــصـــر فــــي مــجــمــوعــة واســ
الرئيسية، مثل التنمية االقتصادية والتعليم 
والــصــحــة والــطــاقــة والــنــقــل والــبــيــئــة واملــنــاخ 

ومجتمع املعلومات والبحث واالبتكار«.
كــمــا لــم يحضر مــلــف حــقــوق اإلنــســان ســوى 
كنقطة في وثيقة األولــويــات من دون اتخاذ 
ــاد األوروبـــــــــــي ألي إجـــــــــــراءات فــعــلــيــة  ــ ــحـ ــ االتـ
لــلــضــغــط عــلــى مـــصـــر. فـــاالتـــحـــاد األوروبــــــي، 
بحكم األمــر الــواقــع، يــدرك الــوضــع فــي مصر 

العالقات  تقريرًا حــول وضــع  الحالي  الشهر 
بــني االتــحــاد األوروبــــي ومــصــر، خصص 16 
صــفــحــة لــحــالــة حـــقـــوق اإلنــــســــان، لــكــن دون 

استخالص أي استنتاجات«.
لحقوق  متوسطية  األورو-  الشبكة  وكــانــت 
ببيان تحث  االجتماع  استبقت  قد  اإلنسان، 
فيه االتحاد األوروبي »للتعبير علنًا عن قلقه 
من وضع حقوق اإلنسان مع الطرف املصري، 
فنحن نعتقد أن هذا االجتماع رفيع املستوى 
ينبغي أن يكون فرصة لنقل رسالة إلى مصر 
ــــى الـــــرأي الـــعـــام فـــي أوروبـــــــا، مــفــادهــا أن  وإلـ
االتحاد األوروبــي ال يوافق على السياسات 
بــاحــتــرام حقوق  املــصــريــة ويــطــالــب  القمعية 

اإلنسان وإصالح ديمقراطي«.
ــان ملــجــمــوعــة مـــن املــنــظــمــات الــدولــيــة  كــمــا كــ
العفو  كمنظمة  اإلنسان،  املدافعة عن حقوق 
الدولية و»هيومن رايتس ووتش« والفدرالية 
مشابهة.  بيانات  اإلنــســان،  لحقوق  الــدولــيــة 
ــم تـــتـــردد مـــديـــرة مـــركـــز بــروكــســل ملنظمة  ولــ
»هــيــومــن رايـــتـــس ووتـــــش«، لـــوت لــيــشــت من 
التصريح، أنه »يجب على االتحاد األوروبي، 
أن يكون بشكل مباشر إلى جانب املصريني 
الحقوق  أجــل  من  بشجاعة  يناضلون  الذين 

ــيــــة، فــــي الــــوقــــت الــــــذي يــجــتــمــع فــيــه  األســــاســ
القتل  بعمليات  معروفة  حكومة  بمسؤولي 
الــجــمــاعــي، بـــداًل مــن احــتــرام هـــذه الــحــقــوق«. 
وتلفت إلى أن »صمت االتحاد األوروبي على 
االنــتــهــاكــات فــي عــهــد الــرئــيــس، عــبــد الــفــتــاح 

إيــجــابــي في  لــم يحقق أي تغيير  الــســيــســي، 
مصر«.

ويوجد حاليًا أكثر من 50 ألف من السجناء 
السياسيني في مصر، كما تشير منظمات غير 
الدفاع عن حقوق  حكومية عاملة في مجال 
اإلنـــســـان، عــن حــــاالت مــن االخــتــفــاء الــقــســري 
ــدام خــــارج نــطــاق الــقــضــاء والــتــعــذيــب.  ــ واإلعــ
وتـــنـــدد، هـــذه املــنــظــمــات، بــالــقــانــون الــجــديــد 
حـــول عــمــل املــنــظــمــات غــيــر الــحــكــومــيــة الــذي 
يقيد بشدة أنشطتها ناهيك عن إغالق مئات 
املــواقــع اإللــكــتــرونــيــة. كما تشير منظمة  مــن 
العفو الدولية إلى أن نصف أعضاء االتحاد 
األوروبــي يبيعون أسلحة تستعملها مصر 
فــي الــقــمــع وذلــــك رغـــم أن االتـــحـــاد األوروبــــي 

حظر تصدير هذه األسلحة منذ عام 2013 .
ــمــــوجــــب الـــســـيـــاســـة الــــجــــديــــدة لـــالتـــحـــاد  وبــ
ــوار، يغطي  ــجــ األوروبــــــــي الـــخـــاصـــة بـــــدول الــ
للعالقات  كتقييم  صــدر  الــذي  األول  التقرير 
بني دول االتحاد األوروبي ومصر، الفترة ما 
ومايو/أيار   2015 الثاني  يناير/كانون  بني 
2017. ويركز التقرير على »وجــود نجاحات 
وتـــطـــورات ســيــاســيــة فـــي الــبــلــد مـــع الــتــركــيــز 
التعاون بني  األولــويــة في  املناطق ذات  على 
الــطــرفــني، عــلــى الــنــحــو الـــــوارد فـــي أولـــويـــات 
فــي ديسمبر/ اعــتــمــد  الــــذي  بينها  الــشــراكــة 

كانون األول عام 2016«.
بلغ  بالتقرير،  املشمولة  الفترة  نهاية  وفــي 
إجــمــالــي الــتــزامــات املــعــونــة املــالــيــة لالتحاد 
األوروبـــــي ملــصــر أكــثــر مــن 1.3 مــلــيــار يــورو 
فــي شــكــل مــنــح، منها حــوالــى 45 فــي املــائــة 
في  بما  االقتصادية واالجتماعية،  للتنمية 
ذلــك خلق فــرص الــعــمــل. كما تــم تخصيص 
حصة من 45 في املائة للطاقة وإدارة املياه 
والصرف الصحي املتجددة والبيئة. بينما 
ــة لــتــحــســني  ــائــ ــي املــ خــصــصــت حـــصـــة 10 فــ
الحكامة وحقوق اإلنسان والعدالة واإلدارة 
العامة، وذلك بالتوازي مع الجهود الرامية 
ــدنـــي وإيــــــالء اهــتــمــام  إلــــى دعــــم املــجــتــمــع املـ

خاص للنساء والشباب.

8
سياسة

تخوض تركيا مفاوضات 
صعبة مع االتحاد 

األوروبي بشأن انضمامها 
إلى االتحاد، في ظل 

التباين حول عدد من 
الملفات واستمرار الخالف 

بين برلين وأنقرة

يكّرس اجتماع مجلس الشراكة بين مصر واالتحاد األوروبي، الذي عقد أمس، في بروكسل، الرغبة المتبادلة بين الطرفين لتعزيز 
العالقات وتنحية الملف األساسي في مصر، وهو حقوق اإلنسان، األمر الذي قوبل بانتقادات حقوقية

تغطي األولويات التي تم اعتمادها بين االتحاد ومصر ثالثة مجاالت  )دورسون أيديمير/األناضول(

أجــــــــرت تـــركـــيـــا واالتــــــحــــــاد األوروبــــــــــــــي، فــي 
بــروكــســل، أمـــس الــثــالثــاء، جــولــة مباحثات 
ــــع اســــتــــمــــرار الـــتـــوتـــر  ــــدة بــــالــــتــــزامــــن مـ ــــديـ جـ
األملاني التركي وتبادل رسائل غير مباشرة 
الــخــالفــات. وبحث  حـــول سلبيات اســتــمــرار 
االجــتــمــاع الـــذي عــقــد عــلــى مــســتــوى الــــوزراء 
ملفات مفاوضات عضوية تركيا في االتحاد 
األوروبـــــــي، والـــتـــعـــاون فـــي مـــجـــاالت الــطــاقــة 
واالقــتــصــاد والــتــجــارة ومــكــافــحــة اإلرهــــاب، 
والوضع الراهن في ما يتعلق بملفي الهجرة 
ورفـــــع الـــتـــأشـــيـــرات عـــن املـــواطـــنـــني األتــــــراك، 

إضافة إلى مستجدات الساحة اإلقليمية.
ل تركيا في االجتماع وزير خارجيتها 

ّ
ومث

ــاويــــش أوغــــلــــو، ووزيـــــــر شــــؤون  ــولــــود جــ مــ
االتحاد األوروبــي، كبير املفاوضني األتراك 
ــرة  ــ ــابـــل حــــضــــور وزيــ ــقـ ــيـــك، فــــي مـ ــلـ ــمـــر جـ عـ
خـــارجـــيـــة االتــــحــــاد األوروبــــــــــي، فــيــديــريــكــا 
الــجــوار في  موغيريني ومــســؤول ســيــاســة 

االتحاد األوروبي يوهانس هان.
وأتى االجتماع بعد يوم من إعالن املتحدثة 
تــانــجــا  األملـــانـــيـــة،  االقـــتـــصـــاد  بـــاســـم وزارة 
ألــيــمــانــي، أن مــبــاحــثــات تــحــديــث اتــفــاقــيــة 
األوروبــي(  االتحاد  )بني  الجمركي  االتحاد 

وتــركــيــا، فــي أروقـــة مــؤســســات االتــحــاد »لم 
ــر شـــؤون  تــتــكــلــل بــالــنــجــاح«. واســتــبــق وزيــ
االتـــحـــاد األوروبـــــي فــي الــحــكــومــة الــتــركــيــة، 
عمر جليك، بدء املباحثات بالقول، في حوار 
صــحــافــي، أمـــس الــثــالثــاء، إن »فــتــح فصول 
جديدة أمر حيوي إلحياء العالقات التركية 
ــذات الــفــصــل 23 املــتــعــلــق  ــالــ ــة، وبــ ــ ــيـ ــ األوروبـ
بــالــقــضــاء والــحــقــوق األســـاســـيـــة، والــفــصــل 
24 املــتــعــلــق بــالــعــدالــة والـــحـــريـــات واألمــــن، 
والــتــي تعتبر مــلــفــات رئــيــســيــة فــي مسيرة 
االنــضــمــام، ونــحــتــاج لفتحها بــأســرع وقت 
مــمــكــن«. وتــابــع »هــنــاك فــصــول تــم إغالقها 
بشكل منفرد من قبل القبارصة اليونانيني، 
بسبب مــا حــصــل فــي املــفــاوضــات األخــيــرة 
على  أن  أظــن  القبرصية.  بالقضية  املتعلقة 
االتــحــاد األوروبــــي فتح هــذه الــفــصــول عبر 

الضغط على القبارصة اليونانيني«.
وكانت صحيفة »حرييت« التركية قد نقلت 
عـــن مـــســـؤول تــركــي تــأكــيــده عــلــى أن أنــقــرة 
لن تقدم أي اقتراحات في ما يخص إعــادة 
النظر بقانون اإلرهاب في االجتماع، والذي 
يعد أحد أهم املواضيع الخالفية التي تقف 
ــه رفـــع تــأشــيــرة الـــدخـــول عن  عــائــقــًا فــي وجـ
املواطنني األتراك الراغبني في دخول فضاء 
شينغني، بموجب االتفاق الذي تم توقيعه 
بني الجانبني، في مارس/آذار 2016. وينص 
والالجئني،  املهاجرين  إعـــادة  على  االتــفــاق 
من  عــدد  مقابل  تركيا،  من  ينطلقون  الذين 
االتحاد  التزام  بينها  األوروبية  االلتزامات 
األوروبي بتقديم 6 مليارات دوالر لتحسني 
السوريني في تركيا على  الالجئني  ظــروف 

مدى عامني.
وفـــي الــســيــاق نــفــســه، قـــال مــســؤول سياسة 
الـــجـــوار فـــي االتـــحـــاد األوروبـــــــي يــوهــانــس 
ــاق  ــفــ ــات، إن االتــ ــثــ ــاحــ ــبــ ــبـــل بــــــدء املــ هـــــــان، قـ
ــع بـــني االتــــحــــاد وتـــركـــيـــا لــكــبــح تــدفــق  املـــوقـ

املهاجرين يسير بشكل جيد، وإن العالقات 
الثنائية تتحسن أفضل مما قد تشير إليه 
التصريحات. وقال هان »ال أشعر بقلق من 
أي نـــوع عــلــى ســالمــة اتــفــاق الــالجــئــني. إنــه 
قـــائـــم«. وردًا عــلــى ســــؤال عـــن فـــرص تركيا 
لــالنــضــمــام لــالتــحــاد األوروبـــــي خـــالل عــام، 
قــال هــان إنــه ال يــرى حاجة الستمرار حالة 
الــطــوارئ، وإن إلــغــاءهــا سيحسن مــن حكم 

القانون في تركيا.
واعــتــبــر املـــســـؤول األوروبــــــي أن الــخــالفــات 
بني تركيا وأملانيا ال تؤثر على بقية الدول 
ــاد. فــــي غـــضـــون ذلــــك،  ــ ــــحـ األعــــضــــاء فــــي االتـ
يــتــواصــل الــتــوتــر بــني تــركــيــا وأملــانــيــا، وإن 
كانت التأكيدات تشير إلى أنه لن يصل إلى 
مستوى القطعية، فيما عرض حلف شمال 
ــه لــلــتــخــفــيــف مــــن حـــدة  ــتـ ــاطـ ــلـــســـي وسـ األطـ
الــعــام لحلف شمال  التوتر. وعــرض األمــني 
األطـــلـــســـي، يـــنـــس ســتــولــتــنــبــرغ، الــتــوســط 
لترتيب زيارة ملشرعني أملان إلى مطار قونية 
في إطــار الحلف بوصفه يــؤدي حيويًا في 
عمليات الحلف لدعم تركيا والتحالف الذي 
يقاتل »داعـــش«، وذلــك بعد أن كانت تركيا 
قـــد رفــضــت الــســمــاح ألعـــضـــاء فـــي الــبــرملــان 
األملــانــي بــزيــادة جنود أملــان متمركزين في 
املتحدث  اعتبر  ذلـــك،  إلــى  إنجرليك.  قــاعــدة 
بــاســم الــرئــاســة الــتــركــيــة إبــراهــيــم كــالــن أن 
»الــعــالقــات بــني تركيا وأملــانــيــا تستند إلى 
تــــاريــــخ طــــويــــل، وال يـــوجـــد ســـبـــب مــنــطــقــي 
نــشــره أمس  مــقــال  فــي  اآلن«. ورأى  لقطعها 
ــــاح« الـــتـــركـــيـــة  ــبـ ــ ــــي صـــحـــيـــفـــة »دايـــــلـــــي صـ فـ
الناطقة باإلنكليزية بعنوان »تركيا، أملانيا، 
االتــحــاد األوروبـــــي... إلــى أيـــن؟«، أنــه يتعني 
على األتراك واألملان أن يعملوا بجد لتجنب 
األذى  تلحق  الــتــي  العقالنية  غــيــر  املــواقــف 

بالجميع في نهاية املطاف.
)العربي الجديد، األناضول، رويترز(

اجتماعات  تعليق عقد  وعّبر عنه من خــالل 
مــبــاشــرة بعد  أي  عــــام 2013،  مــنــذ  الـــشـــراكـــة 
األحـــــداث الــتــي قــتــل فــيــهــا مــا يــقــرب مــن ألــف 
بعد   ،2013 أغـــســـطـــس/آب   14 فـــي  مــتــظــاهــر 
ــقــــالب الـــــذي أطـــــاح بــالــرئــيــس املــنــتــخــب،  االنــ

محمد مرسي.
في هذا الصدد، يتساءل الخبير في الشؤون 
العربية بودوان لوز: »بعد أربع سنوات، هل 
عاد الوضع الطبيعي في البلد؟ بالتأكيد ال. 
ويبدو فقط أن املصالح تتجاوز االختالفات 
أوروبـــا بموجات  تهدد  في منطقة أصبحت 
ــة«. ويضيف  ــيـ ــابـ الــهــجــرة والــعــمــلــيــات اإلرهـ
لـــلـــســـلـــطـــات األوروبـــــــيـــــــة أن  ــكـــن  يـــمـ ــه »ال  ــ ــ أنـ
تــكــون غير مــدركــة ملــا يــحــدث فــي مــصــر. فقد 
ــة، فـــي 17 من  ــ ــيـ ــ ــــدرت املــفــوضــيــة األوروبـ أصــ

متابعة

■  يلجأ الكثير من املعلقني إلى تضخيم أعداد الالجئني ووالداتهم، 
بغرض بث »هلع« ديموغرافي عند املجتمعات املضيفة وجماعاتها. 

والهلع ُيفقد الوعي 

■  األردني ما بقدر يغادر األردن إذا ما كان دفتر خدمة العلم مؤجل 
بس الصهيوني يغادر وقاتل أردني لألسف يا أمة العار  #السفارة_

اإلسرائيلية

■  الفساد أصبح كالسرطان في بالدنا ومن الصعب استئصاله، لكن نعم 
ملن يحارب الفساد ويجفف منابعه #تبون #الجزائر

■  نتنياهو يهني األردن، يعرض فيديو استقباله حارس سفارته في عمان 
ل دولة إسرائيل

ّ
الذي قتل مواطنني أردنيني ويخبره أنه مث

■  هي معاهدات سالم وال استسالم، الواحد صغر وبطل يعرف يقرأ  
#السفاره_االسرائيليه

■  حد يحكي لننت ياهو وحكومته لو بّدكم تفكوا األبواب والكاميرات 
والجسور وتحطوا مكانهم احبال زينة برضو مرفوض #ال_ألنصاف_

الحلول

■  عزيزي الحاكم العربي: إن رفضك تنفيذ طلبات السيد #ترامب املالية، 
سوف يعرضك التهامات شتى ال حصر لها أولها #االرهاب وآخرها 

الفساد والديمقراطية

■  #ال_ألنصاف_الحلول في قضية #املسجد_األقصى، وشعبنا حدد هدفه 
رفع 

ُ
زال، والكاميرات يجب أن ت

ُ
وما ُيريد البوابات اإللكترونية يجب أن ت

هذا هو القرار

■  الـ #فاينشال_تايمز: »#الرياض وحلفاؤها حصروا أنفسهم في زاوية 
بفضل #ترامب في لحظة حرجة يمر بها الخليج وحصار #قطر يضر بكل 

األطراف«. لكن هل هناك من يعتبر؟

■  #اسال_الريس انت ليه مش عاوز تفهم انك بتتعامل مع بني أدمني 
وفيهم عقول وليهم حقوق وواجبات، وأنك سبب املصايب اللي حلت ع 

البلد من يوم جيت #مصر

أن  ــي  األوروب االتحاد  مساهمات  حول  المتوافرة  المعطيات  تظهر 
مصر تلقت في عامي 2015 و2016، مبلغ 250 مليون يورو كتمويل 
جديد من قبل االتحاد األوروبي في إطار سياسة الجوار. وبلغ مجموع 
األعضاء  والدول  األوروبــي  االتحاد  من  المقدم  المالي  الدعم  حجم 
والمؤسسات المالية األوروبية إلى مصر في أشكاله المختلفة، كالمنح 
أوروبا  يورو. وهو ما جعل من  أكثر من 11 مليار  والقروض وغيرها، 

أول وأهم الجهات المانحة لمصر.

11 مليار يورو
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اقتصاد

الخرطوم ـ عاصم إسماعيل

أصـــبـــحـــت الـــعـــمـــالـــة الـــســـودانـــيـــة 
ــن الــغــاء  ــرة بـــن املـــعـــانـــاة مـ ــائـ حـ
ــبـــاء املــعــيــشــيــة، بعد  ــادة األعـ ــ وزيــ
الوافدين من  السعودية رسوما على  فرض 
الــذي ينتظرهم  البطالة  جانب، وبــن شبح 
حـــال عــودتــهــم إلـــى وطــنــهــم مــن جــانــب آخــر. 
»الـــعـــربـــي  وحـــســـب مــحــلــلــن اقـــتـــصـــاديـــن لــــ
ــــودة نــحــو 47  الـــجـــديـــد«، ســـيـــؤدي إجـــــراء عـ
ــل مــــن الـــســـعـــوديـــة إلـــى  ــامـ ــــف ســــودانــــي عـ ألـ
تداعيات سلبية على اقتصاد الباد املتأزم، 
بـــاإلضـــافـــة إلـــــى آثــــــار مــجــتــمــعــيــة خــطــيــرة.  
تنمية  وزارة  فـــي  مـــســـؤول  مــصــدر  ـــع 

ّ
وتـــوق

العائدين  عـــودة  استكمال  البشرية  املــــوارد 
ــبــــوع الـــجـــاري،  مـــن الـــســـعـــوديـــة نــهــايــة األســ
مــرجــحــا مـــزيـــدًا مـــن عــــودة الــعــمــالــة فـــي ظل 
الـــظـــروف املــعــيــشــيــة الــصــعــبــة الـــتـــي تــواجــه 
الوافدين في السعودية، بعد زيادة الرسوم 

وفرض ضرائب عليهم.
وأرجــــــع املــــســــؤول، الـــــذي رفــــض ذكــــر اســمــه، 
»الــعــربــي الــجــديــد«، عـــودة الــســودانــيــن من  لـــ
األول هو  لسببن:  الــســودان،  إلــى  السعودية 

عــــودة املــخــالــفــن الـــذيـــن دخـــلـــوا إلــــى اململكة 
بــدون إجـــراءات رسمية، مقّدرًا عددهم بأكثر 
من 10 آالف سوداني استجابوا للمهلة التي 
ــريـــاض لــتــســجــيــل أســمــائــهــم  مــنــحــتــهــا لــهــم الـ
والعودة الطوعية من دون شروط مسبقة أو 
أية إجراءات ضدهم، عاد منهم حوالى 5 آالف 
حتى اآلن. وأضاف أن السبب الثاني هو قرار 
السعودية الــخــاص بــفــرض ضــرائــب ورســوم 
عــلــى الــــراتــــب، والـــتـــي قـــد تـــؤثـــر عــلــى بعض 
األجانب املقيمن بطريقة رسمية، مما يشكل 

عبئا على املغترب.
ــبــــدء  ــة عـــــن الــ ــوديــ ــعــ ــســ ــنــــت الــ ــلــ ــا، أعــ ــ ــيـ ــ ــمـ ــ ورسـ
بتطبيق فرض رسوم على العمالة األجنبية 
ومرافقيها، اعتبارا من يوليو/تموز الجاري، 
بواقع 100 ريال سعودي )26.6 دوالرا( عن كل 
مرافق. ويرتفع الرسم الشهري عن كل مرافق 
املــقــبــل،  الـــعـــام  دوالرا(   53.3( ريــــال   200 إلـــى 
له،  العام الاحق  و300 ريــال )80 دوالرا( في 

و400 ريال )106.6 دوالرات( بحلول 2020.
ورأى املسؤول أن تلك اإلجراءات ستؤثر سلبا 
وتفّرق  السودانين  من  كبيرة  قطاعات  على 
ــائـــات كـــثـــيـــرة، بـــاإلضـــافـــة إلــــى أنــهــا  شــمــل عـ
ستلقي أيضا بظال سالبة على سوق العمل 
الـــســـودانـــي، فـــي وقــــت يــشــهــد فــيــه االقــتــصــاد 
الـــســـودانـــي تــــدهــــورا كـــبـــيـــرا، ارتـــفـــعـــت خــالــه 
أســـعـــار الــســلــع واملـــنـــتـــجـــات، وتــــدهــــورت فيه 
العملة املحلية. وحسب تقديرات غير رسمية، 
يبلغ عدد السودانين العاملن في السعودية 

وأســــرهــــم نـــحـــو 3 مـــايـــن شـــخـــص، وتـــقـــّدر 
مليارات  و5   4 بــن  مــا  السنوية  تحوياتهم 
دوالر. وقال املحلل االستراتيجي املقداد خالد 
»العربي الجديد«، إن أكبر السلبيات لعودة  لـ
السودانين هو تفاقم البطالة، مشيرًا إلى أن 
الــحــكــومــة أقـــرت بــأنــهــا تــواجــه صــعــوبــات في 
لــوزارة تنمية  التوظيف، وأن آخــر إحصائية 
ألف  البشرية كشفت عــن وجـــود 800  املــــوارد 
خــريــج جــامــعــي عــاطــل عــن الــعــمــل، وبالتالي 
ســـيـــواجـــه الـــعـــائـــدون صـــعـــوبـــات فـــي عملية 
التشغيل. وتبلغ نسبة البطالة في السودان، 
وفــق أرقـــام رســمــيــة، نحو 19 % حتى نهاية 
املــاضــي 2016. وطــالــب خالد الحكومة  الــعــام 
الوظائف  ملعرفة  الــعــمــل،  لــســوق  مسح  بعمل 
ــاج الــعــائــديــن فــي ســـوق العمل،  املــتــاحــة إلدمــ
وال سيما فــي املــجــاالت الــتــي ال تــحــتــاج إلــى 
رؤوس أموال كبيرة. ويرى خالد أن السلبيات 
استغال  حالة  في  إيجابيات  إلــى  ستتحول 
ــيـــدة، حيث  الــحــكــومــة لــلــعــائــديــن بـــصـــورة جـ
بتخصصات حرفية  العمل  ســوق  سيرفدون 
ــرات عـــالـــيـــة مــــن خـــــال عــمــلــهــم  ــ ــبـ ــ وفـــنـــيـــة وخـ
ــادة املــشــاريــع  ــ فـــي الــســعــوديــة، كــمــا يــمــكــن زيـ

الصغيرة في هذا اإلطار. 
الخبيرة االقتصادية إنصاف العوض قالت 
السودانين  عـــودة  إن  الــجــديــد«  »الــعــربــي  لـــ
من السعودية ستفرز آثــارا اجتماعية لدى 
التي ستفترق عن عائلها، موضحة  األســر 
الـــعـــائـــديـــن هـــم أســــر ولــيــســوا  أن 90% مـــن 
مــوظــفــن. وأضـــافـــت الـــعـــوض أن الـــســـودان 
املــدى  على  العائدة  العمالة  مــن  سيستفيد 
البعيد في العديد من املجاالت، مشيرة إلى 
أن بعض املغتربن أصيبوا بمرض التكتيف 
املجتمعي، حيث انقطعت عاقتهم بأهلهم 
فـــي الـــســـودان وأرهــقــتــهــم الــحــيــاة الصعبة 
العمالة  إيــــرادات  صت 

ّ
فتقل الــســعــوديــة،  فــي 

الـــوافـــدة خـــال الــفــتــرة األخـــيـــرة، وبــالــتــالــي 

أربيل ـ العربي الجديد

شــهــد ســـوق الــعــقــارات فــي إقــلــيــم كــردســتــان 
ــراق انــتــعــاشــا مــلــحــوظــا، خــــال الــفــتــرة  ــعــ الــ
األخيرة، بعد موجة ركود  طويلة صاحبها 
انــخــفــاض فــي أســعــار الـــوحـــدات املــطــروحــة، 
وحسب خبراء عقارين فإن السبب في ذلك 
يعود إلى إقبال سكان املحافظات الشمالية 
والــغــربــيــة بــالــعــراق على الــشــراء فــي اإلقليم 
نــتــيــجــة االســـتـــقـــرار األمـــنـــي ودحـــــر تنظيم 

»داعش«. 
وقال مدير شركة سام للعقارات في مدينة 
»العربي الجديد« إن  أربيل سام فقي كريم لـ
هــنــاك إقــبــاال ملحوظا على شـــراء الــعــقــارات 
فـــي أربـــيـــل مـــن قــبــل أهـــالـــي مــنــاطــق الــوســط 
والــشــمــال والـــغـــرب الــعــراقــي خــصــوصــا من 
مــحــافــظــة نـــيـــنـــوى، مــعــتــبــرا أن االســـتـــقـــرار 
األمــنــي الـــذي يتمتع بــه اإلقــلــيــم عــامــل مهم 
إلقبال املواطنن العرب على شراء العقارات.

ــن املـــواطـــنـــن  ــد مــ ــديـ ــعـ وأضـــــــاف كـــريـــم أن الـ
ــتـــان  ــيـــم كـــردسـ ــلـ ــة فــــي إقـ ــامــ ــاإلقــ يــــرغــــبــــون بــ
خـــصـــوصـــا الـــتـــجـــار واملـــســـتـــثـــمـــريـــن مــنــهــم، 

الفتا إلى أن األشهر الستة املاضية سجلت 
العقارات  تحسنا ملحوظا في حركة سوق 

مقارنة مع العام املاضي.
ــر الــــــــدار الــســكــنــيــة  وأوضــــــــح كــــريــــم أن ســـعـ
حالًيا  يبلغ  متر   200 بمساحة  االعــتــيــاديــة 
وفـــي بعض  دوالر  ألـــف  و250   200 بـــن  مـــا 
البالغة  السكنية  الـــدار  سعر  يصل  املناطق 
مساحتها 340 مترا ما بن 400 و700 ألف 
التي  السكنية  الشقق  أسعار  أن  كما  دوالر، 
تبلغ مساحتها 165 مترا تتراوح ما بن 130 
ألــف دوالر، متوقعا أن تشهد السوق  و150 
الفترة  األســعــار خــال  ارتفاعا في  العقارية 
ــقـــرار األوضـــــــاع ودحـــر  ــتـ املــقــبــلــة بــســبــب اسـ
تنظيم داعـــش.  وتــابــع كريم أن هناك رغبة 

والعراقين  العرب  املستثمرين  لــدى  كبيرة 
واألجـــانـــب بــإقــامــة مــشــاريــع فـــي كــردســتــان 
إبــرام حكومة اإلقليم عقودًا  خصوصا بعد 

نفطية مع الشركات األجنبية.
ــال الــخــبــيــر االقـــتـــصـــادي كـــاوة  مـــن جــهــتــه قــ
»الــعــربــي الــجــديــد« إن إقــبــال  عــبــد الــعــزيــز لـــ
املـــواطـــنـــن الــــعــــرب مــــن أهــــالــــي املــحــافــظــات 
الــوســطــى والــجــنــوبــيــة فــي إقــلــيــم كــردســتــان 
عــلــى شـــــراء الـــعـــقـــارات مـــحـــاولـــة الســتــغــال 
فــرصــة هــبــوط أســعــار الــعــقــارات فــي اإلقليم 
ــة املـــالـــيـــة الـــتـــي تـــعـــانـــي مــنــهــا  ــ ــ بــســبــب األزمـ
كـــردســـتـــان، مــعــتــبــرا فـــي الـــوقـــت نــفــســه أنــهــا 

خطوة إيجابية إلنعاش قطاع العقارات.
ــات واملـــعـــلـــومـــات فــي  ــ ــدراســ ــ وقــــــال مـــديـــر الــ
إقــلــيــم كــردســتــان سربست  هيئة اســتــثــمــار 
»الــعــربــي الـــجـــديـــد« إنــــه خــال  خــــدر عــلــي لـــ
 األعـــــوام الــعــشــرة املــاضــيــة نــفــذ فـــي اإلقــلــيــم

 168 مشروعا سكنيا ضم 150 ألــف وحدة 
سكنية من قبل شركات استثمارية، مشيرا 
ــى أن حـــجـــم االســــتــــثــــمــــارات فــــي الــقــطــاع  ــ إلـ
السكني بلغ 14 مليارا و900 مليون دوالر، 

خال عشر سنوات.

إسطنبول ـ عدنان عبد الرزاق

لعة من العاصمة السورية 
ّ
كشفت مصادر مط

»الــعــربــي الــجــديــد« عــن بـــدء وزارة  دمــشــق  لـــ
فــي إصــدار  االقتصاد بحكومة بشار األســـد، 
ــارك فيها  تـــراخـــيـــص لـــشـــركـــات لــبــنــانــيــة يـــشـ
ــفــــذون، بـــهـــدف  ــنــ ــتــ ــون مــ ــ ــوريــ ــ مــــســــؤولــــون ســ
ــار.  ــمــ تــهــيــئــتــهــا لــلــمــســاهــمــة فــــي إعـــــــادة اإلعــ
وأكــــدت املـــصـــادر، الــتــي رفــضــت ذكـــر اسمها، 
لها  سيكون  الجديدة  اللبنانية  الشركات  أن 
 
ً
حــصــة بــقــطــاع الـــطـــاقـــة والـــفـــوســـفـــات فــضــا
عـــن الــبــنــاء. وأوضـــحـــت أن الــهــيــئــة الــســوريــة 
حــزيــران،  الفائت  الشهر  منحت  لاستثمار، 
ــة مـــــشـــــروعـــــات لـــشـــركـــة  ــسـ ــمـ ــخـ ــيـــــص لـ ــ ــراخـ ــ تـ
باستخراج  يتعلق  أحدها  اللبنانية،  فتوش 
وملدة  حمص  محافظة  في  الخام  الفوسفات 
ثـــاث ســنــوات بــطــاقــة إنــتــاجــيــة تــصــل عشرة 
مــايــن طــن ســنــويــا، إضــافــة إلـــى مــشــروعــات 
أخــرى تتعلق بــإعــادة اإلعــمــار، كإنتاج مــواد 
الــبــنــاء. ولــفــتــت املـــصـــادر إلـــى أن 10 شــركــات 
عقارية برأسمال لبناني سوري مشترك، تم 

تسجيلها في لبنان خال العام الفائت.
الــداخــلــيــة وحــمــايــة  الـــتـــجـــارة  وكـــانـــت وزارة 
ــرارًا  ــ املــســتــهــلــك، أصـــــــدرت األحــــــد املــــاضــــي، قـ
بتأسيس شركة فتوش لاستيراد والتصدير 

في سورية برأسمال 50 مليون ليرة )الدوالر 
= نــحــو 530 لـــيـــرة( ومــركــزهــا ريـــف دمــشــق. 
اطلعت  الــــذي  االقــتــصــاد  قــــرار وزارة  ونـــص 
عــلــيــه »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« الــســمــاح لــلــشــركــة 
القطاعات  بدخول املناقصات واملزايدات مع 
الثاثة )الــعــام والــخــاص واملــشــتــرك(، إضافة 
العقارات واستثمارها والحصول  إلى تملك 
على حقوق وتراخيص، وتأسيس الشركات.

الــســوري، حسن جميل،  االقتصادي  ويقول 

»العربي الجديد« إن ملكية مجموعة فتوش  لـ
ــال بـــيـــار فـــتـــوش شقيق  ــمــ تـــعـــود لـــرجـــل األعــ
السابق نيقوال فتوش، وسبق لرجل  الوزير 
الكسارات«  »ملك  بـ امللقب  اللبناني  األعــمــال 
أن أقام شراكات واستثمارات عدة مع رجال 
أعمال ومسؤولن سورين، بلبنان وسورية.
ويشير املحلل السوري من العاصمة التركية 
إســـطـــنـــبـــول، إلــــى أنــــه ال يــمــكــن لــلــمــســؤولــن 
ــربـــن مـــن نـــظـــام األســــــد، أن  ــقـ الـــســـوريـــن واملـ
يقيموا شركات إلعادة اإلعمار، لذا سنشهد 
شـــراكـــات مــع لبنانين وعــراقــيــن وغــيــرهــم، 
كما ستدخل  اإلعــمــار،  إعـــادة  كعكة  القتسام 

شركات عربية ودولية أيضا.
وأشـــــــار جــمــيــل إلـــــى قـــيـــام لـــبـــنـــان وبـــرعـــايـــة 
ــر حـــــــول إعـــــــادة  ــمــ ــؤتــ ــه، بـــعـــمـــل مــ ــ ــلــ ــ ــ حـــــــزب ال
الدخول  اإلعمار بسورية، موضحا أن بوابة 
لاستثمار إلى سورية، خال الفترة الراهنة 
ــل، ســتــكــون عــبــر وســـطـــاء وشــركــاء  ــ عــلــى األقـ
لبنانين، بعضهم يعمل لحساب مسؤولن 

سورين.
ويلفت املحلل السوري إلى أن تكاليف حجم 
الخراب الذي فاقت تكاليفه 275 مليار دوالر، 
ــاز، تــدفــع  ــ ــغـ ــ  عــــن مـــشـــاريـــع الـــنـــفـــط والـ

ً
فـــضـــا

الكثير من الدول إلى الهرولة القتسام حصته 
من إعادة إعمار سورية.

المغتربون 
السودانيون

منافسة على عقود إعادة إعمار سورية 
)األناضول(

دحر »داعش« ينعش عقارات كردستان العراق

شركات لبنانية تتأهب للمشاركة في إعمار سورية

أزمة في السعودية والخرطوم 
تسعى إلى حصار األضرار

بوابة قطر العمالقة في مواجهة الحصار

بدأ السودان استقبال 
عمالته العائدة من 

السعودية وأسرهم، 
وسط تحذيرات من 

التداعيات السلبية المترتبة 
على هذا اإلجراء، وفي 

مقدمتها تفاقم البطالة

أسواق عمالة

بناء

2020
الدولي  حمد  ميناء  يتّسع 
وبالتالي  الكبيرة،  للحاويات 
مــبــاشــرة  الــســفــر  يمكنها 
كانت  إنــهــا  إذ  قــطــر،  ــى  إل
التوقف  إلى  سابقًا  تضطر 
ومن  اإلمـــارات،  ميناء  في 
الميناء  تشغيل  المتوقع 

بالكامل في عام 2020.

تحقيق

توقعات بزيادة أعداد 
العائدين بسبب غالء 

المعيشة في السعودية

الميناء نجح في 
توفير احتياجات البالد من 

السلع الضرورية

تدشين خطوط 
مالحية جديدة إلى 

العديد من دول العالم

بناء 150 ألف وحدة 
سكنية في 10 سنوات 

بنحو 15 مليار دوالر

الدوحة ــ أسامة سعد الدين

لــعــب مــيــنــاء حــمــد الــــدولــــي، دوًرا 
ملحوظا في كسر الحصار، البري 
ــبــــحــــري والـــــجـــــوي، املــــفــــروض  والــ
عــلــى قـــطـــر، مـــن قــبــل الـــســـعـــوديـــة واإلمـــــــارات 
والبحرين ومصر، منذ الخامس من يونيو/ 
حزيران املاضي، عبر تنشيط حركة تصدير 
واستيراد البضائع والسلع وال سيما املواد 
إلدارة  القطرية  الــشــركــة  ونجحت  الــغــذائــيــة. 
املوانئ، في فتح خطوط بحرية جديدة تربط 
بن ميناء حمد وعدد من الوجهات البحرية 
الســتــيــراد الــحــاجــات األســاســيــة الــتــي كانت 
تصل من دول الحصار. ووصلت إلى ميناء 
حمد في الخامس من يوليو/ تموز الجاري، 
 GREEN GUATEMAL ــبــــردة،  املــ الــســفــيــنــة 
التركي، وهي تحمل  إزمير  قادمة من ميناء 
على متنها ثاثة آالف طن من املواد الغذائية 

املتنوعة، وفقا لوكالة األنباء القطرية.
تــم تدشن  املــاضــي  وفــي 12 يونيو/حزيران 
خط ماحي جديد يربط ميناء حمد بميناء 
صحار فــي سلطنة عــمــان، والحــقــا فتح خط 
آخـــر يــربــط بــن مــيــنــاء حــمــد ومــيــنــاء صالة 
الــعــمــانــي. وبــاإلضــافــة إلـــى ذلـــك، افــتــتــح خط 
مباشر  بشكل  البضائع  لنقل  جديد  ماحي 
ــد، يـــربـــط بــــن مـــيـــنـــاء حــمــد  ــنـ ــهـ بــــن قـــطـــر والـ

وميناءي »ماندرا« و»نافا شيفا« في الهند.
وشهد ميناء حمد في الثاني من مايو/أيار 
2017، تــدشــن خــط بــحــري مــبــاشــر لتحالف 
كــأكــبــر  املـــصـــنـــف   )OcEAN ALLiANcE(
تحالف بحري في العالم، الذي يضم خمس 
شــركــات مــن كــبــريــات الــشــركــات الــعــامــلــة في 
مجال الشحن والنقل البحري بأسطول يزيد 
على 350 سفينة وقدرة استيعابية تتجاوز 

3.5 ماين حاوية نمطية.
وكــانــت الــشــركــة الــقــطــريــة إلدارة املـــوانـــئ، قد 
دشـــنـــت أول خــــط نـــقـــل بـــحـــري مـــبـــاشـــر بــن 
أواخــر  الصينية  ومــديــنــة شنغهاي  الــدوحــة 
الــثــانــي 2017، مــمــا يختصر  يــنــايــر/ كــانــون 
زمن الرحلة بن الدولتن إلى 20 يوما. وفي 
وصــلــت   ،2017 ــزيـــران  ــيـــو/حـ يـــونـ مــنــتــصــف 
ألــــف رأس من  ســفــيــنــة تــحــمــل أكـــثـــر مـــن 32 

تقوم  ميناء حمد ضمن جهود  إلــى  املاشية 
بــهــا قــطــر لــتــأمــن اإلمـــــــــدادات الـــغـــذائـــيـــة في 

مواجهة الحصار املفروض عليها.
ــع أن يــشــكــل مــيــنــاء حــمــد دفــعــة قوية 

ّ
ويــتــوق

لاقتصاد القطري من خال تحقيق التنوع، 
وتــحــويــل الــبــلــد إلـــى مــركــز تــجــاري إقليمي، 
ــم املــــخــــزون االســتــراتــيــجــي لـــلـــدولـــة من  ــ ودعـ
االحــتــيــاجــات الــغــذائــيــة والــدوائــيــة وغــيــرهــا، 
وزيــــــادة حــجــم الـــتـــبـــادل الـــتـــجـــاري بـــن قطر 
ــتــــيــــراد مــن  والــــعــــالــــم، وتــخــفــيــض كــلــفــة االســ

الخارج.
ويـــقـــول مــديــر مــيــنــاء حــمــد، عــبــد الــعــزيــز بن 
نــاصــر الــيــافــعــي، فــي تــصــريــحــات صحافية: 
»أثبتنا من خال األزمة الخليجية أن ميناء 
ــاد عـــلـــى إمــكــانــاتــه  ــمـ ــتـ ــادر عـــلـــى االعـ ــ حـــمـــد قــ
ــة، وقــــــادر عــلــى تــحــقــيــق اســتــقــالــيــتــه  ــيـ ــذاتـ الـ
بفضل القدرات الكبيرة للميناء، بما يجعله 

مركزًا لوجستيا إقليميا للتجارة الدولية«
وأكــــد الــيــافــعــي الـــتـــزام مــيــنــاء حــمــد بتقديم 
القطاعات  الـــازم ملختلف  الــدعــم  كــافــة سبل 
االقتصادية في الدولة، من أجل ضمان سير 

نــشــاطــهــا بــشــكــل فـــعـــال، الفــتــا إلـــى أن ميناء 
حمد يعمل ضمن خطة استراتيجية لوزارة 
املـــــواصـــــات واالتــــــصــــــاالت، لـــتـــطـــويـــر قــطــاع 
النقل البحري، وتعديل مساهمته في الناتج 
تحويل  عن   

ً
فضا للدولة،  اإلجمالي  املحلي 

املستوى  على  لوجستية  منطقة  إلــى  امليناء 
اإلقــلــيــمــي والــعــاملــي، وذلـــك مــن خـــال تطوير 

استغال  عن   
ً
فضا العماء،  أساليب خدمة 

الــتــكــنــولــوجــيــا الـــحـــديـــثـــة، وتــطــبــيــق أفــضــل 
معايير املوانئ.

أكبر المرافئ في الخليج
يقع ميناء حمد، في مدينة مسيعيد جنوب 
الدوحة، وافتتح رسميا في 26 فبراير/ شباط 
البحرية في  املــرافــئ  أكبر  أحــد  2015، ليكون 
الخليج والشرق األوسط، ويشكل أهم بوابة 
بتمكينها  لقطر،  الخارجية  للتجارة  بحرية 

من استقبال أضخم السفن في العالم.
ويـــعـــد مـــن أبـــــرز مـــشـــاريـــع الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة 
الــكــبــرى املخطط إنــجــازهــا وفــقــا لــرؤيــة قطر 
2030، التي خصصت لها ميزانية تفوق 140 
مليار دوالر، وتتوزع هذه املشاريع الضخمة 
بن شبكات الطرق البرية والبحرية والجوية 

والسكك الحديدية.
ــدأت األعـــمـــال اإلنــشــائــيــة والــهــنــدســيــة في  ــ بـ
ــيـــو/ حــــزيــــران 2010،  مـــيـــنـــاء حـــمـــد فــــي يـــونـ
ووضع حجر األساس أمير قطر الشيخ تميم 
ــذي كـــان ولــيــا للعهد  ــ بــن حــمــد آل ثــانــي )والـ

 ،2011 الثاني  يناير/كانون   11 في  حينها(، 
اســم ميناء حمد خال  وأطــلــق عليه رسميا 
فبراير/ شباط 2015،  حفل تدشينه، في 26 
األول  كــانــون  فــي ديسمبر/  وافــتــتــح رسميا 
بثماني  حــمــد  مــيــنــاء  تجهيز  وجــــرى   .2016
رافــعــات مــن السفن إلــى الــرصــيــف، تستطيع 
أو حاويتن  الــواحــدة حمل 80 طنا،  الرافعة 
طــــول الــــواحــــدة 40 قـــدمـــا فـــي الـــوقـــت نــفــســه؛ 
 ،2015 يوليو/تموز   19 في  امليناء  واستقبل 
الشحنة  متنها  وعــلــى  تــجــاريــة  سفينة  أول 
األولـــى مــن رافــعــات حــاويــات امليناء وتتألف 
من 4 رافعات حاويات من السفن إلى ساحة 

امليناء و8 رافعات جسرية ذات اإلطارات.
ثاني  استقبل   ،2015 أغــســطــس/آب   13 وفــي 
سفينة تجارية وعلى متنها الشحنة الثانية 
ــات املـــيـــنـــاء، الــتــي تــتــألــف مـــن عشر  ــعـ مـــن رافـ
رافـــعـــات، منها 4 رافــعــات حــاويــات مــن على 
ظــهــر الــســفــن إلــــى املــيــنــاء STS، و6 رافــعــات 
جسرية ذات اإلطارات RTG، ووصلت الشحنة 
األول  أكتوبر/تشرين  من  الــرابــع  في  الثالثة 
2015. وسيتم تجهيز امليناء في املجمل بـ12 
رافعة من السفن إلى الرصيف، وهناك أيضا 
الحاويات،  لخدمة  مطاطية  ِجسرية  رافعات 
ــات املــتــحــركــة والـــرافـــعـــات  ــعـ ــرافـ ــن الـ وعـــــدد مـ
اإلرشــــاد  وزوارق  الــقــطــر  وزوارق  الــشــوكــيــة 

وزوارق رسو السفن.
ــات الـــعـــمـــل بــــاملــــشــــروع 60  ــاعــ وبـــلـــغ عـــــدد ســ
مليون ساعة عمل، كما بلغ عدد العاملن في 
املشروع في جزئه األول 9 آالف شخص، وقد 
يصل الــعــدد إلــى 17 ألــف شخص فــي أوقــات 
الــــذروة بــهــدف اإلســــراع فــي استكمال أعمال 
اإلنشاءات، وتمت االستعانة باثنن من أكبر 

املعدات للجرف بالقطع والشفط في العالم.

7.4 مليارات دوالر
يمتّد ميناء حمد على مساحة 26 كيلومترا 
مربعا، وبتكلفة إجمالية 27 مليار ريال )7.4 
مليارات دوالر(، ويبلغ طوله 4 كيلومترات، 
بعرض 700 متر، وبعمق يصل إلى 17 مترا، 
وهي مقاييس ومواصفات تجعله قادرًا على 

استقبال أكبر السفن في العالم.
ــقــــدرة االســتــيــعــابــيــة ملــيــنــاء حمد  وتـــصـــل الــ
ــــى 6 مـــايـــن حــــاويــــة فــــي الــــعــــام الــــواحــــد،  إلـ
ويـــحـــتـــوي عـــلـــى مــحــطــة لــلــبــضــائــع الــعــامــة 
بــطــاقــة اســتــيــعــابــيــة تــبــلــغ 1.7 مــلــيــون طن 
استيعاب  بطاقة  للحبوب  ومحطة  سنويا، 
تبلغ مليون طن سنويا، ومحطة الستقبال 
ألــف سيارة   50 استيعاب  بطاقة  الــســيــارات 
سنويا، ومحطة الستقبال املواشي، ومحطة 
لسفن أمن السواحل، ومحطة للدعم واإلسناد 

ــــري. كــــمــــا يــــضــــم مـــنـــطـــقـــة لــلــتــفــتــيــش  ــــحـ ــبـ ــ الـ
وبــرج  البضائع  تخليص  لسرعة  الجمركي 
للمراقبة بطول 110 أمتار، ومنصة لتفتيش 
السفن ومــرافــق بحرية مــتــعــددة، وعـــددا من 
املستودعات واملساجد  األخــرى مثل  املرافق 
واالســــتــــراحــــات وكـــذلـــك مــنــشــأة طــبــيــة، كما 
يحتوي امليناء على املباني اإلداريــة الازمة 

لتشغيل امليناء.
مليناء  متاخمة  اقــتــصــاديــة  منطقة  وأنــشــئــت 
حمد، في إطار سعي الدولة لزيادة صادراتها 
تحويلية،  صــنــاعــات  وإنـــشـــاء  النفطية  غــيــر 
يتم  الــتــي  الــســريــعــة  الــطــرق  وستعمل شبكة 
نــقــل البضائع  إنــشــاؤهــا عــلــى خــفــض تكلفة 

مما يجعل امليناء مركزا إقليميا للشحن. ميناء حمد 
الدولي

ساهم ميناء حمد الدولي، أحد أكبر الموانئ البحرية في المنطقة، في كسر الحصار الذي 
نجحت  أن  بعد  التجاريين  شركائها  مع  تواصلها  من  وعزّز  قطر،  علي  عربية  دول   4 فرضته 

الدوحة في فتح خطوط مالحية جديدة تربطها بمختلف دول العالم كسرًا للحسار
تعديل ملكية األجانب في »فودافون قطر«

أعلنت شركة قطر لإليداع املركزي لألوراق املالية أنها قد قامت بتعديل 
قطر  فــودافــون  أسهم  في  األجــانــب  للمستثمرين  املتاحة  امللكية  نسبة 
الثالثاء.  أمــس  لتصبح 49 % من رأســمــال الشركة، وذلــك اعتبارا من 
تــجــدر اإلشـــــارة إلـــى أن فـــودافـــون قــطــر هـــي شــركــة مــســاهــمــة قطرية 
مدرجة في بورصة قطر، وتحظى بعضوية مجموعة فودافون العاملية، 
وصاحبة الترخيص الثاني لشبكات وخدمات الهاتف النقال العمومية، 
والترخيص الثاني لشبكات وخدمات الهاتف الثابت في الدوحة. وكانت 
التجارية في 1 مارس/ التشغيلية  أطلقت عملياتها  فودافون قطر قد 

آذار 2009. ومن جانبها، أعلنت شركة االتصاالت فودافون قطر، أمس، 
عن استعادة كامل خدمات املكاملات الصوتية واإلنترنت عبر شبكتي 
الجيل الثالث 3G والرابع 4G، وإصالح جميع األعطال الفنية التي أثرت 
إلى  بيان صحافي، وصــل  فــي  الشركة  وكشفت  عمل شبكتها.  على 
»أنت  للعمالء  التقديري  برنامجها  عن  منه،  نسخة  الجديد«  »العربي 
«، والذي يمنح عمالء االشتراك الشهري، من األفراد والشركات 18 

ً
أوال

غيغابايت من اإلنترنت املجاني، يتم استخدام 6 غيغابايت منها شهريًا 
على مدى األشهر الثالثة املقبلة

حدثت ضغوط على اقتصاد الباد. وأكدت 
العوض أن الحكومة عليها رصد التداعيات 
االقتصادية واملجتمعية املترتبة على عودة 
العاملن من السعودية بدقة، وطرح حلول 
ببرامج  مــن خــال خطط  واقــعــيــة لعاجها 

زمنية مــحــّددة.  وكـــان األمـــن الــعــام لجهاز 
شـــؤون الــســودانــيــن العاملن فــي الــخــارج، 
كرار التهامي، كشف بداية األسبوع الجاري 
ــــودة 47 ألــــف ســـودانـــي يــعــمــلــون في  عـــن عـ
ألــف سوداني  السعودية. وأكــد كــرار أن 33 

مــن إجــمــالــي الــعــائــديــن مــن مدينة الــريــاض 
و14 ألفا من جدة، يمثل العمال والحرفيون 
ــفـــاظ  ــتـ مــــع االحـ ــيـــرجـــعـــون  ــنـــهـــم، سـ مـ  %60 
السعودية حال  في  العودة ألعمالهم  بحق 

توفيق األوضاع.

عودة المغتربين يزيد 
من معاناة االقتصاد 
السوداني )األناضول(

ميناء حمد 
لعب دورًا 
مهمًا في 
كسر الحصار 
)معتصم 
الناصر/العربي 
الجديد(
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اقتصاد

لندن ـ موسى مهدي

حذرت تقارير دولية من ارتدادات 
خــطــيــرة لـــأزمـــة الــخــلــيــجــيــة على 
ســــوق الــنــفــط الـــدولـــيـــة، وإحـــــداث 
شــــرخ فـــي املـــوقـــف الــخــلــيــجــي املـــوحـــد داخـــل 
منظمة أوبــك. وأفـــادت، أن انعكاسات األزمــة 
الــخــلــيــجــيــة عــلــى تــمــاســك »أوبــــــك« والــنــفــوذ 
العاملي ستكون  النفط  فــي ســوق  الــســعــودي 
مــكــلــفــة لــلــســعــوديــة، أكـــبـــر مــنــتــج لــلــنــفــط في 
ــلـــة تــوســعــهــا  ــم، والــــتــــي تـــعـــيـــش مـــرحـ ــالــ ــعــ الــ
اإلنــفــاقــي على مشتريات األســلــحــة والــحــرب 
التي تخوضها في اليمن، وتزداد التكلفة مع 
استمرار  مع  العامة،  اململكة  إيـــرادات  تراجع 
 %95 نحو  تشكل  التي  النفط  أسعار  تراجع 

من إيرادات املوازنة السعودية. 
ــانـــت فــي  ــتـــي كـ ــة، الـ ــعـــوديـ ومــــعــــروف أن الـــسـ
ــدد تــــوّجــــهــــات الـــســـوق  ــحــ ــي تـــقـــود وتــ ــاضــ املــ
الفترة  العاملية، باتت مرتبكة خالل  النفطية 
ــت 

ّ
ــراء نـــفـــط، كـــمـــا تــبــن ــبــ األخـــــيـــــرة، حـــســـب خــ

سياسات إغــراق األســـواق، على أمــل القضاء 
في  األميركي  الصخري  النفط  صناعة  على 
مهدها، وفشلت في ذلــك.  وتلجأ السعودية 
اآلن إلـــى مــزيــد مــن خــفــض اإلنــتــاج النفطي، 
ولكنه خفض يرى محللون أنه سيصب في 
األميركي  الصخري  النفط  صناعة  مصلحة 
الــعــراق وليبيا وإيـــران، وسيكون  ودول مثل 
عــلــى حــســاب حصتها الــنــفــطــيــة فــي الــســوق 
الــعــاملــيــة. وكــانــت اململكة قــد تــعــهــدت، أمــس، 
بــخــفــض صــادراتــهــا الــنــفــطــيــة، خـــالل الشهر 
ــفـــاق عــلــيــه في  الـــجـــاري، الــتــزامــا بــمــا تـــم االتـ
اجتماع كبار املنتجني األخير، يوم 25 مايو 
املــــاضــــي. كـــذلـــك ســـيـــضـــرب الـــحـــصـــار خــطــط 
الــســعــوديــة الــخــاصــة بـــجـــذب االســتــثــمــارات 
ــال  ــ ــة، ومــــــن ثـــمـــة دخــــــــول ســــــوق املـ ــيــ ــبــ ــنــ األجــ

السعودي في سجالت األسواق الناشئة. 
أمـــــا بـــخـــصـــوص إمــــــــارة دبـــــي الــــتــــي تــعــتــمــد 
عــلــى االســتــثــمــار األجــنــبــي، فتشير سجالت 
محاكم دبي إلى إفالس العديد من الشركات 
اإليـــجـــارات تشهد هبوطًا  أن  كما  الــعــقــاريــة، 
ــيـــان بيزنس«  كــبــيــرًا، حــســب مــا نــشــرت »أرابـ
األســبــوع املــاضــي. وهناك مخاوف جدية قد 
تضر إمــارة دبي من جراء سياسة ولي عهد 
أبوظبي، محمد بن زايد، املتحمس ملزيد من 

اإلجراءات ضد قطر. 
الحوار  ورفضها  الحصار  دول  تعنت  وكــان 
ــة الخليجية قــد دفـــع إلـــى زيـــادة  بــشــأن األزمــ
شكوك خــبــراء املــال الــدولــيــني حــول مستقبل 
مستقبل  وبالتالي  العاملي،  املالي  االستقرار 

االستثمار في منطقة الخليج. 
وال يجد خبراء أسواق املال، تفسيرًا منطقيًا 
الــذي تبديه دول الحصار ضد  لهذا التعنت 
قطر، سوى أن األزمة برّمتها ال تعدو أن تكون 
»لعبة نفوذ« يمارسها ولي العهد السعودي 
مــحــمــد بــن ســلــمــان، مــدفــوعــًا بــخــطــط محمد 
بن زايــد ولي عهد أبوظبي، من دون اكتراث 

للتداعيات السالبة على املنطقة بأكملها.
ووصــف تيموثي آش، كبير خبراء األســواق 
الناشئة في لندن، أزمة الخليج بأنها »لعبة 
قوة«، يرغب من خاللها ولي العهد السعودي 

في فرض نفوذه على دول الخليج. 
الناشئة  األســــواق  خــبــراء  كبير  آش،  ويــقــول 
فــي صــنــدوق »بــلــوبــاي آســـت منجمنت« في 
واإلمـــارات وضع  السعودية  تعنت  إن  لندن، 
االســـتـــثـــمـــار فـــي مــنــطــقــة الــخــلــيــج فـــي دائــــرة 
فــي تحليل بنشرة  »الــخــط األحـــمـــر«. ويــــرى 
»سيتي أى آم«، أمــس، أن التعنت »يؤكد لنا 
وأن  مستقرة،  غير  بــاتــت  الخليج  منطقة  أن 
االســتــثــمــار فيها بــات مــســمــومــًا«. ويــقــول إن 
هـــذا الــتــعــنــت يــعــنــي أن األزمــــة ربــمــا تستمر 
ألســابــيــع أو حــتــى لــشــهــور.  ويــشــيــر آش في 
تحليله إلى أن دعم تركيا لقطر كان مهمًا في 
دحر مخطط دول الحصار، متوقعًا أن تلجأ 
الــســعــوديــة واإلمـــــارات الــعــربــيــة املــتــحــدة إلــى 
مــزيــد مــن الحظر ضــد الــدوحــة، ولكنه يقول 
إن ذلــك لن يؤثر على قطر التي لديها مركز 
مالي قوي يمّكنها من االستمرار في خططها 

االقتصادية. 
ورغم أن قطر ستتكبد بعض الخسائر بسبب 
والتعاقد  والــطــيــران  الشحن  خــطــوط  تغيير 

برلين ـ العربي الجديد

بــتــقــديــم  الــتــنــمــيــة األملـــانـــيـــة  تــعــهــدت وزارة 
املـــــزيـــــد مـــــن املـــــســـــاعـــــدات ملــــديــــنــــة املــــوصــــل 
تنظيم  قبضة  من  تحريرها  عقب  العراقية 
داعـــش »اإلرهـــابـــي«. وحــســب وكــالــة االنــبــاء 
عن  الــخــبــر  نــقــلــت  الـــتـــي  »د.ب.أ«،  األملـــانـــيـــة 
صــحــف أملـــانـــيـــة، فــــإن أملـــانـــيـــا ســتــقــدم 100 
مليار يورو إضافية إلعادة إعمار املوصل. 
ــة إلــــى أن بــرلــني،  ــيـ ــانـ ــة األملـ ــالـ  وتــشــيــر الـــوكـ
ــة فــــي مـــســـاعـــداتـــهـــا املــالــيــة   ــ ــويـ ــ تــمــنــح األولـ
لــلــمــســاهــمــة فــــي تـــوفـــيـــر مـــقـــومـــات الــحــيــاة 

األساسية ألهل املوصل. 

مــع شــركــاء تــجــاريــني جـــدد، لــكــن الــعــديــد من 
خبراء املــال يــرون أن تداعيات أزمــة الحصار 
ودبــي،  السعودية  عاتق  على  ستقع  الكبرى 
وليس على قطر، التي خططت جيدًا للتعامل 

مع الحصار وأوجدت البدائل السريعة. 
وحــســب خــبــراء، مــن املتوقع أن تضع األزمــة 
كــال مــن االقــتــصــاديــن الــســعــودي واإلمــاراتــي 
فــــي ورطـــــــة حـــقـــيـــقـــيـــة، إذا اســــتــــمــــرت لــفــتــرة 
طويلة، فعلى صعيد السعودية التي تواجه 
صعوبات مالية وتعاني من تآكل رصيدها 
ــبـــراء  ــيــــاطــــات املــــالــــيــــة يـــلـــخـــص خـ ــتــ مــــن االحــ
السعودي  االقتصاد  الحصار على  تداعيات 

في أربع نقاط رئيسية هي: 
ــيـــات األزمــــــة عــلــى خــطــط تــنــويــع  تـــداعـ أواًل: 
االقتصاد وإبطاء عجلة نمو القطاع الخاص 
الذي تعتمد عليه السعودية في »خطة 2030« 

الرامية إلى بناء »اقتصاد غير نفطي«. ويرى 
صـــنـــدوق الــنــقــد الـــدولـــي فـــي تــوقــعــاتــه لنمو 
اقتصاديات دول العالم، الصادر قبل يومني، 
أن االقتصاد السعودي سينمو بنسبة %0.1 
فقط في العام الجاري 2017، مقابل 0.3% في 
توقعاته لشهر نيسان/إبريل املاضي. وهذه 
أدنــــى نــســبــة نــمــو فــي الــســعــوديــة مــنــذ الــعــام 
2009، عندما سجل االقتصاد انكماشًا قدره 
التنفيذي  املدير  هــاوز،  كريسنب  ويقول   .%2
في شركة »تينكو انتليجنس«: »إذا لم يحدث 
إصالح حقيقي ألسس االقتصاد السعودي، 
خلق  السعودية  على  الصعب  مــن  فسيكون 

الوظائف التي تحتاجها ملواطنيها«.
بدوره، يرى مصرف »سامبا« السعودي في 
رؤيته القتصاد السعودية بني 2017 و2020، 
أن الــنــشــاط االقــتــصــادي فــي املــمــلــكــة سيظل 

وبــالــتــالــي تــعــتــزم الــحــكــومــة األملـــانـــيـــة رفــع 
ــا املـــخـــصـــصـــة ملـــديـــنـــة  ــقــــف مــــســــاعــــداتــــهــ ســ
ــرًا مــن  ــل الـــتـــي تـــــّم تـــحـــريـــرهـــا مــــؤخــ املــــوصــ
قــبــضــة تــنــظــيــم »داعـــــــش« وذلـــــك حــســب ما 
جــاء على لــســان وزيـــر التنمية غــيــرد مولر 
في تصريحات لصحف مجموعة »فونكه« 

األملانية اإلعالمية، أمس الثالثاء. 
وحسب الوزير األملاني، فإنه تّم تخصيص 
السنة  فــي  يــورو إضافية  نحو 100 مليون 
»دعم االستقرار وعملية  الجارية وحدها، لـ
»توسيع  إعادة اإلعمار«. كما تعهد مولر بـ
الـــبـــرامـــج الــتــنــمــويــة فــــي املــــوصــــل« لــتــركــز 
باألساس على ترميم شبكة املاء والكهرباء 
ولبناء  النازحني  الستقبال  املساكن  وبناء 

املنشآت الطبية.
ــــي أن »املــــســــاعــــدات  ــانـ ــ ــر األملـ ــ ــــوزيـ وتــــابــــع الـ
ــفـــل فــي  ــــف طـ ــة ســـمـــحـــت لـــســـتـــني ألــ ــيــ ــانــ األملــ
ـــ150  ــ ــ ــــى املـــــــــدارس، ول ــذهـــاب إلـ ــالـ املــــوصــــل بـ
املــاء الصالح  ألــف شخص بالحصول على 

للشرب«.   
ويــــذكــــر أن تــنــظــيــم »داعــــــــش« ســيــطــر عــلــى 
املوصل ملدة ثالثة أعوام. وأعلنت الحكومة 
الــعــراقــيــة قــبــل نــحــو شــهــر انــتــصــارهــا على 
التنظيم في املدينة. وكانت وزارة الخارجية 
األملانية قد قــّدرت منتصف الشهر الجاري 
ــي تـــقـــدمـــهـــا بـــرلـــني  ــتــ ــدات الــ ــ ــاعـ ــ ــسـ ــ حـــجـــم املـ
لــإغــاثــة اإلنــســانــيــة وإعــــادة االســتــقــرار في 
ــاري بــنــحــو 150  ــراق خــــالل الـــعـــام الــــجــ ــعــ الــ
مليون يورو. وتسعى أملانيا من خالل هذه 
إليها  الالجئني  إلــى وقــف تدفق  املساعدات 
العراق، وربما تتمكن الحقًا من إرجاع  من 

أعداد منهم إلى العراق. 

تمويل العجز. وما دام هذا الحصار مستمرا 
االقــتــراض سيكون  أن سعر  محللون  فــيــرى 
مــرتــفــعــًا بــالــنــســبــة لـــلـــســـعـــوديـــة، وبــالــتــالــي 
ستعود الديون إلى التراكم وتــزداد املخاطر 
االقـــتـــصـــاديـــة وتــداعــيــاتــهــا عــلــى االســتــقــرار 
بطالة  من نسبة  يعاني  بلد  في  االقتصادي 
مرتفعة وسط الشباب وخريجي الجامعات.  
وكـــانـــت الــســعــوديــة قـــد اقــتــرضــت، أمــــس، 51 

السوق  مــن  دوالر(  مليار   13.6( ريـــال  مليار 
طرحها  يتم  حكومية  صــكــوك  عبر  املحلية، 

ألول مرة بالريال. 
كما أن نجاح خطة طرح 5% من أسهم شركة 
»أرامـــكـــو« فــي أســـواق املـــال الــعــاملــيــة، بحسب 
ــل بـــرايـــس«، مرتبطة  ــ خـــبـــراء فـــي نــشــرة »أويـ
ــرورة تــحــقــق ســعــر مــعــقــول ألســهــمــهــا،  بــــضــ
والــــذي يــعــنــي ضــــرورة ارتـــفـــاع ســعــر برميل 
إلى  يحتاج  كما  العاملية،  الــســوق  فــي  النفط 
شــفــافــيــة ونـــتـــائـــج مــدقــقــة ومــعــلــنــة مـــن قبل 
ــة الــنــفــطــيــة الـــتـــي تــخــضــع لــســيــطــرة  ــركـ الـــشـ
ــعــــوامــــل ال  ــذه الــ ــ ــ الـــحـــكـــومـــة الــــســــعــــوديــــة. وهـ
تملكها الرياض في الوقت الراهن، وربما لن 

تكون متوفرة في العام املقبل 2018. 
ويــقــول خــبــراء لصحيفة »ديــلــي تــلــغــراف«: 
الكثير  أرامـــكـــو  اكــتــتــاب  يــطــرح  اآلن،  حــتــى 

مـــن الـــتـــســـاؤالت فـــي أســـــواق املــــال الــعــاملــيــة، 
ويـــتـــلـــقـــون الــقــلــيــل مــــن اإلجـــــابـــــات، فــهــنــالــك 
النفطي  االحتياطي  حجم  بشأن  تــســاؤالت 
الــحــقــيــقــي لــلــســعــوديــة، حــيــث ظــلــت وزارة 
رقـــم واحـــد لالحتياطي  عــن  الــبــتــرول تعلن 
املاضية،  الــعــقــود  طـــوال  الــســعــودي  النفطي 

وهو 261 مليار برميل. 
ــذا الــــرقــــم يــثــيــر الــكــثــيــر مــــن الـــشـــكـــوك فــي  ــ وهــ
أوساط املال العاملية، ويقول خبراء في لندن، 
إن أســواق املال تحتاج إلى التحقق من حجم 
ــو. كما  ــكــ االحــتــيــاطــي الــحــقــيــقــي لــشــركــة أرامــ
السعودية  الحكومة  تطالب  املـــال  أســـواق  أن 
بخفض الضريبة التي تأخذها على مبيعات 
ــكــــو والـــبـــالـــغـــة حــالــيــًا 85%. وهـــذه  نــفــط أرامــ
في  املستثمر  وتــجــعــل  ــدًا،  جـ مرتفعة  النسبة 

شركة أرامكو غير متيقن من تحقيق أرباح.

ــــدوالر إلـــى أقـــل مــســتــوى فــي 13 شــهــرًا مــقــابــل سلة  هــبــط الـ
عــمــالت رئــيــســيــة فـــي تــعــامــالت أمــــس الـــثـــالثـــاء، فـــي لــنــدن، 
األخيرة  اآلونــة  تكبدها في  التي  الخسائر  ليواصل موجة 
مع ترقب املستثمرين اجتماع مجلس االحتياط االتحادي 
)الــبــنــك املـــركـــزي األمـــيـــركـــي(. واســتــفــاد الـــذهـــب مـــن تــراجــع 
ــدوالر، حــيــث ارتـــفـــع إلــــى أعــلــى مــســتــويــاتــه فـــي جــلــســات  ــ ــ الـ

التعامل بلندن أمس.  
الــدوالر من بيانات أميركية ضعيفة تتناقض مع  وتضرر 
تــحــســن الــتــوقــعــات االقــتــصــاديــة فــي أوروبـــــا والــصــني مما 
يــضــعــف مـــبـــررات مــجــلــس االحـــتـــيـــاط لــرفــع الـــفـــائـــدة خــالل 
األشهر املقبلة. وفي التعامالت املبكرة نزل مؤشر الدوالر، 
العمالت  مــن  أمــام سلة  األميركية  العملة  أداء  يقيس  الــذي 
عند   2016 يــونــيــو/حــزيــران  منذ  مستوى  ألقــل  الرئيسية، 
93.815. ونـــزل املــؤشــر نحو أربــعــة فــي املــائــة خــالل الشهر 

املاضي وأكثر من ثمانية في املائة منذ بداية العام.
إلى 111 ينًا   

ً
العملة األميركية قليال الني تراجعت  ومقابل 

يوم الثالثاء، بعدما نزلت يوم االثنني إلى 110.625 ينات، 
وهو أدنى مستوى لها منذ منتصف يونيو حزيران.

وفي لندن، جرى تداول الذهب قرب أعلى مستوى في شهر 
يوم الثالثاء. ونزل الذهب 0.15 إلى 1252.60 دوالرا لأوقية 
ــة( فـــي الـــتـــعـــامـــالت الــصــبــاحــيــة. والمـــــس املــعــدن  ــ ــــصـ )األونـ
األصفر 1258.79 دوالرا لأوقية في بعض الجلسات، وهو 

أعلى مستوى منذ 23 يونيو/حزيران.
وتـــســـاهـــم الـــفـــوضـــى الــســيــاســيــة والــتــحــقــيــقــات املــســتــمــرة 
فــي واشــنــطــن مــع الــرئــيــس دونـــالـــد تــرامــب وعــائــلــتــه بتهم 
عالقاته بروسيا في ضرب سعر صرف الــدوالر، كما تدفع 
املــســتــثــمــريــن نــحــو شــــراء الــذهــب وبــيــع الــعــمــلــة األمــيــركــيــة. 
الفضة  انخفضت  األخـــرى  النفيسة  املــعــادن  وعــلــى صعيد 
أعــلــى  ســجــلــت  أن  بــعــد  لــأوقــيــة  دوالرا   16.37 إلــــى   %0.5
مستوى منذ الثالث من يوليو/ تموز عند 16.59 دوالرا في 

الجلسة السابقة.
)رويترز(

ورطة السعودية 
واإلمارات

برلين تتعهد بـ 100 مليون 
يورو إضافية إلعمار الموصل

)Getty( الحياة تسير بشكل طبيعي في مطار الدوحة

)Getty( متعاملون في العمالت بسوق وول ستريت

)Getty( مطابع الدوالر في أميركا

)Getty( متجر ذهب في الكويت )Getty( منشأة نفط روسية
الموصل عاشت 3 سنوات من الدمار المتواصل 

)فاضل سنا/فرانس برس(

)Getty( كريستين الغارد مديرة الصندوق

دبي غير مستفيدة 
وتتخّوف على مستقبلها 

االقتصادي 

ضــعــيــفــًا بــســبــب خـــفـــض الــــدعــــم الــحــكــومــي، 
مــتــوقــعــًا أن يــنــكــمــش نـــمـــو االقـــتـــصـــاد غــيــر 
الــنــفــطــي فـــي الــســعــوديــة حــتــى الـــعـــام 2020، 
بنسبة واحــــد فــي املـــائـــة، وهـــو مــا يـــدل على 
التي تعكف  الــدخــل  أن خطة تنويع مــصــادر 
تداعيات  لها  ستكون  تنفيذها  على  اململكة 
سلبية على صعيد النمو االقتصادي العام، 
وحـــتـــى عـــلـــى صــعــيــد نـــمـــو االقــــتــــصــــاد غــيــر 
النفطي الذي تسعى إلى تنفيذ خططه خالل 
األعــــوام املــقــبــلــة. وتــوقــع املــصــرف الــســعــودي 
أن يتواصل العجز في امليزانيات السعودية 

على املدى املتوسط. 
واملــــــــدى املـــتـــوســـط فــــي الـــحـــســـابـــات املـــالـــيـــة 
يعني فترة تمتد بني خمس وعشر سنوات. 
ــرار الــســعــوديــة إلــى  ــطـ وهــــو مـــا ســيــعــنــي اضـ
على  للحصول  وخارجيًا  داخليًا  االستدانة 

تعّقد أزمة الخليج يهّدد دبي 
و»أرامكو« ورؤية 2030

ــرة  ــديــ ــنــــت كــــريــــســــتــــني الغـــــــــــارد مــ ــلــ أعــ
أن مــقــر  الـــــــدولـــــــي،  ــد  ــقــ ــنــ الــ ــــدوق  ــنــ ــ صــ
ــنـــدوق قـــد يــنــتــقــل إلــــى بــكــني في  الـــصـ
اســـتـــمـــرت  إذا  ســـــنـــــوات   10 غــــضــــون 
اتــجــاهــات النمو فــي الــصــني وأســـواق 
ــلــــى هــيــكــل  أخــــــــرى وانــــعــــكــــس ذلـــــــك عــ
وقالت الغارد  بالصندوق.  التصويت 
ــــدوة بـــمـــركـــز الــتــنــمــيــة  مــتــحــدثــة فــــي نــ
العاملية في واشنطن، مساء اإلثنني، إن 
مثل هــذه الخطوة هــي »احــتــمــال« ألن 
الصندوق سيحتاج إلى زيادة تمثيل 
نمو  مــع  الرئيسية  الناشئة  األســــواق 
اقتصاداتها بشكل أكبر وأكثر تأثيرًا. 
ــا إذا  ــنـ ــك قــــد يــعــنــي أنـ ــ ــــت: »ذلــ ــافـ ــ وأضـ
أجرينا مثل هذه املناقشة في غضون 
عشر ســنــوات... فإننا ربما لن نجلس 
في واشنطن دي سي. بل إننا سنفعل 
فــي بكني«.  الرئيسي  فــي مكتبنا  ذلــك 

وأشارت الغارد إلى أن لوائح صندوق 
النقد الدولي تقضي بأن يكون موقع 
املكتب الرئيسي للمؤسسة في الدولة 

العضو صاحبة أكبر اقتصاد.
ومــنــذ إنــشــاء صــنــدوق الــنــقــد فــي عــام 
1945 فإن مقره ظل دائمًا في الواليات 
املتحدة، التي لديها حاليًا حق النقض 
»فــيــتــو« عــلــى قــــــرارات الـــصـــنـــدوق مع 
 %16.5 قــدرهــا  حصة  على  سيطرتها 

من أصوات مجلسه التنفيذي.
التي  الــصــني،  أن  اقتصاديون،  ويــقــدر 
مـــن املــتــوقــع أن تــحــقــق مـــعـــدالت نمو 
تزيد عن 6%، من املرجح أن تتخطى 
الــنــاتــج املــحــلــي اإلجـــمـــالـــي لــلــواليــات 
املـــتـــحـــدة فــــي مـــرحـــلـــة مــــا عـــلـــى مـــدى 
املــقــبــل  لتصبح أكــبــر اقتصاد  الــعــقــد 

في العالم.
)رويترز(

ــيـــون مــن اتــســاع فجوة  يــتــخــوف أوروبـ
الخالف بني بروكسل وواشنطن بسبب 
مشروع قانون تنوي واشنطن تمريره 
لــتــشــديــد الــعــقــوبــات االقــتــصــاديــة على 
روسيا. وقال املتحدث باسم املفوضية 
إن  شيناس،  مارغاريتيس  األوروبــيــة، 
االتحاد األوروبي يأمل بأنه لن يضطر 
لــلــرد عــلــى الــعــقــوبــات األمــيــركــيــة، التي 

تستهدف قطاع الطاقة الروسي.
ــر، عـــلـــى مـــوقـــع  جــــــاء ذلــــــك بـــعـــدمـــا نــــشــ
الــكــونــغــرس، مـــشـــروع قـــانـــون يتضمن 
ــا وإيــــــــــــران، مــن  ــ ــيـ ــ ــد روسـ ــ ــوبــــات ضـ ــقــ عــ
األسابيع  خــالل  عليه  التصويت  املقرر 
والشيوخ  الــنــواب  مجلسي  فــي  املقبلة 
القانون  األميركيني.   وينص مشروع 
على فرض قيود على روسيا في مجال 
الطاقة، السيما، فيما يتعلق بمشروع 

نقل الغاز الروسي إلى أوروبا عبر قاع 
بحر البلطيق »السيل الشمالي -2«.

من جهته، أعلن املتحدث الرسمي باسم 
بيسكوف،  دميتري  الروسية،  الرئاسة 
أن مـــوســـكـــو تـــنـــظـــر بـــغـــايـــة الــســلــبــيــة 
الجديدة  األميركية  العقوبات  ملــبــادرة 
فقط  ليس  تضر  كونها  روســيــا،  بحق 
بــالــعــالقــات الــثــنــائــيــة بــني الــبــلــديــن، بل 

وبمصالح دول أخرى.
ــيــــســــة مــجــلــس  بـــــــدورهـــــــا، صــــرحــــت رئــ
االتحاد الروسي، فالنتينا ماتفيينكو، 
روسيا  ضــد  األميركية  العقوبات  بــأن 
تهدف للتضييق على مصدري الطاقة 
الروس في السوق األوروبية. كما قللت 
ماتفيينكو من احتمال تأثير العقوبات 

على النمو االقتصادي في روسيا.  
 )العربي الجديد(

الغارد: مقر صندوق 
النقد قد ينتقل لبكين

العقوبات الروسية توسع 
الخالف بين أميركا وأوروبا

مال وسياسة

الذي  ما  المال حول  الحصار يطرح تساؤالت في أسواق  تعنّت دول 
تريده الدول األربع من قطر. ويرى خبراء أن طول األزمة سترتّد تداعياته 
سلبًا على مستقبل االقتصادين السعودي واإلماراتي، خصوصا دبي، 

فضال عن طرح 5% من أسهم أرامكو ورؤية 2030

إن  العالمية، في تقرير أمس،  انفراستركشر هاب«  قالت شركة »غلوبال 
التحتية  البنى  مجال  في  استثمارية  فجوة  سد  إلى  بحاجة  السعودية 
تقدر بحوالى 115 مليار دوالر حتى 
العام 2040. وحسب تقرير الشركة 
االستثمارات  ــإن  ف أمــس،  الــصــادر 
المملكة  تحتاجها  التي  الكلية 
البنية  فــي  الــســعــوديــة  العربية 
تقدر   ،2040 العام  حتى  األساسية، 
بحوالى 613 مليار دوالر. وتعكف 
عمليات  ــراء  إج على  السعودية 
التحتية  للبنى  كــامــلــة  تــحــديــث 

المتقادمة. 

115 مليار دوالر

االقتصاد في صور

الدوالر في أدنى مستوياته 
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عيسى الشعيبي

عــلــى مــــدى نــحــو ســبــعــن ســنــة مـــن تــشــّكــل 
ما بــات يعرف باسم قطاع غــزة، لم يشهد 
أقصى  الضيق في  الساحلي  الشريط  ذلك 
تستحقه  الــذي  االهتمام  فلسطن،  جنوب 
هـــذه الــرقــعــة املــكــتــظــة بــالــســكــان الــاجــئــن 
فــي مــعــظــمــهــم، ولـــم يــتــم الــتــعــامــل مــعــه من 
ــه  ــ جـــانـــب الــســلــطــات املــتــعــاقــبــة عــلــى إدارتـ
إال باعتباره برميل  النكبة 1948  منذ عام 
بارود متفجر، أو قل مشكلة أمنية مؤرقة، 
اختاف  على  العسكرين،  بالحكام  يجدر 
راياتهم، إحكام القبضة عليه، والعمل على 
سحب فتيله بانتظام، واحتواء كل شرارٍة 
قد تتطاير منه باتجاه محيط مجاور قابل 

لاشتعال.
ــتــــاريــــخــــي،  ــتـــشـــخـــيـــص الــ يـــنـــطـــبـــق هـــــــذا الـ
املصرية  اإلدارة  عــلــى  الــكــامــلــة،  بــحــذافــيــره 
ــــى عـــام  ــام الـــنـــكـــبـــة إلــ ــ ــنـــذ عــ ــزة مـ ــ ــقـــطـــاع غــ لـ
»الــنــكــســة«، وتــنــطــق بــه ســنــوات االحــتــال 
اإلسرائيلي املديدة بكل باغة ممكنة، حتى 
إن إسحق رابــن تمنى لــه ذات يــوم الغرق 
 عــن هــذا التشخيص 

ّ
فــي البحر، ولــم تــشــذ

إثر  املرحلي  االنتقالي  الحكم  فترة  ســوى 
اتــفــاق أوســلــو، وفــي زمــن الــرئــيــس الــراحــل 
ياسر عرفات تحديدًا، أي حتى عام 2004، 
أن  بعد  ذلــك، ال سيما  بعد  القطاع  ليعود 
إلــى سيرته  سيطرت عليه حركة حــمــاس، 

علي أنوزال

مــنــذ بــدايــة مــا بـــات يــعــرف فــي املــغــرب بـ 
»حراك الريف«، اعتقلت السلطات ثمانية 
صحافين ومدونن، وهذا أكبر عدد من 
الــصــحــافــيــن واملـــدونـــن الــذيــن يــدخــلــون 
ــي ارتــــبــــاٍط  ــ ــعــــة واحــــــــــدة، وفــ ــبـــس دفــ الـــحـ
ــابــــع ســيــاســي  ــوٍع واحــــــــد، لــــه طــ ــمــــوضــ بــ

بالدرجة األولى.
ــذه االعـــتـــقـــاالت، سجلت  وإلـــــى جـــانـــب هــ
منظمة »مــراســلــون بــا حــــدود«،  وجــود 
عدة انتهاكات ضد حرية اإلعام، أقدمت 
عــلــيــهــا الــســلــطــات املــغــربــيــة مــنــذ بــدايــة 
»حـــــــراك الــــريــــف« فــــي أكـــتـــوبـــر/ تــشــريــن 
عرقلة  تعمد  فــي  واملتمثلة   .2016 األول 
ــانـــب  عــمــل الــصــحــافــيــن املــحــلــيــن واألجـ
الذي تعيشه  الواقع  الراغبن في تغطية 
املغرب،  أقصى شمال  فــي  الــريــف  منطقة 
فقد أقدمت السلطات على طرد صحافي 
ــزائــــري حـــــاول الــــدخــــول إلــــى املــنــطــقــة،  جــ
وضــايــقــت صــحــافــيــن أجـــانـــب فـــي أثــنــاء 
عــمــلــهــم فــــي املـــنـــطـــقـــة نـــفـــســـهـــا، ومــنــعــت 
وسائل إعام دولية من تغطية أحداثها. 
اعتقال  اإلعـــام  لحرية  انتهاك  أكبر  لكن 
الوقت  فــي  ومــدونــن  صحافين  ثمانية 
نفسه، وتقديمهم للمحاكمة بتهم ثقيلة. 
والــجــامــع األول بــن هـــذه االعــتــقــاالت أن 
كل أصحابها ُيتابعون بتهم تستند إلى 
فصوٍل في القانون الجنائي، على الرغم 
الصحافة،  يزاولون مهنة  أنهم كلهم  من 
عليها  منصوصا  منها  قريبة  مهنة  أو 
الثاني أن  في قانون الصحافة.  الجامع 
االعتقاالت جرت بعيدا عن »قانون  هذه 
الــذي وعد واضعوه،  الجديد  الصحافة« 
ــلــــيــــه فــــــي الـــحـــكـــومـــة  ومــــــــن صـــــــادقـــــــوا عــ
خاليا  بأنه سيكون  السابقن،  والبرملان 
مـــن الــعــقــوبــات الــحــبــســيــة، والــتــهــم الــتــي 
يواجهها هؤالء كلها ثقيلة با استثناء، 
تستند إلـــى الــقــانــون الــجــنــائــي الـــذي تم 
ــرا، لــتــدمــج فيه  ــيــ تــعــديــلــه هـــو اآلخـــــر أخــ
بعض التهم التي تتعلق بالنشر واإلعام  
بــصــفــة عـــامـــة، وتـــشـــّدد عــقــوبــاتــهــا. إنــنــا 
لـ »اإلصاحات«  أول اختبار  أمــام  اليوم، 
بها دســتــور 2011،  الــتــي جــاء  القانونية 

ميشيل كيلو

ليس هناك من خديعٍة مّرت علينا، وكانت 
من  وقــضــايــانــا  إضـــــرارا بمصالحنا  أشـــد 
أكــــذوبــــة املـــقـــاومـــة واملــمــانــعــة الـــتـــي لعبت 
أخطر األدوار في حفر وتعميق الهوة بن 
هم إلى معسكرات متعادية 

ّ
العرب، وفي شق

بـــاســـم تـــحـــريـــر فــلــســطــن تـــــــارة، وحــتــمــيــة 
الصهيوني  العدو  ضد  وفوريتها  املعركة 
تتطلب  الحقبة  كــانــت  بينما  أخـــرى،  تـــارة 
 تــجــّســر غــربــة 

ً
 وقـــومـــيـــة

ً
ــقـــاٍت وطــنــيــة تـــوافـ

النظم عن شعوبها وقضاياها، وخافاتها 
ــــراف  وتــنــاقــضــاتــهــا الــبــيــنــيــة، وتــــقــــّرب أطـ
ــربــــي الـــرســـمـــيـــة والــشــعــبــيــة  ــعــ الـــجـــســـد الــ
ــوار شـــفـــاف،  ــ بــعــضــهــا مــــن بـــعـــض، عـــبـــر حــ
صريح ومفتوح بن النظم، وأقنية وحدود 

مفتوحة بن شعوبها.
ــلـــت دول املـــقـــاومـــة  ــذا الــــحــــوار الــــــذي أحـ ــ هـ
ته سياساٌت ذات 

ّ
واملمانعة محله تباعدا غذ

استبعادية  وداخــلــيــة  خارجية  ارتــبــاطــات 
ــول كــل  ــ ــــرص وصــ ــّوت غـــيـــابـــه فـ ــ الـــطـــابـــع، فــ
بــلــد وشــعــب فـــي املــنــطــقــة إلـــى مــشــتــركــاٍت، 
ــقـــات حــــرة ومـــصـــالـــح عليا  تــنــتــجــهــا تـــوافـ
ــــي حـــاضـــنـــتـــهـــا بـــلـــورة  مـــــوحـــــدة، يـــمـــكـــن فـ
ــزام بـــهـــا ومــــــداه،  ــ ــتـ ــ ــيــــات تـــعـــن ســـبـــل االلـ آلــ
الـــازمـــة لتحقيق أهــدافــهــا  وتـــحـــّدد املــهــام 
فــي أمــد قــريــب ومــتــوســط وبــعــيــد، والعمل 
الـــضـــروري لــبــلــوغــهــا ومــراحــلــه املــتــعــاقــبــة 
والـــتـــدّرجـــيـــة، وصـــــوال إلــــى تــكــريــس بيئة 
وطــنــيــة وقــومــيــة، تــهــمــش خـــافـــات النظم 
وتوجه  تزيلها،  أو  وتناقضاتها  العربية 
جهودها بالتكامل الضروري نحو حماية 
ــرارات  ــقــ الــ ــعــــدو، وتــطــبــيــق  الــ الــــــذات وردع 
العربية، كما  الدولية حــول دولــة فلسطن 
تبلغ  التي  بأرضها  التقسيم  قــرار  رسمها 
نيفا وخمسة وأربعن باملائة من مساحة 

فلسطن الكلية . 
ــدل حـــــوار الـــتـــوافـــق الـــوطـــنـــي والـــقـــومـــي،  بــ
الداخلي مع الشعب، والخارجي مع املجال 
هذا  مقاومة  على  املمانعة  قامت  العربي، 
ــذي اســتــبــدلــتــه بــتــخــويــن حــكــام  ــ الــنــهــج الـ
العالم  الــعــربــيــة، وبــشــحــن  الــبــلــدان  معظم 
جديدة،  وانــقــســامــاٍت  بتناقضاٍت  العربي 
ما  بكل  تها 

ّ
غذ أساسا،  ومذهبية  طائفية 

مــن شــأنــه إدامــتــهــا وتمكينها مــن تفجير 
مــجــتــمــعــاتــهــا، ونـــقـــل عــاقــاتــهــا مـــن حــال 
طـــوٍر عنيٍف وحربي  إلــى  ــاردة  وبــ سلمية 
االحــتــمــاالت، رّوجــه باألمس حافظ األسد 
الــيــوم حسن نصر الله  وحــزبــه، ويــرّوجــه 
فـــي كـــل مـــا يــقــولــه ويــفــعــلــه، فـــا عــجــب أن 
 وراهنية من 

ً
عداءه للعرب صار أشد حّدة

عــدائــه إســرائــيــل. وللعلم، فــإن األســـد األب 
لــم يكن يــذكــر إســرائــيــل، إال عندما يجري 
ديـــمـــاغـــوجـــيـــا املـــقـــاومـــة والـــصـــمـــود عــلــى 
لــســانــه، كــمــا لــم يــأمــر يــومــا بــوضــع خطط 
عسكرية طويلة األمد، قابلة للتطبيق ضد 
عنتريات  تــرّكــز  بينما  الـــجـــوالن،  محتلي 
اإللهية  حربه  على  فأكثر  أكثر  الله  نصر 
ضد السورين والعرب، حتى غدت خطبه، 
ســيــئــة اإلخــــــــراج، مـــجـــرد تـــفـــّوهـــات نــاقــمــة 
تطفح بالحقد واللؤم ضد »شعب سورية 
الـــتـــكـــفـــيـــري«: ضــحــيــة حـــزبـــه الــــــذي يــنــقــل 
مع  العاقة  من  واملمانعة  املقاومة  معارك 
عـــدو إســرائــيــلــي، يــحــتــل مــنــاطــق لبنانية 
لم تكن  التي  العرب  إلــى عاقات  حساسة 
يــومــا أشـــد تــمــزقــا وتــنــاقــضــا منها الــيــوم، 
حــتــى لــيــطــرح نــفــســه الــــســــؤال: إذا كــانــت 
املمانعة واملقاومة تسكن وتحيد جبهاتها 
ــل وتــفــتــحــهــا وتــســخــنــهــا مــع  ــيـ ــرائـ مــــع إسـ
فــلــمــاذا تعتبر ممانعة ومــقــاومــة،  الــعــرب، 
بلداننا؟  في  الحقيقية  ومــا هي وظيفتها 
ومـــن يـــقـــارن »مــمــانــعــة« حـــزب الــلــه حــيــال 
ــدو اإلســـرائـــيـــلـــي بـــمـــقـــاومـــتـــه الـــثـــورة  ــعــ الــ

عبد اللطيف السعدون

قد تبدو هذه املفردة ثقيلة على مسامعنا، 
اللحوم«،  »آكــل  لغة  أكثر من  هي تعني في 
ومـــجـــازًا »آكــــل لــحــوم الــبــشــر«، ونــعــنــي بها 
هنا صائد البشر الوحش الدموي، ديارد 
جــونــســون، الــرقــيــب فــي الــجــيــش األمــيــركــي 
ــه قــتــل أكــثــر مـــن 2760 عــراقــيــا،  ــر أنـ الــــذي أقـ
ــــي أثـــنـــاء  بــــــدم بـــــــارد وأعـــــصـــــاب هـــــادئـــــة، فـ
خــدمــتــه فـــي الـــعـــراق خــمــس ســـنـــوات، وهــو 
»الكارنيفور«،  أطلق على نفسه وصف  من 
فــي كــتــابــه الــــذي حــمــل هـــذا الــعــنــوان، إذ لم 
يمر يــوم من أيــام خدمته الطويلة من دون 
اثــنــن، وقد  أن يكون قــد اصــطــاد عراقيا أو 
أنه  من  القتل  في  العريضة  اكتسب خبرته 
اعــتــاد صــيــد الـــغـــزالن فــي مــراهــقــتــه. يتذّكر 
جــونــســون الــشــريــر بفخر أنـــه، فــي أول يوم 
من خدمته، كان على ظهر مدّرعة عسكرية، 
وفتح النار على 13 عراقيا في حافلة ركاب 
على طــريــق بــغــداد- الــســمــاوة فــي الجنوب، 
شعوره  وكــان  بمدرعته،  جميعا  وسحقهم 
آنــذاك، كما قال ملحطة فوكس نيوز، أفضل 
من شعوره وهو يقتل الغزالن في السابق، 
قــيــادتــه، وجــهــات أميركية  ولــم تبخل عليه 
أخرى، بتكريمه بمنحه أكثر من 37 ميدالية 
ووســـامـــا ودرع تــقــديــر، كــمــا اعــتــبــر واحـــدًا 
من أشّد العسكرين فتكا في الحروب على 
ديــارد  ولكن  ال شماته،  اللهم  التاريخ.  مر 
جــونــســون يــرقــد فــي املستشفى هــذه األيــام 
مريضا بالسرطان، جّراء استخدامه قذائف 

اليورانيوم املنضب ضد العراقين.
 عن 

ً
ثــّمــة »كــارنــيــفــور« آخـــر، ال يقل وحــشــيــة

ســـابـــقـــه، اســـمـــه كــريــســتــوفــر ســـكـــوت كــايــل، 
ــابـــط املـــاريـــنـــز الـــشـــريـــر، يــســمــيــه رفـــاقـــه  ضـ
»شيطان الرمادي«، ويقول عنه آخرون إنه 
»نصف إنسان ونصف ذئب«. كان هو اآلخر 
الطيور واأليــل في صغره،  بارعا في صيد 
كما برع في حرب العراق في قنص البشر، 
أطفااًل ونساء ورجااًل، خصوصا في معركة 
الفلوجة الثانية، وفي مدينة الصدر أيضا، 
أربــع جوالت  الدموية في  وكانت حصيلته 
الــعــراق بضع مئات وأكثر،  فــي  مــن خدمته 
ُكّرم بعدها بعدد من امليداليات واألوسمة، 
الذي  روى حكايته كتاب »قناص أميركي« 

تحول إلى فيلم سينمائي. 
تل كريستوفر سكوت 

ُ
اللهم ال شماتة، فقد ق

كايل في واقعة غامضة في ميدان رمي في 
واليــة تكساس، وقــال املحققون، في حينه، 
إن الدافع إلى القتل لم يكن واضحا.   وآخر 

هـــو جــــون غـــيـــدري املــجــنــد الـــــذي خــــدم في 
حــرب الــعــراق، وفتك بثاث أســر على نحو 
متعّمد، نقرأ في رسائل وجهتها أمه، ماري 
غيدري، إلى نساء من العراق، ونقلها موقع 
»إندبندنت ميديا سنتر« أن ما فعله ولدها 
لـــم يــكــن واقـــعـــة فـــرديـــة، إذ »يـــــدّرب الجيش 
ــراده عــلــى أن يــقــتــلــوا فـــي كل  ــ ــ األمـــيـــركـــي أفـ
الــحــاالت الــتــي تــواجــهــهــم، ومــن دون تـــرّدد، 
وقـــد دربــــوا عــلــى فــتــح الــنــار عــلــى أي شــيء 
يتحّرك أمامهم، السيارات، العربات، الكاب 
الــضــالــة، والــبــشــر طــبــعــا، إلـــى درجـــة إطــاق 
النار حتى على حركة غير واضحة لثياب 
تهتز في الــهــواء«. تــروي غيدري كيف فتح 
ابــنــهــا الـــنـــار عــلــى طــفــلــن وأبــيــهــمــا، كــانــوا 
الحال،  في  بغداد وقتلهم  في  أمــام منزلهم 
وعندما تقّدمت األم اللتقاط جثتي الطفلن، 
وهــــي تــنــتــحــب بــأســى عــمــيــق، صــــّوب نـــاره 
 

ّ
نحوها وقتلها هي أيضا من دون أن يرف
له جفن. وتروي غيدري حكاية عن امرأة من 
بينهم ولدها  املارينز، ومــن  داهــم  الفلوجة 
ــنـــاء حـــصـــار املــديــنــة،  ــــون، مــنــزلــهــا فـــي أثـ جـ
وقتلوا زوجها وأطفالها، وعندما صرخت 
بوجوههم: ملــاذا فعلتم ذلــك، عاجلها جون 
ال  نفسه  هــو  حياتها،  على  قضت  بإطاقة 
يــعــرف الــســبــب. وفـــي مــديــنــة الـــرمـــادي، ثّمة 
أعــــوام، قتل  يــتــجــاوز عمرها ستة  لــم  طفلة 
جــــون ورفـــاقـــه كـــل أفـــــراد أســـرتـــهـــا، وتــركــوا 

الطفلة جريحة ينزف منها الدم.
تعترف والدة جون أن ابنها »ارتكب جرائم 
شنيعة حقا.. وخسرت ولدي، ألنه تعلم من 
إلى  تتضّرع  القتل«،  الــعــراق صناعة  حــرب 
الــلــواتــي خاطبتهن في  الــعــراقــيــات  الــنــســاء 
رسائلها أن يغفرن لولدها جرائمه بحقهن.
اللهم ال شماتة، كان جون غيدري »صحيح 
ــل، وقـــــد بـــــرز مــجــنــدًا  ــعـــضـ الـــبـــنـــيـــة، قـــــوي الـ
نشيطا لكنه عاد من العراق محطما، بعدما 
عدوانية  أعمااًل  شهور  امتداد  على  اقترف 
النهاية غرق  ضــد آخــريــن ال يعرفهم، وفــي 

في غيبوبٍة ولم يخرج منها«.    
ديــــــــارد جـــونـــســـون وكـــريـــســـتـــوفـــر كــريــس 
كـــايـــل وجـــــون غـــيـــدري عــيــنــات مـــن عــشــرت 
ألــوف األشــرار الذين غزو بادنا، وارتكبوا 
تاريخ  لم يسجله  ما  الوحشية  األفعال  من 
مــن مليون  أكــثــر  أن  يكفي  قبلهم،  الــحــروب 

عراقي ماتوا بأيديهم.
كل  مصير  ننتظر  لكننا  شــمــاتــة،  ال  الــلــهــم 
إلى  وأحالوها  بالدم،  بادنا  أغرقوا  الذين 

دمار.
)كاتب عراقي(

األولـــى، أرضـــا مــعــزولــة، وسكانا متروكن 
إلـــى قــدرهــم الــســيــاســي املــجــهــول، وسلطة 

محاصرة برًا وبحرًا وجوًا.
بعد نحو عشر سنوات من حكم »حماس«، 
كــــانــــت فــــيــــه أوضــــــــــاع الــــقــــطــــاع املـــحـــاصـــر 
تــتــهــافــت مـــن ســيــئ إلــــى أســــــوأ، وتــتــوالــى 
عــلــيــه الــنــائــبــات، بــمــا فــي ذلـــك االعـــتـــداءات 
ــى جـــانـــب ثــاث  اإلســرائــيــلــيــة املــتــفــرقــة، إلــ
الحياة  أن أصبحت  مــدمــرة، وبعد  حــروب 
الــحــيــاة، وتــحــولــت مساحته  فــيــه ال تشبه 
الــبــالــغــة 365 كــيــلــومــتــرًا إلـــى ســجــن واســع 
مقام في الهواء الطلق، أصبح هذا القطاع 
الفائض بالبأس والبؤس، فجأة ومن دون 
اهـــتـــمـــامـــاٍت إقليمية  إنـــــذار مــســبــق، مــحــل 
ال ســابــق لــهــا، ومــوضــع تــنــافــس بــن دوٍل 
عــربــيــة، بــعــضــهــا خــلــيــجــيــة، عــلــى نــحــو ما 

سيلي بيانه فيما بعد.
لقطاع  السياسية  القيمة  ارتــفــعــت  وهــكــذا 
غـــزة فــي األســابــيــع القليلة املــاضــيــة، على 
ــن قــيــمــتــه االســـتـــراتـــيـــجـــيـــة،  نـــحـــو أعـــلـــى مــ
كجزء من أرض فلسطن خــاٍل، وحــده، من 
واالستيطان، وأصبحت هذه  املستوطنن 
البقعة الخارجة حتى عن دائرة اهتمامات 
الــاعــبــن الــتــقــلــيــديــن فـــي الــــجــــوار، نقطة 
جـــذب لــهــم ولــغــيــرهــم مــن العــبــن جـــدد في 
املحيط األوسع، دخلوا على الخط من دون 
تردد، األمر الذي يشير إلى أن غزة املتروكة 
الصعبة قد غدت جائزة ثمينة  ملصائرها 

بعضها الثالث يصعب التفريط به تماما، 
قطر  به  ونعني  الطويل،  لجميله  والتنّكر 

في املقامن، األول واألخير.
ــوم، بـــــــــــدأت الــــــعــــــروض  ــ ــلــ ــ ــعــ ــ وكــــــمــــــا هـــــــو مــ
االستهالية املقدمة للسلطة القائمة باألمر 
الخليجية  ــة  األزمــ غـــزة، عشية  فــي  الــواقــع 
القائمة، في صــورة وعــوٍد غامضة حملها 
مــعــه الـــقـــيـــادي املـــفـــصـــول مـــن حـــركـــة فــتــح، 
تخفيض  أساسها  دحـــان،  محمد  النائب 
حـــدة الــحــصــار الــســيــاســي املـــضـــروب على 
»حــــمــــاس«، وتـــقـــديـــم بــعــض الــتــســهــيــات، 
بما في ذلك توفير الوقود الــازم لتشغيل 
ــفـــة عــــن الـــعـــمـــل،  ــتـــوقـ مـــحـــطـــة الـــكـــهـــربـــاء املـ

وتـــدبـــيـــر األمـــــــــوال الـــخـــاصـــة بــاملــصــالــحــة 
املجتمعية، في مقابل تأمن حضور علني 
لــلــتــيــار الــــذي يـــقـــوده دحــــان فـــي الــقــطــاع، 
وهــو مــا فــهــم، بشكل خــاطــئ، على أن هذا 
مكانة  إلضعاف  مصمٌم  الهجن  التحالف 
فتح والرئيس الفلسطيني محمود عباس.

ــدام األزمـــــة الــخــلــيــجــيــة،  ــتـ غــيــر أنــــه بــعــد احـ
اتــضــح أن عـــروض محمد دحـــان األولــيــة 
كـــانـــت صــــــادرة أســـاســـا عـــن كـــل مـــن مصر 
ودولة اإلمارات، الراغبتن في إخراج قطاع 
غـــزة مــن دائــــرة »الــنــفــوذ الــقــطــري«، األولـــى 
مــن خـــال بــيــع الــوقــود الــصــنــاعــي والــوعــد 
ــــح الحــــقــــا، والـــثـــانـــيـــة عــبــر  بــفــتــح مــعــبــر رفـ
توفير األموال البديلة للمساعدات القطرية 
الـــســـخـــيـــة، تـــبـــدأ عـــلـــى شـــكـــل مــخــصــصــات 
تــنــتــهــي عند  املــصــالــحــة املــجــتــمــعــيــة، وال 
ــرى  ــة مــحــطــة لــتــولــيــد الــكــهــربــاء وأخــ ــامـ إقـ
ميناء  إقامة  تمويل  وربما  املــيــاه،  لتحلية 
صناعي داخل بحر غزة، بترتيباٍت مسبقة 
مـــع إســرائــيــل الــتــي ســبــق لــهــا أن تحدثت 
 عن جزيرة صغيرة تحت السيطرة 

ً
طويا

األمنية املشتركة مع األوروبين وغيرهم.
وهكذا ارتفعت قيمة قطاع غزة العتباراٍت 
الــخــافــات  بــمــســتــجــّدات  متصلة  تكتيكيٍة 
زت مــكــانــة القطاع 

ّ
الــعــربــيــة حــصــرًا، وتـــعـــز

ــرة فـــي تــاريــخــه الــحــافــل  املــحــاصــر، ألول مـ
بـــالـــتـــرك والــنــســيــان واإلهــــمــــال، أقـــلـــه على 
مــســتــوى الــــوعــــود واآلمـــــــال، لــســلــطــة حــكــٍم 

خـــســـرت تــحــالــفــاتــهــا الـــســـابـــقـــة، وضـــاقـــت 
، وبدت أقرب من 

ً
خياراتها الضئيلة أصــا

أي وقــت سابق على حافة االنــهــيــار، األمــر 
الذي راحت الحركة املأزومة تتحاشاه بكل 
إقــامــة منطقة  فــي ذلــك  السبل املمكنة، بما 
عازلة على طــول حــدود القطاع مع مصر، 
وإقــفــال ما تبقى من أنــفــاق، وغير ذلــك من 
تــعــهــداٍت أمــنــيــة، كــانــت تــلــّح عليها أجهزة 
املــخــابــرات املــصــريــة، املــوكــل إليها وحدها 

التعامل مع »حماس«.
إزاء مــا تــقــّدم، يمكن الــقــول إن هــذا اإلقبال 
ــــى غـــــــــزة هـــــــو مـــــــن مـــظـــاهـــر  ــلـ ــ املـــــفـــــاجـــــئ عـ
العربية،  الحالة  في  املتوالية  االنقسامات 
 عن تحوالٍت صحية 

ً
وليس تعبيرًا أصيا

في املناخ العربي العام، وهو ما يمكن أن 
يضيف مزيدًا من الحيرة واالرتباك لحركة 
حماس التي تــدرك جــيــدًا، وهــي تولي جل 
اهتمامها للبقاء في سّدة حكم القطاع بكل 
ثــمــن، إن كلفة هـــذا االحــتــضــان، املــثــيــر في 
حد ذاتــه، سوف تكون باهظة جــدًا، وربما 
مؤقتة، ال سيما أنها جربت من قبل فداحة 
نقل البندقية من كتٍف إلى كتٍف آخر، ومن 
عاصمة إلى أخرى، ولم تقبض لقاء ذلك إال 
مزيدًا من التراجع والخسارات، خصوصا 
وأن  ومــوثــوق،  القطري مجّرب  أن حليفها 
تكون  قــد  منافسيه  لصالح  بــه  التضحية 

ضربا من العبث الشديد.
)كاتب من األردن(

وأقّرتها أول حكومة يقودها اإلساميون 
في املغرب. إذ جدير بالذكر أن الحكومة 
الــتــي جـــاءت بــقــانــون الــصــحــافــة الجديد 
قادها  الحالي  الجنائي  القانون  وعّدلت 
حــزب إســامــي، هــو »الــعــدالــة والتنمية«، 
ــرا االتـــصـــال والـــعـــدل فيها من  وكـــان وزيــ

الحزب نفسه.
ــــذه الـــســـطـــور، فــــي مــقــال  ــــر صـــاحـــب هـ ذكـ
ســابــق، أن قــانــون الصحافة الــجــديــد في 
املغرب جاء في سياق تميز بالتراجعات 
الـــكـــبـــيـــرة الــــتــــي شـــهـــدتـــهـــا حــــريــــة الـــــرأي 
وإنما  فــقــط،  املــغــرب  فــي  ليس  والتعبير، 
»الثورات  إثر نجاح  املنطقة برمتها،  في 
املـــضـــاّدة« الــتــي أفــرغــت شــعــارات ثـــورات 
»الــربــيــع الــعــربــي« الــتــي خــرجــت تطالب 
االجتماعية  والعدالة  والكرامة  بالحرية 
مــن كــل مــحــتــوى. لــذلــك، كـــان مــتــوقــعــا أن 
يــكــون الــهــدف مــن »اإلصــــاح« الـــذي جاء 
فــي ظــل تــراجــعــات كــبــيــرة عــرفــهــا املــغــرب 
أخيرا في مجال الحقوق والحريات، هو 
اليوم  الــجــدوى  فما  التضييق.  مــن  مزيد 
ــات يــتــوفــر على  ــغـــرب بــ ــقـــول إن املـ ــن الـ مـ
قانون للصحافة شبه خال من العقوبات 
ــه عـــقـــوبـــات  ــيــ ــلــــت فــ الـــســـجـــنـــيـــة، ألنـــــــه ظــ
الحمراء«  »الــخــطــوط  تسمى  بما  تتعلق 
ــلـــك والــــديــــن وقــضــيــة  فــــي املــــغــــرب، أي املـ
الــصــحــراء، فــي وقــــٍت يــوجــد فــيــه ثمانية 
الــقــضــبــان،  وراء  ومــــدونــــن  صــحــافــيــن 
بتغطية  يقومون  كــانــوا  أنهم  ذنبهم  كــل 

»حراك الريف«؟
ــا فــعــلــه وزيــــــر االتــــصــــال الـــســـابـــق،  ــل مــ كــ
عن  األول  السياسي  املــســؤول  أنــه  بحكم 
قام  أنــه  الجديد،  الصحافة  قانون  وضــع 
بترحيل تهم ُيعاقب عليها بالسجن من 
الجنائي،  القانون  إلــى  الصحافة  قانون 
وقام زميله في الحكومة نفسها والحزب 
نــفــســه، وزيـــر الـــعـــدل، بـــإدمـــاج تــلــك التهم 
فــي الــتــعــديــل الــــذي أجــــراه عــلــى الــقــانــون 

الجنائي، وقام بتشديد عقوباتها. 
ـــع يــعــتــبــر أكـــبـــر عــمــلــيــة »تــهــريــب«  ــا وقـ مـ
لــلــقــانــون و«تـــحـــايـــل« لــبــيــع الـــوهـــم إلــى 
الحاملن باإلصاح. ألن قانون الصحافة 
الصحافة  لتنظيم حرية  يأت  لم  الجديد 
ــغـــــرض تـــقـــيـــيـــدهـــا  ــمــــــا بـــ واإلعـــــــــــــــام، وإنــــ

السورية يجد أن األولــى كانت في أوجها 
متقطعة ومحدودة زمانيا ومكانيا، وأنه 
استخدم فيها عددا محدودا من املقاتلن، 
ــان.  ــيــ فـــتـــرة قـــصـــيـــرة جـــــدا فــــي أغـــلـــب األحــ
لــذلــك لـــم تــكــن تــنــجــح فـــي تــحــريــر أراضــــي 
لــبــنــان املــحــتــلــة، لــكــنــهــا أدت، فـــي املــقــابــل، 
إلـــى ســيــطــرتــه الــكــامــلــة عــلــى لــبــنــان، دولــة 
إيــران،  تحتلها  دولــة  وحّولته  ومجتمعا، 
السورية  للثورة  مقاومته  في حن تدخل 
عـــدوان شامل على كل  إلــى  التي ترجمها 
فرد وبيت في سورية عامها الخامس، من 
مواطنات  قتل  عــن  دقيقة  يتوقف  أن  دون 
ــر الـــلـــه  ــــرف نـــصـ ــتـ ــ ــا اعـ ــاملـ ــطـ ــنـــــن، لـ ــ ــــواطـ ومـ
بارتباط »مقاومته« بدعمهم، قبل أن يغير 
رأيه وموقفه بأوامر من »املرشد« اإليراني 
خــامــنــئــي، عـــدو الــســوريــن والـــعـــرب، الــذي 
ال يرى من ثاثة وعشرين مليون مواطن 
ســوري غير غاصب السلطة فشار األسد، 
وال يهمه غير خلفيته الطائفية، املتفقة مع 
لذلك،  معها.  واملتقاطعة  طــهــران  مذهبية 
لــيــس تـــشـــّدق املـــرشـــد، وتــابــعــه الــلــبــنــانــي، 
ــّوق مــــن خـــال  بــفــلــســطــن غـــيـــر مــــــادة تــــســ
أكاذيبها الفاقعة سياسات حجبت حقائق 
كشفتها الثورة لحسن الحظ، هي أن التقاء 
مذهبية املــالــي وطــائــفــيــة األســديــة قصم 
ظهر أية مقاومة سورية الحتال الجوالن، 
وأحـــبـــط أي ســعــي ســــوري لــتــحــريــر أرض 
الجوالن من الصهاينة، وفبرك بدال منها 
واملــحــدودة  املتقطعة  الــلــه  حـــزب  عمليات 
الــتــي ال عــاقــة لــهــا إطـــاقـــا مـــع الـــجـــوالن، 
فضحته  تهويلي،  بطابع  غالبا  واتسمت 
تــهــويــمــات نــصــر الــلــه اإللــهــيــة، ومساعيه 
مرتزقته  يطلقها  رصــاصــة  أيــة  الستثمار 
فــي ســوريــة والــعــراق واليمن إلــى القضاء 
على املطالبن بحريتهم، وما أنتجه تاريخ 
عــاقــات طبيعية بن  مــن  طويل ومشترك 
العرب، ولصالح إيران املالي: الدولة التي 
يحتل جيشها أراضي عربية في األحواز، 
العراقين  مرتزقتها  بمعونة  ويستولي، 
على  واللبنانين،  واليمنين  والسورين 
السلطة في هذه البلدان جميعها، ويهّدد 
البحرين والكويت، ويعلن تصميمه على 
ــدان الخليج  ــلـ إلـــحـــاق املـــشـــرق الــعــربــي وبـ
ــة فــــــــارس الـــشـــيـــعـــيـــة الـــتـــي  ــوريــ ــراطــ ــبــ ــإمــ بــ
الذكر  سابقة  الــبــلــدان  مسؤولوها  يعتبر 
مـــحـــافـــظـــاٍت إيـــرانـــيـــة هــــي جـــــزء تــكــويــنــي 
مــن دولــتــهــم، أمـــا الــفــضــل فــي ذلـــك فيعود 
ــقــــاومــــة«، بينما  ــى احــتــالــهــا بـــقـــوة »املــ إلــ
تــرتــع الــصــهــيــونــيــة بـــاألمـــان فـــي فلسطن 
والجوالن وتال شبعا ومزارع كفر شوبا، 
وتــســّدد الضربة تلو األخـــرى، في سورية 
املمانعة  بــاســم  الــســوريــن  لقتلة  ولــبــنــان، 
واملقاومة، وال تتوقف عن تذكيره بقدرتها 
على إلزامه بسياساٍت منخفضة السقوف 

تمنعه وطهران  من  تخطيها!
بدأت أكذوبة املقاومة بشق العرب، وها هم 
أبــطــال املــذهــبــيــة يــخــوضــون حــربــا شاملة 
ضد شعوب أربعة بلدان في املشرق واليمن، 
ثــم ال يخجل نصر الــلــه وفــشــار األســـد من 
الــحــديــث عــن املــقــاومــة، كــأن الــجــوالن ليس 
مــحــتــا بــســبــب انـــعـــدام املـــقـــاومـــة األســديــة 
الســرائــيــل منذ خمسن عــامــا، وحــزب الله 
لــم يــدخــل الــزمــن الــجــوالنــي/ األســـدي منذ 
نــيــف وعــشــرة أعــــوام لــم يـــرم خــالــهــا وردة 
على املحتل اإلسرائيلي لجنوب لبنان، أو 
كأنه لم يحول وجهة مقاومته من إسرائيل 
ــة، ولــم  ــعـــرب عـــامـــة وســــوريــــة خـــاصـ ــى الـ إلــ
يقتل ألف عربي مقابل كل إسرائيلي سقط 
بالحرية،  املطالبن  يــقــاوم  وال  يــديــه،  على 
ــن الــســوريــن  واملــنــاضــلــن فـــي ســبــيــلــهــا مـ
بــذرائــع  غــزاهــم نصرالله  الــذيــن  خصوصا 
مذهبية، كسخافة حماية »زينب« من سبي 
جديد، كأن امــرأة فارقت الحياة قبل قرابة 

تستحق البذل بسخاء، من أجل الفوز بها 
على رؤوس األشهاد.

األمــّريــن،  يعاني  كــان حكم حــمــاس  وفيما 
للناس،  املعيشية  األوضــــاع  تــدهــور  جـــّراء 
ــهــــديــــدات، ومـــن  ــتــ ــن الــ ــتــــعــــّرض ملـــزيـــد مــ ويــ
الــعــقــوبــات املــالــيــة خــصــوصــا، وتــتــضــاءل 
الــــخــــيــــارات املـــتـــاحـــة أمــــامــــه ملـــجـــرد الــبــقــاء 
واالســتــمــرار، هــّبــت عــلــى حــن غـــرة نسائم 
ــواء عـــلـــيـــل، واعـــــــدة بــتــحــســن  ــهــ مــشــبــعــة بــ
أياما  رفــح  الكهرباء، وفتح معبر  إمـــدادات 
أطول من قبل، وربما إقامة محطة لتحلية 
املـــيـــاه، وغــيــر ذلـــك مــن اإلجــــــراءات املخففة 
ــقـــطـــاع أرضــــــا غــيــر  ــع يـــنـــذر بــجــعــل الـ لــــواقــ
صــالــحــة لــلــحــيــاة الــبــشــريــة فــي عـــام 2020، 

وفق تقارير وكاالت األمم املتحدة.
وملا كانت املطاعم ال تقدم وجبات مجانية، 
ــعــــره فــــي عــــوالــــم املــــال  ــــيء ســ ــكـــل شــ وإن لـ
والسياسة واألعــمــال، فقد كــان على قيادة 
فــي قطاع غزة  تقيم  باتت  التي  »حــمــاس« 
الــعــام،  منذ آخــر انتخابات لها أوائـــل هــذا 
فقد كان عليها أن تجري مقارباٍت جديدة 
ملــأزقــهــا الــشــديــد، وأن تــبــدي اســتــعــدادهــا 
الــضــمــنــي لــدفــع ثــمــن مـــا ُيـــعـــرض عليهما 
ــتـــدارٍة سياسيٍة  مــن طــعــام، فــي صـــورة اسـ
ملموسة، تنتقل في سياقها من تحالفاٍت 
كــاســيــكــيــٍة قــديــمــة، فــقــد بــعــضــهــا أهميته 
بالكامل، مثل التحالف مع إيران، وبعضها 
ــم يــكــن مــجــزيــا مــثــل تـــركـــيـــا، فيما  ــر لـ ــ اآلخـ

يعيشها  التي  هي  والنتيجة  وضبطها، 
الــــواقــــع اإلعــــامــــي املـــغـــربـــي الـــيـــوم الـــذي 
غابت فيه الصحافة املستقلة، وأصبحت 
 يــومــيــة، 

ً
فــيــه الـــرقـــابـــة الـــذاتـــيـــة ريـــاضـــيـــة

يمارسها كل صحافي يريد أن يعود  حرا 
إلى بيته وأسرته كل مساء. وفي املقابل، 
تـــم تــشــجــيــع نــــوع مـــن صــحــافــة التمييع 
وصـــحـــافـــة الـــشـــتـــم والــــقــــذف و«الـــــــــردح«، 
متخّصصة في نهش أعراض املعارضن، 
كــــل رأي مــســتــقــل،  ــمـــة صــــاحــــب  ــهـــاجـ ومـ
معارضا  أو  مختلفا  بــالــضــرورة  ولــيــس 

للسلطة.
مــا مــيــز املــغــرب عــن بــاقــي بــلــدان املــشــرق 
به أعاصير »الربيع 

ّ
االستبدادي، وما جن

ــو  هــــامــــش الـــحـــريـــة الــــذي  ــ الــــعــــربــــي«، هــ
ظــل مــرنــا، حــتــى فــي أحــلــك فــتــرات القمع 
ــنــــوات الــجــمــر  الـــتـــي عــاشــهــا املـــغـــرب »ســ
املعارضة  إذ ظلت صحف  والــرصــاص«، 
ــات الـــــقـــــرن املــــاضــــي  ــنـ ــيـ ــتـ آنـــــــــــذاك، فـــــي سـ
وسبعيناته وثمانيناته تصدر بعناوين 
على صفحاتها األولى بالبنط العريض، 
تعارض وتنتقد وتحتج، ونــادرا ما كان 
ــى الــســجــون،  ــتـــادون إلــ ــقـ الــصــحــافــيــون ُيـ
وأغـــلـــبـــهـــم آنــــــــذاك كــــانــــوا مـــنـــاضـــلـــن فــي 
أحــزابــهــم يــمــارســون السياسة أكــثــر مما 
ــك، وحتى  يــمــارســون الــصــحــافــة. ومـــع ذلـ
ُيتابعون  كانوا  محاكماتهم،  حــاالت  في 

بقانون الصحافة، وليس بقانون آخر.
)كاتب مغربي(

1500 عـــام يــمــكــن أن تــســبــى بــعــد أن غــدت 
عــظــامــهــا مــكــاحــل، حــســب قـــول الــعــامــة، أو 
كأن هذه الحجة ال تطرح السؤال الخطير 
بشأن قدرة الكلمات والتهرية على تحويل 
غــزو مذهبي لشعب ســوريــة إلــى عمل من 
لغزو مذهبي،  املقاومة؟ وهل سبق  أعمال 
غير  أنتج  أن  طائفية،  دوافـــع  وراءه  تكمن 
األبرياء  فيها  يقتل  أهلية ودينية،  حــروب 

واآلمنون، وال تؤذي ذبابة للعدو؟
بغزو حزب الله سورية، وحرب األسد على 
شــعــبــهــا، واخـــتـــراق إيــــران الــعــالــم الــعــربــي، 
انتقلت منطقتنا إلى حقبة ما بعد الصراع 
ــــي لـــلـــجـــوالن  ــلـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ ضـــــد االحــــــتــــــال اإلسـ
ــلـــســـطـــن، فـــهـــل هـــذا  ــنـــان وفـ ــبـ وألراضـــــــــي لـ
مــقــاومــة أم هــو إنــجــاز نــوعــي، ال يستهان 
بــه إطــاقــا مــن إنــجــازات حــزب الله واألســد 
وإيـــــران اإلســرائــيــلــيــة، بـــدل مــعــنــى ومبنى 
ــة، تــعــتــمــدهــمــا  ــّرريـ املـــقـــاومـــة مـــمـــارســـة تـــحـ
ــم املــحــتــلــة، أو املــدافــعــة عن  الــشــعــوب واألمــ
ــد غـــــاٍز أجــنــبــي،  كــيــانــهــا واســتــقــالــهــا، ضـ
وأحـــل محلها »مــقــاومــة« عــائــدهــا الوحيد 
تـــمـــزيـــق حــمــلــة املـــقـــاومـــة وتـــدمـــيـــرهـــا: أي 
الــعــرب شعوبا وأمـــة، فــا عجب أن صــارت 
مقاومة نصر الله ومرتزقته محط ترحيب 
العدو، وسخرية من يستمعون إلى خطبه 
أو يشاهدونه محتقن الوجه، وهو يهّدد... 
السعودية وبلدان الخليج، وكل من يمكن أن 
تصل أيديه إليه في العالم الفسيح، ويعلن 
بتبجح انــتــصــاراتــه عــلــى »شــعــب ســوريــة 
الــتــفــكــيــري«، تــحــت غــطــاء أكــذوبــة مــّرروهــا 
ــقـــاومـــة واملــمــانــعــة«،  عــلــيــنــا وســـّمـــوهـــا »املـ
حقيقتها  فضح  امتياز  الــلــه  نصر  لحسن 
ــروب مـــذهـــبـــيـــة، يــخــوضــهــا  ــ ــحـ ــ ــيـــة كـ ــفـ الـــخـ
بــمــعــنــاهــا املجتمعي  املــقــاومــة،  تــســتــهــدف 
ثورة على الطغيان والوطني، وحربا ضد 
األســـدي، يخوضها  الــداخــلــي/  االستعمار 
بتضحياٍت ال توصف أولئك الذين طحنهم 
القمع والفساد الطائفي وأفرغ حياتهم من 
أي معنى في سورية، لو كان لدى املرتزق 
من  أن  ألدرك  فــهــم  أو  حـــس  ذرة  اإليــــرانــــي 
أنــزلــهــم إلـــى الـــشـــوارع هــو تــجــبــر األســديــة 
وفسادها وطائفيتها، وأن هدفهم الوحيد 
الحياة  كان استعادة حريتهم وحقهم في 
قـــّرروا مقاومة »أي تغيير  مــن حــكــام قتلة 
أو إصـــاح ألوضــــاع اعــتــرفــوا هــم أنفسهم 
ــوا بــلــدهــم  ــ ــرقـ ــ ــارت ال تــــطــــاق، وأغـ ــ ــهـــا صــ أنـ
ومواطنيهم،  مواطناتهم  دمــاء  من  ببحار 
واألكثر  األعــنــف  املذهبي  مرتزقة  بمعونة 
كــلــهــا، حــســن نصر  فـــي منطقتنا  ــا  ــرامـ إجـ
الله، الذي ال بد أن تشعر إسرائيل بامتنان 
له، بسبب مقاومته وممانعته، وال  خاص 
يستبعد أن تمنحه في زمٍن آت وسام خادم 
الصهيونية األول: اعترافا منها بإنجازات 
مــقــاومــة يــتــشــّدق بــهــا، لــم تفكش منذ عقد 
إصبع جندي إسرائيلي في لبنان املحتل، 
الــســوريــن، ودمــرت  آالف  وفتكت بعشرات 

ما فوقهم وما تحتهم. 
)كاتب سوري(

غزة... من التقصير بحقها إلى التنافس   عليها

عن الصحافة في المغرب

هم ال يقاومون غير الحرية

عن »الكارنيفور« وأمثاله

ارتفعت قيمة 
قطاع غزة العتبارات 

تكتيكية متصلة 
بمستجدات الخالفات 

العربية حصرًا

اعتقال صحافي 
لمزاولته مهنته مؤشر 

على بداية التراجعات 
التي عندما تبدأ 

يصعب وقفها

ها هم أبطال 
المذهبية يخوضون 

حربا شاملة ضد 
شعوب أربعة بلدان 

في المشرق

آراء

مروان قبالن

تنسب عبارة »السياسة هي فن املمكن« ملستشار أملانيا، وصاحب وحدتها األولى، 
أتوفون بسمارك )1815-1898(، وقد درج الناس على استخدامها لتعريف السياسة، 
نظرًا لسهولة تردادها وقدرتها التعبيرية الهائلة عن ماهية الفعل السياسي، وهي 
أنها غير ممكنة خارج حدود الواقع والقدرات، أما الوجه اآلخر للسياسة، األقل شهرة 
واألكثر تعبيرًا عن جوهرها، فهي أنها فعل عقالني )Rational( يقوم على دراسٍة 
هذا  السياسة  عــن  ينتفي  وعندما  املصلحة.  لتحقيق  واملتغيرات  للظروف  واعــيــٍة 
املظهر، ندخل في فضاء آخر، ال ينتمي إلى ميدان الفعل السياسي القابل للتفسير، 
بل نتعّداه إما إلى عالم الغيبيات، حيث ال تعود السياسة مفهومة، وال حتى مقبولة، 
 يسعى وراء مصالح مادية رخيصة، أو ندخل عالم الالواقع 

ً
 مبتذال

ً
باعتبارها فعال

والالمعقول، حيث تمارس السياسة بطريقٍة غير عقالنية، وتأتي بنتائج عكسية. 
شاهدُت السياسة السعودية، في السنوات القليلة املاضية، تنوس )أو تتأرجح( بني 
الواقع وعالم الالواقع، حيث  العاملني: عالم السياسة وعالم الال-سياسة، عالم  هذين 
 على الفهم، وبعضها اآلخر يعود بعكس املرجو 

ً
بدت لي بعض السياسات عصية

 أن السعودية فتحت، في عز أيام الربيع العربي، )أي عندما كانت 
ً
منها. الحظت مثال

في موقف دفاعي بحت( حربًا على جبهتني، تمثالن اإلسالم السياسي )بتياراته 
اآلن نفسه، ففي وقــٍت كانت تخوض فيه حربًا طاحنة في  الشيعية والسنية( في 
سورية مع إيــران، وكل امتداداتها في املنطقة من حكومة نــوري املالكي في بغداد 
السعودية في  قــوى ومليشيات، دخلت  مــن  بينهما  لبنان، ومــا  فــي  الله  إلــى حــزب 
الذين  املسلمني خصوصًا  ــوان  اإلخـ السنية،  اإلسالمية  الــتــيــارات  مــع  مرير  صــراع 
العربية، وفــي مقدمتها مصر،  الــدول  السلطة في بعض  إلــى  الــوصــول  نوا من 

ّ
تمك

أو تقدم نموذجًا  وقد وضعها هذا املوقف في مواجهٍة مع تركيا باعتبارها تقود 
لإلسالم السياسي، بنسخته السنية املركنتلية، والذي نظرت إليه السعودية خصمًا 

أيديولوجيا ينافسها على النموذج والشرعية.
خالل العام 2014، وفيما كانت املعركة على أشّدها مع إيران في سورية، ومع تركيا 
في مصر، ضاع اليمن، ولم تصح السعودية مطلع العام 2015 إال واملليشيات الحوثية 
تحاصر عدن بعد أن استولت على صنعاء. في لحظة عودٍة إلى السياسة )العقل(، 
قّررت السعودية أنها ال تستطيع أن تستمر في خوض معركتني في اآلن معًا ضد 
أكبر قوتني إقليميتني في املنطقة: تركيا، باعتبارها أكبر اقتصادات املنطقة وأثقلها 
التي تفتك بنسيج املنطقة. بناء  التي تقود جيشًا من املليشيات  سياسيًا، وإيــران 
عليه، اتخذت السعودية قرارًا بإنهاء الصراع مع تركيا، خصوصًا وأن األمر كان قد 

حسم لصالح االنقالب في مصر.
العربية  الطاقات  على حشد  تركز جهدها  السعودية  وكــأن  بــدا  املرحلة،  هــذه  فــي 
واإلسالمية، لتحجيم النفوذ اإليراني من اليمن إلى سورية والعراق، فانتهت األزمة 
الدبلوماسية مــع قطر )والــتــي نشأت بسبب املــوقــف مــن االنــقــالب فــي مصر ومن 
الرياض تعيد  العالقات مع تركيا، وأخــذت  العربي عمومًا(، وتعّززت  الربيع  ثــورات 
نسج عالقاتها مع حزب اإلصالح في اليمن، والذي يعد أحد تيارات تنظيم اإلخوان 
املسلمني الذي كانت السعودية صنفته إرهابيًا في ذروة الصراع مع تركيا وتيارات 
اإلسالم السياسي السني، كما عادت االتصاالت مع حركة حماس التي ناصبتها 
اإليــرانــي، بسبب  أنها كانت خرجت من املعسكر  الرغم من  العداء، على  السعودية 

موقفها من الثورة السورية.
غير  بطريقٍة  السياسة  ممارسة  إلــى  السعودية  عــادت  املاضيني،  الشهرين  خــالل 
 عن 

ً
مفهومة، ففي وقت تخسر فيه أمــام إيــران في سورية والعراق، وتبدو عاجزة

حسم الصراع في اليمن، أعادت السعودية فتح معركة غير مبّررة مع قطر وتركيا 
)حليفيها في صراعها الذي غدا وجوديًا مع إيران في سورية واليمن والعراق(.

أنطوان شلحت

ــة الــبــوابــات اإللــكــتــرونــيــة« فــي الــحــرم   أن مــا تسمى »أزمــ
ً

ــدال حــتــى لــو افــتــرضــنــا جـ
هذه  تسّببت  التي  املركزية  القضية  فإن   ،

ّ
الحل إلى  في طريقها  الشريف  القدسي 

األزمة بتفجيرها باقية. والقصد قضية القدس بصفتها ميكروكوسموس للمسألة 
والتطهير  العنيف  التهويد  بــاألســاس  صلبها  في  يقف  التي  برمتها  الفلسطينية 
ا ملا تّم الكشف عنه منذ أعوام طويلة، حتى من باحثني إسرائيليني، 

ً
العرقّي. ووفق

فــإن هــدف دولــة االحــتــالل األكبر في القدس كــان، وال يــزال، تغيير الطابع العربي 
أن  هــؤالء  أقلية. ويؤكد بعض  إلى  الفلسطينيني  العرب  الشرقية، وتحويل  للقدس 
إلى  مــراحــل، يسعى  على  تنفيذه  يتم  الـــذي  للغاية  الكبير  االســتــعــمــاري  املــشــروع 
تحقيق ثالث غاياٍت ليست خافية: ضمان أكثرية يهودية ليس في »القدس املوحدة« 
ا في شرقي املدينة؛ تقطيع أوصــال الحّيز العربي في املدينة؛ 

ً
فحسب، وإنما أيض

عزل األحياء العربية في املدينة عن القرى املجاورة لها في أراضي الضفة الغربية. 
ولم تتوقف دولة االحتالل عن فرض وقائع على األرض، لتحقيق هذه الغايات، بعد 

توقيع اتفاق أوسلو عام 1993. 
ومعروف أن السكان الفلسطينيني يقبعون تحت الحصار املشّدد منذ عام 2000. 
ومنذ تولي بنيامني نتنياهو رئاسة الحكومة اإلسرائيلية في أبريل/ نيسان 2009، 
وانتخاب نير بركات رئيًسا لبلدية القدس في نوفمبر/ تشرين الثاني 2008، تفاقم 
ا مضاعفة، فكالهما من أتباع اليمني املتطّرف، وشريك 

ً
الشعور بالحصار أضعاف

في السياسات التي تؤدي إلى تطهير القدس عرقًيا.
يتجّسد هذا األمر، بادئ ذي بدء، في إقامة مستعمراٍت يهودية وسط األحياء العربية 
في القدس الشرقية املضمومة إلى إسرائيل بشكل منهجي. وتدير هذه الحملة، في 
الظاهر، جمعيات استيطانية تابعة لليمني املتطّرف، بادرت بعد النجاح في تجريد 
جبل أبو غنيم وإقامة حي استعماري كبير ُمحّصن مكانه )هار حوماه(، إلى إقامة 
العمود وأبو  الشيخ جــراح، سلوان، راس  بــؤر استعمارية يهودية في وســط أحياء 
ديس. ناهيك عن الحي اإلسالمي داخل البلدة القديمة نفسها. كما تجري، في الوقت 
نفسه، محاولة منهجية للبناء في ما تعرف بـ »منطقة إي 1«، بغرض وصل القدس 

مع املستوطنة الضخمة »معاليه أدوميم«.
ــى، بــمــثــابــة مــــبــــادرٍة مـــن مــلــيــارديــرات  ــ ــ وجــمــيــع هــــذه الــعــمــلــيــات تـــبـــدو، لــلــوهــلــة األول
ومستوطنني، لكن هذا مجّرد خداع بصري، ألن ما يقف وراء هذه السيرورة مخطط 
حكومي ُمبلور، له غاية إستراتيجية واضحة. ويكفي النظر إلى الخرائط لفهم غايته، 
توسيع  ذلــك  من  وأكثر  الغربية.  الضفة  عن  وعزلها  العربية  األحــيــاء  تطويق  وهــي 
القدس نحو الشرق حتى مداخل أريحا، وبذا يتم تجزئة الضفة الغربية إلى جزأين، 
 عن الجنوبي )الخليل 

ً
بينما يكون الشمالي )رام الله، نابلس، جنني، طولكرم( معزوال

إلى  القدس  في  العرب  السكان  أخــرى، هي تحويل حياة  غاية  لحم(. وهناك  وبيت 
جحيم، حتى يتركوا بمحض إرادتهم. 

في مجرى تنفيذ هذه الخطة، يؤدي علم اآلثار اليهودي دوًرا بارًزا. فقد نشرت، قبل 
أكثر من عام، صحيفة هآرتس تقريًرا مطوال عن مشروع »القدس تحت األرض« 
الذي كتبت إن العمل فيه جاٍر على قدم وساق، ويستهدف توفير إضاءة صناعية 
ز بشكل دقيق 

ّ
التي قّرر املخططون إضاءتها. وذكرت أن الحفريات تترك لألماكن 

في الطبقات القديمة للقدس اليهودية وتتجاوز الطبقات املسيحية واإلسالمية، وإلى 
أن الفضاءات اإلسالمية التي يتم فتحها تمر بعملية تهويد.

وبموجب ما قاله عالم اآلثار، رافي غرينبرغ، يشكل »التناخ« )الكتاب املقدس العبري( 
د أن من 

ّ
املرجع األساس في التفسيرات التي تقدم بشأن الحفريات في القدس. ويؤك

السخف التجول مع »التناخ«، واالدعاء أن باإلمكان االستعانة به دليال لشرح موقع 
 

ً
تنازال يعد  األثرية  املكتشفات  ولتحليل  للحفر  دليال  عليه  االعتماد  أن  كما  أثــري. 

عن القدرات الذاتية في التحليل، وعن املجال األكاديمي. وفي السياق نفسه، قال إنه 
كلما رجعنا إلى الوراء من حيث الزمان، فإن العالقة بني النصوص التناخية وما يتم 
إلى نقطٍة ال توجد فيها  أكثر فأكثر، حتى نصل  الحفريات تضعف  اكتشافه في 

مكتشفاٌت تدعم ما ورد في »التناخ« بخصوص »مملكة إسرائيل القديمة«!

توفيق بوعشرين

الــذي حكم  للديوان امللكي أن امللك  في مثل هــذا األســبــوع، قبل 18 سنة، أعلن بيان 
املغرب 38 سنة انتقل إلى جوار ربه. لم يصّدق معظم املغاربة الخبر، حتى شاهدوا 
العائلة امللكية والنخبة السياسية والعسكرية تبايع ابنه البكر ملكا على عرش املغرب 
في القصر امللكي في الرباط.  كان املغاربة يعرفون أن ملكهم مريض، مع ذلك كانت 
»صدمة الشعب« كبيرة، ألن ثالثة أرباع املغاربة حينها لم يعرفوا ملكا سواه. أحّس 
الناس البسطاء بمزيج من اليتم على رحيل األب والخوف من املجهول، ولم يتصّوروا 
أنهم سيسمعون خبر موته في حياتهم. لهذا خرج مئات اآلالف إلى الشوارع لوداعه، 
ولو تركت السلطة لهم الباب مشرعا لخرجوا باملاليني في جنازة صاحب أطول فترة 

حكم في املغرب، بعد جده السلطان إسماعيل الذي حكم نصف قرن.
الثاني بــهــدوء أكــبــر، وموضوعية  الــيــوم، مــع فــارق 18 سنة، يمكن أن نــرى الحسن 
أكثر… ملك طموح وصــل إلــى العرش سنة 1961 بعد وفــاة والــده السلطان محمد 
الحكم. وراكــم  وافــدا جديدا على  السلطة، وال  لم يكن غريبا عن  املفاجئة.  الخامس 

صداقات وعداوات كثيرة مع الوطنيني، قبل أن يستلم عصا الحكم.
فــي جلباب عــصــري، يعرف  أن يعيش  لكنه يحب  تقليدي  كــان ذكيا وعنيدا معا.   
التاريخ جيدا، لكن رؤيته عن املستقبل لم تكن واضحة. كان ملكا مثقفا لكنه مات 

ونصف شعبه أمي... باختصار، كان ابن البلد بكل تناقضاتها.
بدأ مشواره عنيفا وجامحا مع املعارضة، حتى إن كثيرين لم يتوقعوا له أن يستمر 
ب كل التوقعات، على الرغم من أنه تعّرض 

ّ
في حكم املغرب سوى بضع سنني، لكنه كذ

لم  الخطر  أن  واملفارقة  بحياته.  توديان  كادتا  )1971و1972(  انقالبيتني  ملحاولتني 
يأت من خصومه اليساريني، بل من أقرب خادم  له. الجنرال الدموي محمد أوفقير 
الذي كان يبالغ في إظهار الوالء واإلخالص للجالس على العرش. وفي النهاية ارتكب 
انقالب 1972، بعد  الرباط بالطائرات في   انقالب الصخيرات، وقصف  مجزرة في 
الجو. كــان هــذا درســا كبيرا  فشل ضباط ســالح الجو في إسقاط طائرة امللك في 
الصعود  فــي  الثاني  الحسن  استمر  بعدها  محمد.  بــن  للحسن  الحكم  فــي  ومــؤملــا 
الفاسي  له حلفاء سياسيني كبارا، حتى عالل  الحديدية  لم تترك قبضته  والنزول. 
الذي وافقه على دستور ممنوح  سنة 1962 سرعان ما ابتعد عن القصر، ولم ُيرجعه 
إلى البالط سوى الخوف على  سقوط العرش، وعلى ضياع الصحراء. أنقذت املسيرة 
الخضراء التي استرجع بها األجزاء املحتلة من الصحراء من اإلسبان امللك الراحل 
من مخاطر تآكل شرعيته، لكنه استثمر ملف الصحراء في مشاريع قصيرة املدى 
لدعم سلطته، وليس لبناء مغرٍب قوي ومستقر. فّرط في التعليم ألنه كان يراه يفرخ 
اليساريني أو اإلسالميني وكالهما يعارض حكمه. نسي االقتصاد وبناء البالد، ألنه 
ز أسس حكم تقليدي حول 

ّ
كان مأخوذا بالسياسة الدولية التي كان بارعا فيها. رك

إمــارة املؤمنني، ونسي أنه ملٌك في القرن العشرين. بنى جيشا محترفا غير قبلي 
الفرنسي،  العام  املقيم  أسسها  وضــع  التي  اإلدارة  بناء  وواصــل  أيديولوجي،  وغير 
املارشال اليوطي، إبان احتالل املغرب )1912 - 1956(. اهتم باملاء في وقت كان العرب  
السوق  اقتصاد  اختار  الجزائر.  مع  مفتوحة  بــالده حربا  ب 

ّ
بالنفط، وجن يهتمون  

ململكٍة بال موارد كبيرة، كان شعاره من شعار معاوية »والله لو بقيت لي شعرة مع 
املعارضة االتحادية، ودفــع  عبد  م أظافر 

ّ
قل لم يمت إال وقد  أعدائي ما قطعتها«… 

الرحمن اليوسفي إلى القسم على القرآن الكريم للوفاء بوعد التناوب على الحكومة ال 
الحكم، حتى اإلسالميون لم يتركهم جميعا خارج حديقته، وافق على إدماج »إخوان« 
عبد اإلله بنكيران بعد أن أخذ منهم والء للعرش ونبذ العنف واالشتغال تحت سقف 
الشرعية مهما نزل. لو بقي على قيد الحياة، هل كانت مملكته ستكون أفضل مما 
هي اآلن؟ سؤال تصعب اإلجابة عنه، ألن التاريخ مبني على ما كان، ال ما قد يكون. 
لكن هذا ال يمنع من القول إن الحسن الثاني قام بمراجعات سياسية مهمة قبل وفاته. 
فتح كتاب االنتهاكات الجسيمة لحقوق اإلنسان، وطّهر بيت الحكم. دعا واحدا من 
الــوزارة األولــى. تسامح مع الصحافة، وتركها تعّبر عن  أعدائه إلى القصر، وسلمه 

مغرب ابنه ال مغربه هو.

حسابات السياسة السعودية قضية القدس الباقية

حدث في مثل هذا األسبوع
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في   حياة رشيد 
ُ

تفاصيل  
ُ

ال تختلف
قــطــاِع غــزة عــن شــبــاٍب كثيرين، فهو 
 من 

ً
املــعــانــاِة مجتمعة  

َ
فــصــول  

ُ
يعيش

للكهرباء  وانــقــطــاٍع  للمعابِر  ـــالٍق  »إغـ
وتلوٍث ملياِه البحر وانعداِم املياه العذبة 

واألمن الغذائي والبطالة وغيرها ...«.
معالجِته  فــي   

ُ
يــخــتــلــف رشــيــد  أن  إال 

مــن خالل  غــيــِره  عــن  التفاصيِل  تلك 
مــجــمــوعــِة األصــــدقــــاء املــحــيــطــني بــه، 
ــم طــيــور وأســـمـــاك وقــطــط وكــالب  وهـ
ــد فــــي هــــؤالء  ــيـ ــُد رشـ ــجـ وزواحـــــــــف، يـ
ه بــالــلــيــل،  ــرَّ ــ ــه يــكــتــمــون سـ ــاَء لـ ــدقــ أصــ

 صباح. 
ِّ

ويغّردون له في كل
 

ٌ
ــا( حـــاصـــل ــامــ رشـــيـــد عــنــبــر )31 عــ
على شــهــادٍة فــي االقــتــصــاِد والــعــلــوِم 
ــر في  ــ الــســيــاســيــة مـــن جـــامـــعـــِة األزهــ
غـــــزة، لـــم يـــجـــْد لـــه مــكــانــا فـــي دوامـــــِة 
 
َ
السياسِة، ولم يستطْع أن يدفَع العجلة

 للبالِد إلى اإلمام.
َ
االقتصادية

 الطيوِر 
ُ
ه رشيد تربية

َ
ما يستطيُع فعل

فـــي بــيــِتــه الــصــغــيــر، حــتــى أصــبــحــت 
ــــى  إل بـــــاإلضـــــافـــــِة  لـــــه  رزٍق  مـــــصـــــدَر 
 
ً
هــوايــتــه. أخــيــرا أطــلــق رشــيــد مــبــادرة
اسمها »صديقي الحيوان«. يقدُم من 
النفسيِة  للمشكالت  حــلــوال  خــاللــهــا 
 من 

َ
ــي غـــــزة والــســلــوكــيــِة لـــأطـــفـــاِل فـ

خالل كسِر حاجِز الخوِف لديهم، إذ 
الــحــيــوانــاِت والطيور  ــواَع  ــَرَح لهم أنـ ـ

َ
ش

املهارية  باألنشطِة  هم 
َ
وأشَرك األليفة 

هم من ملِس الطائِر والتعامل 
ُ
التي تمكن

ــن قــــــــرٍب وملــــــس الـــحـــيـــوانـــات  ــ مـــعـــه عـ
والـــتـــعـــرف عــلــى أنـــواِعـــهـــا وصــفــاِتــهــا 

وخصائصها.
يصطحُب رشيد في الصباح ببغاواته 
والكوكتيل  الـــدرة  وبــبــغــاء  اإلفــريــقــيــة، 
ــادجــــي  ــبــ ــ ــــب وطــــــائــــــَر ال ــحـ ــ وطــــــائــــــَر الـ
 
ٌ
ــيــفــة  وأل

ٌ
ــة ــوٌر مــــروضــ ــيـ وجــمــيــُعــهــم طـ

والقنافذ  والهامستر  وكالبه  وقططه 
واألفــــاعــــي واألســــمــــاك.. ويـــذهـــُب بها 
ليقدَم  الصيفية،  املــخــيــمــاِت  أحـــِد  إلــى 
 لــأطــفــاِل مــن خــالل 

ً
حــلــوال ســلــوكــيــة

واالنفعالي  العصبي  السلوك  معرفِة 
طبيعِة  حسب  وتقييمه  الــطــفــِل،  عند 

 معه.
ُ

الحيوان، أو الطائر الذي يتعامل
ــِج األنـــشـــطـــِة  ــ ــى دمــ ــ ــد إلـ ــيـ يــســعــى رشـ
الــتــرفــيــهــيــة والــتــعــلــيــمــيــة بـــالـــحـــيـــواِن، 
يقدُمها  سلوكيٍة  نصائَح  خـــالِل  مــن 
بالحيوان،  الــرأفــِة  كيفيِة  عن  لأطفاِل 
ــه. فــي املخيِم  وحــبــه وتــقــديــم الــطــعــام ل
 
َ
 السعادة

َ
ك أن تصف

ُ
الصيفي، ال يمكن

 عند تعامِلهم 
ُ

التي يشعُر بها األطفال
مع الحيواناِت والطيوِراألليفة.

وجد رشيد أن هناك عنفا كبيرًا عند 
عــــدٍد مـــن األطــــفــــاِل فـــي تــعــامــِلــهــم مع 
الــحــيــوانــاِت والــطــيــور، حــيــث استعان 
الطيوِر  عــن  الفيديو  عـــروِض  ببعِض 
والحيوانات، والحظ مدى تأثِراألطفاِل 
الطيور والحيوانات، ما  بطريقِة حياة 
إليه رشيد مــن خالل   

َ
يــريــُد أن يصل

تلك املبادرِة هي كسُر حاجِز الخوِف 

عــنــد األطـــفـــاِل، وإيــجــاد طـــرٍق جــديــدٍة 
ومــبــتــكــرٍة لــلــتــعــامــِل مــعــهــم، مـــن أجــل 
والنفسيِة،  السلوكية   مشكالتهم 

ِّ
حل

ــروِف الــتــي  ــ ــظـ ــ  الـ
ِّ

ــل ــ خـــصـــوصـــا فــــي ظـ
لرشيد  أّن  إال  غــــزة.  قــطــاُع  ــهــا 

ُ
يــعــيــش

 أخرى من وراِء ذلك، وهي كسُب 
ٌ
غاية

رزِقه، خصوصا أنه أصبَح غيَر قادٍر 
على توفيِر املأكِل واملشرب ِفي اآلونِة 
األخـــيـــرة، لـــعـــدِم إقـــبـــال مــواطــنــي غــزة 
فهي  والحيوانات،  الطيوِر  على شــراِء 
 
َ
بحاجٍة دائمٍة للطعام، وهذا فاق قدرة

رشيد على توفير األكل لها، فأراد أن 
يستفيَد من وجوِدها بتوفيِر عروٍض 

لأطفاِل في أماكِن تواجِدهم.
أخيرًا، وجد أطفال قطاع غزة ضالتهم، 
وعقدوا صداقات جيدة هذا الصيف، 
الحيوانات والطيور،  مع مجموعة من 
ــان  األوطـ حــب  مهم 

ّ
تعل أن  كفيلة  هــي 

تتوكل  وأن  بــســعــادة،  العيش  وأهمية 
تغّرد  وأن  رزقــهــا  فــي طلب،  الله  على 
فـــي كـــل صـــبـــاح وتـــشـــدو بــاألنــاشــيــد 
الكهرباء  ظــروف  العنني  الصباحية، 
واملــــاء والــحــصــار واإلغـــــالق وغــيــرهــا 
ــيـــاة، ومــســّبــبــات  مـــن مــنــغــّصــات الـــحـ
الــدم وتجلطاته، فحياه  ارتفاع ضغط 
فــي مصنع  يتم تعبئتها  أطــفــال غــزة 
الــحــيــاة الـــذي يــحــّده البحر املــلــوث من 
الشرق  والــحــدود من  والسياج  الغرب 

والشمال والجنوب وكلها مغلقة.
أشرف أبوخصيوان )فلسطين(

ــتــي لـــن ولـــم ينساها  مـــن املــشــاهــد ال
ــال بـــدايـــة الــثــورة  الـــســـوريـــون، حـــني قـ
عــام 2011، أحــد أعــضــاء مــا يسّمى 
ــار األســـــــد:  ــبــــشــ ــ ــعــــب ل ــــشــ ــلـــس ال ــجـ مـ
»أنــت قليل عليك ســوريــة، يــا سيادة 
العالم«.  الرئيس، أنت يجب أن تحكم 
لــبــشــار، ألّن  كـــان ذلـــك بمثابة شــكــر 
قواته حينها  تسوم أهل درعا سوء 

العذاب. 
هذا هو املجلس الذي يصح تسميته 
يـــكـــون مجلس  بــــأي شـــــيء، عــــدا أن 
الشعب املفترض أن يمثل السوريني، 
ويــــجــــد حـــــال ألمــــــورهــــــم املــعــيــشــيــة 
املـــســـتـــعـــصـــيـــة فــــــي نــــفــــق الـــــوعـــــود 
والتسويف، أما الخوض في مسائل 
الــســلــم والـــحـــرب وســحــب الــثــقــة عن 
الجمهورية )كما هو  منصب رئيس 
وارد فــي مــيــثــاق املــجــلــس( فــهــي من 

ضروب الخيال. 
ــون دفـــتـــر  ــ ــوريـ ــ ــسـ ــ ــا ســـيـــفـــتـــح الـ ــمــ ربــ
بؤسهم، ويضيفون إلى جانب عبارة 
»أنت قليل عليك سورية«، أّن املجلس 
التأم، أخيرا، وأجرى مسرحية حاول 
خــاللــهــا االســتــعــراض الــديــمــقــراطــي، 
فــأعــلــن إقــالــة رئيسته هــديــة عــبــاس، 
وتـــكـــلـــيـــف املـــــخـــــرج نــــجــــدت أنـــــــزور 
بــمــهــامــهــا ريـــثـــمـــا يــنــتــخــب رئــيــســا 

جديدا له.
وحــســبــمــا جــــاء فـــي بـــيـــان املــجــلــس: 
الديمقراطية  املــبــادئ  إلـــى  »اســتــنــادا 

املـــصـــانـــة فــــي دســــتــــور الــجــمــهــوريــة 
الــعــربــيــة الـــســـوريـــة فــقــد تـــقـــدم 164 
عــضــوًا مـــن أعـــضـــاء املــجــلــس بطلب 
إعفاء رئيسة املجلس من منصبها، 
برئاسة  املجلس..  انعقد  عليه  وبناء 
أنــزور نائب رئيس  نجدت اسماعيل 
األعــضــاء  أغلبية  املــجــلــس وحــضــور 
ـــ  ــاء ال تـــم فــيــهــا عــــرض طــلــب األعــــضــ
164 ويصدر قراراه بإعفاء الدكتورة 
عباس من منصبها رئيسا للمجلس، 

وذلك بإجماع الحضور«.
ــلـــس الـــــــذي بــــني أعـــضـــائـــه  ــــب املـــجـ ــال طــ
ــارف  ــ فـــنـــانـــون، كـــزهـــيـــر رمــــضــــان وعـ
كل  بــإبــادة  إســكــنــدر،  وتوفيق  الطويل 
معارض للنظام، ومنهم األخير توفيق 
اسكندر الذي ترك التمثيل، وانضم إلى 
الــســوريــني..  لــقــتــل  الشبيحة  صــفــوف 
ــوا، فــــي تـــصـــريـــحـــات لــوســائــل  ــ ــافـ ــ أضـ
إعالم األسد: »سبب إقالة عباس ألنها 
غــيــر ديــمــقــراطــيــة وتــعــمــل عــلــى قمع 
بــالــنــقــاش«!  لــهــم  األعــضــاء وال تسمح 
الديمقراطية  مفهوم  تحديد  دون  مــن 
والــقــمــع، طــاملــا أّن بــشــار قــتــل وهــّجــر 
ماليني السوريني الذين قالوا له ارحل، 

ه تشابه القمع عليهم!
ّ
أم أن

ربـــمـــا يـــســـأل كـــل ذي لــــب: هـــل هــذا 
ــو املـــجـــلـــس الــــــــذي وقــــــع اتـــفـــاقـــيـــة  ــ هـ
مــع فرنسا عــام 1945، بعد  الــجــالء 
والتي  آنـــذاك،  العنيفة  االحــتــجــاجــات 
ــــفــــرنــــســــيــــني إلـــــــى قــصــف  ــت ال ــ ــعـ ــ دفـ

واحتالل  الثقيلة،  باملدفعية  املجلس 
مبناه، بعد أن رفض شرطة املجلس 

أداء التحية للعلم الفرنسي.
ــبـــاس مــنــذ  ــة عـ ــديـ ــم يـــكـــن تــعــيــني هـ ــ ل
عـــــــام تـــقـــريـــبـــا ســـــــوى رســـــالـــــة مــن 
يمنح  أنـــه  الـــدولـــي  للمجتمع  الــنــظــام 
لكن سرعان  قيادية،  املــرأة مناصب 
مـــا انــتــهــت تــلــك الــتــمــثــيــلــيــة بــطــريــقــٍة 
ــٍة، تــلــخــص حــــال املــجــلــس  ــديـ ــيـ تـــراجـ
الذي تعنّي مخابرات األسد أعضاءه 
ــد،  ــ األســ ــيـــد  بـ ــة  ــّيـــعـ طـ أداة  ــيـــكـــونـــوا  لـ
نوا بالعروض الهزلية، بدءا من  

ّ
ويتفن

تغيير الــدســتــور فــي خــمــس دقــائــق 
كي يتالءم ومقاس الرئيس الصغير 
بــعــد وفــــاة أبــيــه عــــام 2000، ولــيــس 
انتهاءًا بتعيني نجدت أنزور إلخراج 
لعبة الكومبارس، ولن يتعّدى دورهم 
والــهــتــافــات  التصفيق  الــحــالــتــني  فــي 
ــل ذلــك 

ّ
ــد، وربـــمـــا تــتــخــل ــ لــبــشــار األسـ

ــاقـــش أمــــور  ــنـ ــيــــرة، تـ فــــواصــــل قــــصــ
ــبــة بــتــحــديــد ديـــن  ــــن، كــاملــطــال ــواطـ ــ املـ
اللقيط، كما طالب بذلك نبيل الصالح. 
الــســوريــون، بمن  مـــرة، يجتمع  ألول 
ــــون، عــلــى شــعــور جــامــع  فــيــهــم املــــوال
ــو الـــســـخـــريـــة مــن  ــ ــد الـــنـــظـــام، وهـ ضــ
مجلس صوري ليس أنزور وعباس 
بيد  أحــجــار شطرنج  إال  وأعــضــاؤه 
بشار الذي هو اآلخر دمية بيد مافيا 

املحتل الروسي. 
كاظم البرجس )سورية(

فضاء مفتوح

آراء

بدر شافعي

مــع غياب أي أفــق للحل، ومــع عمومية وعــدم 
منطقية املطالب الـ 13 التي قّدمتها الدول التي 
تحاصر قطر، والذي ظهر بوضوح في مؤتمر 
الــخــامــس مــن يوليو/  فــي  وزراء خــارجــيــتــهــا 
ــــذي بـــدا منه  تــمــوز الـــجـــاري فـــي الـــقـــاهـــرة، والـ
اتصال  االرتــبــاك والحيرة، السيما بعد  مــدى 
الــرئــيــس األمــيــركــي دونــالــد تــرامــب باملصري 
عــبــد الــفــتــاح الــســيــســي، ثــم حديثها بــعــد ذلــك 
عــن ســتــة مـــبـــادئ، تتضمن هـــذه املــطــالــب من 
وجهة نظرها، فإن ما يبدو واضحا أن الهدف 
األســاســي لهذه الـــدول هــو إخــضــاع قطر بكل 
مــا تحمله مــن مــلــفــات، حــمــســاويــة وإخــوانــيــة 
ومـــلـــفـــات أخــــــرى، تــتــعــلــق بــتــأيــيــدهــا لــلــربــيــع 
الــعــربــي، وحـــق املــقــاومــة لــلــشــعــوب املــقــهــورة، 
ســــواء بــمــا تــمــتــلــكــه مـــن أمــــــوال، أو مـــا تفعله 
»الجزيرة« في العقل العربي، وهو األهم. لكن، 
يبقى السؤال: هل ستنجح في ذلك، السيما 
بعد فشلها في الجولة األولى في ظل ثبات 
السيادة  بثوابت  املتمّسك  القطري  املــوقــف 
ورفــع الحصار قبل أي حــوار. وهو ما أّكده 
أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد، في خطابه، 
التركيز  الــجــاري، من  في 21 يوليو/ تموز 
على مبدأي السيادة ورفض اإلمالءات. وما 

الذي يمكن أن يتخذه هؤالء الحقا؟
مع انتهاء ما سموها املهلة املمنوحة لقطر، 
مــن دون أن يــصــل الــجــانــبــان إلـــى حـــل، وهــذا 

سوسن جميل حسن

ــّر  ــا جــابــنــي عــلــى املـ يـــقـــول املـــثـــل الــشــعــبــي: مـ
غير األمــّر. وما أكثر املــرارة في حياة شعوب 
لون  تكون  تكاد  إنها  بــل  العربية،  منطقتنا 
الحياة. تحيلنا األحــداث التي وقعت بسبب 
مواجهات بني ساكني جزيرة الوّراق النيلية 
املـــصـــريـــة وقـــــــوات الـــشـــرطـــة والـــجـــيـــش، قــبــل 
إخالء  الحكومية  الجهات  إثــر محاولة  أيــام، 
الــســاكــنــني بــالــقــوة، أصــيــب خــاللــهــا عــشــرات 
مــن املحتجني وعــنــاصــر الــشــرطــة والــجــيــش، 
ــن مـــن الـــســـاكـــنـــني. تــحــيــلــنــا إلــى  وقـــتـــل مـــواطـ
استعراض واقــع غالبية املــدن العربية، إذ ال 
من  التنظيم،  مــن  بلغت  مهما  مدينة،  تخلو 
العشوائيات، وسورية نموذج ألحياء البؤس 
هــذه التي تحيط املـــدن، مثل إســـوار فــج يدل 
إلى  تنحدر  عندما  الــبــشــريــة،  البشاعة  على 
السلم األخالقي  الدرجة األخيرة في  ما بعد 
واالستبداد  والقهر  الظلم  في حقب  الهابط، 

واالستعباد.
ــأكــــل، أبـــســـط بــديــهــيــات  املــلــبــس واملــــــأوى واملــ
الحق البشري، ولو أردنــا التفصيل أكثر من 
أجل االقتراب من الحقوق اإلنسانية، فهناك 
الحقوق  تستلب  عندما  لــكــن،  تــطــول.  قائمة 
الفرد من صنف  التي يكاد  البديهية األولــى 
البشر يشترك فيها مع باقي األنواع، يصبح 

الكالم عن حقوق أخرى أمًرا عدمًيا.
أين كانت الحكومات واألنظمة، عندما نمت 
هـــذه الــعــشــوائــيــات وتــكــاثــرت بــكــل الــفــوضــى 

ــــذي شـــهـــده املـــؤتـــمـــر الــصــحــافــي  الــتــخــبــط الــ
ــإن املـــســـرح  ــ ــــاله، فـ ــا تــ ــ ــرة ومـ ــاهـ ــقـ الجـــتـــمـــاع الـ
ــــراءات  مــفــتــوٌح عــلــى احــتــمــالــني، يــشــمــالن إجـ
الخيار  استبعاد  مــع  واقتصادية،  سياسية 
الــعــســكــري، وهـــو مـــا أكـــد عــلــيــه تــقــريــر أخــيــر 
صـــادر عــن مــركــز املــعــلــومــات واتـــخـــاذ الــقــرار 

التابع للحكومة املصرية.
االحتمال األول، تشديد الحصار االقتصادي 
والــســيــاســي عــلــى قــطــر، ويــدعــم هـــذا االتــجــاه 
 كــلــفــة ســيــاســيــا وعــســكــريــا، وربــمــا 

ّ
ــل ــ ــه أقـ أنــ

ال يـــالقـــي مـــعـــارضـــة دولــــيــــة كـــبـــيـــرة. وخــــالل 
ــرة املــــاضــــيــــة، ســــربــــت بـــعـــض وســـائـــل  ــتــ ــفــ الــ
الـــحـــصـــار بعض  الــقــريــبــة مـــن دول  اإلعــــــالم 
ــزال في  ــراءات الــتــي يــبــدو أنــهــا التــ ــ هـــذه اإلجــ
إطار التفكير والجدال النظري الشديد، على 
الــدول  هــذه  على  السلبية  تداعياتها  اعتبار 
النفط  شــركــات  على  الضغط  ومنها  ابــتــداء. 
ــاز الــعــاملــيــة، وتــخــيــيــرهــا بـــني الــتــعــاون  ــغـ والـ
إمكانية  وثانيها  الحصار.  دول  أو  قطر  مــع 
فــي مجلس  »أو تجميد« عضوية قطر  طــرد 
التعاون الخليجي. إذ تحدث عن هذا الخيار 
وزيـــر الــخــارجــيــة الــســعــودي، عـــادل الجبير، 
الذي قال إن »الطالق« وشيك، كما تحّدث عنه 
اإلماراتية،  الخارجية  للشؤون  الدولة  وزيــر 
أنـــور قــرقــاش، إذ لـــّوح بخيار الــفــراق، إذا لم 
ولكن،  الــحــصــار.  دول  ملطالب  قطر  تستجب 
تبقى هناك إشكالية ترتبط بميثاق مجلس 
التعاون الخليجي نفسه، والذي تنص مادته 

املــدفــوعــة بــطــاقــة الــحــيــاة؟ الــعــشــوائــيــات هي 
حصيلة عقود من اإلهمال واإلفقار واإلذالل 
والـــنـــكـــران، لــكــن الــحــيــاة الــتــي هـــي أقــــوى من 
الحتمية،  كــان هــو نهايتها  لــو  املـــوت، حتى 
مثل مياه محصورة تجد لها مسارب ومنافذ 
تـــجـــري مـــن خــاللــهــا، الــحــيــاة أقـــــوى. وألنــهــا 
األقوى، فهي تفرض حلولها، حتى من ضمن 
شــقــوق الـــواقـــع الــــذي يــمــنــحــهــا، مـــا يجعلها 
املــتــاح،  املــؤقــت،  بــشــروط  ترتكز على األرض 
ــد. املـــهـــم أرض، حتى  ــيـ ــذي فـــي مـــتـــنـــاول الـ ــ الـ
لــو كــانــت بــال قــيــود وال عــقــود. املــهــم احتمال 
جدران وسقف، حتى لو كان من الصفيح أو 
الحديد  توفر بعض  وإن  اليابسة،  األغصان 
واإلســـمـــنـــت، يــمــكــن بــنــاء مـــا يــشــبــه الــبــيــوت، 
ويمكن لهذه البيوت أن تنمو وتكبر وتتراكم، 
عــنــدمــا يــكــبــر األبـــنـــاء ويـــتـــزوجـــون، وتصبح 
لديهم عائالت، وهكذا تتشكل أحياء البؤس، 
ا 

ً
وتتشكل معها هوية جمعية، ويتشكل أيض

وله  الناظمة،  وقوانينه  فــضــاؤه  لــه  مجتمع 
جسده الذي يلوذ به أبناؤه، ويدافعون عنه، 
املقهورين،  املنبوذين  املهمشني  مجتمع  إنــه 
لكنهم، لكونهم ينتمون إلى الجنس البشري، 
ــــم، وخــصــوصــا  ــهـ ــ ــــوا ذاتـ ــــدركـ ــن أن يـ ــد مــ ال بــ
عندما يدركون اآلخر الذي ينتمي إلى العالم 
الــثــانــي، أو الــعــالــم األول أو اآلخــــر، الـــذي من 

خالله يدركون الهوة املرميني فيها.
بات الحديث عن هذه العشوائيات التي كانت 
النواة األكبر النتفاضة الشعب السوري، أمًرا 
 لـــواقـــع هـــذه الــشــعــوب 

ٌ
ــكــــروًرا، لــكــنــه قــريــنــة مــ

يأتي اإلجراء الخامس، إنشاء قاعدة عسكرية 
مــصــريــة فـــي الــبــحــريــن، خـــالل 72 ســاعــة من 
ــال لــــم تــســتــجــب قــطــر  ــ انـــتـــهـــاء املـــهـــلـــة، فــــي حـ
ملطالبها، وهو ما يمثل أول وجــود عسكري 
مصري ثابت ومتقّدم في دول الخليج. ولكن 
هــذا االقــتــراح تكتنفه صعوبات عــدة تتعلق 
بالتكلفة االقتصادية من ناحية، السيما مع 
وجود قوات درع الخليج والقوات السعودية 
فـــي الــبــحــريــن، نــاهــيــك عـــن ضـــــرورة مــوافــقــة 
البرملان املصري عليه )هذا أمر سهل(، فضال 
عن ضــرورة الحصول على ضوء أخضر من 

الواليات املتحدة.
االحــتــمــال الــثــانــي هــو الــوصــول إلــى تسوية 
وبضوء  الكويتية،  الوساطة  عبر  سياسية 
أخــضــر مــن الــواليــات املــتــحــدة تــحــديــدا، وقد 
يتضمن هذا الحل تخفيض سقف املطالب، 
بــحــيــث تــقــتــصــر عــلــى تــغــيــيــر ســيــاســة قــنــاة 
أي عناصر  بطرد  الــدوحــة  وتعهد  الجزيرة، 

الــســاكــنــني، وتــنــظــم نــشــاطــاتــهــم، ال حــدائــق، 
ال أرصــفــة، ال مــواقــف ســيــارات، بنية تحتية 
مهترئة، واملواطن مجبٌر على دفع الضرائب 
التي تفرضها الحكومة، ضرائب ال يفهمها، 
لكنه يؤديها لكي ينعم بشرف رتبة املواطن، 
كما ترسم له. إدارة محلية، خدمات، مجهود 
حربي، ضريبة إعمار، طابع شهيد، ورسوم 
أخــــرى، هــكــذا تــســّمــى، ولــيــســت اإلضـــافـــة من 
ــة فـــاتـــورٍة  عـــنـــدي، هـــي مــبــالــغ تــضــاف إلـــى أيـ

تحت هذا املسمى »رسوم أخرى«.
هـــذا الــنــمــو الـــورمـــي املــخــالــف املــتــعــدي ليس 
ــل عـــلـــى كـــرامـــة  ــة فـــقـــط، بــ ــ ــــدولـ عـــلـــى أمــــــالك الـ
فـــرد بمدينته التي  اإلنـــســـان، وعــلــى حــق أي 
وليست  للعيش،  صالحة  تكون  أن  يفترض 
مكان شقاء وتعذيب، وتعّد على قيم الجمال، 
لم يحل مشكلة الحقوق بحّدها األدنــى، حق 
إلــيــه، فأسعار  يــأوي  أن يكون لإلنسان بيت 
الـــعـــقـــارات ضـــرب مـــن الــجــنــون، كــمــا أنــهــا لم 

غــيــر مـــرغـــوب فــيــهــا ومــصــنــفــة إرهـــابـــيـــة في 
األميركية  القائمة  أو  الــحــصــار  دول  مــن  أيٍّ 
ــمـــاس« تــحــديــدا(،  ــوان املــســلــمــون و»حـ ــ )اإلخــ
ــة تــعــاونــهــا مـــع إيـــــران في  وتــقــلــيــص الـــدوحـ
أي مجال من املجاالت، ولو من باب اإلعالن 
ــلـــي. وربــــمــــا يــــدعــــم اتــــجــــاه الــتــســويــة  ــكـ الـــشـ
التحّركات الدولية الحالية، سواء األميركية 
أو الفرنسية أو البريطانية أو حتى التركية.. 
ــة فــكــرة  ــ وعــلــى الـــرغـــم مـــن قــبــول طــرفــي األزمـ
التباين بينهما بشأن  التسوية مبدأ، إال أن 
أجـــوائـــهـــا وإجـــــــــراءات بـــنـــاء الــثــقــة الــســابــقــة 
لعملية الــتــفــاوض، مــثــل اشـــتـــراط قــطــر رفــع 
الحصار وعــدم املساس بالسيادة وسياسة 
اإلمالءات، في مقابل مطالب هالمية للطرف 
ــــاب من  اآلخــــر، تــتــحــدث عــن وقـــف دعـــم اإلرهـ
دون تــحــديــد دقــيــق لـــه، والــحــديــث كــذلــك عن 
عــدم التدخل فــي شؤونهما! ويــبــدو أن هذه 
الـــدول تــراهــن على عــامــل الــوقــت وطـــول أمد 
ــة، كما عبر عــن ذلــك الــوزيــر اإلمــاراتــي  األزمــ
أنـــور قــرقــاش. وفــي املــقــابــل، تسعى الــدوحــة 
إلى تعزيز موقفها التفاوضي، عبر مختلف 
وســائــل الــقــوة الــنــاعــمــة، ألنــهــا ال تــرغــب في 
، وبـــفـــرض حـــدوث  تـــكـــرار ســيــنــاريــو 2014 
أنــهــا ستكون تسوية  الــظــن  فأغلب  تــســويــة، 
ــه بـــحـــالـــة الــبــيــنــونــة  ــبــ ــقــــط، أشــ ســـيـــاســـيـــة فــ
الطالق، ألن جراحاتها  عملية  في  الصغرى 

االجتماعية، ربما ال تندمل سريعا.
)كاتب وباحث مصري(

تحل مشاكل السكن، ألن اإليــجــارات مخيفة، 
ــا، بـــل فـــي بقية  لــيــس فـــي الــعــاصــمــة وحــــدهــ
املـــدن، فــي وقـــٍت مــا زال فيه وســطــي الــدخــول 
ــن ملــوظــف  ـــا. مـــن أيــ

ً
ال يــتــجــاوز األربـــعـــني ألـــف

ا أن يستأجر شقة بأربعني 
ً
راتبه أربعون ألف

أو خــمــســني؟ وكــيــف يــعــيــش ويــطــعــم أطــفــالــه 
ويداويهم ويعلمهم؟ كيف يتدبر حياته من 
أبــقــتــه الــحــرب عــلــى تــخــوم الــحــيــاة املــوحــشــة 
لم يلجأ  املــوت،  لم يهرب في زوارق  الظاملة؟ 
إلــى مخيمات الــذل في الــجــوار؟ فيما لو نفد 
من حمل السالح ولم يلتحق بالجيش أو أي 

فريق مقاتل؟.
ــتـــروكـــون لــكــل أنــــواع  وأولـــئـــك الـــســـوريـــون املـ
الــــبــــازارات واملـــســـاومـــات الــرخــيــصــة، والــفــنت 
وإثارة األحقاد والنزعات العنصرية تجاههم 
تنتهك  الــذيــن  القريبة،  اللجوء  مخيمات  فــي 
كــل حقوقهم بــمــا فيها حــق الــعــودة الـــذي ال 
يتركون لهم حرية قراره، إلى أين سيعودون؟ 
إلــــى أنـــقـــاض وأطـــــالل قـــراهـــم ومــدنــهــم الــتــي 

صارت أثًرا بعد عني؟
هـــل ســيــكــون هــنــاك حـــل غــيــر الــعــشــوائــيــات؟ 
ــا 

ً
وهـــل ســيــقــف مــجــتــمــع الــعــشــوائــيــات ســاكــت

أخــــرس أمــــام آالت الــهــدم الــجــبــارة املــدعــومــة 
بــقــراراٍت حكوميٍة إلزالــة املخالفات التي هي 
إزالـــة حــيــواٍت، أو يهرب منها،  فــي حقيقتها 
الــعــاري وأحالمه  إنــه سيواجهها بصدره  أم 
املــكــبــوتــة وقـــهـــره املــتــراكــم عــلــى مـــدى عــمــره، 

وعمر آبائه وأجداده؟
)كاتبة سورية(

الــتــاســعــة عــلــى أن تـــصـــدر قـــــــرارات املــجــلــس 
القادة(  مستوى  على  العليا  )الهيئة  األعلى 
ــاع الـــــدول  ــمـ ــإجـ ــة بـ ــيـ ــل املـــوضـــوعـ ــائـ ــسـ ــي املـ فــ
التصويت.  في  املشتركة  الحاضرة  األعضاء 
الكويت واعتراضها  أن حضور  ومعنى هذا 
ــر الــتــجــمــيــد غــيــر ذي جـــــدوى، أمــا  يــجــعــل أمــ
ــا، هــــي وســلــطــنــة  فــــي حــــالــــة عـــــدم حــــضــــورهــ
ُعـــمـــان، فـــإن اتــخــاذ قــــرار مــهــم كــهــذا بــإجــمــاع 
الحصار( فقط  األعــضــاء )دول  الـــدول  نصف 
الفعلي  أثـــره  كــان  وإن  قانونيته.  فــي  يطعن 
لـــن يــكــون كــبــيــرا ألن املــجــلــس انــتــهــى فعليا 
ــراءات،  ــ وإن ظــل قــانــونــا. أمـــا ثــالــث هـــذه اإلجـ
فيتمثل في مقاطعة قطر اقتصاديًا، وتخيير 
مع   أو  معها  التعامل  بــني  الدولية  الشركات 
دول الــحــصــار، وســحــب الـــودائـــع اإلمــاراتــيــة 
والـــســـعـــوديـــة مـــن الــبــنــوك الــقــطــريــة الــبــالــغــة 
ــع  ــ ودائـ وتــجــمــيــد  دوالر  مـــلـــيـــار   18 تــقــريــبــًا 
قطر في الــدول األربــع. وكذلك سحب وإلغاء 
تــراخــيــص فــــروع الــبــنــوك الــقــطــريــة فـــي هــذه 
الـــــدول، وحــظــر امـــتـــالك املــســتــثــمــريــن أصـــواًل 
قطرية. وإن كان هذا األمر ال يخلو من أضرار 
اللهم  أصــال،  الـــدول  هــذه  اقتصادية، تصيب 
إال إذا تــم ذلــك فــي إطـــار املــكــايــدة السياسية 
غير محسوبة الــعــواقــب. أمــا اإلجــــراء الــرابــع 
ــتـــراك قــنــاة  فــيــتــمــثــل فـــي إلـــغـــاء )وحـــجـــب( اشـ
الجزيرة وقنوات أخرى محسوبة على دولة 
قطر في القمر الصناعي »عرب سات« ومقّره 
الرياض، و»النايل سات« ومقره القاهرة. ثم 

ومــــآالتــــهــــا.  كـــمـــا أن الـــعـــشـــوائـــيـــات تــتــطــور 
ــا، أو املــشــاريــع الــتــي تبنى على أســاس 

ً
أيــض

املخالفات، مع فارق كبير وبنيوي، من حيث 
ــا. الــعــشــوائــيــات الــســابــقــة هي  ــ الـــدافـــع وراءهــ
الحياة،  بحق  والتمّسك  البؤس،  عشوائيات 
بــيــنــمــا صــــارت املــــدن الـــســـوريـــة، فـــي مــنــاطــق 
كــثــيــرة، وخــصــوصــا املــنــاطــق الــتــي يــديــرهــا 
من  املستفيدة  املخالفات  على  قائمة  النظام 
الفساد، ومن اقتصاد الحرب بكل  استفحال 
تغّوله. نشأت طبقة من أثرياء الحرب الذين 
أمــوالــهــم بــطــرٍق ليست فقط  جــمــعــوا رؤوس 
غير نزيهة، بل وضالعة في اإلجرام، طبقة بال 
ماٍض وال قيم وال منظومة معرفية، وال رصيد 
علمي، طبقة من تجار املوت أحكموا قبضتهم 
على أجساد املدن التي هي باألساس صارت 
الفساد  بــال هــويــة، تعتز بها بسبب ظـــروف 
لألزمة  السابقة  اإلداري  والترهل  الحكومي، 
العمرانية  املشاريع  تكاثرت  حيث  السورية، 
أراٍض  فـــوق  قــائــم  منها  كثير  ــي،  ورمــ بشكل 
تعود ملكيتها للدولة، ويتعّدى كثير غيرها 
األحياء  يشّوه  وغيرها  العامة،  املــرافــق  على 
القائمة، الفاقدة جماليات املدنية وخدماتها 
 
ً
بــاألســاس. صــارت أحــيــاء مــدن بحالها كتلة
مـــن املـــخـــالـــفـــات، فــمــن لـــديـــه غـــرفـــة فـــي طــابــق 
أرضــــــــي، يــســعــى إلـــــى تــحــويــلــهــا إلـــــى عــقــار 
تجاري، يوسعها ويتمادى بها على املساكن 
فـــاألرصـــفـــة  األمـــــــر،  اضـــطـــر  املــــالصــــقــــة، وإذا 
صارت  بعقاره.  وإلحاقها  لقضمها  متروكة 
املــدن تتكاثر بــدون مرافق عامة تخدم حياة 

عن مآالت األزمة في الخليج
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الكويت ـ خالد الخالدي

فـــي الــكــويــت ال إعـــفـــاء ألحــــد أبــــدًا تــحــت أّي 
ظرف من بصمة الدوام اليومي في الوظيفة 
ــوان الــخــدمــة املــدنــيــة  ــ الــعــامــة. فــقــد أعــلــن ديـ
إلغاء جميع قــرارات اإلعفاء واالستثناء من البصمة 
كإثبات للحضور واالنصراف والتي كان قد منحها 
مــن 25  أكــثــر  الــذيــن مضت على خدمتهم  للموظفني 
سنة باإلضافة إلى املديرين ورؤساء األقسام وبعض 
األخــرى تطبيقًا ألحكام قضائية  الوظيفية  الحاالت 

من املحاكم الكويتية.
وقـــال رئــيــس ديـــوان الــخــدمــة املــدنــيــة أحــمــد الجسار: 
»بات جميع املوظفني الحكوميني ملزمني بالبصمة. 
ويــــلــــتــــزم هـــــــــؤالء املـــــوظـــــفـــــون بــــإثــــبــــات حـــضـــورهـــم 
وانصرافهم في املواعيد املحددة عن طريق البصمة 
اعــتــبــارًا مــن أول أكــتــوبــر/ تــشــريــن األول املــقــبــل، وال 
تـــصـــدر اســـتـــثـــنـــاءات  يــمــكــن أي جـــهـــة حــكــومــيــة أن 
 
ّ
ملوظفيها كما كان معمواًل به في السابق«. تابع أن
»اإلعفاء الوحيد من البصمة املقررة هو لألشخاص 
ذوي اإلعــاقــة الــشــديــدة، ولــألشــخــاص ذوي اإلعــاقــة 
الذهنية املتوسطة، بشرط تقدمهم إلى جهات عملهم 
بــبــيــان مــن الهيئة الــعــامــة لــشــؤون األشــخــاص ذوي 
البصم  إعاقتهم ال تمّكنهم من   

ّ
أن اإلعــاقــة بما يفيد 

في  النظر  واالنــصــراف، وسيجري  الحضور  إلثبات 
تشكيل لجنة مختصة لبحث الحاالت املرضية«.

هذا القرار يواَجه بمعارضة شديدة من قبل نقابات 
ــبــــرملــــان( الــذيــن  املـــوظـــفـــني ونــــــواب مــجــلــس األمـــــة )الــ
على  خصوصًا  العمل  بيئات  سيدمر  ــه 

ّ
أن يعتبرون 

الكثير من  والتعليمي، وسيجبر  الطبي  الصعيدين 
الكفاءات التي بلغت خدمتها أكثر من 25 سنة على 

تقديم أوراق التقاعد.
يقول النائب في مجلس األمة عبد الله فهاد العنزي 

املوظفني الذين وصلت خدمتهم إلى أكثر من 25 عامًا 
واملتضررين من هذا القرار أكثر من 30 ألف موظف 
بــحــســب إحــصــائــيــات الــحــكــومــة. ويــســتــهــدف ديـــوان 
التقاعد  إلـــى  آالف منهم  إحــالــة 10  املــدنــيــة  الــخــدمــة 
إلفساح املجال أمام آالف املواطنني الكويتيني الذين 

ينتظرون دورهم الوظيفي في ديوان الخدمة.
في هذا اإلطــار، يقول رئيس جمعية املعلمني مطيع 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«: »جــمــعــيــة املــعــلــمــني  الــعــجــمــي لــــ
الخدمة  ترفض رفضًا باتًا االنصياع ألوامــر ديــوان 
الحضور  إلثــبــات  بالبصمة  املعلمني  بــإلــزام  املــدنــيــة 
واالنصراف كما هو معمول في بقية إدارات الدولة. 
مــهــنــة الــتــعــلــيــم لــهــا طــبــيــعــة خـــاصـــة كــونــهــا تــرتــبــط 
بتربية األطفال وتعليمهم، وجرى استثناء الوظائف 
الــفــنــي مــن قــرار  التعليمية فــي املـــــدارس والــتــوجــيــه 
مــراعــاة  البصمة منذ ســنــوات عــديــدة وذلـــك  تطبيق 
لطبيعة عملهم التي تختلف عن بقية عمل الوزارات. 
وقد تواصلنا مع وزير التربية محمد الفارس ليرفع 
مذكرة إلى ديوان الخدمة املدنية برفض هذا القرار، 

 املعلمني في مأمن من هذه األمور«.
ّ
وأعتقد أن

فــي املــقــابــل، يــقــول الــنــاشــط الــســيــاســي واالجــتــمــاعــي 
»الــعــربــي الــجــديــد«: »قـــرار  أحــمــد ريــحــان الــشــمــري لـــ
البصمة أفضل القرارات التي طبقتها الحكومة خالل 
السنوات األخــيــرة، وقـــرار إلــغــاء اإلعــفــاء هــو مــن باب 
الدولة  بــني جميع موظفي  الــعــادلــة  األحــكــام  تطبيق 
 املوظفني في مختلف 

ّ
التي تستوجب املساواة بني كل

الــعــديــد مــن التالعبات  الــقــطــاعــات«. يضيف: »هــنــاك 
التي كانت تصدر من مختلف وزارات الدولة إذ يوقع 
للموظفني  البصمة  إعفاءات  عــددًا معينًا من  الوزير 
املـــحـــســـوبـــني عــلــيــه أو املــــوالــــني لــكــتــلــتــه الــســيــاســيــة 
ــاءات  ــفـ أو طــائــفــتــه، فــيــســتــغــل هــــؤالء املـــوظـــفـــون اإلعـ
 بعضهم 

ّ
ويحجمون عن الحضور إلى العمل، بل إن

.»
ً
ال يعرف موقع عمله أصال

ــرار الــخــدمــة املــدنــيــة ينطوي  »الــعــربــي الــجــديــد«: »قـ لـــ
وعلى  الــدولــة،  موظفي  على  التجني  مــن  كثير  على 
رأسهم األطباء واملدرسون واألشخاص الذين مضى 
على عملهم أكثر من 25 سنة«. يتابع: »سنعمل مع 
الضغط على رئيس  أجــل  مــن  الــنــواب  مــن  مجموعة 
ديوان الخدمة املدنية إليقاف هذا القرار. وإذا فشلنا 
سنمرر تعديالت على قانون مواعيد العمل الرسمية 

الذي صدر عام 2006«.
مــن جــهــتــه، وّجـــه الــنــائــب خليل الــصــالــح رســالــة إلــى 
بــإعــادة النظر في  رئــيــس مجلس األمـــة طــالــب فيها 
قرار مجلس الخدمة املدنية بإلزام املوظفني بمختلف 
ـــه ال ينسجم 

ّ
 ذلــــك بـــأن

ً
درجـــاتـــهـــم بــالــبــصــمــة، مــعــلــال

الــدولــة التي لها  مــع طبيعة كثير مــن القطاعات فــي 
خصوصية، وكذلك الكثير من األعمال التي تستدعي 
داخــل  املتفرقة  املــنــاطــق  فــي  ومتابعة  ميدانيًا   

ً
عــمــال

البالد.
قانون  تطبيق  بــدأت  قــد  الكويتية  الحكومة  وكــانــت 
القطاعات  كــافــة  على   2006 عــام  ملوظفيها  البصمة 
والتربية ضمن حزمة  الطب  عــدا قطاعي  الحكومية 
تــعــديــالت ســمــيــت بــقــانــون الــعــمــل، وذلــــك لــلــحــد من 
الحكومية وانتشار  الوظائف  الوظيفي في  التسّيب 
املوظفني  آالف  غياب  مــع  فيها  والفساد  املحسوبية 
عن وظائفهم واستالمهم رواتبهم من دون وجه حق.
يقول رئيس نقابة العاملني في ديوان الخدمة املدنية 
النقابة  »ترفض  الجديد«:  »العربي  لـ البسام  فيصل 
الــذيــن مضى  الــقــرارات املجحفة بحق املوظفني  هــذه 
على عملهم أكثر من 25 عامًا وهو قرار يستهدف بال 
التقاعد  على  وإجبارها  الخبرات  تطفيش هذه  شك 
ــى بـــديـــوان الخدمة  املــبــكــر«. يــضــيــف: »كـــان مــن األولــ
ــــوزراء ووكـــالء  الــ أن يــطــالــب بتطبيق الــبــصــمــة عــلــى 
أيضًا  القانون موظفون  الذين هم بحسب  الـــوزارات 
ويــتــســلــمــون رواتــبــهــم فـــي آخـــر الــشــهــر«. يــبــلــغ عــدد 

مجتمع
 الوفيات من جّراء الكوليرا في اليمن ارتفعت 

ّ
أعلنت منظمة الصحة العاملية، أمس الثالثاء، أن

ي املرض في 27 إبريل/نيسان املاضي. أضافت، 
ّ

إلى 1869 وفاة في 21 محافظة يمنية، منذ تفش
ه منذ 27 إبريل/نيسان املاضي وحتى 24 يوليو/تموز الجاري، جرى اإلبالغ 

ّ
في بيان لها، أن

عن 396 ألفًا و86 حالة ُيشتبه في إصابتها بالكوليرا. وفي وقت سابق من يوم أمس، كان املدير 
 

ّ
 اليمن يشهد حاليًا »أكبر تفش

ّ
العام ملنظمة الصحة العاملية، تيدروس أدهانوم، قد صّرح بأن

)األناضول( للكوليرا في العالم«.  

 
ّ
الــزراعــة األميركية من أن رت دراســة جديدة أعّدها باحثون من مركز البحوث التابع لــوزارة 

ّ
حــذ

 »تناول 
ّ
تناول املشروبات املحالة مع وجبات الطعام يقلل من استقالب الدهون. وقال الباحثون إن

املشروبات املحالة مع وجبات غنية بالبروتني يؤثر سلبًا على توازن الطاقة، األمر الذي يؤّدي إلى 
 ذلك يؤّدي 

ّ
تخزين مزيد من الدهون في الجسم، أكثر مما كانت عليه«. وكانت النتائج قد بينت أن

انخفاض عملية  املائة، وهــو ما يعني  الدهون واستقالبها بنسبة 30 في  أكسدة  انخفاض  إلــى 
)قنا( التمثيل الغذائي للدهون وزيادة تخزينها.  

المشروبات المحالة مع الطعام تقلّل استقالب الدهونارتفاع وفيات الكوليرا في اليمن إلى 1869 وفاة

لندن ـ كاتيا يوسف

عـــــشـــــرات األطــــــفــــــال املــــهــــاجــــريــــن، مــــّمــــن لــم 
في  مفقودين  زالــوا  ما  عامًا،   13 يتجاوزوا 
كاليه،  بــلــدة  مــن  بــعــد تهريبهم  بــريــطــانــيــا، 

شمال فرنسا.
الــبــريــطــانــيــة وجـــود أكثر  الــســلــطــات  تجهل 
مــن مــائــة قــاصــر غــيــر مصحوبني بــذويــهــم، 
ــبــــروا طــــرقــــات غـــيـــر مـــشـــروعـــة مــنــذ  مـــمـــن عــ
ــــوا الـــبـــالد.  ــلـ ــ ــــي، ودخـ ــــاضـ ــطــــس/آب املـ ــســ أغــ
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ّ
أن إلــى  تشير صحيفة »ذا إندبندنت« 

أو يعرف مصيرهم  لــم يعثر عليهم  أطــفــال 

حــتــى اآلن، وقــــد يــكــونــون وقـــعـــوا ضــحــايــا 
االتجار بالبشر. ومن املرّجح أن يكون العدد 
بكثير، ورّبما يصل  أعلى  لهؤالء  الحقيقي 
غ 

ّ
إلـــى املــئــات، فــالــعــديــد مــن األطــفــال لــم يبل

عنهم إلى وكــاالت حماية الطفل في فرنسا 
املهّربون  يأمرهم  مــا  غالبًا  إذ  وبريطانيا، 

باالبتعاد عن السلطات.
رت جمعيات خيرية 

ّ
اإلطـــار نفسه، حـــذ فــي 

ــــؤالء األطـــفـــال مــعــّرضــون   هـ
ّ
ونـــاشـــطـــون أن

في  السخرة  أو  الجنسي  االستغالل  لخطر 
االتــجــار والتهريب،  الــعــمــل، عبر عــصــابــات 
ــع املــبــلــغ  خــصــوصــًا حـــني يـــعـــجـــزون عـــن دفــ

املــطــلــوب لــعــبــورهــم الــحــدود مــن كــالــيــه إلــى 
ه يبلغ نحو تسعة 

ّ
بريطانيا، الذي يعتقد أن

آالف جنيه إسترليني.  يأتي هذا التحذير 
ــهــمــت حــكــومــتــا ويــلــز واسكتلندا 

ّ
ات بــعــدمــا 

لويس،  براندون  البريطاني،  الهجرة  وزيــر 
ــق بـــإعـــادة 

ّ
بــنــقــص الــتــخــطــيــط فـــي مـــا يــتــعــل

تــوطــني الــقــّصــر غــيــر املــصــحــوبــني بــذويــهــم، 
وفــق برنامج »دوبـــس« الــذي جــرى االتفاق 
عليه عام 2016، وينص على تأمني ممر آمن 
بريطانيا.  إلــى  وحــدهــم  الالجئني  لألطفال 
 وزارة الداخلية البريطانية، ما لبثت أن 

ّ
لكن

 
ً
ت عن هذا البرنامج بعد قبول 350 طفال

ّ
تخل

مــن أصــل ثــالثــة آالف مهاجر مــّمــن شملهم 
البرنامج.  تشير »ذا إندبندنت« إلى تعّرض 
أطفال لالستغالل. إحدى الحاالت عن طفل 
أحيلت قضيته إلى وكاالت بريطانية، بعد 
ــه يعيش مع 

ّ
وصــولــه إلــى الــبــالد، تفيد بــأن

ه كان 
ّ
عّمه، بينما اكتشف السلطات الحقًا أن

يقيم بني بالغني خطرين وليس مع عّمه.
ــقــــوديــــن فــي  ــفــ ــال املــ ــ ــفــ ــ ــن أعـــــــــداد األطــ ــ أّمــــــــا عـ
ــــالل الــــعــــام املــــاضــــي، فــتــفــيــد  بـــريـــطـــانـــيـــا، خـ
ــهــا حــصــلــت عــلــيــهــا مـــن قبل 

ّ
الــصــحــيــفــة بــأن

ــــي جــمــعــيــة  دائـــــــرة الـــشـــبـــاب الـــالجـــئـــني، وهـ
خــيــريــة، مــقــّرهــا كــالــيــه، تــحــتــفــظ بسجالت 

األطفال الذين وصلوا إلى بريطانيا. وتعمل 
ــال مــعــلــومــات عــنــهــم، إلــــى مــركــز  ــ عــلــى إرســ
مــشــورة االتــجــار بــاألطــفــال، مــثــل أسمائهم 
وصـــور وتــواريــخ مــيــالدهــم، للمساعدة في 

تحديد مواقعهم. 
يـــؤّكـــد الـــقـــانـــون الــبــريــطــانــي، عــلــى وجـــوب 
إحالة أي طفل غير مصحوب بذويه، يصل 
من  املحلية،  السلطات  إلــى  بريطانيا،  إلــى 
يبدو  لكن  والــحــدود،  الهجرة  في 

ّ
موظ قبل 

اآلتــني من كاليه يتزايد  القاصرين  عــدد   
ّ
أن

نتيجة تجاوز أنظمة الحماية املعمول بها 
عبر شبكة املهّربني.

عشرات األطفال المهاجرين مفقودون في بريطانيا

ميليا بو جوده

 تلك 
ّ

بني صحو وخدر، يضّج الرأس بكل
ما هي تنتهك سكونا مفتَرضا 

ّ
األفكار. كأن

في مثل هذا التوقيت. منتصف الليل 
ني. 

َ
ني اثنت

َ
انقضى منذ أكثر من ساعت

ص من 
ّ
تشعر بحاجة ملّحة إلى التخل

أفكارك املتسارعة تلك، غير أّن االجترار 
يتواتر متعاظما. من غير املمكن اإلفالت من 
ف 

ّ
م به. أّما التخف

ّ
ذلك األرق املزمن. أمر مسل

 .
ً
من تلك األفكار، رّبما يكون أكثر احتماال

ال بّد من أن يكون كذلك، فهو حاجة ملّحة. 
يومّياتنا مثقلة كفاية.

تعجز عن ذلك. تنظر حولك. العتمة لم تنجح 
في طمس معالم الغرفة الوسيعة. هناك 

الخزانة الكبيرة، ومن الجهة األخرى تلك 
الصغيرة التي تكاد تلتصق بها كنبة غارت 

تحت كومة من الثياب. في إحدى الزوايا، 
قت عليها أوشحة 

ّ
مرآة بيضاوّية الشكل ُعل

ملّونة. هنا، بالقرب من السرير، طاولة 
خشبّية واطئة تكّدست عليها كتب لم تبلغ 

نهاية أّي منها بعد. يا ليت حريقا يلتهم 
 تلك املقتنيات. رّبما 

ّ
 ذلك األثاث وكل

ّ
كل

 
ّ

ف من ثقله.. من ثقلها. كل
ّ
ننجح في التخف

ما يحاوطنا يثقلنا، وقد حمل بعضا من 
ماٍض لنا. املرآة البيضاوّية تحفظ صورًا 

ما 
ّ
كثيرة، تجتاحنا رغبة في مسحها. كأن

ذاكرتنا من ذاكرة تلك املرآة وإن لم يمِض 
 شيء 

ّ
ل كل حوُّ

َ
وقت طويل على اقتنائها. ت

إلى رماد، ال بّد من أن يتيح لنا االنطالق من 
جديد.. خفافا. نخشى البوح برغبتنا تلك. 
ال شّك في أّن كثيرين سوف يستهجنون 

األمر، ال سّيما األقربني.
ف من 

ّ
 ما حولنا يشّجعنا على التخف

ّ
كل

ثقل أبداننا.. 
ُ
كيلوغرامات أو غرامات زائدة ت

اإلعالنات باختالف طبيعتها والسلع 
فة خفيفة واألزياء بمقاساتها 

ّ
املصن

املصّغرة واختصاصّيو التغذية املهووسون 
بالرشاقة واألطّباء الخائفون على صّحتنا 

واألصدقاء الحريصون على مصلحتنا 
وغيرهم. لكن، ماذا عّما ُيثقل نفسّياتنا 

وأرواحنا؟
مقتنياتنا الكثيرة تثقل نفسّياتنا 

وأرواحنا تماما كما تفعل تلك األفكار التي 
نجتّرها وتلك املشاعر التي نكبتها في 

دواخلنا وتلك اآلالم التي لم تلتئم ندوبها 
بعد وتلك الذكريات التي نكّدسها في 

ذواتنا فتخنقنا. قد يكون فقدان الذاكرة 
. ال بّد من أن يتيح لنا - كذلك - 

ّ
هو الحل

االنطالق من جديد.. خفافا.
هل ثّمة عيب في االنطالق من جديد من 

دون أحمال نجرجرها؟ تلك املرآة التي 
تحفظ صورًا كثيرة، وتلك األوشحة التي 

 واحد منها إلى لحظات كرب لم 
ّ

يعيدنا كل
ها 

ّ
نفلح بعد في نسيانها أو بهجة ندرك أن
لن تتكّرر، وذلك القلق الذي يرافقنا منذ 

زمن طويل مطبقا على أنفاسنا، 
وتلك الخيبات والذكريات واملشاعر 

والندوب والكتب.
ك تأرجحَت في يوم. هل خبرَت 

ّ
ال بّد من أن

ق في 
ّ
ذلك الشعور الطّيب العارم وأنَت تحل

ك حّر طليق في 
ّ
الهواء؟ هل أحسسَت بأن

ذلك الفضاء الوسيع؟ ال بّد من االنطالق 
من جديد.. خفافا.

تخّفف

مزاج

األربعاء 26  يوليو/ تموز  2017 م  3 ذو القعدة 1438 هـ  ¶  العدد 1059  السنة الثالثة
Wednesday 26 July 2017

ال أحد مستثنى )العربي الجديد(



كثير من الوافدين إلى السعودية ال يتحّملون العودة إلى بالدهم، لكّن 
الجاري، سيضطرهم  الشهر  بدأ تطبيقه مطلع  قرارًا أخيرًا للسلطات 

إلى ذلك بسبب الضريبة المالية المرتفعة على مرافقيهم

الكلور ليس أفضل من مياه البحر الملّوثة

أمراض المسابح تهدد اللبنانيين

1819
مجتمع

عصام سحمراني

بــعــد الـــبـــدء بــتــطــبــيــق قـــــرار جــديــد 
فــي السعودية تــجــاه الــوافــديــن قد 
ــــؤالء تــقــاضــي  ــل كــثــيــر مـــن هـ

ّ
يــفــض

ــك الـــقـــرار الــصــادر   ذلـ
ّ
ــل. فــاملــفــارقــة أن راتــــب أقــ

 عامل وافد 
ّ

م على كل
ّ
عن مجلس الــوزراء يحت

يــتــقــاضــى راتــــب 3 آالف ريــــال ســعــودي )800 
الخاص،  القطاع  فــي  أكثر  أو  أمــيــركــي(  دوالر 
 تابع 

ّ
دفع 100 ريال شهريًا )27 دوالرًا( عن كل

ومرافق له )زوجته وأوالده وغيرهم من أفراد 
العام  ريـــال شهريًا  إلــى 200  ترتفع  عــائــلــتــه(، 
املقبل. وهو القرار الذي بدأت املديرية العامة 
للجوازات تنفيذه ابتداء من أول يوليو/ تموز 
الــجــاري، بــاملــشــاركــة مــع وزارة املــالــيــة ومركز 

املعلومات الوطني.
 تــفــضــيــل الـــوافـــديـــن تــخــفــيــض رواتــبــهــم 

ّ
لـــكـــن

آالف   3 األدنــى لألجور هو  فالحّد  مستحيل، 
 املؤسسات ال يمكنها 

ّ
ريال، وهو ما يعني أن

 
ّ

ــام وزارة املــالــيــة عــن رواتــــب بــأقــل أن تعلن أمـ
الوافدين،  أمــام  إذًا  كبيرة  معضلة  هــي  منها. 
 وافد معه عائلته 

ّ
 على كل

ّ
فبحسبة بسيطة فإن

املؤلفة من زوجة وثالثة أطفال أن يدفع عليهم 
400 ريـــال شهريًا هــذا الــعــام بــالــذات، قبل أن 
نتحدث عــّمــا يدفعه أســاســًا مــن إيــجــار منزل 
ورســـوم مدرسية وغـــذاء ودواء، وعــّمــا يدفعه 
الضريبة  عــن  أن نتحدث  وقــبــل  إقــامــتــه.  على 
املتصاعدة عامًا بعد عام إذ ستصل عام 2020 
إلى 400 ريال سعودي عن كل مرافق أو تابع. 
هو قــرار يهدف إلــى طــرد ما أمكن من العمال 

اليمن  إلى  الدولي  املبعوث  العريضة مطالبة 
إسماعيل ولد الشيخ بالضغط على السلطات 
الــعــمــال اليمنيني  الــســعــوديــة بــالــتــعــامــل مـــع 
القانون  والسوريني كالجئي حرب بمقتضى 
الـــدولـــي اإلنــســانــي واالتــفــاقــيــات الــتــي وقعت 
في   وجــودهــم 

ّ
أن مــا يعني  السعودية،  عليها 

ــة مـــن الــســلــطــات الــســعــوديــة 
ّ
املــمــلــكــة لــيــس مــن

العريضة إلى ولد الشيخ  وال مكرمة. أرسلت 
وننتظر الــرد«. تستدرك: »شخصيًا، ال أتوقع 
لكن  الفورية،  السعودية  السلطات  استجابة 
والعمالة  اليمنية  العمالة  قضية  تحولت  إذا 
إلــى قضية رأي عــام محلي ودولــي،  السورية 
ــائـــل إلــــى املــنــظــمــات  ــال رسـ ــ ــك إرســ بــمــا فـــي ذلــ
املعنية  املنظمات  وكــذلــك  الحقوقية  الــدولــيــة 
بــالــالجــئــني والـــعـــمـــال فــربــمــا يــــؤدي ذلــــك إلــى 
تــغــيــيــر الــســلــطــات الـــســـعـــوديـــة مــوقــفــهــا بعد 

إحراجها كدولة متدخلة في اليمن«.
 الضرائب الجديدة تشمل العّمال 

ّ
يشار إلى أن

الــوافــديــن مــن جهة والتابعني واملــرافــقــني لهم 
 
ّ
مــن جــهــة أخــــرى. وفـــي خــصــوص الــعــمــال فــإن
ابــتــداء  ريـــال شهريًا   منهم دفــع 400 

ّ
كــل على 

إلــى  الــعــام 2018 تتصاعد ســنــويــًا  مــن مطلع 
800 ريال شهريًا عام 2020 في الشركات التي 
تضّم أغلبية وافدة. أما في خصوص التابعني 
هم 

ّ
بأن التابعني  يعّرف  القرار   

ّ
فــإن واملرافقني، 

الـــذكـــور مــا دون 18 عامًا  ــاء  ــنـ ــة واألبـ »الـــزوجـ
ــهــم »األبــنــاء الــذكــور 

ّ
والــبــنــات« واملــرافــقــني بــأن

فـــوق 18 عـــامـــًا، والـــزوجـــة الــثــانــيــة )والــثــالــثــة 
والرابعة( واألب واألم، ووالد الزوجة، ووالدة 

 وافد مسجل على كفالة وافد«.
ّ

الزوجة، وكل

ال بّد من معالجة الكلور 
قبل إلقائه عشوائيًا في 

أحواض السباحة

الضرائب الجديدة تشمل 
العّمال الوافدين والتابعين 

والمرافقين لهم

كثيرين.  الــســعــوديــة بحسب  مــن  وعــائــالتــهــم 
على مواقع التواصل االجتماعي تسبب القرار 
بكثير مــن الــجــدل، فبينما عــارضــه الــوافــدون 
وســــعــــوديــــون مـــتـــضـــامـــنـــون، أّيـــــــده كــثــيــر مــن 
السعوديني باعتبار »السعودية للسعوديني« 
 الــديــمــوغــرافــيــا الــســعــوديــة 

ّ
ــالــــوا. لـــكـــن كــمــا قــ

إذ تشير  الخصوص،  هــذا  فــي  الكثير  تكشف 
العامة لإلحصاء في السعودية  الهيئة  أرقــام 
31.7 مليون  بــلــغ  اململكة  عـــدد ســكــان   

ّ
أن إلـــى 

 11.7 بينهم  مــن   ،2016 عــام  نهاية  فــي  نسمة 
مليون أجنبي.

الناشطة  تــتــحــدث  باليمنيني  يتعلق  مــا  فــي 
اليمنية بشرى املقطري إلى »العربي الجديد« 
 الــســعــوديــة 

ّ
ــــى أن ــــول قــضــيــتــهــم. تــشــيــر إلـ حـ

ــا الـــيـــمـــن وثــــرائــــهــــا مــثــلــت  ــهـ بــســبــب مـــجـــاورتـ
لــكــثــيــر مــــن الــيــمــنــيــني الـــبـــســـطـــاء، خــصــوصــًا 
املـــتـــدنـــي واملــــتــــوســــط، ســـوق  الـــتـــعـــلـــيـــم  ذوي 
شــروط  تحسني  مــن  ويمّكنهم  يجذبهم  عمل 
حياتهم، كما مثلت خيارًا لليمنيني الهاربني 
ــال األهـــلـــي  ــتــ ــتــ ــن الــــهــــزات الـــســـيـــاســـيـــة واالقــ مــ
واألزمـــــــــات االقـــتـــصـــاديـــة الـــخـــانـــقـــة. مــــع ذلــــك، 
 الــســلــطــات الــســعــوديــة »تــعــامــلــت مع 

ّ
تــقــول إن

العمالة اليمنية في أراضيها كورقة سياسية 
استخدمتها ضد السلطات اليمنية املتعاقبة، 
مــنــذ حـــرب الــخــلــيــج الــثــانــيــة إذ طــــردت مئات 
الكفالة على  اآلالف منهم، فيما فرضت نظام 
من لم يغادروا، واستمرت هذه القوانني بعد 
الثورة اليمنية 2011 وأثناء الحرب الحالية«.

 قــوانــني ســعــودة الــوظــائــف 
ّ
تــقــول املــقــطــري إن

عـــلـــى  ــقــــت  ــيــ ضــ  2013 ــلــــع  ــطــ مــ بـــــــــــدأت  ــي  ــ ــتــ ــ الــ

ــــن الــعــمــل  الــــعــــمــــال الـــيـــمـــنـــيـــني بـــحـــرمـــانـــهـــم مـ
فـــي قــطــاع الـــذهـــب والــخــضــر وبــيــع وصــيــانــة 
الــهــواتــف املــحــمــولــة، ومـــن الــعــمــل فــي املـــوالت 
والــســوبــرمــاركــت، مــا أفــقــد اآلالف مــن العمال 
ــا الــــراتــــب الـــشـــهـــري الـــذي  مـــصـــادر رزقــــهــــم. أمــ
يتقاضاه العامل اليمني فال يتعدى في أكثر 
األحيان 3 آالف ريال سعودي، يقتطع الكفيل 

ومعه التأمني والضرائب جزءًا كبيرًا منه.
ــلـــطـــات الـــســـعـــوديـــة  فــــي خــــصــــوص قـــــــرار الـــسـ
األخير وتأثيره على اليمنيني، تقول املقطري: 
ــرار فـــي املــجــمــل يــعــنــي تــرحــيــل الــعــمــالــة  ــقــ »الــ
العامل   

ّ
ألن قانوني،  وبشكل  طوعًيا  اليمنية 

اليمني الذي يتقاضى 3500 ريال لن يستطيع 
 هـــذه الـــرســـوم«. تنقل املــقــطــري عن 

ّ
ســـداد كـــل

عامل يمني في السعودية قوله: »فرض علّي 
ــرار أن أدفــــع هــــذا الـــعـــام 14 ألــف  ــقـ بــمــوجــب الـ
ريـــال بــاإلضــافــة إلــى رســـوم الــتــأمــني الصحي 
البالغة 9 آالف ريال سنويًا، وفي العام املقبل 

تتضاعف الرسوم وهكذا حتى عام 2020«.
مثل هذا الوضع لليمنيني خصوصًا، وكذلك 
للسوريني، دفع إلى إطالق عريضة احتجاجية 
املقطري  مكاوي، شاركت  ماجد  الناشط  عبر 
فــي طــرحــهــا. تــقــول عــن هـــذه الــخــطــوة: »هــدف 

يظّن اللبنانيون أّن المسابح 
أكثر أمانًا من شواطئ 

البحر بعد فضائح التلّوث 
التي تظهر تباعًا. لكّن 

لتلك األماكن مخاطرها 
كذلك، ومن الضروري 

أخذ الحيطة والحذر

بيروت ـ سوزان برباري

تتوالى األخبار التي تؤّكد تلّوث بحر لبنان 
كثيرون  فيرى  بقعة،  من  أكثر  في  وشواطئه 
 أحـــواض السباحة 

ّ
الــبــديــل فــي املــســابــح. لــكــن

إلى  ُيخّيل  كما  آمنة  ها 
ّ
كل ليست  ومحيطها 

هؤالء، بالتالي ال بّد من لجوئهم إلى وسائل 
تحميهم وأطفالهم من أمراض عّدة تنتقل في 

مثل تلك البيئات.
ريما  جميل  الــدكــتــور  البيئي  الخبير  وينّبه 
ـــ »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« مـــن مــخــاطــر محتملة  لـ
 »الــكــلــور املستخدم 

ّ
فــي املــســابــح، ال سّيما أن

يتفاعل مع املواد العضوية في مياه أحواض 
السباحة، األمــر الــذي ينتج مــادة قد تتسبب 
عالج. 

ُ
فــي اإلصــابــة بــالــســرطــان فــي حــال لــم ت

لذلك، ال بّد من تكرير مياه املسابح بواسطة 
فالتر فحم للتخلص من تلك املادة الضارة«. 
 »لــلــكــلــور تـــداعـــيـــات كــثــيــرة، وإذا 

ّ
يــضــيــف أن

السباحة  أحــواض  في  كمّياته مرتفعة  كانت 
ــه يــــؤّدي إلـــى حــســاســيــة الــبــشــرة. وإذا لم 

ّ
فــإن

 ذلــك قد يــؤدي إلــى سرطان 
ّ
ُيعالج األمــر، فــإن

الجلد أو إلــى ضــرر في العيون وفــي مناطق 
الجسم الحساسة«. ويشدد على »وجــوب أن 
إلـــى معالجة  يعمد املــشــرفــون عــلــى املــســابــح 
إلقائه عشوائيًا  قبل  الفحم  فالتر  في  الكلور 
فـــي املـــيـــاه. هـــذا مـــا تــتــبــعــه فـــي الـــعـــادة الـــدول 
الــتــي تــحــتــرم املــعــايــيــر العلمية«.  املــتــحــضــرة 
الحلوة  باملياه  »باالستحمام  ريما  وينصح 

بعد التعّرض ملياه تلك املسابح مباشرة«.

تحذير من الفطريات
مـــن جــهــتــه، يـــقـــول الــطــبــيــب املــتــخــصــص في 
األمراض الجرثومية الدكتور جاك مخباط لـ 
 »بحر لبنان هو من دون 

ّ
»العربي الجديد« إن

شّك ملّوث بمياه الصرف الصحي والنفايات. 
منذ 15 عامًا أعددنا دراسة علمية بالتعاون 

األمــــراض الــجــلــديــة الــدكــتــور جـــورج خوند 
ــــراض  إلــــى خـــطـــوات أســـاســـّيـــة لــتــفــادي األمـ

الجلدية التي قد تنتقل في املسابح. 
ه »من الضروري 

ّ
يقول لـ »العربي الجديد« إن

ــفــــاة الـــقـــدمـــني فــــي األمــــاكــــن  ــدم املــــشــــي حــ ــ عــ
الرطبة  حول أحــواض السباحة أو بالقرب 
تلك  في  تعيش  فالفطريات  الحمامات،  من 
املهم االستحمام  الرطبة. كذلك من  األماكن 

بــمــيــاه حــلــوة بــعــد الــســبــاحــة للتخلص من 
الكلور العالقة في الجلد، تجنبًا ألّي  كمّية 

عملية تحّسس«. 
ـــه »ال بــّد مــن دهــن الجسم بكريم 

ّ
يضيف أن

ـــب بــعــد نـــهـــار مـــن الــســبــاحــة لــحــمــايــة 
ّ
مـــرط

ــّراء الــشــمــس  ــ الـــبـــشـــرة مـــن الــتــجــفــاف مـــن جــ
الشعر، فتكون  أّمــا  املالحة.  والكلور واملياه 
الزيوت  حمايته من خالل استخدام بعض 
التي تخفف من تأثير الشمس وكذلك املواد 

الكيميائية عليه«.
أّمـــــــا الـــطـــبـــيـــب املـــتـــخـــصـــص فــــي األمـــــــراض 
أبي راشــد فيشّدد  الدكتور جوني  الجلدية 
ب 

ّ
لـــ »الــعــربــي الــجــديــد« على »ضـــرورة تجن

املــبــالــغ فيها والــتــعــّرض  حــّمــامــات الشمس 
ملـــّدة طويلة، إذ مــن شأن  الــحــارقــة  للشمس 
ذلك أن يؤّدي إلى سرطان جلدي باإلضافة 

ــى مــشــكــالت فـــي الـــعـــيـــون تــصــل إلــــى حد  إلــ
اإلصابة باملياه الزرقاء مبكرًا«.

ذوو المناعة الضعيفة
لتفادي املشكالت الصحية، ال بّد من التقّيد 
باإلرشادات، بحسب ما يؤكد االختصاصي 
ــلـــي فــــرح.  ــدكـــتـــور إيـ ــداخـــلـــي الـ فــــي الـــطـــب الـ
األّول  »الخطر   

ّ
إن الجديد«  »العربي  لـ يقول 

ــيـــر هـــو ضــربــة الــشــمــس، ســـــواًء على  واألخـ
شــاطــئ الــبــحــر أم فــي املــســابــح. لــذلــك يبقى 
ــم مــنــع تــجــفــاف الــجــلــد مــن خـــالل شــرب  األهـ
إلى عدم تناول  املياه باستمرار، باإلضافة 
ــراز الــعــرق مــن قبيل  األدويــــة الــتــي تمنع إفــ
 »األكثر 

ّ
عــالجــات الــضــغــط«. ويشير إلــى أن

عرضة لإلصابة هم األشخاص ذوو املناعة 
 واملصابني 

ّ
الضعيفة كاألطفال وكبار السن

بأمراض مزمنة«. أّما في ما يتعلق بالتلّوث، 
إذا كانت  فــرح: »ال نستطيع الحسم  فيقول 
كمّية الكلور مراقبة في كل املسابح بحسب 
 زيادة الكلور 

ّ
املعايير العلمية العاملية، ألن

ــؤّدي الـــى تــجــفــاف وتــحــّســس فـــي الــجــلــد.  ــ تـ
كــذلــك مــن املــهــم اخــتــيــار األطــعــمــة الصحية 

الصحيحة تفاديًا ألّي تسّمم غذائي«.

ال تهملوا األطفال 
ــك، يــــشــــّدد االخـــتـــصـــاصـــي فــــي طـــّب  ــ ــــى ذلــ إلـ
الدكتور روني صّياد على »أهمّية  األطفال 
البحري  التلّوث  من  األطــفــال  حماية صحة 
ــي املـــســـابـــح«.  ــذلــــك مــــن مـــيـــاه الـــكـــلـــور فــ وكــ
ــــه »بــســبــب 

ّ
ويـــقـــول لــــ »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« إن

املسابح.  اختيار  األفضل  من  البحر،  تلّوث 
على  نلّح  يجعلنا  مياهها  فــي  الكلور   

ّ
لكن

استحمام األطفال فورًا بعد السباحة حتى 
ال تبقى مــادة الكلور عالقة على أجسامهم 
ه »من 

ّ
وتلحق األذى بهم«. يضيف صّياد أن

الضروري أال يكون لباس البحر رطبًا طوال 
الوقت، تفاديًا لإلصابة بالفطريات. كذلك ال 
ب السباحة بني الساعة 12 ظهرًا 

ّ
بّد من تجن

والــســاعــة الــثــالــثــة مــن بــعــد الــظــهــر، حــتــى ال 
يلحق األذى بالجلد، إذ تكون أشعة الشمس 
»الشمسية   

ّ
أن يتابع  جـــدًا«.  حــارقــة  حينها 

ضرورية للحّد من أّي تداعيات صحية، مع 
 

ّ
دهـــن الــجــســم بمساحيق الــحــمــايــة مـــرة كــل

ني من دون أن نهمل شرب املياه«.
َ
ساعت

مع كلية الصحة في الجامعة اللبنانية حّددنا 
فــيــهــا أمـــكـــان الــتــلــّوث الــبــحــري مـــن الــنــاقــورة 
ــة )شــــمــــااًل(  ــدود الـــســـوريـ ــحــ ــــى الــ ــًا( إلـ ــوبـ ــنـ )جـ
أّي  يــضــّم  ال  اللبناني  الــشــاطــئ   

ّ
أن لنا  فتبنّي 

كان  أّي  أحــّبــذ سباحة  ال  لــذلــك  نقطة نظيفة. 
ــا بــالــنــســبــة إلـــى أحـــواض  فـــيـــه«. يــضــيــف: »أمــ
ما 

ّ
السباحة، فال نجد مشكلة تلّوث فادحة، إن

ثّمة احتماالت لإلصابة بالفطريات نظرًا إلى 
الــرطــوبــة فــي مــحــيــط  املــســابــح. لــذلــك ننصح 
املياه باالستحمام  تلك  إلــى   من يتعّرض 

ّ
كــل

فـــــورًا بـــاملـــيـــاه الـــعـــذبـــة الــخــالــيــة مـــن الــكــلــور، 
بــاإلضــافــة إلـــى اســتــخــدام منشفة غــيــر رطبة 

عند االستلقاء بهدف التشّمس«.

حّمامات الشمس والمياه الزرقاء
الطبيب املتخصص في  السياق، يشير  في 

وافدو السعودية 
بين نارين

أردنيات في محمية 
ضانا الطبيعية

المشاريع مدخل 
إلى التنمية االقتصادية 

واالجتماعية وتغيير 
السائد

الطفيلة ـ محمد الفضيالت

ــرت فــتــحــيــة  ــطــ ــًا، اضــ ــامــ قـــبـــل ســبــعــة عـــشـــر عــ
ــغــــادرة مــحــافــظــة الــطــفــيــلــة  الـــخـــوالـــدة إلــــى مــ
)180 كيلومترًا جنوب عّمان( للعمل في أحد 
الــتــجــمــعــات الــصــنــاعــيــة فـــي الــعــاصــمــة. كــان 
سكنها مؤّمنًا هناك خالل أيام العمل، لتعود 
في نهاية األسبوع إلى محافظتها التي تندر 

فيها فرص العمل.
العادات  ُيــَعــّد خروجًا على  عمل فتحية هــذا 
والتقاليد في املجتمع املحافظ الذي يعارض 
عمل النساء، وإن كان ذلك بالقرب من مكان 
. فكيف الحال إن كان بعيدًا ويتطلب 

ّ
سكنهن

 املرأة تعيد موافقة 
ّ
املبيت خارج املنزل؟ لكن

أوضاعنا  »صــعــوبــة  إلــى  ذلــك  على  عائلتها 
االقتصادية«. في ذلك الوقت، لم تعثر فتحية 
ـــعـــّد 

ُ
عـــلـــى فـــرصـــة عـــمـــل فــــي مــنــطــقــتــهــا، إذ ت

الرسمية  التقارير  بحسب  الطفيلة  محافظة 
ــقــــرًا وانــــعــــدامــــًا  ــافـــظـــات املـــمـــلـــكـــة فــ ــثــــر مـــحـ أكــ
لــلــتــنــمــيــة. تـــقـــول: »الــــرجــــال ال يــعــثــرون على 
أشغال هنا، فكيف النساء؟ بالتالي، لم يكن 

أمامي في ذلك الحني غير العمل في عّمان«.
ــوام، تــركــت فــتــحــيــة عــمــلــهــا في  ــ ــة أعــ

ّ
قــبــل ســت

رته لها 
ّ
عّمان والتحقت بآخر في الطفيلة وف

الجمعية امللكية لحماية الطبيعة، من ضمن 
مشاريعها في محمّية ضانا الطبيعية. هنا 
تعمل في صناعة الحلي التقليدية وتساعد 
 عملها 

ّ
أحيانًا في صناعة املربيات. تقول إن

الــجــديــد أحـــدث فــرقــًا فــي حــيــاتــهــا، »فالشغل 
ــنـــي مـــن املـــواصـــالت  الــقــريــب مـــن الــبــيــت أراحـ

قريبة  بقيت  وأنجبت،  تزّوجت  بعدما  كذلك 
من زوجي وأوالدي«.

ــة  ــ ــاديـ ــ ــــصـ ــتـ ــ ــة االقـ ــيــ ــمــ ــنــ ــتــ ــل الــ ــ ــاغـ ــ ــــشـ ــّم مـ ــ ــــضــ تــ
ــل املــحــمــيــة الـــتـــي زارتـــهـــا  ــ االجـــتـــمـــاعـــيـــة داخــ
»العربي الجديد« أربعة مشاغل وهي مشغل 
الفواكه،  الحلي، ومشغل األعشاب وتجفيف 
ر تلك 

ّ
ومشغل الشمع، ومشغل الجلود. وتوف

 
ّ
جميعهن للنساء،  عمل  فــرصــة   11 املــشــاغــل 
 املعيالت 

ّ
 هن

ّ
من سكان املحافظة وغالبيتهن

أم   متزوجات 
ّ
أكــن  ســواًء 

ّ
الوحيدات ألسرهن

ال. وتلتزم الجمعية امللكية بتشغيل السكان 
املحليني لخدمة املجتمع املحلي وتمكينهم، 
بحسب  اإلنـــاث  استقطاب  على  التركيز  مــع 
املحمية إسحق  املشاريع في  ما يؤكد مدير 

الخوالدة.
رائدة نعانعة بدأت تعمل في مشغل صناعة 
ــًا، لـــتـــكـــون بـــذلـــك أقــــدم  ــامــ الـــحـــلـــي قـــبـــل 17 عــ
لتصبح  أّهلها  مــا  وهــو  بالعمل،  امللتحقات 
تقّدمت  عندما  ــهــا 

ّ
أن تخبر  للمشغل.  مــديــرة 

تــدريــبــيــة عــلــى مــدى  ــدورة  لــ للعمل خضعت 

ســتــة أشـــهـــر عــلــى يـــد خــــبــــراء«، مــشــيــرة إلــى 
ــانـــت صــعــبــة عـــلـــى الــصــعــيــد  ــة كـ ــبــــدايــ  »الــ

ّ
أن

ـــه 
ّ
االجــتــمــاعــي ولـــيـــس الـــحـــرفـــي«. تــضــيــف أن

»قــبــل إطـــالق املــشــروع، لــم تكن تتوفر فرص 
عــمــل، وكـــانـــت ثــقــافــة الــعــيــب هـــي املــســيــطــرة. 
أن تعمل وممنوع عليها  املــرأة  ممنوع على 
 األمور راحت تتغّير 

ّ
ذلك في مكان بعيد«. لكن

 مقبواًل اجتماعيًا. 
ّ
مع الوقت، وأصبح عملهن

ينّمي  »العمل   
ّ
أن هو  إليها  بالنسبة  واألهــم 

شخصية املرأة ويمّكنها اقتصاديًا لتساعد 
أسرتها في الدخل«.

فــي داخـــل املــشــغــل، كــانــت الــنــســاء منهمكات 
 التي 

ّ
في العمل، في حني ُعرضت منتجاتهن

تــحــاكــي طــبــيــعــة املــنــطــقــة، وقــــد اســتــوحــيــت 
مــن الــنــبــاتــات والــحــيــوانــات الــتــي تعيش في 
)الــبــدن(.  الجبلي  الــوعــل  وأشــهــرهــا  املحمّية 

ــه منذ افتتاح املشغل في عــام 1997، 
ّ
أن ُيذكر 

الـــيـــوم فيقتصر  أّمـــــا  امـــــــرأة،  فــيــه 33  عــمــلــت 
 على سّت نساء فقط. وتشير نعانعة 

ّ
عددهن

 إلى 
َ
 يــضــطــررن

ّ
 »عــامــالت كثيرات كــن

ّ
إلــى أن

تـــرك الــعــمــل ألســبــاب اجــتــمــاعــيــة، خصوصًا 
 نــتــيــجــة الــــزواج 

ّ
ــاد مــســؤولــيــاتــهــن ــ بــعــد ازديــ

واإلنجاب«.
غازية  كانت  واملربيات،  األعشاب  في مشغل 
الــخــصــبــة مــنــشــغــلــة فـــي تــوضــيــب األعـــشـــاب 
ــيـــه مــنــذ  ــّيـــة وتـــغـــلـــيـــفـــهـــا. هــــي تـــعـــمـــل فـ ــبـ الـــطـ
ــة مـــن أجــــل مــســاعــدة  ــبـــدايـ افـــتـــتـــاحـــه، »فــــي الـ
ني املعيلة الوحيدة 

ّ
أهلي. واليوم أشتغل ألن

ألســرتــي بــعــدمــا تـــزّوجـــت«. وتــتــذكــر الــبــدايــة 
أعــمــل. وعندما  أن  أهلي  »إذ رفــض  الصعبة، 
رحـــت أشــتــغــل، صـــار أهـــل املــنــطــقــة ينتقدون 
ــك«. وهــم كانوا  كيفّية مــوافــقــة أهــلــي على ذلـ
قـــد وافــــقــــوا فـــي الــنــهــايــة نــتــيــجــة أوضــاعــهــم 
االقتصادية الصعبة ولقرب العمل من مكان 
الــســكــن. وتــتــذكــر غـــازيـــة كــيــف أن »ســّيــدتــني 
 من سكان املنطقة حملتا 

ّ
متقّدمتني في السن

الفتيات.  بعمل  األســـر  إقــنــاع  عاتقهما  على 
وعــنــدمــا وصــلــنــا إلـــى املــشــغــل دّربــتــانــا على 
ــنــــاعــــة املــــربــــيــــات«.  تـــجـــفـــيـــف األعـــــشـــــاب وصــ
وتكريمًا لهما ولدورهما في تغيير السائد، 
هــنــاك صــورة  يــرى  أن  املشغل  لقاصد  يمكن 

ق بداية العمل.
ّ
لهما توث

وتلك املشاريع، بحسب إسحق الخوالدة، »ال 
ر فرص عمل للسكان املحليني فحسب، بل 

ّ
توف

فيها  العاملني  لغير  تأمني دخــل  تساهم في 
مــن خــالل شـــراء مستلزمات اإلنــتــاج األولــيــة 
 إلى 

ً
من األسواق املحلية. بذلك تصبح مدخال

وتغيير  واالجتماعية  االقتصادية  التنمية 
األنماط والثقافة السائدة داخل املجتمع«.

 محمّية ضانا أنشئت 
ّ
تجدر اإلشــارة إلى أن

في عام 1989، وهي تمتد على مساحة تقّدر 
ــَعــّد واحــدة من 

ُ
بنحو 300 كيلومتر مرّبع وت

بني سّت محمّيات في مختلف مناطق اململكة 
واألكبر بينها واألكثر تنوعًا لجهة األنظمة 

البيئية واألنماط النباتية والحيوانية.

ــتــــي قــد  الــ ــائـــح  ــنـــصـ الـ ــه آالف  ــيـ يـــمـــكـــن تـــوجـ
تساعدك على الشعور بالسعادة، أو تقنيات 
 يوم جديد. لكن، يجب 

ّ
تجعلك فرحًا في كل

رأيــًا في املسألة. لذلك،   لجسدنا 
ّ
أن أن تعلم 

ــادر عــلــى منحك  ــ ــه قـ ــ ـ
ّ
مـــن املـــهـــم أن تـــعـــرف أن

ــام. فـــي هــــذا الــســيــاق،  ــتـ الــشــعــور بــالــرضــا الـ
يـــعـــرض مـــوقـــع »بــــزنــــس إنــــســــايــــدر« بــعــض 
الدماغ  ُيعطيك  النصائح حــول كيف ومتى 

هذا الشعور، وهي:
ــاذا يــــحــــدث؟ حــني  ــ ــــول شــــكــــرًا: مــ ـــم قـ

ّ
1 - تـــعـــل

ــدر، فـــهـــذا يعني  ــقــ نــشــكــر شــخــصــًا مـــا أو الــ
ـــنـــا نـــركـــز عــلــى الـــجـــوانـــب اإليـــجـــابـــّيـــة في 

ّ
أن

ــفــرز هــورمــون 
ُ
الــحــيــاة. الــذكــريــات الجميلة ت

الــســيــروتــونــني فـــي الــــدمــــاغ. وتــســاهــم هــذه 
التقنّية في عالج االكتئاب. 

 مشكلة عــلــى حـــدة : 
ّ

 كـــل
ّ

2 - حـــاول أن تــحــل
ــف أبــــدًا عن 

ّ
مــــاذا يـــحـــدث؟ دمــاغــنــا ال يــتــوق

قلقنا.  تثير   مشكلة 
ّ

لــكــل عــن حــلــول  البحث 
ــا الكثير مــن الــطــاقــة. لــذلــك، 

ّ
ــذا يــأخــذ مــن وهـ

 املشكلة، 
ّ

حني يتعب الدماغ من دون أن تحل
يؤدي هذا إلى مزيد من االضطراب والقلق 
ه مع اتخاذ 

ّ
والتشّوش. من جهة أخــرى، فإن

ــرار نـــاجـــح، يــكــافــئ الـــدمـــاغ مـــن خــالل  ــ أي قـ
فــي تهدئته،  نــاقــالت عصبية تساهم  إفـــراز 
ــة الــعــالــم  ــ ــــرى عــلــى رؤيـ وتــســاعــدنــا مــــرة أخـ
لــذلــك، مــن املفيد التعامل مع  بشكل أفــضــل. 

مشكلة واحدة في وقت واحد.
3 - تحّدث عّما يزعجك: ماذا يحدث؟ في حال 
عّبرت عن مشاعرك إذا كنت تواجه مشكلة 
ما، تعمل أجزاء مختلفة من الدماغ. والكالم 

 تــأثــيــرًا على 
ّ

يــجــعــل املــشــاعــر الــســلــبــيــة أقــــل
ل التحّدث عن مشاكلك 

ّ
صحتك. لذلك، يفض

ما عّبرت عنها، يساهم الدماغ 
ّ
الخاصة. وكل

في إنتاج السيروتونني، ويتمكن من العثور 
على بعض الجوانب اإليجابّية للمشكلة. 

ــان: مـــــــاذا يـــحـــدث؟  ــ ــــضـ ــتـ ــ ــمـــس واالحـ ــلـ الـ  - 4
االجتماعي  الــتــفــاعــل  الــبــشــر،  إلـــى  بالنسبة 
ــن الـــدعـــم  ــال املــخــتــلــفــة مــ ــ ــكـ ــ مـــهـــم حـــقـــًا. األشـ
الــجــســدي، خــصــوصــًا الــلــمــس واالحــتــضــان، 
يــمــكــن أن يــســّرع مــن تــعــافــي الــشــخــص بعد 
املرض. وفي حال لم يكن ذلك موجودًا، ُيدرك 
الـــدمـــاغ غــيــابــهــا كــمــا يــــدرك األلــــم الــجــســدي. 
ر على مزاجك ويـــؤّدي إلــى تفاقم 

ّ
وهــذا يؤث
االكتئاب.

ــم: مـــاذا 
ّ
ــرة أخــــرى تــعــل ــم، ومــ

ّ
ــم، وتــعــل

ّ
5 - تــعــل

 اكتساب 
ّ
فـــإن الــدمــاغ،  إلــى  يــحــدث؟ بالنسبة 

ــدة يــعــنــي الــتــكــيــف الــــدائــــم مع  ــديـ ــعـــارف جـ مـ
بيئة متغيرة. من خالل هذه العملية، دماغنا 
يــتــطــّور، وُيــفــرز هــرمــون الــســعــادة دوبــامــني. 
فإذا أردت أن تكون سعيدًا، ال تخشى تجربة 
أشياء جديدة وتغيير محيطك، وتعلم املزيد.
6 - مـــارس الــريــاضــة: مـــاذا يــحــدث؟ النشاط 
الــبــدنــي ُيــجــهــد الــجــســم. لــكــن حـــني ينتهي 
اإلنــدورفــني،  الجسم، ويفرز  اإلجــهــاد، يكافأ 
مــا يــؤدي إلــى تحسن املـــزاج. وهــذا ال يعني 
ـــه عليك املــشــاركــة فــي ســبــاقــات، بــل يمكن 

ّ
أن

العجائب. باملناسبة،  أن يفعل  للمشي فقط 
يــقــول عــدد مــن الــكــتــاب وامللحنني أن املشي 

جزء من العملية اإلبداعية.
)ربى أبو عمو(

الدماغ 
قد يجعلك 

سعيدًا

زهير هواري

الحديثة في  الجامعات  أولــى  الجامعة األميركية في بيروت من  إذا كانت 
ى عمرها اليوم 150 عامًا، فإّن الجامعات األميركية 

ّ
املنطقة العربية إذ يتخط

الحصر،  إمكانية  فــوق  راهنًا  باتت  املنطقة وعرضها  طــول  املنتشرة في 
بــالــدراســات  ارتبطت  قديمًا  العربي  العالم  فــي  الجامعات  نشأة  أّن  علمًا 
اإلسالمية سنية وشيعية أساسًا وفي األصل. وظهور الجامعة األميركية 
ترافق مع هجمة تبشيرية مسيحية كاثوليكية ) فرنسية وأملانية وإيطالية 
وفاتيكانية ونمساوية( وبروتستانتية )أميركية وبريطانية( وأرثوذكسية 
العثمانية  السلطنة  بعد ضعف  املنطقة،  على  دون شريك(  من  )روســيــة 
وهــزالــهــا إلــى الــحــّد الـــذي ُسميت معه كما هــو مــعــروف بـــ »رجـــل أوروبـــا 
 طرف سواء عمل تحت اسم جمعية تبشيرية أو بعثة 

ّ
املريض«. كان كل

كهنوتية مرسلة ومّمولة من ملك أو إمبراطور يحاول أن يقتطع له »حصة« 
من ناس املنطقة، والبديهي أن تتوجه نحو أبناء الطائفة في وقت لم تكن 

قد تبلورت فيه بعد الهويات الوطنية أو القومية.
اليوم، تبدو الصورة مشابهة بعض الشيء، فاملنطقة رّبما تعيش مرحلة 
قبل  املباشر  لالستعمار  مّهدت  والتي  إليها  أشرنا  التي  تلك  من  أقسى 
مع  متنّوعة  كانت  حينذاك  البعثات  لكّن  وبعدها.  األولــى  العاملية  الحرب 
رجحان فرنسي. اليوم، تختلف الصورة، إذ لدينا هيمنة أميركية طاغية 
على صعيد التعليم العالي، بخالف ما بدأته تلك البعثات سابقًا من شروع 
ثانويات  إنــشــاء  ثــّم  ثــانــيــًا،  وللصبيان   

ً
أوال للبنات  ــدارس  مـ تأسيس  فــي 

 إلى الجامعة. لكّن مصدر االختالف األهم بني هذه 
ً
وبعدها كليات وصوال

التبشيرية  البعثات  أّن األولــى - خصوصًا  املوجة واملوجات السابقة، هو 
كبار  كــان  حــني  فــي  ولغتها،  املنطقة  بــشــروط  تعاطت   - البروتستانتية 
سون ويتعاطون بها. وقد  مبشريها مستشرقني ويجيدون العربية ويدرِّ
س لعقود مديدة باللغة العربية، قبل أن تتحّول  ظلت الجامعة األميركية تدرِّ
إلى اإلنكليزية. واليوم، تذهب املنطقة نحو األمركة بشروط األمركة مجّردة 
من الحّد األدنى من شخصيتها القومية والحضارية واللغوية. لكّن بيت 
القصيد في مكان آخر. ففي غضون العقود املاضية نشأت مئات الجامعات 
الخاصة في املنطقة العربية وكان عدد كبير منها مجّرد فروع لجامعات 
أميركية عريقة اعتمدت مناهجها باإلضافة إلى نظمها اإلدارية بالكامل. 
وخدماتها  أسماءها  تقّدم  املتطّورة  الجامعات  تلك  أّن  أحــد  يتصورّن  ال 
األكاديمية مجانًا، بل هي بخالف ذلك تتقاضى مليارات الــدوالرات ثمنًا 
الــدول املضيفة من جهة والطالب من  املبالغ غالبًا ما تدفعها  لها. وهــذه 
ني هما: الــدول )كما في معظم 

َ
جهة أخــرى. وبذلك تتوّزع املبالغ بني فريق

دول الخليج العربي( واملتمّولون الذين قرروا اعتماد أسماء تلك الجامعات 
ومناهجها باعتبارها ضمانة جذب للطالب الى صفوفهم الدراسية. أّما 
 من تحّمل 

ً
لون أن يــدرس أبناؤهم تحت ناظريهم بــدال

ّ
الذين يفض األهــل 

تكاليف السفر واإلقامة واألقساط، فهم يكتشفون في معظم الحاالت أّن 
كلفة الدراسة في الخارج هي أقل منها في »جامعاتنا« األميركية.

)أستاذ جامعي(

»البضائع« األميركية

أكاديميا قضية

حذار من حّمامات 
الشمس الطويلة 

)جوزيف عيد/ 
فرانس برس(
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رواتب معظم الوافدين ضئيلة )حسن عمار/ فرانس برس(

في واحد من مشاغل المحميّة )العربي الجديد(



MEDIA
منوعات

20
فالشمجتمع

في انتظار تجديد اإلقامات
الجئو السويد

في شهر أغسطس/ آب الذي 
 بعد أيام قليلة، تبدأ 

ّ
يحل

في السويد إجراءات تجديد 
تصاريح الدفعة األولى للحاصلني على 
اإلقامات املؤقتة في البالد، وفقًا لقانون 

اللجوء الجديد الذي بدأ العمل به في 
العالم املاضي. 

ع مصلحة الهجرة السويدية أن 
ّ
وتتوق

يتقّدم أكثر من 13 ألفًا و500 شخص 
بطلبات لتجديد إقاماتهم.

 في 
ّ
وأوضحت مصلحة الهجرة أن

العشرين من أغسطس/ آب املقبل تنتهي 
صالحية اإلصدارات األولى لتصاريح 

اإلقامة املمنوحة بعد تطبيق القانون 
الجديد، بالتالي يتوّجب على من يرغب 

في تجديد إقامته التقّدم بطلب أمام 
املصلحة قبل انتهاء مّدة سريان مفعول 
إقامته املؤقتة. ومن املمكن تقييم طلبات 

التجديد وفقًا لعدد من القواعد واملعايير 
األساسية، من قبيل أن يكون صاحب 

الطلب في حاجة إلى حماية أو أن يكون قد 
حصل على عمل في السويد.

في السياق صّرحت نائبة رئيس قسم 
العمليات في مصلحة الهجرة السويدية، 

 املّدة التي 
ّ
فيرونيكا ليندستراند َكنت، بأن

سوف تستغرقها عملية تجديد اإلقامة 

 من 
ّ

ها وال شّك أقل
ّ
غير معلومة، غير أن

املهلة التي انتظرها طالبو اللجوء لكي 
يحصلوا على جواب بتصريح اإلقامة 

 »إجراءات 
ّ
في وقت سابق. وأشارت إلى أن

تجديد اإلقامة سوف تخضع إلى تقييم 
مختلف عن ذلك الذي ُعِمل به في قضية 

اللجوء األساسية«.
 مصلحة الهجرة 

ّ
تجدر اإلشارة إلى أن

السويدية لم تحصل على أّي موارد 
 
ّ
إضافية من الحكومة، األمر الذي يعني أن
طلبات التجديد سوف تضاف إلى مهام 

املحقيني الحالية.
)Getty ،الصور: األناضول(

دمج رياضي

يلهون معًا

أصبح لها منزل 

حان وقت 
االستراحة
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مصر: تشريعات إعالمية مرتقبة
القاهرة ـ العربي الجديد

تنتظر الــســاحــة اإلعــالمــّيــة املــصــرّيــة، خالل 
القوانني  مــن   

ً
حفنة املقبلة،  القليلة  األشــهــر 

التشريعي  التي تكمل اإلطــار  والتشريعات 
التضييق والــقــمــع، بحسب  مــزيــد مــن  نحو 

باحثني ومراقبني.
ــرر أن تـــنـــاقـــش هـــيـــئـــات اإلعــــــالم،  ــقــ ومـــــن املــ
الثالث  االنعقاد  دور  فــي  الــنــواب،  ومجلس 
فــي أكــتــوبــر/ تــشــريــن األول املــقــبــل، قــوانــني 
حــرّيــة تـــداول املــعــلــومــات، وقــانــون مواجهة 
»فــوضــى الــتــواصــل االجــتــمــاعــي«، وقــانــون 
 عـــن قــانــون 

ً
الـــجـــرائـــم اإللـــكـــتـــرونـــّيـــة، فـــضـــال

تنظيم الصحافة واإلعالم.
وكان املجلس األعلى لتنظيم اإلعالم، تقدم 
ــتــــداول املـــعـــلـــومـــات إلــى  ــانـــون لــ بـــمـــشـــروع قـ
مجلسي الــــوزراء والــنــواب املــصــريــني، على 
أن يــتــم االنـــتـــهـــاء مــنــه خــــالل شــهــر الــتــزامــًا 
الجماعة  بمتطلبات  والـــوفـــاء  بــالــدســتــور، 
اإلعالمّية والصحفّية، بحسب بيان رسمي 

صادر عن املجلس منذ أيام.
الــثــقــافــة واإلعــــــالم بمجلس  لــجــنــة   

ّ
أن كــمــا 

ــد أعـــلـــنـــت أنــهــا  الــــنــــواب املــــصــــري، كـــانـــت قــ
بصدد االنتهاء من قانون تنظيم الصحافة 
واإلعـــــــــالم. املـــحـــامـــيـــة الـــحـــقـــوقـــيـــة، بــمــرصــد 
»صحفيون ضد التعذيب«، آية حامد، رأت 
 التشريعات والقوانني املتبعة حالًيا في 

ّ
أن

مصر، تمارس قيوًدا على عمل الصحفيني 
واإلعــــالمــــيــــني، رغــــم أنـــهـــا مـــن املـــفـــتـــرض أن 
تــســاعــدهــم عــلــى مــمــارســة عــمــلــهــم بــحــريــة. 
وأضــافــت حــامــد: »الــبــدايــة كانت مــع قانون 
الــتــنــظــيــم املـــؤســـســـي لــلــصــحــافــة واإلعــــــالم، 
السلطة مــن فرض  الــذي تمكنت مــن خالله 
ــئــــات الـــصـــحـــافـــيـــة  ــيــ ــلــــى الــــهــ ــا عــ ــيـــطـــرتـــهـ سـ
ــــن خــــــالل اخـــتـــيـــار  ــة الـــــثـــــالث، مـ ــ ــيـ ــ ــــالمـ واإلعـ
املنطلق،  أعضائها ورؤســائــهــا«، ومــن هــذا 
ال تــتــوقــع املــحــامــيــة الــحــقــوقــيــة، أن يــبــادر 
الــنــظــام الــحــالــي بـــأي حــســن نــيــة فــي إعـــداد 

التشريعات الالحقة املرتقبة.
ــد الـــفـــتـــاح  ــبــ وكـــــــــان الــــرئــــيــــس املــــــصــــــري، عــ
ــــدر الـــثـــالثـــاء 11 أبـــريـــل/  الــســيــســي، قـــد أصـ
نــيــســان املـــاضـــي، ثــالثــة قـــــرارات جــمــهــوريــة 
 2017 لــعــام  و160  و159   158 ــام  أرقــ حملت 
املمثلة  الثالثة  اإلعالمية  الهيئات  بتشكيل 
فــــي املـــجـــلـــس األعــــلــــى لــتــنــظــيــم الــصــحــافــة 
واإلعــــــــالم، والــهــيــئــة الــوطــنــيــة لــلــصــحــافــة، 

والهيئة الوطنية لإلعالم.
وتولى الكاتب الصحفي ونقيب الصحفيني 
السابق، مكرم محمد أحمد، منصب رئيس 
املــجــلــس األعـــلـــى لــلــصــحــافــة واإلعــــــالم، كما 
تــولــى الــكــاتــب الصحفي كـــرم جــبــر، رئــاســة 
الــهــيــئــة الــوطــنــيــة لــلــصــحــافــة، فــيــمــا تــولــى 
حسني زين، رئاسة الهيئة الوطنية لإلعالم.

الـــتـــخـــوف مــــن تــشــكــيــل الـــهـــيـــئـــات الــــثــــالث، 
وصـــالحـــيـــاتـــهـــا، بــــدأ مـــبـــكـــرًا، بــاعــتــراضــات 
ُمعلنة ومسجلة ومنشورة من قبل مجلس 
نقابة الصحفيني السابق، واملجلس األعلى 
نهائيًا  به  العمل  إنهاء  تم  الــذي  للصحافة 

مع تشكيل املجلس األعلى للصحافة.
فــمــنــذ نــحــو أكــثــر مـــن عـــامـــني، عــكــفــت لجنة 
وطنية مــن أكــثــر مــن 50 عــضــًوا على إعــداد 
»القانون  اســم  عليه  أطلقوا  قانون  مشروع 
املــوحــد للصحافة واإلعـــــالم«، وهـــو قــانــون 
شـــامـــل لـــكـــافـــة الـــقـــوانـــني املــنــظــمــة لـــإلعـــالم 
والــصــحــافــة فـــي مــصــر، بــمــا فـــي ذلـــك مـــواد 
ــي قـــضـــايـــا الـــنـــشـــر،  ــ حـــبـــس الـــصـــحـــفـــيـــني فـ

وقسمته الحكومة لقانونني.
حينها؛ أصدرت نقابة الصحفيني املصرية، 
 هـــاجـــمـــت فـــيـــه الـــحـــكـــومـــة 

ً
بـــيـــانـــًا مـــفـــصـــال

اعتراضاتها  أوجـــه  فيه  ــدت 
ّ
والــبــرملــان، وفــن

على مشروع القانون.
ــقـــابـــة  ــنـ ــة بـ ــيــ ــعــ ــريــ ــتــــشــ ــة الــ ــنــ ــجــ ــلــ ــت الــ ــ ــ ــالـ ــ ــ وقـ
التنظيم  »مــشــروع  إن  املصرية  الصحفيني 
ا 

ً
املؤسسي للصحافة واإلعــالم؛ جاء مخالف

في كثير من نصوصه ملا تم التوافق عليه 
بني اللجنة الوطنية للتشريعات الصحفية 

والحكومة طوال شهور من التفاوض«.
 األمـــر لــم يــقــف عند 

ّ
وأوضـــحـــت الــلــجــنــة، أن

إلــى قانونني، وهــو ما  القانون  حــد تقسيم 

يثير الــعــديــد مــن املــخــاوف حـــول توجهات 
من وضعوا املــشــروع، بل تعدى ذلــك للنيل 
القائمة على  الرئيسّية  املشروع  من فلسفة 
واالســتــقــالل، وتحرير  واملــســؤولــّيــة  الحرّية 
الـــصـــحـــافـــة واإلعــــــــالم مــــن هــيــمــنــة الــســلــطــة 

ا لروح الدستور الحالي.
ً
التنفيذّية تنفيذ

الباب،  فتح  »املــشــروع  أن  اللجنة  وأضــافــت 
عــبــر مـــا تــمــت إضــافــتــه عــلــى نــصــوصــه من 
تـــعـــديـــالت، لــســيــطــرة الــســلــطــة الــتــنــفــيــذّيــة 
على اإلعــالم من خالل تعديل مــواد تشكيل 

ــالــــس الــــثــــالثــــة، بـــمـــا يـــجـــعـــل لــرئــيــس  ــجــ املــ
الــحــق فــي تعيني مــا يــقــرب من  الجمهورية 
ربـــع أعـــضـــاء املــجــلــس والــهــيــئــتــني، بــخــالف 
بقية ممثلي الحكومة والسلطة التنفيذية«. 
ــلـــومـــات، فــــرأى  ــعـ ــا عــــن قــــانــــون تـــــــداول املـ ــ أمـ
الــســابــق، يــحــيــى قــالش،  نــقــيــب الصحفيني 
 »الصحفيني في مصر تحولوا ملندوبي 

ّ
أن

ــــرهــــم بـــتـــرســـانـــة 
ّ
ــات، نـــتـــيـــجـــة تــــأث ــومــ ــلــ ــعــ املــ

القوانني أو منع تداول املعلومة«.
وأضــــــــاف قـــــــالش، فــــي كــلــمــتــه خـــــالل نــــدوة 

بعنوان »نحو قانون حرية تداول املعلومات 
مها املركز املصري لدراسات 

ّ
في مصر«، نظ

الصحفي   
ّ
أن أيــام،  منذ  العامة،  السياسات 

يعاني ليحصل على املعلومة وبعد نشرها 
 
ّ
أن إلى  ا 

ً
الفت بالكامل.  يتحمل مسؤوليتها 

وعلى  الصحافة  مهنة  رّواد  هــم  املــصــريــني 
الــرغــم مــن ذلــك فقد سبقتنا الـــدول األخــرى 

في حرّية تداول املعلومات. 
تــــــداول  ــــون  ــانـ ــ ــــروع قـ ــــشـ  مـ

ّ
قــــــالش إن وقـــــــال 

املــعــلــومــات لــيــس مـــن أولــــويــــات الــحــكــومــة، 
على الرغم من كونه قانونا ُمرتبطا بتنمية 

الدول وديمقراطيتها.
وأضـــاف أنــه بــنــاء على الــتــجــارب السابقة، 
 مشروع قانون حرية تــداول املعلومات 

ّ
فإن

يــتــحــّول ملــشــروع قــانــون حــجــب املــعــلــومــات. 
مــطــالــًبــا نــقــابــة الــصــحــفــيــني أو عــلــى األقـــل 
أن تتدخل في مناقشة  العمومية  الجمعية 
املـــشـــروع ووضـــعـــه، بــاعــتــبــار أنـــه »ال يمكن 

صدور مثل هذا القانون دون حوار«.
ــتــــواصــــل  ــــى الــ ــــوضــ ــــون »فــ ــانــ ــ ــأن قــ ــ ــــشـ أمـــــــا بـ
االجـــتـــمـــاعـــي«، فـــقـــال عــضــو مــجــلــس نــقــابــة 
الــصــحــفــيــني املـــصـــريـــني، وعـــضـــو املــجــلــس 
 
ّ
ــــالم، حــاتــم زكـــريـــا، إن األعـــلـــى لــتــنــظــيــم اإلعــ
املــجــلــس األعـــلـــى لــتــنــظــيــم اإلعـــــالم »ينتظر 
انــتــهــاء مــجــلــس الـــنـــواب مـــن وضـــع تشريع 
قـــــانـــــونـــــي ملـــــواجـــــهـــــة فـــــوضـــــى اســــتــــخــــدام 
السوشيال ميديا ووضع ضوابط واضحة، 
فـــضـــال عــــن الــــحــــد مــــن ســلــبــيــاتــهــا خــاصــة 

املنافية للتقاليد املصرية«.
واعــتــبــر زكـــريـــا، أن إعــــداد تــشــريــع قــانــونــي 
الــتــواصــل االجتماعي،  مــواقــع  أللــيــات عمل 
يعتبر من األولويات التي تحتاج إلى بلورة 

رؤية واضحة.
وفــي هــذا الــصــدد؛ قــال الصحفي والباحث 
العربي لحرية اإلعــالم، أحمد أبو  باملرصد 
 حالة إرهـــاب العاملني 

ّ
ــه »ال شــّك أن

ّ
زيــد، إن

العامة  الحريات  على  والتضييق  باإلعالم 
وتــقــلــيــص مــســاحــات الــتــغــطــيــة واملــعــالــجــة، 
التشريعات  الفلسفة الحاكمة في كافة  هي 
الــســالــفــة الــــصــــدور ســـــواء قـــانـــون مــقــاومــة 
اإلرهاب وقانون تنظيم الهيئات اإلعالمية 
الــلــذان صــدرا فــي غيبة أصــحــاب الــشــأن من 

الصحفيني واإلعالميني«.
وأضـــــاف أبــــو زيــــد »وبـــعـــيـــدًا عـــن الــكــيــانــات 
اإلعــالمــيــة والــتــشــريــعــات املــرتــقــبــة كــقــانــون 
تداول املعلومات وقانون تنظيم السوشال 
الصحافة  تنظيم  لقانون  باإلضافة  ميديا، 
واإلعالم، وقانون نقابة الصحفيني، والذي 
ــه عــلــي  يــمــتــنــع مــجــلــس الــــنــــواب عــــن عـــرضـ
الــيــوم، ما يشير إلى  إلــى  نقابة الصحفيني 
ــداره بـــعـــيـــدا عــــن أعـــني  ــ ــإصـ ــ ــه قــمــعــي بـ تـــوجـ
أصــحــاب الــشــأن ويــتــجــاهــل املــشــاريــع التي 
قدمها مجلسا يحيى قالش وضياء رشوان 
عــلــى مــا فيها مــن مــالحــظــات مــن الجمعية 

العمومية للصحفيني«.
ـــــــه بـــرصـــد 

ّ
ــبــــاحــــث والــــصــــحــــفــــي، أن وأكـــــــد الــ

عدة  هناك  فسيكون  التشريعية؛  السوابق 
العقوبات  فــي  »التوسع  أبــرزهــا  مالحظات 
واملنع والحجب وتضييق مساحات اإلبداع 
والتنوع في ظل حرص الدولة على تحويل 
عامة  عالقات  ملنظومة  اإلعالمية  املنظومة 
ــة لــلــرقــابــة  ــعــ ــة ال ســلــطــة رابــ ــدولـ ــلـ تـــابـــعـــه لـ

الشعبية كما نص الدستور«.
 عن »السعي إلخراج التنظيم النقابي 

ً
فضال

من معادلة الفعل ومنح صالحياته لهيئات 
الحكومة،  إشـــراف  تحت  رسميه  وكــيــانــات 
والـــســـعـــي لـــحـــصـــار اإلعـــــــالم الــشــعــبــي عــبــر 
ــتــــواصــــل فــي  ــتــــخــــدام مــــواقــــع الــ تـــجـــريـــم اســ
إطــــار ســيــاســة حــجــب املــعــلــومــات وتــوحــيــد 
مصادرها بما يتناسب مع املواثيق الدولية 
واملحلية لتداول املعلومة«، بحسب أبو زيد.
ا أبــو زيــد، أن 

ً
ومــن هــذا املنطلق، توقع أيض

ــدار قــانــون تــداول  »تتملص الــدولــة مــن إصـ
املعلومات أو أن تصدر تشريًعا قمعًيا يقيد 
تــــداول املــعــلــومــات أكــثــر مــمــا هــو عليه اآلن 
فــي ظــل اتــجــاه الــدولــة لحجب كافة وسائل 
ــتـــي تــعــتــمــد ســيــاســة  اإلعـــــــالم والــتــعــبــيــر الـ
تــعــدديــة أو عــلــى األقــــل ال تــعــمــد الــســيــاســة 

العامة للنظام«.

قالش: الصحافيون 
في مصر تحولوا 

لمندوبي المعلومات

الثالث  التضييق والقمع لحريّة اإلعالم والتعبير، مع موعد االنعقاد  ترتقب مصر خالل األشهر المقبلة مزيدًا من 
للبرلمان وهيئات اإلعالم لمناقشة قوانين المعلومات ومواقع التواصل والصحافة

الـــعـــام 2017 عـــــدًدا كــبــيــًرا من  الــنــصــف األول مـــن  شــهــد 
ا 

ً
االنتهاكات بلغت 463 انتهاكا، بمعدل حوالى 83 انتهاك

الــواحــد، وهــذا معدل كبير ألنــه يعني ببساطة  في الشهر 
وقوع أكثر من انتهاكني ونصف انتهاك يومًيا، أي ال يمر 
ــه الــصــحــافــة والــصــحــافــيــون،  يـــوم دون انــتــهــاك تــتــعــرض ل
بحسب التقرير الصادر عن املرصد العربي لحرية اإلعالم.

وجاء في التقرير، إن شهر يناير/كانون الثاني، جاء بأعلى 
ا، تاله شهر مارس/

ً
معدالت انتهاك وصلت إلى 118 انتهاك

ا، وتاله 
ً
ا، ثم شهر فبراير/شباط بـ77 انتهاك

ً
آذار بـ91 انتهاك

ا، ثم شهر يونيو/حزيران بـ58، 
ً
شهر مايو/أيار بـ66 انتهاك

ا، بحسب املرصد.
ً
وأخيرًا شهر إبريل/نيسان 53 انتهاك

وعــلــى صــعــيــد أنــــواع االنــتــهــاكــات، فــقــد أكـــد الــتــقــريــر، أن 
حـــاالت االعــتــقــال واالحــتــجــاز واإلخـــفـــاء الــقــســري بلغت 
20 حالة. أما أحكام الحبس التي تم تنفيذها فقد بلغت 
حالة.   33 السجون  انتهاكات  عــدد  بلغ  بينما  حـــاالت،   4
والبالغات 274 حالة، وهو  املحاكمات  عــدد  فيما وصــل 

الرقم األكبر في االنتهاكات. أما املنع من التغطية فقد بلغ 
69 حالة، واالعتداءات البدنية 44 حالة، بينما وصل عدد 
 4 العمل  من  والفصل  حالة،   14 والصحف  البرامج  منع 
حاالت، واملنع من الكتابة 7 حاالت، أما التشريعات املقيدة 
والحظر 5 حاالت وبلغت قيود السفر 3 حاالت. كما شهد 
النصف األول من 2017 أحداثا مميزة وكبيرة مثل حجب 
املواقع واالعتداء على وقفة على سلم نقابة الصحافيني 
لزمالء محتجني على اتفاقية تيران وصنافير، واعتقال 
عــدد منهم. كــذلــك واقــعــة منع صحافيني ســودانــيــني من 
دخـــول مصر وإعــادتــهــمــا مــن مــطــار الــقــاهــرة لــلــســودان، 
واتهام صحافيني باإلرهاب ومنعهم من السفر، واعتقال 
عدد منه. كما شهد النصف األول من العام 2017 أيضا 
ــم يؤثر  ــراج عــن عـــدد مــن الــصــحــافــيــني، إال أن هـــذا ل ــ اإلفـ
هو  كما  فظل  املحبوسني،  الصحافيني  أعـــداد  فــي  كثيرًا 
تقريبا طوال األشهر الستة بسبب االستمرار في حبس 

صحافيني جدد، وفقا للتقرير.

انتهاكات يوميّة

أخبار

)ابراهيم رمضان/األناضول(

األربعاء 26  يوليو/ تموز  2017 م  3 ذو القعدة 1438 هـ  ¶  العدد 1059  السنة الثالثة
Wednesday 26 July 2017

انتشر فيروس فدية جديد يُدعى 
»غوست كونترول«، عن طريق 

التخّفي عبر صور في تطبيقات 
»واتساب« و»بوكيمون غو« 

وغيرها. وحّذر خبراء، مستخدمي 
»أندرويد«، من برنامج الفدية الجديد، 
والذي يُسّجل فيديوهات ومكالمات 

المستخدمين سرًا.

وثّق »المركز السوري للحريات 
الصحفية« مقتل ثالثين من 

الصحافيين والمواطنين الصحافيين 
في سورية، خالل النصف األول من 
عام 2017 الحالي، باإلضافة إلى 132 

انتهاكًا بحق إعالميين سوريين خالل 6 
أشهر، أغلبها ارتكبتها قوات النظام 

السوري.

أضاف تطبيق »تيليغرام« للتراسل 
الفوري خاصيّة الصور ومقاطع 

الفيديو التي تختفي تلقائيًا ضمن 
المحادثات الخاّصة. وكي تعمل 

تلك الميزة، على المستخدمين تحديد 
توقيت للوسائط التي يرسلونها. 

وإن قام الُمرَسل إليه بالتقاط صورة، 
فسيعلم المرِسل بذلك.

أصيب مستخدمو مواقع التواصل 
االجتماعي بهلع، بعد انتشار أخباٍر 

تؤّكد تخلّي »مايكروسوفت« 
عن تطبيق »باينت« Paint الشهير 
في تحديثها المقبل. إال أّن شركة 

»مايكروسوفت« أّكدت فيها أّن 
»باينت هنا ليبقى« وهي ستُغيّر 

موقعه إلى متجر مايكروسوفت.



 معًا، 
ّ
السيتير: »عند رؤية األميرات جميعهن

أردنــــا أن يــمــّر املــشــاهــدون فــي لــحــظــة لطيفة 
 
ّ
بــالــفــعــل مـــع فــانــيــلــوب، الــتــي تــتــعــّرف إلــيــهــن
ــٌر كـــهـــذا ســيــكــســر  ــ كــشــخــصــيــات حــقــيــقــيــة. أمــ

القوالب«.
ــدة لــحــكــايــات  ــديــ ــادات عــ ــقــ ــتــ ــــت انــ ــهـ ــ ـ وقـــــد ُوجِّ
»أمــيــرات ديــزنــي«. بحسب وكــالــة »رويــتــرز«، 
 في 

ٌ
فـــإن أحـــد أســـبـــاب االنـــتـــقـــادات تــلــك كـــامـــن

النسائية  الشخصيات  ظهر 
ُ
»ت الحكايات  أن 

إلى  ومــحــتــاجــات  الحيلة،  قليالت  الرئيسية 
 من )ورطــاٍت ومصائب(، في 

ّ
رجــال إلنقاذهن

قــصــص كــــ »ســـنـــدريـــال« و»ســــنــــووايــــت«. لكن 
الحال تغّير في أفالم كـ »برايف« و»موانا«، إذ 
كسرت األميرات الصغيرات القواعد، وصنعن 

.»
ّ
مصيرهن بأنفسهن

في املشهد املذكور، تظهر األميرات سنووايت 
وجــاســمــن وتــيــانــا ورابـــونـــزل وآنـــا ومــوانــا، 
 يختبرن فانيلوب، 

ّ
 أيضًا، معًا، وهن

ّ
وغيرهن

لوس أنجليس ـ العربي الجديد

تظهر أميرات »ديزني« الشهيرات، 
أمــــــثــــــال ســـــنـــــووايـــــت وجــــاســــمــــن 
ــة،  ــ ــيـ ــ ــــاضـ ــــالبـــــس ريـ ــمـ ــ ومـــــــــوانـــــــــا، بـ
ويتحدثن عن نقاط ضعفهن، في مشهد من 
فيلم الرسوم املتحركة الجديد، »رالف يكسر 
 Ralph Breaks The( »به يا رالف اإلنترنت: خرِّ
ريتش  للثنائي   )2  Internet: Wreck-It Ralph
إنتاج »استديو والت  مــوور وفيل جونسنت، 
التجارية  عــروضــه  )تــبــدأ  للتحريك«  ديــزنــي 
الدولية في 21 نوفمبر/ تشرين الثاني 2018، 
توزيع »استديو والت ديزني«(. وذلك بعد 6 
أعوام على الجزء األول )2012( لريتش موور. 
حــول شخصيات  األول  الفيلم  أحـــداث  تـــدور 
ألـــعـــاب الــفــيــديــو، بــيــنــمــا فـــي الـــجـــزء الــجــديــد 
هـــذا، يــدخــل رالـــف )صـــوت جــون ســي. رايــلــي( 
وصــديــقــتــه فــانــيــلــوب فــــون شــويــتــز )صـــوت 
وينتهي  »إنــتــرنــت«،  عالم  سيلفرمان(  ســاره 
لـ »ديزني«،  إلكتروني  الحال بهما في موقع 

فتلتقي فانيلوب أولئك األميرات. 
ــال أحـــد مــســؤولــي االبــتــكــار فــي اســتــوديــو  وقـ
أنيميشن«، جون  ديــزنــي  و»والـــت  »بيكسار« 

من المقّرر أن تبث 
اعترافات مثيرة للجدل 

أدلت بها ديانا

لقاء مع أميرات 
»ديزني« كَسر المألوف 

وأراح الُمشاهدين

االكتشاف او العالج 
ال يزال بحاجة الى موافقة 

علمية مسبقة

2223
منوعات

ال. يسألنها  أو  أمــيــرة  كــانــت  إذا  مــا  لتحديد 
أن  أو  لـــالســـتـــعـــبـــاد،  ــًا،  ــقـ ــابـ سـ تــــعــــّرضــــت،  إن 
هناك مشاكل بينها وبن والدها. بعد ذلك، 
ى األميرات عن فساتينهن الشهيرة، 

ّ
ستتخل

ــيـــة، ويــتــحــّدثــن  كـــي يـــرتـــديـــن مـــالبـــس ريـــاضـ
عـــن تــحــّديــات »املـــثـــالـــيـــة«. تــظــهــر ســنــووايــت 
ــارة سميكة، وتــكــشــف جاسمن 

ّ
نــظ  

ً
واضــعــة

تربيتها  رغــم  القطط،  عن حساسيتها تجاه 
لــنــمــٍر فــي مــنــزلــهــا. أضــــاف تــقــريــر »رويـــتـــرز« 

ــر 2« )وهــو الــعــنــوان املــتــداول  أن »رالـــف املــدمِّ
ــــف( »جــــــــزٌء مــن  ــرالـ ــ ــلـــمـــغـــامـــرات الــــجــــديــــدة لـ لـ
ــزنــــي«،  ــتـــعـــراض األفــــــالم الـــجـــديـــدة لــــ »ديــ اسـ
مــة فــي اجــتــمــاع »دي 23«، الـــذي يجذب  ــقــدَّ

ُ
امل

عـــشـــاق »ديــــزنــــي« ونـــتـــاجـــاتـــهـــا، فـــي جــنــوب 
كاليفورنيا«. فقد شاهد هؤالء مقتطفات من 
أفـــالم »فـــــروزن«، الــجــزء الــثــانــي مــن حكايات 
امللكة إلسا واألميرة آنا، باإلضافة إلى الجزء 
الثاني من مغامرات أسرة األبطال الخارقن، 
استوحى  الذي  و»كوكو«،  »إنكريدابلز«،  في 
أحداثه من »يــوم املوتى« في املكسيك. هناك 
أيضًا الــجــزء الــرابــع مــن سلسلة أفــالم »تــوي 

ستوري« )قّصة لعبة(.
ــتـــرز«، نشرته  لــكــن، مــا لــم يــذكــره تــقــريــر »رويـ
معنية بصناعة  عـــديـــدة،  إلــكــتــرونــيــة  مــواقــع 
الــســيــنــمــا فــــي هــــولــــيــــوود. فــالــفــيــلــم الــجــديــد 
هــذا يجمع عــددًا من األمــيــرات الشهيرات في 
»ديزني«، باإلضافة إلى شخصيات معروفة 
فــي أفــالم »مــارفــل«. كما أن املعلومات أفــادت 
 
ّ
أصواتهن يمنحن  اللواتي  املمثالت  بأسماء 

ــا االجـــتـــمـــاع املـــذكـــور  لــتــلــك الــشــخــصــيــات. أمــ
فُيعتبر محطة أساسية في الطريق الطويلة 
 تعكس نتائجه حساسية 

ْ
للموعد املنتظر، إذ

نجزة 
ُ
ع، ومدى قدرة املشاهد امل

ّ
جمهور متوق

على إثارة اهتمامه وشغفه وحماسته.
الشخصيات  »ديزني«  أميرات  الئحة  وتضّم 
التالية: آرييل )جــودي بنسون(، التي ظهرت 
»الـــحـــوريـــة  فــــي  ــام 1989،  ــ عــ األولــــــــى  ــمـــرة  ــلـ لـ
كلمانتس؛  ورون  موسكر  لجون  الصغيرة« 
الــتــي  أوهـــــــــــارا(،  )بــــايــــج  جــمــيــلــة  أو   Belleو
قــّدمــهــا االســتــديــو عـــام 1991، لــلــمــرة األولـــى، 
فـــي »جــمــيــلــة والــــوحــــش« لــلــيــنــدا وولـــفـــرتـــن؛ 
وياسمينا )ليندا الركن(، إحدى الشخصيات 
األســاســيــة فــي »عــــالء الـــديـــن« )1992(، الــذي 
وتد  وموسكر  كلمانتس  تحقيقه  على  عمل 
ــو؛ وبـــوكـــاهـــونـــتـــاس  ــ ــيـ ــ ــيــــوت وتــــيــــّري روّسـ إلــ
ــدارد(، املــعــروفــة فــي الفيلم الحامل  ــ ِبـ )إيــريــن 
اسمها )Pocahontas(، الذي ابتكره غلن ِكيان، 
وأنجز الجزء األول منه مايك غابريال وإيريك 
غولدبرغ عام 1995، علمًا أن »بوكاهنونتاس 
 عام 1998، مع 

ٌ
2: رحلة إلى عالم جديد« ُمنجز

يري وبرادلي ريموند.
ّ
املخرجن توم إيل

 Mulan في ،)
ْ
هناك أيضًا موالن )مينغ ـ نا ِون

بــانــكــروفــت؛  وتـــونـــي  كـــــووك  لـــبـــاري   )1998(
بفضل  املعروفة  روز(،  نوني  )أنيكا  وتييانا 
 )2009(  The Princess And The Frog
ــزل )مـــانـــدي  ــ ــونـ ــ لــكــلــمــانــتــس ومـــوســـكـــر؛ ورابـ
 ،Tangled أفــالم فــي سلسلة  الظاهرة  مـــوور(، 
التي ابتكرها غلن ِكيان عام 2010 )آخر حلقة 
نـــجـــزت عـــام 2017(؛ ومــيــريــدا 

ُ
مــن الــســلــســلــة أ

ملــارك   )2012( Brave فــي مــاكــدونــالــد(،  )كيلي 
أندروز وبرندا شابمان؛ وامللكة إلسا )إيدينا 
 Frozen مانزل( واألميرة آنا )كريسنت ِبل( في
)2013(، الذي ابتكره وأخرجه الثنائي كريس 

باك وجينيفر لي.
ُموَوانا  النسائية، هي  الشخصيات  تلك  آخر 
)أوِلــــْيــــي كـــرافـــالـــو(، فـــي فــيــلــم يــحــمــل اســمــهــا 
)Moana(، أنجزه الثنائي كلمانتس وموسكر 
الشخصيات  آخر  لن تكون  لكنها  عام 2016. 
 3PO-C اآلتـــيـــة مـــن أفــــــالٍم أخــــــرى، ألن هـــنـــاك
واألمــيــرة ليا مــن »حـــرب الــنــجــوم«، السلسلة 
جــورج  أوجـــدهـــا  الــتــي  األشـــهـــر،  السينمائية 
بـــــدءًا مـــن عــــام 1977؛ وشــخــصــيــتــي  لـــوكـــاس 
ــامـــورا«، الخاّصتن  الــحــديــدي« و»غـ »الــرجــل 

بإنتاجات »مارفل«.
ــر 2« مستمٌر  وألن مــســار إنــتــاج »رالــــف املــدمِّ
و  2Dو  3D بتقنيات  )ســُيــعــرض  اآلن  لــغــايــة 

لم  حــولــه  املختلفة  املــعــلــومــات  فـــإن   ،)IMAX
تذكر القيمة املالية مليزانية إنتاجه. في حن 
كــانــت 165  الـــجـــزء األول  إنـــتـــاج  مــيــزانــيــة  أن 
ــه الــدولــيــة  ــ ــراداتـ ــ مــلــيــون دوالر أمـــيـــركـــي، وإيـ

بلغت نحو 472 مليون دوالر أميركي.

نور عويتي

ــد عــلــى »جــمــاهــيــرهــا« من  أطــلــت أســـمـــاء األســ
جـــديـــد، مـــن خــــالل مــشــاركــتــهــا بــبــطــولــة فيلم 
الذي   يكنى بطاقات شعبه«، 

ٌ
»ســوريــة.. وطــن

السوري  النظام  أيــام على قنوات  عــرض منذ 
اإلعالمية. وهو فيلم يرّوج فيه النظام ملنظمة 
أنشأتها  الــتــي  للتنمية«  الــســوريــة  ــة  ــانـ »األمـ
أســمــاء األســد منذ مــا يــقــارب 16 سنة، أي مع 
بداية عهد بشار األسد، وال تزال تشرف على 

إدارتها حتى اليوم.
وبــالــنــســبــة لــلــتــقــاريــر اإلعــالمــيــة الــتــي تظهر 
فيها أسماء األسد باعتبارها أفالمًا قصيرة، 
فهي تشترك فــي الــعــديــد مــن الــعــنــاصــر، فهي 
ــة خـــارجـــيـــة  ــامــ ــن لـــقـــطـــات عــ ــ ــدأ مـ ــبــ جـــمـــيـــعـــًا تــ
لتؤكد على »جمال سورية«، وتتداخل معها 
الذين  العادين  الناس  ملنازل  داخلية  لقطات 
يمارسون حياتهم اليوم، وتمرر بينها بعض 
اللقطات واملشاهد لجنود جيش النظام وعلم 
ــــراوي »الــرخــيــم«  ســـوريـــة، ويــرافــقــهــا صـــوت الـ
الذي يملي على املستمعن املواعظ الوطنية، 
وكأنه صوت الوطن، حتى يقطع هذه املشاهد 

عــن ذلـــك اآلن، أشــعــر بــالــطــريــقــة الــتــي كانت 
تــعــانــقــنــا بـــهـــا«. ويــضــيــف:« كــانــت والــدتــنــا 
طــفــلــة كـــامـــلـــة... وكـــانـــت تــمــتــلــك روح فكاهة 

عالية«.
كشف هـــاري، عــن قصة رائــعــة أبهرته، حن 
دعــــت والــــدتــــه، نــعــومــي كــامــبــل وكــريــســتــي 
تورلينغتون وسيندي كروفورد، إلى قصر 
كــنــســيــنــغــتــون، ملـــفـــاجـــأتـــه، فـــوقـــف مـــذهـــواًل 
الكالم. بعد أن كانت ملصقاتهم  عاجزًا عن 

ف جدران غرفته.
ّ
تغل

»التعامل مع موتها كان في غاية الصعوبة«، 
يــقــول هـــاري. واملـــّرة األولـــى الــتــي بكى فيها 
كانت يوم جنازتها، ورّبما مّرة واحدة أخرى 
بعد ذلك فقط، لذلك هناك الكثير من الحزن 

الذي ال يزال يحتاج إلخراجه من داخله.
ــر ويــــلــــيــــام، عــن  ــ ــيـ ــ ــّدث األمـ ــ ــحـ ــ ــن جـــهـــتـــه، تـ ــ مـ
ــــوم زفــــافــــه مــن  ــه فــــي يـ ــ ــ شــــعــــوره بـــتـــواجـــد أّم
دوقة كامبريدج، في وقت كانت عينا هاري 
ما تذّكر والدته، وفق ما أورد موقع 

ّ
تدمع كل

إكسبرس.
أرادت  والــدتــهــمــا   

ّ
أن هــــاري،  األمــيــر  يضيف 

ولــداهــا بحياة طبيعية، خارج  أن يستمتع 
ــانـــت تــتــســلــل  ــك كـ ــذلـ قـــصـــر كــنــســيــنــغــتــون، لـ
معهما إلى السينما وتقود السيارة معهما 
 والدته كانت 

ّ
ق أن

ّ
في املمرات الريفية. ويعل

لندن ـ العربي الجديد

أثارت مشاركة األميرين البريطانين ويليام 
وهاري، لذكرياتهما الشخصية في وثائقي، 
بمناسبة مرور 20 عامًا على وفاة والدتهما 
األميرة ديانا، مشاعر الحزن لدى املشاهدين 
الذين انهمرت دموعهم بعد عرض الوثائقي 

مساء اإلثنن.  
الـــذي حمل عنوان  الــوثــائــقــي  الفيلم  تــنــاول 
مع  األميرين  حياة  ات 

ّ
محط أجمل  »أّمــنــا«، 

والــدتــهــمــا، واســتــرجــعــا لــحــظــات لــذكــريــات 
حــمــيــمــة، عـــبـــر مـــشـــاهـــدة صـــورهـــمـــا مــعــهــا 
لتفارق  تكن  لــم  الــتــي  املشرقة  وابتسامتها 
ــيــــران،  مــحــّيــاهــا مــعــظــم األوقــــــــات. عـــّبـــر األمــ
بها،  ربطتهما  الــتــي  املتينة  عالقتهما  عــن 
ــات كــــانــــت بــالــنــســبــة  ــ ــهــ ــ ــ ــــوع مــــن األّم وأي نــ
لــهــمــا. مــا أّدى إلـــى تــجــاوب ســريــع مــن قبل 
الــذي المس  ر 

ّ
الوثائقي املؤث املشاهير على 

أحاسيسهم.
غّردت نعومي كامبل، »أفّكر باألمير ويليام 
ــن الـــداخـــل  واألمــــيــــر هـــــــاري. وأم جــمــيــلــة مــ
والـــخـــارج« فــي حــن أضــافــت فــيــرن كــوتــن:« 
مة ملشاهدتي هذا العرض 

ّ
أنا بالفعل محط

عن ديانا على الـ أي تي في... األمير ويليام 
ــدًا وشـــجـــاعـــان  ــ واألمــــيــــر هــــــاري بــلــيــغــان جـ
للحديث بــصــراحــة شـــديـــدة«. كــذلــك تــحــّدث 
بــيــرس مـــورغـــان عـــن مـــدى إعــجــابــه بــديــانــا 
وكــتــب:« لــم أقــابــل أبـــدأ امــــرأة أكــثــر شجاعة 

وعاطفية ومعقدة مثلها. أحببتها«.
أخــبــر األخـــوان خــالل الــوثــائــقــي، العديد من 
قتلت في حادث  التي  ديــانــا،  الحكايات عن 
ســيــر فـــي عــــام 1997. وقـــــال هـــــــاري:« كــانــت 
تضمني وتغمرني بشّدة. حتى حن أتحّدث 

ــاء األســــــد إلـــــى إحــــــدى الـــقـــاعـــات  ــمــ دخــــــول أســ
الفيلم  الكبيرة املمتلئة بالجماهير، ويتحول 

إلى محاضرة وخطاب.
وذلـــــك هـــو الـــحـــال فـــي الــفــيــلــم الـــجـــديـــد الـــذي 
يصّور في البداية الحياة اليومية للمتطوعن 
الفيلم  وينتقل  للتنمية«.  السورية  »األمانة  بـ
لــتــصــويــر مــمــارســاتــهــم املــهــنــيــة، ومــنــهــا دعــم 
األطــفــال ومــســاعــدة الــعــجــزة وتــأهــيــل النساء 

مهنيًا وتصوير رجال الجيش السوري! 
ويــرافــق هـــذه الــلــقــطــات صـــوت الــــراوي وهــو 
يقول: »نحن نؤمن بالشراكة االجتماعية مع 
املجتمع السوري، وبالعمل الدؤوب من أجل 
املــصــلــحــة الــعــامــة، لــنــكــون جــديــريــن بالثقة 
التي أسندت إلينا، مع حرصنا على رعاية 
ــة، وحـــمـــايـــة مــجــتــمــعــاتــهــا  ــوريـ الــثــقــافــة الـــسـ
بقيمنا  نـــؤمـــن  نــحــن  املــســتــقــبــل،  وفــــي  اآلن 
االجتماعية والــســلــوك اإليــجــابــي فــي كــل ما 
نــفــعــلــه، فــنــحــن مــــرآة الــســوريــن لــلــســوريــن، 
والنموذج املحتذى لدينا يشجع على روح 
ويــرد  الجماعي«.  والعمل  الفاعلة  املواطنة 
على صوت الوطن الرخيم، صوت امرأة من 
الــعــامــالت باملجتمع املــدنــي، وتــقــول: »نحن 
نــؤمــن بــأن لنا الفخر الكبير بــأن نــكــون في 
خــدمــة الــوطــن وأبــنــائــه، وهــدفــنــا األول هو 
أن نكون موضع ثقة املستفيدين والشركاء 
أثر إيجابي على  واملمولن، وذلــك بتحقيق 
حياة السورين«. لنستشف من هذا »الحوار 
ــــي« بــــن الــــوطــــن وأبــــنــــائــــه، بـــأن  ــــونـ األفـــــالطـ
األمــانــة الــســوريــة تبحث عــن تــمــويــل جديد 

ملشاريعها.
ــم يــخــرج الــخــطــاب الــــذي ألــقــتــه األســــد في  ولـ
مــحــاضــرتــهــا ملــوظــفــي ومــتــطــوعــي »األمـــانـــة 
فاألسد  السياق.  هــذا  عن  للتنمية«  السورية 

أن تسلط  ألقتها،  التي  الكلمة  حاولت خــالل 
الضوء على األموال املهدورة التي أضاعتها 
املــنــظــمــات اإلنــســانــيــة الـــتـــي تـــدعـــي الــحــيــاد، 
وحاولت أن تؤكد أن املنظمات التابعة للنظام 
الـــســـوري وعــائــلــة األســــد هــي الــتــي تستحق 
ــم والـــتـــمـــويـــل، فــهــي األنـــشـــط واألفـــضـــل  الـــدعـ
ببعض  تــفــوهــت  ــد  األســ أن  إال  األرض.  عــلــى 

ــتـــي مــــن شـــأنـــهـــا أن تــثــبــت بـــأن  ــبــــارات الـ الــــعــ
واملــوالــن  النظام  لجنود  منحازة  منظمتها 
له، حيث أقرت بأنها منحازة، رغم محاولتها 
باملنظمات  الخاصة  باملصطلحات  التالعب 
التعددية  »عــلــى جمالية  فــأكــدت  اإلنــســانــيــة، 
الـــطـــائـــفـــيـــة وأهـــمـــيـــتـــهـــا فــــي بـــنـــيـــان الــشــعــب 
السوري«.  وجدير بالذكر أن القنوات الداعمة 

في  الفيلم  أعــــادت صــيــاغــة  الــســوري  للنظام 
مــع سياساتها  أكــثــر  ليتناسب  نفسه  الــيــوم 
اإلعــــالمــــيــــة، فــاســتــغــنــت عــــن الـــلـــقـــطـــات الــتــي 
نشاطهم  يمارسون  املتطوعون  فيها  يظهر 
امليداني، وفي جلساتهم الخاصة بمنازلهم، 
للطبيعة  عــامــة  بلقطات  عنها  واستعاضت 

والشوارع السورية.

تــعــتــز بــلــحــظــات الــخــصــوصــيــة وكــونــهــا أّمــًا 
أكثر من كونها أميرة ويلز.

ــهــا تعيش معه 
ّ
ــا األمــيــر ويــلــيــام، فــقــال إن أّمـ

دائــمــًا، ألن األشــخــاص الــذيــن نفقدهم بهذه 
الطريقة يعيشون معنا على الدوام.

اهـــتـــّمـــت األمـــــيـــــرة ديـــــانـــــا، اثــــنــــاء حــيــاتــهــا، 
باملشردين واملصابن بمرض نقص املناعة، 
ــعـــدوى حــن  ــالـ ــًا مـــصـــابـــًا بـ ــابـ وصـــافـــحـــت شـ
بهم وتبتعد عنهم خوفًا 

ّ
كانت الناس تتجن

من التقاط الفيروس. ويواصل االمير هاري 
إرث والدته، برفع الوعي حول قضايا اإليدز 
والــتــشــّرد، لــيــس فــقــط فــي بريطانيا بــل في 

جميع أنحاء العالم.
ومن املقّرر أن تبث اعترافات مثيرة للجدل، 
أدلت بها األميرة ديانا، ألّول مّرة بعد قرار 
بصراحة،  مشاعرهما  عــن  التعبير  ابنيها 
وفق ما اورد موقع الديلي تلغراف. ولم تكن 
لكن  للعامة،  للبث  أبــدًا  األشرطة مخّصصة 
ــيـــرة كــانــت مـــوضـــوع مــعــارك  مــنــذ وفــــاة األمـ

هامات بخيانة كبيرة.
ّ
قانونية طويلة وات

التسجيالت  الغاية مــن   
ّ
أن الــّرغــم مــن  وعلى 

 األميرة، 
ّ
كانت لتحسن خطابها العام، إال أن

تشارلز  باألمير  عالقتها  عن  فيها  تحّدثت 
وحياتها الجنسية وعالقته بكاميال باركر 
بــولــز، حــن كــان زواجــهــا يمّر بــأزمــة. وفيها 
تصف يوم زواجها بأسوأ يوم في حياتها 
وتــتــحــّدث عـــن مــعــركــتــهــا لــالرتــقــاء لتعيش 

حياة أميرة خرافية كما يراها العامة.
تّم  التي  اللقطات  مــن  بيعت مقتطفات  وقــد 
تسجيلها على مراحل في قصر كنسينغتون 
بن عام 1992 و 1993، لشبكة »أن بي سي« 
ت في أميركا كجزء من فيلم 

ّ
األميركية، وبث

وثائقي مكّون من جزئن في عام 2004.

أسماء األسد... ممثلة في فيلم سوري جديداألميرة ديانا في عيون ولديها
شاركت أسماء األسد 

في بطولة فيلم »سورية.. 
وطٌن يكنى بطاقات 
شعبه«، الذي عرض 
على قنوات النظام 

السوري اإلعالمية

لندن ـ العربي الجديد

ها خسرت معركتها 
ّ
اعتقدت دينيك فيرغسون، أن

مع مرض السرطان، بعد خمس سنوات من العالج 
املتكّرر الفاشل، ودمار اآلثار الجانبية لصحتها. 

تّم تشخيص دينيك، بإصابتها بسرطان الدم في 
عـــام 2007، وخــضــعــت لــثــالث جـــوالت مــن الــعــالج 
 عن زراعــة أربع خاليا جذعية. 

ً
الكيميائي، فضال

كما أورد موقع الديلي ميل.
»لقد تناولت جميع أنــواع العقاقير السامة التي 
تركت آثارًا جانبية مرعبة« تقول دينيك، وتكمل 
»ذات مّرة، فقدت ذاكرتي، ملّدة ثالثة أّيام، وفي عام 
الفقري، حتى  فقرتان من عمودي  انهارت   ،2008
عجزت عن املشي. قاموا بحقن نوع من الخرسانة 

فيه للحفاظ عليه«. 
 كـــل تــلــك الـــعـــالجـــات فــشــلــت بــســبــب قـــّوة 

ّ
بــيــد أن

املــــرض، واســتــنــفــدت جميع الــخــيــارات، ولـــم يعد 
هــنــاك شـــيء آخـــر تــقــوم بـــه. بـــدأت ديــنــيــك، عالجًا 
جديدًا بعيدًا عن التكنولوجيا واملخدرات باهظة 
ا. 

ّ
الثمن. كان عالجا يتواجد في مطابخ الكثير من

استخدمت هذا العالج على مدى خمس سنوات، 
صت الخاليا السرطانية وباتت ال تذكر. 

ّ
حتى تقل

الكركم،  الكركمن، وهو عنصر رئيسي من  شّكل 
حالة استثنائية في عالج دينييك، ما دفع املجلة 
الــطــبــيــة الــبــريــطــانــيــة الــــبــــارزة، إلـــى كــتــابــة تقرير 
على صفحاتها، يشرح كيف ساهم هذا العنصر 

الطبيعي في تحجيم مــرض السرطان. وفــي هذا 
الشأن، يقول جيمي كافيناه، بروفيسور أمراض 
الــــدم فـــي مــســتــشــفــى بـــارتـــس فـــي لـــنـــدن، واملــؤلــف 
مــراجــعــة، مرضها، ال  التقرير: »عند  فــي  املــشــارك 
يوجد تفسير بديل، الستعادتها عافيتها، سوى 

مشاهدة استجابة السرطان للكركمن«. 
ال تزال دينيك، تأخذ 8 غرامات من الكركمن يوميًا، 
فـــي شــكــل أقــــــراص، أي مـــا يـــعـــادل حـــوالـــي ملعقة 
 الكركم 

ّ
صغيرة من الكركمن كمسحوق نقي، ألن

الكركمن،  مــن  باملئة   2 على  يحتوي  املطبخ،  فــي 
ومن املستحيل تناول ما يكفي من توابل الكاري 

للحصول على نفس الجرعة من الكركمن. 
العالج على  عــامــًا(، على هــذا  تعّرفت دينيك )67 
ه لم يكن لديها شيء لتخسره. 

ّ
اإلنترنت، وتقول، إن

ـــ 5,500  ــص بــريــطــانــيــا، مـــا يـــقـــارب مـــن الــ
ّ

وتــشــخ
الـــدم، كــل عــام.  شخص بمرض املايلوما ســرطــان 
البيضاء  الــدم  ويحدث ذلك عندما تتكاثر خاليا 
الجسم  ويتوقف  عليه،  السيطرة  يمكن  ال  بشكل 

عن إفراز املواد املضادة الطبيعية الالزمة ملكافحة 
املــــرض. مــا يــــؤدي إلـــى تــلــف الــعــظــام وألــــم شديد 

وتلف عصبي وإرهاق. 
ــــرض ال  ــذا املـ ــّورون هــ ومــعــظــم الـــنـــاس الـــذيـــن يــــطــ
يعيشون أكثر من خمس سنوات، بيد أن دينيك، 
البعض  يــســاعــد  أن  يمكن  الــكــركــمــن   

ّ
أن مقتنعة 

الــطــب ال يمكن   
ّ
أن فــي  لــكــن تكمن املشكلة  مــنــهــم، 

ــه يستخدم على نطاق 
ّ
أن يوصي به. وتضيف أن

ــع فــــي الـــطـــب الـــشـــرقـــي، وُدرســــــــت تــأثــيــراتــه  ــ واســ
ــادة لـــاللـــتـــهـــابـــات، لـــكـــن يــنــبــغــي اخـــتـــبـــاره  ــ ــــضـ املـ
ــــع قــبــل وصـــفـــه لــلــمــرضــى. هــذه  عــلــى نـــطـــاق واسـ
ــف املــاليــن، وال تمكن اســتــعــادة 

ّ
االخــتــبــارات تــكــل

هذه املبالغ من مبيعات مرّكب طبيعي، ال يمتلك 
براءة اختراع. 

بــــدورهــــا، تـــقـــول جـــولـــي رايـــــــان، مــتــخــّصــصــة في 
الـــســـرطـــان فـــي مــركــز جــامــعــة روتــشــســتــر الــطــبــي 
ــلـــى تــأثــيــر   هــــنــــاك أدلـــــــة جــــيــــدة عـ

ّ
نــــيــــويــــورك، إن

 
ّ
الــكــركــمــن عــلــى الــنــشــاط الــبــيــولــوجــي. وتــبــّن أن

الفوائد، ترتبط بأمراض  للكركمن مجموعة من 
ــعـــدوى واالكــتــئــاب والـــخـــرف. ووجـــدت  الــقــلــب والـ
ة على فعاليته في األمراض 

ّ
مراجعة أميركية، أدل

الجلدية، مثل حب الشباب والصدفية.
كذلك، نشرت مجلة الغذاء الطبي، في عام 2016، 
أدلة علمية على عالج التهاب املفاصل عن طريق 
 الباحثن دعوا إلى دراســات أكبر 

ّ
الكركم. بيد أن

وأكثر صرامة لتأكيد هذا األمر. 

مغامرة جديدة داخل اإلنترنت مع رالف وفانيلوب

)Getty( الفيلم تجاهل البشر وركز على الطبيعة

الكركم الطبيعي 
يشفي من السرطان 
في بعض الحاالت 
)Getty(

)Getty(

)Getty( كيلي ماكدونالد

التي تلتقي أميرات االستديو  مغامرة جديدة يُنتجها »ديزني«، مع رالف وصديقته فانيلوب، 
المعروفات في أفالٍم تُعتبر األهم في صناعة التحريك السينمائّي

أميرات »ديزني«

توابل الكاري تعالج السرطان

فنون وكوكتيل
سينما

صحة

رصدعلى الشاشة

منذ أكتوبر/ تشرين األّول 
2012، بدأ ريتش موور 

العمل مع ديزني على 
ر  تنفيذ »رالف المدمِّ

2«، انطالقًا من أصوات 
الممثلين والممثالت، والتي 
تحتاج إليها مغامرة رالف 

وفانيلوب. لكن االتفاق مع 
جون سي رايلي )الصورة( 

وساره سيلفرمان لم يحتج 
إلى وقٍت طويل، علمًا أن 

التعاون مع آخرين جاء 
الحقًا. من ناحية أخرى، كان 

متوّقعًا إطالق عروضه 
التجارية في 9 مارس/ آذار 
2018، لكن ظروفًا إنتاجية 
فرضت تأجيل ذلك إلى 21 
نوفمبر/ تشرين الثاني 2018.

اختيارات 
ومواعيد
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وتــصــّورات  رؤى  فــي  املجتمع  اخــتــزال  عبثًا 
ة. 

ّ
قاصرة ومختل

لم يكن ثمة في الواقعة شــيء يدعو للعجب 
حينها، أو هكذا بدا لي األمــر، لكن ال مناص 
ــن االعـــــتـــــراف اآلن أنـــهـــا تـــبـــدو أســـطـــوريـــة  مــ
فــي حــال حــدثــت أو ُســـردت الــيــوم، فما الــذي 
 تــتــحــول إلــى 

ً
جــعــل أكـــثـــر أمــــورنــــا اعـــتـــيـــاديـــة

حيلة إلى 
ُ
-اعــتــيــاديــة، امل

َّ
هــذه الــدرجــة مــن الــا

ــؤال رّبـــمـــا يــحــتــاج إلــى  ــ خـــيـــال األســــطــــرة.. سـ
العوامل  بجانب  ونفسية  اجتماعية  أبحاث 

والقراءات السياسية للحالة القائمة. 

مجرد واقعة ولكن
ذات ليلة بـــاردة، تــدهــورت صحة جـــّدي نور 
الدين )عم الوالد( في بيتنا األسمراوي، إثر 
إجرائه لعملية »البورستاتا«.. هكذا افترست 
مضاعفات العملية جسده السبعيني الهرم، 
وبدا أنه ُيحتضر فجأة دون أن يسعفه القدر 
ليمسح جــســده بــالــزيــت املــقــدس، وهــو الــذي 

عاش كاثوليكيًا ملتزمًا!
هــرع والـــدي نــحــوه، مــّد رجليه اآلخــذتــن في 
الــراقــد  الصليب  يــديــه على  ثــم ضــم  التجّمد، 
فوق صدره، أغمض عينيه، وتناول املصحف 
وجلس بجواره يقرأ سورة يس على روحه، 

نَهك.
ُ
التي كادت أن تفارق الجسد امل

مــن خيال  درامــيــة  نهاية  تلك لحظة  تكن  لــم 
ــاب الــطــوبــاويــن، بــقــدر مــا كــانــت بــدايــة 

ّ
الــكــت

حقيقية لحياة سأعيشها الحقًا قابضًا على 
الــلــحــظــة، أن تــكــون ابــنــًا لــهــذه الــقــيــم، يعني 
ــا، أن تــقــضــي الـــعـــمـــر قـــابـــضـــًا عــلــى  ــ اللحظة ومــا استحدث من بــشــكــل مـ جمر املسافة بن 

القيم.. أن تقف أمام عواصف تهدر بحممها، 
 على 

ّ
وأصوات تعوي كذئاب جائعة، لتنقض

ختلف 
ُ
ما تبقى من مساحات التعاطي مع امل

 بقيت راسخة في مجتمع 
ٌ

دينًا واعتقادًا.. ُمثل
ظــل يــعــّد الــديــن شــأنــًا شــديــد الــخــصــوصــيــة، 
ـــ 18 من  ــادة الــ ــ ــزواًل عــنــد مــــقــــررات املــ ــ لــيــس نــ
اإلعان العاملي لحقوق اإلنسان، وال تماشيًا 
بعد  استحدثت  التي  الوضعية  القوانن  مع 
الــتــي أزهــقــت األرواح، بل  الــعــاملــيــة  الـــحـــروب 
 ناموسًا 

َ
الُعرف لقواعد مجتمع يعّد  امتثااًل 

املــشــتــرك، فــي إطــار من  مقدّسًا يكفل العيش 
االحترام لخصوصية كل فرد فيه، وال سيما 
الـــذي يبقى  الــديــنــي  فــي مــا يتعلق بمعتقده 

خيارًا شخصيًا.

صراع داخلي خفي
لـــم تــكــن تــلــك الــواقــعــة وحـــدهـــا الــتــي صــاغــت 
تــفــكــيــري فـــي ذلــــك الـــوقـــت املــبــكــر مـــن الــعــمــر، 
أطــل على  ما 

ّ
كل تــراود ذهني  ت 

ّ
فاألسئلة ظل

بيتنا ضيف جديد من مناطق »السنحيت« 
ع ســاكــنــوه 

ّ
ــتــــوز ــتـــريـــا يــ )إقـــلـــيـــم فـــي قــلــب إريـ

بـــن اإلســـــام واملــســيــحــيــة(. أنـــــاٌس مختلفو 
ــا بــــن فـــتـــرة وأخــــــرى،  ــنــ ــزورونــ الـــســـحـــنـــات يــ
محّملن بالهدايا وما جادت به مزارعهم من 
ثــمــرات، وقــبــل ذلــك وبــعــده، محّملن بالحب 

محمود أبو بكر

ما أنــوي الكتابة حوله ليس مجّرد 
ــول واقـــــعـــــة تـــاريـــخـــيـــة  ــ ــ شــــــهــــــادة، حـ
محاولة  هــو  بــل  فحسب،  عايشتها 
إلعــــادة اكــتــشــاف الــقــيــم املــؤســســة للمجتمع 
اإلريـــتـــري. أو مــحــاولــة إلحــيــاء »قــيــم« كــادت 
أن تــنــدثــر بــفــعــل عـــوامـــل الــتــعــريــة الــثــقــافــيــة، 
والتجريد ذي الطابع الهوياتي الذي تفرضه 
املـــنـــظـــومـــة الـــحـــاكـــمـــة فــــي أســــمــــرا، وأذرعــــهــــا 
اإلعامية، وال سيما على منصات التواصل 
ــائـــط االتـــصـــال الــحــديــثــة،  االجــتــمــاعــي، ووسـ
ومــا نتج عنها مــن ســيــادة  خــطــابــات شــاذة 
ــة. فـــي ظــنــي أن إعــــــادة تــلــمــس الــقــيــم  ــارئــ وطــ
وبعثها، قد يساهم في مرحلة ما، في عملية 
نحو  النازعة  املستحدثة،  الخطابات  دحض 
تحاول  التي  البائسة،  واالستقطابات  الغلو 

شوقي بن حسن

املــــســــيــــح، مـــيـــكـــيـــافـــيـــلـــلـــي، نــــــيــــــرون، شـــــارل 
قيصر،  يوليوس  لكسمبورغ،  روزا  ديغول، 
ــيـــون، فـــيـــكـــتـــور هــيــغــو؛  ــلـ ــابـ مــوســيــلــيــنــي، نـ
يصعب أن نجمع هذه الشخصيات في إطار 
مكاني أو زماني واحد، أو ضمن تيار فكري 
أو ســيــاســي، غــيــر أن لــهــا رغـــم ذلـــك قاسما 
رئيسية  شخصيات  جميعًا  إنها  مشتركا؛ 
ظــهــرت فـــي املــــدّونــــة الــضــخــمــة الــتــي تــركــهــا 
املؤّرخ الفرنسي ماكس غالو )1932 – 2017( 

الذي رحل عن عاملنا األسبوع املاضي. 
الشخصيات  تناول  في  الكبير  التنّوع  هــذا 
الــتــاريــخــيــة يصبح مــعــقــواًل حــن نــعــرف أن 
ــالـــو نـــشـــر مـــنـــذ بــــدايــــة نـــشـــاطـــه الــتــألــيــفــي  غـ
بمعّدل ما بن ثاثة وأربعة كتب في السنة. 
غير أن ذلــك ليس هــو األمــر الوحيد الافت 
ــال كــتــابــة  ــكــ ــا أيـــضـــًا تـــنـــويـــعـــه فــــي أشــ ــمــ وإنــ

الرصينة  األكــاديــمــيــة  الكتابة  مــن  الــتــاريــخ؛ 
الثانية«  العاملية  »الحرب  كما في خماسية 
فــرانــكــو«، إلى  و»تــاريــخ إسبانيا فــي عصر 
 
ً
الــكــتــابــة الــتــخــيــيــلــيــة حــيــث كــتــب 27 عــمــا
 كـــمـــا فــي 

ً
ــا مــســلــســا روائــــيــــًا ظـــهـــر أشـــهـــرهـ

»الرومان« )خمسة أجزاء( أو »أزرق، أبيض، 
أحمر« )ثاثة أجزاء(. 

غير أن السرد، سواء التوثيقي أو التخييلي، 
لم يكن الشكل التعبيري الوحيد لـ غالو، فقد 
تــأّمــاٍت حوله، في أشكال  أو  التاريخ،  كتب 
كما   )essai( املـــحـــاولـــة«  »نــمــط  مــثــل  أخــــرى 
فــي »املـــافـــيـــا.. أســـطـــورة وحــقــائــق« أو »حــب 
فرنسا مفّسرًا إلــى ابــنــي«، وكــذلــك فــي شكل 
حوارات كما في عمله »تواريخ خاصة« )مع 
بــول فــرانــســوا بــاولــي(، ونشر كتابن تحت 
»الــخــوف  هما  سياسي«  »تخييل  تصنيف 
لـــ 1989« )نــشــره فــي 1966( و»حــرب  الكبير 

العصابات في غولف سيتي« )1991(.
ــارئ غـــالـــو هـــو قـــدراتـــه  ــ  فـــي ذهــــن قـ

ّ
مـــا يـــظـــل

الــبــيــوغــرافــيــة. إنــه ال ينتزع اهــتــمــام الــقــارئ 
ــــال الـــبـــحـــث فــــي أســـــــرار الــشــخــصــيــة  مــــن خـ
املدروسة أو الذهاب في تأويات لتفاصيل 

أصل الحكاية 
اإلريترية

مدّونة ضخمة 
تركها المؤرّخ الفرنسي 

الذي رحل األسبوع 
الماضي عن 85 عامًا، 

تطّل منها مئات 
الشخصيات التاريخية 

وسيرته الذاتية

ما الذي جعل أكثر 
أمورنا اعتياديًة تتحول 

إلى هذه الدرجة من 
الَلّا-اعتيادية، الُمحيلة 

إلى خيال األسطرة؟ سؤال 
ربّما يحتاج إلى أبحاث 

وقراءات كثيرة

تحّول »األوائُل« إلى آباٍء 
للحداثة العربية على 

أساس أن »المتأخرين« ال 
بّد أن تكون حداثتهم 
سليلة ذلك »المحدث« 

بزمنه ومستوياته 
المعرفية وغاياته

ماكس غالو أشكال متعّددة لإلحاطة بما حدث

الماضي.. الحاضر من منهما يضيء اآلخر؟

ضد عوامل التعرية الثقافية

ضم جّدي يده على 
الصليب فيما جلس ابنه 

يقرأ سورة يس

لم يفكر في أي شخصية 
غير أوروبية موضوعًا 
ألحد مؤلفاته الكثيرة

سادة الماضي قدمناهم 
كأوائل ووقفنا خلفهم 

بوصفنا أواخر

رعاع إلكترونيون 
يقودون المجتمع نحو 

هاوية سحيقة مواطن  التجارب  تظهر  فيما  ــة  ّ وردي التنظيرات  تكون  العادة  في 
القصور والخلل. هذه المقولة تبدو مقلوبة حين نتحّدث عن تعايش 
أن  التجارب  أثبتت  فقد  األديـــان، 
المعتقدات  ــاب  ــح أص تــعــايــش 
إلى  الهند  من  ممكن  المختلفة 
والــشــام،  بمصر  مـــرورًا  المغرب، 
الــتــي تـــدرّس  الــتــنــظــيــرات  غــيــر أن 
السياسية  العلوم  جامعات  في 
والجيوبوليتيكية كانت دائمًا تعتبر 
األديان  التي تحتك فيها  المناطق 
فرضت  األخــيــر،  في  ــار.  ن خطوط 

التنظيرات رأيها على التجارب.

صراع تنظيرات وتجارب

2425
ثقافة

شهادة

رحيل

إطاللة

فعاليات

وروابـــــط  الــقــربــى وأثـــقـــال الــحــنــن، فــــذاك عــٌم 
وذاك جد، وذاك قريب. 

بــنــســب مــتــفــاوتــة، أو شــبــه متطابقة  أقـــربـــاء 
أن يشرع  دون  ودينًا،  اعتقادًا  غرباء  جينيًا، 
ــّرد نــقــاش  ــك مـــســـاحـــة لـــاخـــتـــاف أو ملــــجــ ــ ذلـ
 شخصيًا حسب ما 

ّ
عــرضــي، حــول أمــر يــظــل

درجت عليه أعراف األسرة. 
ثمة أصدقاء وجيران ظلوا يطوون أسئلتهم 
وحينًا يطلقونها مدوية، »كيف يصبح ذلك 
العم أو الجد مسيحيًا؟!«؛ أسئلة لم أكن أملك 
كانت جــزءًا  لكنها صدقًا  إجــابــة شافية،  لها 
من صراع داخلي خفي، يؤّرقني حينًا فأنوي 

حياتها اليومية، بل يغوص فيها من خال 
الــــذي عــاشــت فيه.  إضــــاءة شــديــدة للعصر 
لم  املــلــوك«  البيوغرافيا مع صاحب »روايـــة 
تكن أبــدًا قصة/ تاريخ الفرد، بل هي دائمًا 
تتحّدث عن العالم برّمته. وقد يصّح القول 
التاريخية  بالشخصيات  غــالــو  تــمــّرس  إن 
بات يظهرها وكأنها ذات بنية موّحدة على 
اخــتــاف أزمــنــتــهــا وأمــزجــتــهــا ومــصــائــرهــا، 
ــغـــول  إذ ســـيـــجـــد الـــــقـــــارئ تـــشـــابـــهـــًا بــــن ديـ
وســبــارتــاكــوس لــم يــفــّكــر فــيــه رغـــم معرفته 

بالشخصّيتن.
لم ينس كاتب البيوغرافيات الكثيرة نفسه، 
فقد خّصص كتابًا بعنوان »النسيان حيلة 
الــتــي  الــذاتــيــة  لــســيــرتــه  الــشــيــطــان« )2012( 
 منكبًا فقط 

ً
القارئ بأنه لم يكن رجــا تذّكر 

التاريخ بل أيضًا له مساهماته  على كتابة 
في صناعته من خال ما خاضه من معارك 
في السياسة والفكر وأيضًا مسايرة الحياة 
اليومية، مع األسرة وفي العمل، ككل الناس.
 لسؤال: 

ً
لكن أي قــارئ لـ غالو سيظل حاما

ما سّر هذا النهم الكبير للكتابة؟ لم ُيطرح 
السؤال بشكل مباشر على املؤّرخ الفرنسي، 
أنــه قــال في إحــدى كتاباته الصحافية  غير 
)شكل آخر من أشكال كتابة التاريخ( »لدّي 
هاجس الزمن« مشيرًا إلى بحثه الدائم عن 
والنسيان.  التسويف  على  االنتصار  نشوة 
ــيــــرة نـــســـيـــهـــا املـــــــــؤّرخ  ــثــ ــيــــر أن أشـــــيـــــاء كــ غــ
أنه لم يفّكر في جعل  ها 

ّ
أقل الفرنسي، ليس 

أوروبــيــة موضوعًا ألحد  أي شخصية غير 
مؤلفاته الكثيرة!

لسبٍب  لكن  ص، 
ّ
املخل أو  املرشد  دور  تقّمص 

قدم على تلك الخطوة في أية لحظة.
ُ
ما، لم أ

ليلة الستدراك الدرس 
كأن القدر كان عطوفًا في تلك الليلة، حيث لم 
ُيفتقد البدر، ولم تفقد الشمس طريقها نحو 
الفجر، كان صباحًا للتعافي، ولعودة الروح.. 
حيث بــدا الــجــّد فــرحــًا وهــو يــداعــب الصليب 
العالق فوق صدره، الفرح كان معاداًل للحياة، 
التي نهلتها في  الـــدروس  للكثير من  وكذلك 
تلك اللحظة الفارقة. )دعني أعود إلى »بامبي« 
ال أريــد أن أمــوت هنا بعيدًا عن داري(، هكذا 
قـــال نـــور الــديــن، وهـــو يحلم بــالــزيــت املــقــدس 
وابتهاالت القساوسة، والنعش املحمول على 
أكــتــاف فــلــذات كــبــده املــتــفــرقــن بــن ديــانــتــن، 
ــثــل الــتــي سوف 

ُ
حيث لــم يــلــّوث داره بعد بــامل

ــــري،  ــتـ ــ تـــســـتـــحـــدث الحــــقــــًا فــــي املـــجـــتـــمـــع اإلريـ
للدرجة التي تصبح فيها مجّرد صورة توثق 
إلــى »قضية  بــن »شيخ وقسيس«  ملصافحة 
رأي عام« تسيل الكثير من الحبر على مواقع 
التعريف  هو  وهــذا  اإللكتروني«،  »االنفصام 
ما  إلــى  تحّولت  التي  املــواقــع  لتلك  الصحيح 
يشبه قاعًا محصنة لرعاع يقودون املجتمع 
نحو هــاويــة سحيقة، ال تقل ضــررًا عــن حيل 

النظام وسدنته األوفياء. 
)صحافي إريتري مقيم في القاهرة(

تصويب

خوسي سارّيا

أنــــــــا فــــــي انــــــتــــــظــــــارك: تــــلــــك هــي 
إستراتيجّيتي.

ي أحيانًا
ّ
ألن

 سبيل
َ
نِت عابَرة

ُ
ال أدري إن ك

أم باقية إلى جانبي.
في انتظاِرِك أصبر
صبًرا ال ُمتناِهًيا،

َصْبَر ِتمساح غاص في املاء
ب فريسته.

ّ
يترق

ا،
ً
أنا في انتظاِرِك، صامت

بال عجل، بال إفراط،
حظة،

ّ
بال ُدواِر الل

ولكن بعناد وإصرار وثبات.
 وَصباًحا،

ً
ْيال

َ
أنا في انتظاِرِك ل

أثناء تحضير اإلفطار
وطيلة يوم العمل،

ة املترو وفي الحافلة،
ّ
بمحط

ــان بائع  ــ ـ
ّ
ــبــرى ودك

ُ
بــاملــغــارات الــك

الّسمك،
ــب دوري فــي الــبــنــك أو 

ّ
وأنـــا أتــرق

أمني.
ّ
فرع الت

ـــوارع 
ّ

ــاِرِك فـــي الـــش ــظـ ــتـ ــا فـــي انـ أنــ
والّساحات الّصغيرة،

وعلى الجسور،
ما أتمشى أو أتشّمس،

ّ
كل

بقاعة الّسينما أو املسرح،
أو مالعب كرة القدم.

نُت
ُ
أنا في انتظارِك َوِحيًدا ك

 جمع من األصدقاء.
َ
أو ِرفقة

أنــا في انــتــظــاِرِك بال ُدمـــوع، دون 
حزن أو عتاب.

أنـــا فــي انـــتـــظـــاِرِك بــاقــتــنــاع، وفــي 
سكون،

ي،
ّ
دريجي من

ّ
ْرِبِك الت

ُ
ِرًحا ِبق

َ
ف

ّوِك املتصاعد،
ُ
بجواِرِك وُدن

ك تحتاجني إلى الوقت،
ّ
ًما بأن

ْ
ِعل

والوقُت هو أكبر حلفائي
في هذه اإلستراتيجّية

ُت
ْ
تي َبَدا

ّ
ال

َبِك.
ْ
ل
َ
أقتِحُم بها ق

)شاعر من مواليد مالقة عام 
1966. ترجمة عن اإلسبانية: 
محّمد نجيب بن جميع(

نهم الكتابة حيلة المؤرخ

أوائل ومتأخرون

يختتم اليوم في مجمع »األفينور« في الكويت معرض أختام من جزيرة فيلكا 
في  اكتُشفت  التي  الدلمونية  األختام  من  مجموعة  أيام  ثالثة  خالل  قّدم  الذي 
يمثّل  المعرض  و2010.   1958 عامي  بين  فيلكا  جزيرة  أرض  على  أثرية  مواقع 
استعادة لحضارة دلمون التي عرفتها منطقة الخليج في األلف الثالث قبل الميالد.

يتواصل في »قاعة الحسينية« في »المتحف األركيولوجي« في سوسة معرض 
األثرية  الباحثة  مسيرة  ويستعيد  الجاري  الشهر  من   19 في  انطلق  الذي  فاطمة 
يقّدم  معرض  الماضي.  الشهر  رحلت  التي  )الصورة(  البكوش  فاطمة  التونسية 
في  الفسيفساء  لمجموعات  التوثيق  في  العلمية  مقاالتها  من  مجموعة 

منطقة الساحل التونسية.

الخطوط  ومصّممة  )الصورة(  ميلو  توماس  الهولندي  اللغويات  عالم  يُلقي 
بيروت  في  النمر«  »دار  في  العربي  الخط  تحرير  بعنوان  محاضرة  سومرز  ميريام 
تحرير  هو  المقصود  أن  المحاضرة  ملصق  يكشف  الغد.  مساء  من  السابعة 
التكنولوجية من  الهيمنة  اإلنترنت من سطوة  العربية ومستهلكها على  التقنية 

خالل بحث إمكانيات تطوير استخدام أشكال طباعية رقمية متالئمة مع العربية.

مغرب القرن العشرين: انطباعات وذكريات المستكشفين اإليطاليين، معرض 
يتواصل في صالة »المكتبة الوطنية« في الرباط حتى نهاية الشهر الجاري، ويقّدم 
إيطاليين  وجيولوجيين  وجغرافيين  لمصّورين  وفوتوغرافية  أرشيفية  مواد 
القرن  من  العشرينيات  نهاية  وحتى  عشر  التاسع  القرن  نهاية  من  بدءًا  التقطت 

الماضي.

محمد األسعد

في بداية التحديث العربي، منذ منتصف 
القرن التاسع عشر تحديدًا، اعتقد بعض 
الـــراغـــبـــن فـــي الــتــحــديــث والــتــجــديــد، أن 
ــاء الـــقـــديـــم يـــوفـــر لـــإنـــســـان الــعــربــي  ــيـ إحـ
قــاعــدة أســاســيــة يــطــّور منها »حــداثــتــه« 
فــي شــتــى الـــشـــؤون الــفــكــريــة، ولـــم يتخذ 
مــن مبتكرات القديم املــاديــة أســاســًا، ألن 
لــيــس هـــنـــاك مـــن عـــاقـــل يــعــتــقــد بــجــدوى 
إحــيــاء  أو  باملنجنيق  الــجــيــوش  تسليح 
قــوافــل الــتــوابــل والــحــريــر، أو حفر اآلبــار 
فــي الــصــحــراء، أو إحــيــاء مهنة الــوراقــن 
وتــربــيــة الــحــمــام الـــزاجـــل. ومـــع ذلـــك بــدا 
ذلك  ُيسّمون حتى  كانوا  من  تقديس  أن 
الــزمــن، وفــي بعض زوايـــا الــزمــن الــراهــن 
أيــضــًا، بـــاألوائـــل، واملــتــقــّدمــن، امــتــّد إلــى 
ــعــــور بـــمـــا يــشــبــه  ــكـــر والــــشــ ــفـ مــــجــــاالت الـ
ــة الـــحـــمـــام الــــزاجــــل،  ــيـ ــى تـــربـ ــ الـــــعـــــودة إلــ
والرمح،  والسيف  املنجنيق،  واستخدام 
ــل، فــــي هـــــذه املـــجـــاالت  ــوافــ ــقــ وتـــســـيـــيـــر الــ

الفكرية والفنية واألدبية. 
« إلــــى آبــــــاٍء لــلــحــداثــة 

ُ
ــّول »األوائــــــــــل وتــــحــ

»أصيلة«  تكون  أن  لها  أريــد  إذا  العربية 
كما زعموا، على أساس أن »املتأخرين«، 
أي نحن سكان الحاضر، ال بد أن تكون 
ــك »املـــحـــدث« بزمنه  حــداثــتــنــا ســلــيــلــة ذلـ
وطرائقه،  وغاياته  املعرفية  ومستوياته 

بل وطرائفه أيضًا.  
وملاذا؟ ألن هناك مطلق حداثة، وبإمكان 
كـــــاتـــــب »مـــــتـــــأخـــــر« يــــعــــيــــش فــــــي الــــقــــرن 
بــن شاعر  نــســبــًا  يكتشف  أن  الــعــشــريــن 
فرنسي مثل بودلير وشاعر عباسي مثل 
أبــو تــمــام، وقــل مثل ذلــك عــن شخصيات 
أخـــرى تعايشت فــي أذهــــان بــعــض دعــاة 
ــلــــى رغـــــــم اخــــتــــاف  ــة الـــــعـــــرب عــ ــ ــداثـ ــ ــحـ ــ الـ
أزمنتها وأمكنتها. بل وبإمكان أي قبيلة 
مـــعـــزولـــة أن تـــتـــحـــدث عــــن »حـــداثـــتـــهـــا«، 
وتلتمس شيئًا من مامحها »األصيلة« 
فــي العصر الــحــجــري، مــا دامـــت صناعة 
تعتبر حداثة  فــأس حجرية  واســتــخــدام 
ــا حــجــريــة  ــايـ مــــقــــارنــــة بـــاســـتـــخـــدام شـــظـ
ــــذه الــقــبــيــلــة  ــة، ويـــمـــكـــن أن تـــقـــف هـ ــاديــ عــ
ــقــــرن الــــحــــادي والــعــشــريــن  فــــي مــطــلــع الــ
بتقنيتها  املــعــاصــرة  الــحــضــارة  وتفاخر 
»الحداثية« تلك، بل وحقها في أن تكون 
متقدمة، في الطليعة دائمًا، في التصّور 

والفعل.  
لــم ينحسر تمامًا،  الفكر  مــن  النحو  هــذا 
بـــــل نــــجــــده يــــعــــود بـــــن فــــتــــرة وأخــــــــرى، 

أبــــوة أو بـــنـــوة، بــمــا ســبــقــهــا مـــن شـــروط 
ــاثــــل حــالــيــًا  ــابــــرة. املــنــطــقــي واملــ أزمـــنـــة غــ
قيام قطيعة معرفية، وخاصة في وسط 
يعتبر املــاضــي »مــتــقــدمــًا« و»الــحــاضــر« 
مــتــخــلــفــًا، مـــع كـــل أشـــكـــال تـــرويـــج تــربــيــة 
الــزاجــل وصــنــاعــة املنجنيق في  الــحــمــام 

عالم الفكر. وهذا هو أساس كل حداثة. 
معرفية.  قطيعة  تعني  الراهنة  الحداثة 
 ،

ً
هـــي حـــداثـــة املــتــقــدمــن واألوائــــــــل فــعــا

ــكـــان الـــحـــاضـــر، وشـــروطـــهـــا مــخــتــلــفــة  سـ
الجاحظ وتذّمر أبي  عن شــروط طرائف 
ج. 

ّ
ــان الـــتـــوحـــيـــدي وخــــيــــاالت الــــحــــا ــيـ حـ

أفقها أوسع، مفتوح على نهضات علمية 
مختلفة  وعــاملــه  لإنسان  ورؤى  وفكرية 
جـــذريـــًا. هـــي ســلــيــلــة جــغــرافــيــة إنــســانــيــة 
فيهما  تــمــازجــت  مختلفة،  وطبيعية  بــل 

فيها  وألقت  واألمكنة،  واللغات  األعـــراق 
الثورات  وشتى  الحديثة  الفيزياء  ثــورة 
الــفــلــســفــيــة، أضـــــواًء عــلــى جــغــرافــيــة كــون 

إنساني وطبيعي مجهول. 
حــداثــة األزمــنــة الــراهــنــة تــمــاثــل الــثــورة، 
وكــل ثــورة مــن هــذا القبيل، ســواء كانت 
ــيــــة أو الــفــنــيــة أو  فـــي الــجــمــالــيــات األدبــ
ــات الـــعـــلـــمـــيـــة، تــقــتــضــي حــتــمــًا  ــريـ ــظـ ــنـ الـ
إعادة النظر في ما ورثناه عمن يسّمون 
»األوائــل«، وإعــادة تنظيم سياق الزمان 
واملـــكـــان مـــجـــددًا. مــن يــلــقــي الــضــوء هنا 
ويــنــيــر الــعــقــل اإلنــســانــي هــو الــحــاضــر، 
التقليد.  وليس املاضي كما جرى عليه 
بــتــشــبــيــه بــســيــط؛ لـــو تــخــيــلــنــا املــاضــي 
وسألنا  منارتن،  شكل  على  والحاضر 
ــرى،  ــوءًا عــلــى األخــ مـــن مــنــهــمــا تــلــقــي ضــ
لــهــدانــا الــحــس الــبــســيــط إلـــى أن مــنــارة 
الحاضر الحي هي التي تضيء املاضي 
وليس العكس. من منارة املاضي ال تصل 
إلــيــنــا إال ومـــضـــات شــبــيــهــة بــومــضــات 
نــجــوم انــطــفــأت مــنــذ زمــــن ســحــيــق، وال 
ــذه الــومــضــات إال أن عــلــيــنــا أن  تــؤكــد هـ
نطلق أضواء منارتنا في اتجاه املاضي 

واملستقبل على حد سواء.

ويــعــيــد الــتــنــاشــز إلــــى الـــحـــيـــاة، ويــشــقــق 
جغرافية وجودنا املعنوي واملادي. حن 
ــوّد مــعــرفــة أصـــول الــتــقــانــات املــعــاصــرة  نـ
ــفـــكـــر الــعــلــمــي  ــــى الـ وتــعــلــيــمــهــا نـــلـــجـــأ إلــ
املــعــاصــر، ولكن حــن نــود معرفة أصــول 
والــخــروج  وأوهــامــنــا،  الفكرية  باتنا 

ّ
تقل

مــن كــهــف أفـــاطـــون الـــذي ال نـــرى العالم 
ــل نــــرى أشـــبـــاحـــه، نلجأ  عــلــى جــــدرانــــه بـ
إلــــى جـــمـــهـــرٍة مـــن ســـــادة أقــبــيــة املــاضــي 
خلفهم  ووقفنا  كــأوائــل،  قدمناهم  الذين 

بوصفنا أواخر!
ــر لـــم يــعــد يــحــتــمــل مــغــالــطــة مـــن هــذا  األمــ
ــة الــتــي  ــــوع، وتــــنــــاشــــزًا، ألن الــــحــــداثــ ــنـ ــ الـ
ضربت وال تزال تضرب جدران الكهوف 
ــــن،  ــطـ ــ ــــش والـ ــقـ ــ الــــحــــجــــريــــة، وأكــــــــــــواخ الـ
ــع األطــــــنــــــاب واألوتــــــــــــــاد، وحـــتـــى  ــلـ ــتـ ــقـ وتـ
بزمن  محددة  العمياء،  الخلندات  أنفاق 
ومستويات معرفية وطموحات وصلها 

اإلنسان على سلم »تقّدمه«. 
بهذا املعنى ليس ثمة مقياس إال مقياس 
ــلــــحــــداثــــة، بــكــل  الــــحــــضــــارة املــــعــــاصــــرة لــ
وليس  واإليــجــابــيــة.  السلبية  جــوانــبــهــا 
ــفــــرض، مــنــطــقــيــًا، أن تــكــون  ــا يــ هـــنـــاك مــ
شــــروط الــزمــن الـــراهـــن ذات صــلــة نسب، 
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من أسمرا )هرميس(

عمل لـ عمر باي، تونس

في انتظارِك

غالو في 2012 )جون فان هاسيلت(
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التغافل 
تركيز تربوي أم راحة بال؟

تسنيم الريدي

األســالــيــب  مــن  بالتغافل  الــتــربــيــة 
الـــتـــربـــويـــة الـــتـــي أظـــهـــرت حــديــثــًا 
على  السيطرة  فــي  كبيرة  فعالية 
ل من 

ّ
قل

ُ
ت بــدورهــا  سلوكيات األطــفــال والتي 

ثقتهم  تضعف  والــتــي  ألبنائهم  انتقاداتهم 
بـــأنـــفـــســـهـــم، فــيــتــجــنــبــون مـــجـــالـــســـة آبــائــهــم 
والــتــحــدث إلــيــهــم، ويــصــابــون بــالــعــزوف عن 
تــجــربــة الـــجـــديـــد مــخــافــة الــفــشــل واالنـــتـــقـــاد 

فيفضلون املنطقة اآلمنة.
ــلــــوب  ــذا األســ ــ ــتـــمـــد بـــعـــض اآلبــــــــاء هــ ــد اعـ ــ وقــ
»يعتمد  آالء:  تقول  خبراتهم  ومــن  التربوي 
الــتــغــافــل عــلــى مــبــدأ أن األطـــفـــال يــحــتــاجــون 
أنتبه  فأنا كنت ال  لهم،  انتباه والديهم  إلــى 
للقيام  دفعه  مما  الجيدة،  ابني  لسلوكيات 
بسلوكيات سيئة، وتأكد لديه أن ذلك أسرع 
طريق لجذب انتباهي، حتى لو كان مرتبطًا 
ــم ســلــوكــيــاتــه  ــ ــع دعــ ــ ــقـــاب بــــعــــدهــــا! ومــ ــعـ ــالـ بـ
الـــجـــيـــدة، أصــبــح الــتــغــافــل هـــو تــأكــيــد لـــه أن 
تــصــرفــاتــه املــزعــجــة ال تــجــذب انــتــبــاهــي، مع 
مـــراعـــاة تــجــاهــل الــســلــوك ال تــجــاهــل الطفل 
ذاته، ويحتاج ذلك إلى الصبر من الوالدين«.

إنــمــا فاطمة واجــهــت صــعــوبــات فــي البداية 
ــــدت صــعــوبــة فـــي تجاهل  حــيــث تـــقـــول: »وجـ
املــزعــجــة، وكــنــت أغضب  ســلــوكــيــات أوالدي 
وأمــي  أبــي  أن  السبب  أن  واكتشفت  سريعًا، 
ربـــونـــي عــلــى الــكــثــيــر مـــن الــتــوبــيــخ والــنــقــد، 

وأصبحت انتهج نفس املنهج دون وعي«.
: »اعــتــمــدت 

ً
ــائـــال ويــخــتــلــف مــعــهــم مــحــمــود قـ

زوجتي هذا األسلوب فوجدتها تريح بالها 
ــاء، وتـــدهـــور  ــ ــنـ ــ مــــن مــتــابــعــة ســـلـــوكـــيـــات األبـ

حالهم«.

جلب االهتمام بالعقاب
الطب  أســتــاذ  الهندي  د. حاتم  إلــى  توجهنا 
يتحدث  والـــذي  فهد  املــلــك  بجامعة  النفسي 
: »الــتــغــافــل يــؤكــد لــلــطــفــل أن الــســلــوك 

ً
ــال ــائـ قـ

والثناء  الــوالــديــن،  اهــتــمــام  يجلب  ال  السيئ 
السلوك  تجاهل  بعد  الحسن  الــســلــوك  على 
السيئ يساعد على تعزيز الرغبة في انتهاج 
يحد  فالتغافل  الطفل،  لــدى  الجيد  السلوك 
مـــن ســلــوكــيــات الــطــفــل املـــزعـــجـــة، وبــالــثــنــاء 
تـــؤكـــد لــــه الـــســـلـــوكـــيـــات الـــتـــي تـــرغـــب فــــي أن 
 عن تلك املزعجة، وعندما يشعر 

ً
تكون بديال

الطفل بحزمك، وعدم ترددك في التعامل مع 
الوقت  ذات  فــي  ويشعر  السيئة،  سلوكياته 
بــاحــتــرامــك وتقبلك لــه كــابــن، فــإنــه يتحمس 
لــتــغــيــيــر ســلــوكــه إلــــى مـــا يــســعــدك ويــجــلــب 

الثناء عليه.
أن تبعد  أولها  الــشــروط  له بعض  والتغافل 
وجـــهـــك وجــــســــدك عــــن طــفــلــك أثــــنــــاء قــيــامــه 
إخفاء مشاعر غضبك  مع  السيئ،  بالسلوك 
أنـــك تــركــز فيما  واســتــيــائــك عــنــه، وأن يفهم 
ُيظهر سلوكًا حسنًا  أن  تنتظر  لكنك  يفعل، 
لتثني عــلــيــه، مــع اســتــخــدام الــتــجــاهــل - من 
قــبــل جــمــيــع مــن حـــولـــه-  فــي كــل مـــره يصدر 
السلوك السيئ، مع ضرورة االلتزام بالصبر 
 يشعر 

ً
والهدوء ، وهذا بالتأكيد ينتج طفال

بـــأمـــان فــتــطــمــئــن نــفــســه بــعــدمــا شــعــر بــُحــبِّ 

ُه في 
َّ
األبوين وحكمتهم، فأصبح يمارس َحق

الخطأ والتعلم من أخطائه. 
: »األبـــوان 

ً
وعــن فــكــرة التغافل يضيف قــائــال

يأكل  الطفل وهــو  الثناء على  فــي  يفكران  ال 
األرض،  عــلــى  يــســقــطــه  أن  مـــن دون  طــعــامــه 
أو وهـــو يــرتــب غــرفــتــه وألــعــابــه، لــكــن إن هو 
تــرك غرفته فوضى،  أو  الطعام،  أسقط طبق 
إلــى  الــعــقــاب جــاهــزًا، فعندما تنتبه  فــيــكــون 
انتباهك  مــن  أكــثــر  السيئة  طفلك  سلوكيات 
تــدرب  بذلك  فإنك  الحسنة،  السلوكيات  إلــى 
من  كشكل  العقاب  لنيل  السعي  على  الطفل 
ــداًل مـــن الــســعــي  ــ أشـــكـــال لــفــت الــنــظــر إلـــيـــه، بـ
لنيل الثواب الذي ال يلفت نظرك واهتمامك، 
فكلما نال طفلك انتباهًا إيجابيًا قل سعيه 
نحو نيل العقاب بالسلوك السيئ، وبالتالي 
تكون  وأن  الطفل  على  الثناء  اعتماد  يجب 
ما  أقصى  نستخرج  فبالثناء  يومية،  عــادة 
فينمو  الجيدة،  الطفل  سلوكيات  مــن  يمكن 
بالنفس،  والثقة  والتقبل  باألمان  إحساسه 
ويتحسن التواصل بني أعضاء األسرة، وأن 
تثني على سلوك الطفل وليس الطفل نفسه، 
فتقول: »غرفتك املرتبة رائعة » وليس »أنت 

طفل رائع غرفتك مرتبة«؟ 

التغافل سقاية الثقة والحب
الــحــب والثقة  الــتــغــافــل بتنمية  وعـــن عــالقــة 
تضيف املستشارة التربوية رضوى البدوي 
قــائــلــة : »هـــذا األســلــوب الــتــربــوي قــائــم على 
تـــغـــافـــل الـــســـلـــوك الـــســـيـــئ إلـــــى أن يــخــتــفــي، 
ــلـــوك الـــحـــســـن الــبــديــل  ــسـ ــز عـــلـــى الـ ــيـ ــركـ ــتـ والـ
ودعـــمـــه وتـــعـــزيـــزه حــتــى يــثــبــت عــنــد الــطــفــل 

ويصبح عادة.
بمالبسه،  أنفه  يمسح  طفل  لديها  أم  فمثال 

تــتــغــافــل عـــن الـــســـلـــوك الــلــحــظــي، وال تــقــول 
ــنــــدمــــا تـــصـــاب  ــعـــل كــــــــذا، بـــــل تــــقــــول عــ ــفـ ال تـ
بــاألنــفــلــونــزا ذكــرنــي أن أشــتــري لــك مناديل 
صغيرة تحتفظ بها في جيبك، فكثرة طلب 
عدم القيام بسلوك معني هو لألسف تحفيز 
ملخ الطفل على القيام به فعليًا، لذلك فعندما 
يــتــصــرف الــطــفــل تــصــرفــًا ســيــئــًا، تــلــفــت األم 
 
ً
بديال املطلوب  الصحيح  بالتصرف  النظر 

عما يفعله.
والتربية بالتغافل ليست أسلوبًا حديثًا كما 
يعتقد بعضهم، فهو أسلوب تربوي متأصل 
مــنــذ الـــقـــدم وهــــو يـــقـــوم عــلــى فـــكـــرة تحسني 
سلوك الطفل من خالل ذكر السلوك الحسن، 
والــتــغــافــل عـــن الــســلــوك الــســيــئ الــــذي يــقــوم 
بــه الطفل، فعندما قيل: »يــا غــالم ســّم بالله 
وكل بيمينك وكل مما يليك« فهذا توضيح 
بسيط للسلوك الحسن املرغوب، وتغافل عن 
السلوك السيئ الــذي قــام به هــذا الغالم فلم 
نعرف حتى كيف كان هذا الغالم يأكل، فلم 
تذكر أي فعل »نهي« إنما فعل أمر إيجابي 
في ثالث جمل بسيطة واضحة تشرح آداب 

الطعام.
ــــن األمـــــهـــــات أن الـــســـن  ــــظ الـــكـــثـــيـــر مـ ــــالحـ وتـ
الصغير فــي حــدود األربـــع ســنــوات أو حتى 
ــلــــوك الــــســــيــــئ، بــل  ــلـــى الــــســ ــر عـ ــــد يـــصـ أقــــــل قـ

ويتعمد أن يأتي أمام والدته ويقوم به، وفي 
هــذا املوقف يجب أن تسأل األم نفسها ملاذا 
ــاء ويــأتــي  ــ طــفــلــي مــصــر أن يــحــضــر كــــوب املـ
أمامي ويسكبه على األرض، بل وتسرع األم 
ألن تــقــول ابــنــي عــنــيــد، وهــــذا خــطــأ فالطفل 
لوالدته  يقول  الصغير حتى  عقله  استخدم 
أنــا هنا، سألفت نظرك ألنــك ال تهتمني بي، 
فهو بحاجة ألن تلعب معه، فهذا إنــذار لها 
بأن الطفل ينقصه احتياج معني، وهنا فاألم 
تتغافل عن التصرف السيئ، لكن ال تتجاهل 
الطفل وتفكر فيما يحتاجه وغالبًا ما يكون 

الحاجة إلى اللعب.
وأثبتت الدراسات التربوية أن ثلثي التربية 
ــكـــن هــنــاك  ــكــــون فــــي الـــتـــغـــافـــل، لـ ــة تــ ــالـ ــعـ ــفـ الـ
ســلــوكــيــات ال نــتــغــافــل عــنــهــا كــالــســلــوكــيــات 
بالكبريت  كاللعب  الطفل  بأمن  تتعلق  التي 
أو الــلــعــب فـــي وســــط الـــطـــريـــق، وكــــل ســلــوك 
وكل  والسرقة،  كاملخدرات  القوانني  يخالف 

شيء محرم دينًا.
وخـــالل الــتــربــيــة بــالــتــغــافــل يــجــب أن يعتمد 
الوالدان على تصديق الطفل حتى يغرسوا 
فيه الثقة، فعندما يقول لك الطفل لقد أنهيت 
أن يحلف،  األم  منه  فــال تطلب  كــلــه،  طعامي 
حتى لو كانت تعلم أنه لم ينتِه، بل تقول له 
إنــهــا تثق فيه وتــصــدقــه، وســـوف يسعى أن 
يكون محل هذه الثقة فيما بعد، أو أن يكون 
املــراهــق قد تــرك املــدرســة وذهــب للعب الكرة 
مع األصــدقــاء، فيسأله األب كيف كــان يومك 
بــاملــدرســة، فيقول كــان رائــعــًا فيقول لــه األب 
بالتوفيق يا بني، أنا أثق بك بعدها سوف 
يــلــتــزم املـــراهـــق بــهــذه الــثــقــة ويــعــاتــب نفسه 
الحسن  بــالــســلــوك  فيلتزم  ويــؤنــبــه ضــمــيــره 

ويستحي من خيانة ثقة والديه.

)Getty( التربية بالتغافل تزيد من ثقة وحب الطفل لوالديه

رغداء بندق

نلحظ  ثقافتنا  وتـــنـــّوع  اخــتــالف  مــع 
فــروقــًا واســعــة بــني بــيــت وآخــــر، ربما 
االختالف كان في املفاهيم، أو األخالق، 
ولــســنــا  الــــتــــربــــيــــة،  أو  ــاء،  ــ ــمـ ــ ــتـ ــ االنـ أو 
وحدنا، كآباء، من يلحظ هذه الفروق، 
فيبدأون  أبــنــاؤنــا،  فيها  يشاركنا  بــل 
ــول ملــــــاذا خــالــتــي  ــ ــلـــة حـ ــئـ ــطـــرح األسـ بـ
توافق على سفر طفلها مع الكشافة، 
ــاذا مــدرســة ابــن  وأنــــت ال تــوافــقــني؟ ملــ
جـــارنـــا أقــــل مــســتــوى مـــن مــدرســتــي؟ 
هي أسئلة مشروعة بالطبع، لكن غير 
املشروع أن يظل أطفالنا مساجني في 
زنــزانــة املــقــارنــات، واألخــطــر أن نعمل 
بــدون قصد،  كوالدين على توريثهم، 
أطفالنا  أن  نــؤمــن  أن  علينا  أفــكــارنــا. 
مولودون على الفطرة، وأننا نشكلهم 
بــوعــي أو بـــدون وعـــي وفــقــًا ألفــكــارنــا 
ومعتقداتنا، ولألسف فإن هذا أخطر 
مـــا نــشــوه بـــه طــفــولــتــهــم، خــاصــة في 

مراحل التكوين.
والــحــقــيــقــة أن مـــا تــوصــلــنــا إلـــيـــه من 
قــنــاعــات وأفــكــار لــم يصلنا بــني ليلة 
ــراءات  وضــحــاهــا، وإنــمــا هــو نــتــاج قــ
وتــجــارب وخــبــرات، وليس مــن العدل 
أن نسكب نتاج كل ذلك على أطفالنا 
التجربة  نمنحهم فرصة  أن  من دون 
الــتــجــربــة  ــتــــاج، ألن  ــنــ ــتــ ــتـــعـــة االســ ومـ
خــيــر مــن ألـــف معلومة مــوجــهــة، ألنــه 
أن يخرج  ببساطة هو بطلها وعليه 
نختلف  قــد  بنتائج  تلك  تجربته  مــن 
على سلبياتها أو إيجابياتها، لكننا 
الفعال في  ال بد أن نتفق على أثرها 

شخصيته وتكوينه.
معّرضني  عنهم  نتخلى  لــن  بــالــطــبــع 
إيـــاهـــم لــلــتــجــربــة بــمــفــردهــم، ولــكــنــنــا 
ــــورة مــن  ــشـ ــ ســنــكــتــفــي بــاملــتــابــعــة واملـ
بــعــيــد تـــاركـــني لــهــم حـــريـــة االخــتــيــار 
الــعــواقــب، ســيــكــون لهم  مــع تحملهم 
بــالــتــأكــيــد عـــدة أســئــلــة حـــول موقفنا 
مـــا. وهــنــا يتجلى  رأي  أو  مــن قضية 
دورنا الحقيقي في تربية األبناء على 
االستقاللية، فعلينا أن نشرح وجهه 
ــــي«  نــظــرنــا مـــع الــتــأكــيــد أن ذلــــك »رأيـ
وربما يكون خاطئا أو صحيحا، مع 
رأيه  عن  التعبير  حرية  على  التأكيد 
مــن دون تفنيد، بــل نــؤكــد دومـــا على 
ــا دام  ــرأي مــعــني مـ ــ حــريــتــه لــلــتــحــيــز لـ

مقتنعًا به.
أذكــــــر أن طــفــلــي ســـألـــنـــي عــــن قــضــيــة 
ــه وفـــق  ــلـ ــّكـ مـــــا، وكـــنـــت أخـــشـــى أن أشـ
مــعــتــقــداتــي، فــتــعــّمــدت أن أجــيــبــه عن 
كل سؤال يطرحه من دون استخفاف 
بوجهة نظره، تاركة له حرية االقتناع 
برأيي، ومؤكدة أن ما ذكرته ال يمثل 
إال رأيـــــــي الـــشـــخـــصـــي وربــــمــــا أكــــون 

مصيبة أو مخطئة.
املــرتــبــطــة  ــل  ــوامــ ــعــ الــ مـــعـــظـــم  أن  أرى 
كذلك  مرتبطة  وأســلــوبــهــا،  بالتربية 
بــالــســيــاق املــجــتــمــعــي الـــــذي يــعــد به 
الــطــفــل تــربــويــًا، بمعنى ال أعــتــقــد أن 
تأثر جيلنا باتجاهات اآلباء سيكون 
كتأثر األبناء حاليًا بآبائهم، لذا كان 

من املهم:
• تعليم األوالد أسس التفكير السليم 
في البيت واملدرسة، والتفكير النقدي 

خاصة.
مـــجـــتـــمـــعـــات  فــــــي  األوالد  وضــــــــع   •
تنفتح  أن  لعقولهم  تسمح  متنوعة 

على الرأي والرأي اآلخر.
باملعلومات  املوضوعية  املناقشة   •

الصحيحة البعيدة عن االنطباعات.
• االعتراف باألخطاء التي يقع فيها 

الجميع، الكبار خصوصًا.
الحقيقة  بــني  الــفــرق  الــطــفــل  تعليم   •
حــتــى يستطيع  الــشــخــصــي  والـــــــرأي 

التمييز بينهما.
• تفادي الحديث الوجداني )التعبير 

عن املشاعر( حتى ال يتم تأثره بها.
التعبير  بحرية  تسمح  بيئة  خلق   •

واالعتزاز بالرأي.
ــنــــزل  ــــول االخــــــتــــــالف داخـــــــــل املــ ــبـ ــ • قـ

وخارجه وحسن التعامل معه.
• تكوين شخصية األب واألم يحدث 
فـــارقـــًا فــقــط إذا كـــانـــوا »مـــوجـــوديـــن« 
بعقولهم وقلوبهم وليس بأجسادهم 
مع أوالدهم وتدور مناقشات حقيقية 

بينهم.
ــة ليست فــي تــوريــث األبــنــاء  إن األزمــ
ــا، لـــكـــن األزمـــــــة فــــي أن يــكــون  ــارنــ ــكــ أفــ
باب  فكرة هو من  أو  االنتماء ملعتقد 
والفهم  التفكير  بـــاب  مــن  ال  التبعية 
يــكــون ألبنائنا  أن  املــهــم  واالخـــتـــيـــار. 
عــقــولــهــم الـــخـــاصـــة املــســتــقــلــة، وعــلــى 
الرغم من كل هذه االحتياطات وهذا 
املجهود الهائل املطلوب من الوالدين، 
فـــإن املـــوضـــوع يــقــف عــلــى اجــتــهــادات 
تربوية وفق ما مكننا فيه الله، وفي 
األخــيــر تــظــل هــنــاك عــوامــل كــثــيــرة ال 
اختيارات  وتظل  بها،  التحكم  يمكن 
األبناء هي مسؤوليتهم الخاصة، وال 
التوجيه  مــع  نــحــتــرمــهــا  أن  إال  نــمــلــك 

اللطيف ومالزمة الدعاء.

حتى ال نورث 
أبناءنا أفكارنا

ذكاء األبناء... حلم األمهات و اآلباء

فيروز عمر

ــدا وظــالــم  مــصــطــلــح »الــــذكــــاء« فــضــفــاض جــ
ــاء لــــدى كــثــيــر مـــن األمـــهـــات  ــالـــذكـ ــا، فـ ــانـ ــيـ أحـ
أو اآلبــــــاء مــرتــبــط بــالــتــفــوق الـــــدراســـــي؛ أي 
ــاء، وغير  أن الــطــالــب املــتــفــوق هــو األكــثــر ذكــ
املتفوق هــو األقــل ذكـــاء، وكثير مــن األمهات 
واآلباء يخلطون بني الذكاء والذاكرة، فكلما 
ــدرة عـــلـــى الـــحـــفـــظ فــهــو  ــ ــر قــ ــثـ ــان الـــطـــفـــل أكـ ــ كـ

األذكى.  
»الــذكــاء«  أن  نجد  علمي،  منظور  مــن  بينما 
يعني القدرات العقلية املنطقية مثل التحليل، 
وحل  والتصنيف  واالستنتاج  والتخطيط، 
املشاكل، والتفكير املجرد، وهو ناتج مجموع 
الــبــيــئــة،  ــة، والـــثـــانـــي:  ــوراثــ الــ عــامــلــني: األول: 
الجينات  الــذكــاء محمولة على  أي أن درجــة 
وموروثة من األب واألم واألجداد، ولكن تأتي 

البيئة والظروف فتنميها أو تقتلها 
ثــم جــاء منظور علمي آخـــر، واعــتــبــر أن تلك 
ــــدرات الــعــقــلــيــة املــنــطــقــيــة« ال يــمــكــن أن  ــقـ ــ »الـ
تعبر وحدها عن الذكاء.. أين اذن اإلحساس 
والـــقـــدرة عــلــى الــتــعــبــيــرعــن املــشــاعــر وكــذلــك 
طــلــق عليه 

ُ
فهم مشاعر اآلخــريــن؟ وذلــك مــا أ

»الــذكــاء االجتماعي أو الــعــاطــفــي«.  ثــم جاء 
الكرة  ليسأل: هل العــب  ثالث  منظور علمي 
الكرة، هل يضربها  املوهوب عندما يضرب 
بقدمه أم يضربها بسبب ذكاء ما في عقله؟ 
الثانية، فهناك ذكاء  واإلجابة هي بالتأكيد 
ما في عقل ذلك الالعب هو الــذي يمكنه من 
ــقـــوة األنـــســـب لــضــرب  اســتــنــتــاج الـــزاويـــة والـ
الكرة. وكذلك الشخص املتميز في املوسيقى 
أو  ــم  والـــرسـ الــتــصــويــر  أو  واألدب  الــلــغــة  أو 
األعـــمـــال الـــيـــدويـــة، هـــو يــقــوم بــتــلــك األعــمــال 
بعقله الـــذي يــحــرك يـــده أو قــدمــه، ومـــن هنا 
جاءت نظرية – أقل عنصرية – وهي نظرية 
أرحب  آفاقا  فتحت  التي  املتعددة  الــذكــاءات 

للذكاء اإلنساني.

لــذلــك فــإنــنــي أشــفــق عــلــى كثير مــن األمــهــات 
للفهم الضيق  الذين يقعون ضحية  واآلبــاء 
أو  الــدراســي  التفوق  فــي  فيختزلونه  للذكاء 
قــوة الــذاكــرة أو االكــتــشــافــات واالخــتــراعــات، 
فريسة  يقعون  عندما  أيضا  عليهم  وأشفق 
لبعض مراكز أنشطة األطفال املشهورة جدا 
أبنائهم  ــاء  ذكـ أنــهــا ســتــرفــع  والــتــي تقنعهم 
مــا تقدمه  كــل  إلــى عــبــاقــرة بينما  وتحولهم 
تلك املراكز هو أنشطة رقمية رياضية تنشط 
القدرة على الحفظ والتخزين والتعامل مع 

األرقام.
النظريات  بالتفصيل  أنــاقــش  لــن  هــنــا  ــا  وأنـ
ــلــــذكــــاء، ولــكــنــنــي  ــفـــات املــخــتــلــفــة لــ ــتـــعـــريـ والـ
سأطرح بعض األفكار التي نحتاج أن نتفق 

عــلــيــهــا عــنــدمــا نــتــعــامــل مـــع مــلــف »الـــذكـــاء« 
الخاص بأطفالنا، وهي: 

1. نــعــم، هــنــاك تـــفـــاوت وراثـــــي بـــني األطــفــال 
فــي صـــور ونــســب الـــذكـــاء. ولــيــس دورك كــأم 
ولــكــن دورك هو  الــجــيــنــات،  تــغــيــر  أن  أب  أو 
معرفة مساحات القوة الستثمارها، ومعرفة 

مساحات الضعف لتنميتها.
2. ابدأ دائما بمساحات القوة ألنها ستفتح 
شــهــيــة الــطــفــل لــتــنــمــيــة مــســاحــات الــضــعــف، 
الــقــدرات العقلية  ولــيــس العكس، فــإن كــانــت 
أو  بــالــذاكــرة  يتعلق  فــيــمــا  مـــحـــدودة  لطفلك 
التحليل أو التخطيط، بينما رأيت فيه ذكاء 
االجتماعي،  بالذكاء  فابدأ  أعلى،  اجتماعيا 
ألكبر  الطفل  تعريض  خــالل  مــن  واستثمره 
قــدر مــن األنــشــطــة الجماعية تحقق لــه قــدرا 
من الثقة بالنفس يمكنه من تحدي نفسه في 

مساحات ضعفه.
3. تـــذكـــر أن مــعــنــى الــــذكــــاء واســـــع جــــدا فال 
تحصره أبدا في الذاكرة أو التفوق الدراسي، 
وال تقع فريسة ملن يبيع لك هذا الركن الضيق 
ليتربح من وراء أملك، واجتهد أن يصل هذا 
املعنى لطفلك، وهو لن يصل إليه إال اذا كنت 
أنت ممتلئا به في الحقيقة، هذا ال يعني عدم 
الذاكرة، ولكنه  أو تنمية  االهتمام باملدرسة 

يعني عدم االقتصارعليهما.
ــاء طــفــلــك مــتــاحــة  ــائــــل الــتــنــمــيــة لــــذكــ 4. وســ
ــواال ومـــراكـــز  ــ ــ وســـهـــلـــة، بــعــضــهــا يـــحـــتـــاج أمـ
من  يتم  أن  يمكن  أغلبها  ولكن  متخصصة، 
خــاللــك، فــقــط إذا اســتــطــعــت أن تــقــدم بعض 

الوقت وبعض التركيز مع ابنك. 
بــعــض تــلــك الــوســائــل يــكــون فــقــط مــن خــالل 
ــــك، والـــبـــعـــض  ــنـ ــ ــع ابـ ــ ــيــــومــــي مـ »الـــــــحـــــــوار« الــ
اآلخــر من خــالل أنشطة ومــواقــع على شبكة 
اإلنترنت، والبعض الثالث من خالل خامات 

بسيطة موجودة من حولك.

»الذكاء« هو ذلك 
الحلم الذي يراود كل 

األمهات واآلباء من أجل 
أبنائهم، ويلهثون 

في طرق قد تكون 
حقيقية أو سرابًا من أجل 

الوصول إليه

الطفل  والتنقيب خلف أخطاء  البحث  لوالديه، فعدم  الطفل  يزيد من حب  التغافل 
يزيد ثقته بنفسه، أما كثرة النصائح المباشرة فتولد الرغبة في المخالفة

تحقيق

أثبتت الدراسات التربوية 
أن ثلثي التربية الفعالة 

تكون  في التغافل

)Getty( معنى الذكاء واسع جدًا فال تحصره في الذاكرة أو التفوق الدراسي

أ.ب... تربية

التعليم للجميع
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رياضة

كشفت تقارير 
صحافية إيطالية 
منها موقع 
»كالتشيو 
مركاتو« أن 
ماسيمليانو 
ميرابيلي مدير 
الكرة في 
نادي ميالن 
)الروسونيري(  
والمدير 
التنفيذي 
ماركو فاسوني 
قد اتجها 
إلى العاصمة 
البريطانية لندن 
على متن طائرة 
خاصة، من أجل 
محاولة ضم 
مهاجم من 
الصف األول على 
غرار التشيلي 
ألكسيس 
سانشيز )أرسنال( 
واألرجنتيني 
سرجيو أغويرو 
)مانشستر سيتي( 
واإلنكليزي هاري 
ماركو فاسوني وماسيمليانو ميرابيلي سافرا إلى لندن على متن طائرة خاصة )ماركو لوتزاني/Getty(كين )توتنهام(.

الروسونيري في لندن

ذكرت وسائل إعالم أميركية عدة أن صانع 
األلعاب السابق لنيويورك نيكس ديريك روز وقع 

عقدًا لسنة واحدة مع كليفالند كافالييرز مقابل 
1,8 مليون يورو. وأوضح املوقع اإللكتروني 

لكليفالند كافالييرز أن الالعب صاحب 28 ربيعًا 
التقى مع املسؤولني عن كافالييرز وأمضى معهم 

اليوم في مفاوضات عن الطريقة التي يمكن أن 
يعود بها الفريق إلى الدور النهائي من دون 

كايري إيرفينغ الذي يريد الرحيل.

قال يورغن كلوب مدرب ليفربول املنتمي للدوري 
اإلنكليزي املمتاز لكرة القدم لصحيفة »ليفربول 

إيك« إن ناديه ينوي بيع جناحه الزار ماركوفيتش 
خالل فترة االنتقاالت الجارية. وخاض الالعب 
الصربي، الذي قضى املوسم املاضي معارًا في 

سبورتنغ لشبونة وهال سيتي، أول مباراة ودية 
لفريق ليفربول هذا املوسم أمام ترانميري روفرز 

لكنه غاب عن تشكيلة الفريق خالل الجولة في 
هونغ كونغ التحضيرية للموسم املقبل.

ق فالنسيا انتصاره الثالث في فترة اإلعداد 
ّ
حق

للموسم الجديد، بفوزه بهدفني نظيفني على 
سينسيناتي األميركي الذي يلعب بدوري الدرجة 

الثانية، في اللقاء الذي أقيم على ملعب نيبرت 
ستاديوم. سجل هدفي »الخفافيش« الالعب 

الشاب ناندو غارسيا واإليطالي سيموني سزازا. 
ويمثل هذا االنتصار الثالث للنادي اإلسباني 
خالل هذا الصيف، وذلك بعد سقوطه السبت 

املاضي أمام نيويورك كوزموس )2-0(.

ديريك روز 
بات قريبًا من كليفالند 

كافالييرز

كلوب يؤكد 
أن العبه ماركوفيتش 

متاٌح للبيع

فالنسيا يحقق انتصاره 
الثالث في الجولة 

االستعدادية
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تشارك قطر للمرة الثانية 
على التوالي في بطولة 

العالم للمالكمة

بايلي سيغيب عن كأس السوبر األوروبي
سيغيب اإليفواري إريك بايلي، قلب دفاع مانشستر يونايتد اإلنكليزي، عن 
مباراة السوبر األوروبي أمام ريال مدريد اإلسباني في الثامن من أغسطس/آب 
املقبل بالعاصمة املقدونية سكوبيه، بعد أن أوقفه االتحاد األوروبي لكرة القدم 
بطاقة حمراء مباشرة  بايلي قد حصل على  وكــان  مباريات.  لثالث  )يويفا( 
بسبب لكمه ألحد العبي سيلتا فيغو اإلسباني في إياب نصف نهائي دوري 
أوروبا )1-1(، الذي توج به الشياطني الحمر بعد ذلك، يوم 11 مايو/أيار املاضي. 
ولهذا السبب، أصدرت اللجنة التأديبية التابعة لليويفا هذا القرار بإيقاف الالعب 
اإليفواري ثالث مباريات. وكان بايلي قد غاب بالفعل عن مباراة نهائي البطولة 
القارية أمام أياكس الهولندي والتي فاز بها مان يونايتد بهدفني نظيفني، فيما 
ستكون الثانية هي مباراة كأس السوبر األوروبية، بينما ستكون الثالثة هي 
املجموعات  البرتغالي جوزيه مورينيو في دوري  املــدرب  أبناء  أولــى مباريات 

لدوري األبطال في موسم 2017-18 املقبل.

بولت يقود المنتخب الجامايكي في بطولة العالم
تصدر النجم الخارق أوسني بولت قائمة املنتخب الجامايكي املشارك في بطولة 
املقبل،  آب/أغسطس  الرابع من  في  لندن  في  تنطلق  التي  القوى  أللعاب  العالم 
ثــالث ذهبيات في  بــولــت، حامل  وقــال  الجامايكي.  االتــحــاد  أعلن  مــا  بحسب 
ألعاب ريو دي جانيرو األوملبية األخيرة، أنه ينوي املشاركة في سباقي 100م 
و100م أربع مرات، قبل اعتزاله مسابقات أم األلعاب. وبولت هو أحد عداءين إلى 
جانب بطلة سباقات الحواجز دانيال وليامس سيدافع عن لقبه الذي أحرزه في 
الصني قبل سنتني. وهيمن بولت )30 عامًا( على سباقات السرعة منذ 2008، 
فأحرز تسع ميداليات ذهبية أوملبية. ويحمل الرقم القياسي العاملي في سباق 

100م وقدره 9:58 ثوان وسباق 200 م )19:19 ثانية(.

نادال يبدأ تحضيراته لموسم المالعب الصلبة
الجولة  نـــادال اســتــعــداداتــه ملنافسات  التنس اإلســبــانــي رافــائــيــل  بــدأ العــب 
األميركية ملوسم 2017 الحالي مع البلغاري غريغور ديميتروف، وذلك على 
موناكور  بلدة  فــي  اسمه  تحمل  التي  األكاديمية  مقر  فــي  الصلبة  املــالعــب 
ــادال عــلــى حــســابــه الــشــخــصــي بشبكة تويتر  بــجــزيــرة مــايــوركــا. وكــتــب نــ
»تـــدريـــب كــبــيــر مــع غــريــغــور ديـــمـــتـــروف«، مــصــحــوبــًا بــصــورة لــهــمــا وهما 
التي  الجماهير  بعض  الخلفية  فــي  ويظهر  الشبكة  جانبي  على  يتعانقان 
ــادال بطولتي مونتريال  حــضــرت االســتــعــدادات. ومــن املــقــرر أن يــخــوض نـ

حصد  التي  املفتوحة،  املتحدة  والــواليــات  األميركية  وسينسيناتي  الكندية 
وسبتمبر/أيلول  أغــســطــس/آب  شــهــري  فــي   ، و2013   2010 عــامــي  لقبها 
املقبلني، فضاًل عن املشاركة في بطوالت الصني املفتوحة، وشنغهاي وبازل 
عامليًا،  الثاني  املصنف  نــادال،  أن  يذكر  األول.  أكتوبر/تشرين  في  وباريس 
العاشر في بطولة روالن غاروس  لقبه  أبرزها  العام  ألقاب هذا  حصد عدة 

الفرنسية على األراضي الترابية.

حالة بدرو أخطر مما كان متوقعًا
يعاني اإلسباني بدرو رودريغيز العب تشلسي، من »كسور مضاعفة« في 
الوجه وتبني أن إصابته »أكثر جدية مما كان متوقعًا«، وفقًا ملا أعلنه مدرب 
الفريق اإلنكليزي، أنطونيو كونتي، عبر حساب النادي على شبكة )تويتر( 
لتدريبات  الــعــودة  اإلســبــانــي  املهاجم  يستطيع  وقــد  االجتماعي.  للتواصل 
الفريق في غضون 10 أيــام، علمًا بضرورة ارتــداء قناع واق للوجه. وكتب 
املدرب اإليطالي في تغريدته: »إصابة بدرو أكثر جدية مما يعتقد البعض. 
لديه كسور مضاعفة ولكن بارتدائه لقناع واق يجب عليه العودة للتدريبات 
في غضون 10 أيام«. وكان املهاجم الدولي قد تعرض الرتجاج خفيف في 
املخ أثناء الودية التي لعبها فريقه أمام أرسنال السبت املاضي، إثر اصطدامه 
الكولومبي دافيد أوسبينا، ما أدى لتغييره واستدعى  مع حارس أرسنال، 

نقله إلى املستشفى.

خــطــف املـــاكـــم الـــقـــطـــري، حـــاكـــان إيــرســكــن، 
للماكمة  العالم  بطولة  إلــى  التأهل  بطاقة 
في نسختها التاسعة عشرة، والتي ستقام 
الفترة  خــال  األملانية  هامبورغ  مدينة  فــي 
الثالث  املقبل وحــتــى  أغــســطــس/آب  مــن 25 

من سبتمبر/أيلول 2017. 
فــي وزن )60 كغم( مع  وسيتنافس حــاكــان 
البطولة،  هــذه  فــي  العاملية  املــاكــمــة  نــجــوم 
ــتـــي ســتــشــهــد مـــشـــاركـــة أقــــــوى املــاكــمــن  الـ
أن  العالم، حيث يتوقع  قـــارات  مــن مختلف 
للمنافسة  ماكما   260 قــرابــة  فيها  يــشــارك 
عــلــى الــتــتــويــج بــاملــراكــز األولــــى فــي األوزان 

العشرة للعبة. 
البطولة، تشارك  هــذه  إلــى  وبتأهل حــاكــان 
قطر للمرة الثانية على التوالي في بطولة 
الــعــالــم لــلــمــاكــمــة، بــعــد أن شـــاركـــت لــلــمــرة 
األولـــــى فـــي الــنــســخــة الــثــامــنــة عـــشـــرة الــتــي 
اســتــضــافــتــهــا الـــدوحـــة فـــي شــهــر أكــتــوبــر/
تــشــريــن األول مــن الــعــام 2015، كـــأول دولــة 
وحققت  تستضيفها،  األوســــط  الــشــرق  مــن 
نــجــاحــا تنظيميا وفــنــيــا الفـــتـــا، حــيــُث أكــد 

أحـــــــــــــــرزت الـــــســـــبـــــاحـــــة الــــــســــــويــــــديــــــة ســــــــارة 
ســيــوســتــروم لــقــب ســبــاق 100 م فـــراشـــة في 
تستضيفها  الــتــي  للسباحة،  الــعــالــم  بطولة 
كاتينكا هوسو  املــجــريــة  أكـــدت  فيما  املــجــر، 
وحققت  املــتــنــوعــة،  الــســبــاحــة  فـــي  هيمنتها 
 100 فــي  بيتي  آدم  عبر  ذهبيتن  بريطانيا 
م صـــدرا وبنجامن بـــراود فــي 50 م فــراشــة. 
وســجــلــت ســيــوســتــروم 55.53 ثــانــيــة، بــفــارق 
0.65 ثــانــيــة عـــن األســـتـــرالـــيـــة إيـــمـــا مــاكــيــون 
ووريــل.  كيلسي  األميركية،  عن  ثانية  و0.84 
وهو اللقب الرابع لسيوستروم )23 عاما( في 
هذا السباق ضمن بطولة العالم بعد 2009، 
الــذهــبــيــة  إحـــــراز  فـــي  )فــشــلــت  و2015   ،2013
كما   .)2011 شنغهاي  فــي  العالم  بطولة  فــي 
كانت قريبة من معادلة الرقم القياسي الذي 
حققته في أوملبياد ريو 2016، والبالغ 55.48 
ثانية. وكانت قد حققت األحد رقما قياسيا 
في سباق 100 م حرة هو 51.71 ثانية، خال 
مــشــاركــتــهــا مـــع مــنــتــخــب بـــادهـــا فـــي ســبــاق 
ــرات 100 م. وبـــاتـــت الــســويــديــة  الــتــتــابــع 4 مــ
امللقبة بـ »الصاروخ«، أول سيدة تنزل تحت 

االتحاد الدولي للماكمة أن نسخة الدوحة 
ــاريــــخ بـــطـــوالت  ــانـــت هــــي الــفــضــلــى فــــي تــ كـ

العالم للماكمة. 
الكاظم، رئيس  السيد يوسف علي  وأهــدى 
هذا  واملصارعة  للماكمة  القطري  االتحاد 
ــاز إلــــى جـــوعـــان بـــن حــمــد آل ثــانــي،  ــجــ اإلنــ
رئــيــس الــلــجــنــة األوملــبــيــة الــقــطــريــة، مشيدًا 
بالدعم الذي تلقاه هذه الرياضة من اللجنة 
الــذي يسهم بشكل مباشر  األوملــبــيــة، األمــر 
ــازات، مضيفا  ــجــ فـــي مــواصــلــة تــحــقــيــق اإلنــ
فــي الــوقــت ذاتــه أن » هــذا يشكل تحديا لنا 
في اتحاد املاكمة ملواصلة هذه اإلنجازات 
العاملية  الــبــطــوالت  مختلف  إلـــى  والــتــأهــل 

واألوملبية على حد سواء«. 
ــه بـــالـــتـــواجـــد  ــعــــادتــ ــــن ســ ــكــــاظــــم عـ ــر الــ ــبــ وعــ
ــرى فـــي بــطــولــة الـــعـــالـــم لــلــمــاكــمــة،  ــ ــرة أخـ مــ
مــشــيــرًا إلـــى أن الــتــأهــل هـــذه املــــرة جـــاء من 
تأهيلية مختلفة  مــنــافــســات  خـــوض  خـــال 
واملــشــاركــة فــي عـــدة بــطــوالت دولـــيـــة، وقــال 
»في حن كانت املشاركة في نسخة الدوحة 
البلد املستضيف، وهو  2015 باعتبار أننا 

حاجز الـ52 ثانية، لتحطم بذلك الرقم السابق 
األسترالية  حققته  الـــذي  ثانية   52.06 وهــو 
كــايــت كــامــبــل فـــي 2016. وقـــالـــت الــســويــديــة: 
»أنا سعيدة جدا بهذه الذهبية، لم أكن أعرف 
مــــاذا يــنــتــظــرنــي الـــيـــوم وكــنــت مــتــعــبــة قليا 
بعد أربعة سباقات أمس«، مضيفة »كان من 

الصعب توقع ماذا سيحصل«.
وأكــدت أنها لم تكن تعرف أنها كانت قريبة 
مــن رقــمــهــا الــقــيــاســي بقولها »فــوجــئــت جــدا 
الــعــاملــي. فكنت  الــرقــم  مــن  بأنني كنت قريبة 
أشعر أنني سأكون أكثر ُبطًأ من األمس )في 
الـــتـــتـــابـــع(«.وأضـــافـــت »أنــــا متحمسة  ســبــاق 
لــســبــاق 50 م فـــراشـــة الحـــقـــا هــــذا األســـبـــوع 
وأيضا لسباق 50 م حــرة بعد هــذا التوقيت 
في أول 50 مترا في سباق 100 م فراشة. الفوز 
يمنحك شعورا خاصا وثقة أكبر في النفس، 

ويدفعك ملزيد من العطاء«.
»السيدة  بـ امللقبة  بدورها، احتفظت هوسو، 
م متنوعة،  الــحــديــديــة«، بذهبية ســبــاق 200 
لتحرز ذهبية هذا السباق في بطولة العالم 
 28( هــوســو  وسجلت  تــوالــيــا.  الثالثة  للمرة 
تــوقــيــت 2.07 دقـــيـــقـــة، مــتــقــدمــة على  ــامـــا(  عـ
ثانية،   0.91 بفارق  أوهــاشــي  يــوي  اليابانية 
واألمــيــركــيــة مــاديــســن كــوكــس بـــفـــارق 2.71 
ــــرزت ذهــبــيــة  ثــانــيــة. وكـــانـــت املــجــريــة قـــد أحــ
السباق أيضا في أوملبياد ريو 2016. وحققت 
هوسو ذهبيتها السادسة في بطولة العالم 
)كلها في 200 و400 م متنوعة(، علما بأنها 
م  العاملي لسباق 200  القياسي  الرقم  تحمل 

قطر،  فــي  اللعبة  تطور مستوى  يعكس  مــا 
وارتفاع أداء ماكمينا، وهو با شك نتاج 
عمل مشترك من األجهزة الفنية واإلداريــة، 
ــاد واســـتـــراتـــيـــجـــيـــتـــه الــتــي  ــ ــحـ ــ وخــــطــــط االتـ
تعمل على تهيئة ماكمينا للمنافسة على 
املستويات اآلسيوية والعاملية واألوملبية«. 

ــنـــى الـــكـــاظـــم عـــلـــى احـــتـــرافـــيـــة مــاكــم  كـــمـــا أثـ
العنابي حاكان ايرسكن، وسعيه الدائم إلى 
التطوير ورفع مستوى األداء، والحرص على 
اكــتــســاب خـــبـــرات فــنــيــة، وجــاهــزيــتــه الــتــامــة 
الــدولــيــة،  الــبــطــوالت  مختلف  فــي  للمشاركة 
مــشــيــرًا إلــــى أنــــه بــعــد مــشــاركــتــه فـــي بــطــولــة 
استطاع   ،»2015 »الــدوحــة  للماكمة  العالم 
أن يتأهل ألول مرة في تاريخ قطر إلى دورة 
األلعاب األوملبية الصيفية »ريو دي جانيرو 
تــصــفــيــات  خــــــاض  أن  ــد  ــعـ بـ وذلـــــــك   ،»2016
بــطــولــيــة ومـــثـــيـــرة فـــي مــنــافــســات الــبــطــولــة 
العاملية للماكمة، التي أقيمت في العاصمة 
األذربيجانية، باكو، بمشاركة أكثر من 370 
مــاكــمــا مــثــلــوا 92 دولــــة تــنــافــســوا عــلــى 39 

مقعدا مؤها لألوملبياد. 
وأضــاف أنه استطاع الظفر بأحدها محققا 
أول  باعتباره  قــطــر،  لبلده  تاريخيا  إنــجــازا 
مــاكــم فــي تــاريــخ قــطــر يــتــأهــل إلـــى األلــعــاب 
األوملـــبـــيـــة، عــلــمــا بــــأن املــاكــمــة الــقــطــريــة في 
األوملبياد األخيرة مثلها إلى جانب حاكان، 
املــاكــم اآلخــــر، تــيــاســي، الــــذي حــقــق بطاقة 

التأهل األخرى. 
)فرانس برس(

في  حققته  دقــيــقــة،   2:06.12 وقـــدره  متنوعة 
بطولة العالم 2015 في مدينة قازان الروسية. 
وتــنــافــس هــوســو فـــي مــونــديــال بـــادهـــا في 
سباقات 200 و400 م متنوعة و100 و200 م 
ظــهــرا و200 م حــرة و200 م فــراشــة، كما في 

قــازان حيث فــازت بسباقي  نسخة 2015 في 
السباحة املتنوعة وبرونزية 200 م ظهرا.

بيتي يحتفظ بلقبه 
بذهبية  بيتي  البريطاني  احتفظ  ذلــك،  إلــى 

ســبــاق 100 م صــــدرا. وســجــل حــامــل ذهبية 
ثانية   57.47 املاضي،  الصيف  ريــو  أوملبياد 
على  متفوقا  للبطولة(،  قياسي  رقــم  )وهـــو 
األمــيــركــي كــيــفــن كــــوردز بــفــارق 1.32 ثانية 
والروسي كيريل بريغودا بفارق 1.58 ثانية. 
ويــحــمــل بــيــتــي )22 عـــامـــا( الـــرقـــم الــقــيــاســي 
ثـــانـــيـــة، وحــقــقــه في  الـــبـــالـــغ 57.13  الـــعـــاملـــي 
 22( بيتي  املــاضــي.وأعــرب  الصيف  أوملبياد 
الذي  باللقب  لاحتفاظ  سعادته  عن  عاما( 
أحــرزه في قــازان الروسية قبل عامن، قائا 
إن الوصول إلى هذه املرحلة تطلب »الكثير 
 50 أول  الــجــاد«، مضيفا »قطعت  العمل  مــن 
الفوز«.  ما ساعدني على  ثانية،   26.5 في  م 
وعــن اقــتــرابــه مــن رقــمــه القياسي قــال بيتي: 
»أنا في حاجة إلى تسجيل أكثر من توقيت 
قرب 57 ثانية للنزول إلى توقيت 56 ثانية، 
وسأتابع على هذا املنوال اآلن ألرى إلى أين 
ســأصــل«. وسيحاول بيتي الــيــوم، األربــعــاء، 
ــاع عــــن لـــقـــبـــه فــــي ســــبــــاق 50 م صــــدرا  ــ ــدفـ ــ الـ
الــــذي يــحــمــل فــيــه الـــرقـــم الــعــاملــي أيـــضـــا، في 
بــراود  قـــازان. ومنح بنجامن  تكرار إلنجاز 
ذهبية ثانية لبريطانيا بفوزه بسباق 50 م 
فراشة، محرزا لقبه األول في بطولة العالم. 
قــدره  السباق بزمن  عــامــا(  بـــراود )22  أنهى 
للبرازيلي  ثانية  ثانية، مقابل 22.79   22.75
ــتــــوس صــــاحــــب الـــفـــضـــيـــة،  ــانــ ــكــــوالس ســ ــيــ نــ
و22.84 لــألوكــرانــي أنـــدري غــوفــوروف الــذي 

نال البرونزية.
)فرانس برس(

مونديال 2017: ذهبية رابعة لسيوستروم إنجاز قطري في المالكمة: تأهل إلى بطولة العالم
القطري حاكان إيرسكن 

ينضم إلى المالكمين 
الكبار في بطولة العالم 

للمالكمة لعام 2017

سارة سيوستروم السويدية 
تواصل هيمنتها داخل 

المسابح العالمية، مؤكدة 
ذلك في مونديال المجر

)Getty/من مشاركة حاكان في بطولة باكو 2017 )بنجامين كريمل

جماهير الترجي سعيدة بفوز فريقها )فتحي بلعيد/فرانس برس(

صالح سدير نجم فريق وسط نفط العراقي )روسالن رحمان/فرانس برس(

سارة سيوستروم فراشة داخل المسابح العالمية )مارتن بورو/ فرانس برس(

مباريـات
      األسبـوع

القاهرة ـ العربي الجديد

تـــــــصـــــــدر الـــــــتـــــــرجـــــــي الــــــريــــــاضــــــي 
ــة  ــثـ ــالـ ــثـ ــة الـ ــوعــ ــمــ ــجــ ــونــــســــي املــ ــتــ الــ
ــفــــط الــــوســــط  ــلــــى نــ ــد فـــــــــوزه عــ ــعــ بــ
املريخ  السعودي مع  الهال  العراقي وتعادل 
السوداني بهدف لكل منهما في املباراة التي 
ــرج الـــعـــرب في  أقــيــمــت بينهما عــلــى ســتــاد بـ
اإلسكندرية في إطار الجولة األولى ملباريات 
لكرة  لــألنــديــة  الــعــربــيــة  بالبطولة  املــجــمــوعــة 
القدم التي تستضيفها مصر حتى السادس 

من أغسطس / آب املقبل.
والــتــرجــي هــو أول فريق تونسي يــشــارك في 
أتبعها   ،1986 نسخة  فــي  الــعــربــيــة  الــبــطــولــة 
باب  فريق  وفــاز  و2009.  1993و1995  بنسخ 

البطولة 
العربية لألندية

الترجي يدخل بقوة

الترجي التونسي يبعث رسالة مضمونة الوصول 
للفوز  مصر  إلى  حضر  بأنه  المنافسين  كل  إلى 
العراق  نفط  وسط  فريق  قدم  بينما  باللقب، 
أداء مميزا رغم الهزيمة والهفوة التحكيمية، 

فيما تعادل المريخ والهالل

متابعة

سويقة على نفط الوسط العراقي بهدف دون 
نقاط،  ثــاث  برصيد  املجموعة  ليتصدر  رد 
وتـــاه الــهــال الــســعــودي واملــريــخ الــســودانــي 
ولكل منهما نقطة مقابل ال شيء لفريقي نفط 
الفوز  التونسي  الترجي  فريق  الوسط. حقق 
على نفط الوسط العراقي بهدف دون رد في 
الــتــي أقيمت على ســتــاد بــرج العرب  املــبــاراة 

في اإلسكندرية، وسجل طه ياسن الخنيسي 
هدف املباراة الوحيد في الدقيقة 83.

بـــدأ الــشــوط األول قــويــا مــن جــانــب الفريقن 
الضائعة  والــفــرص  الهجمات  تــبــادال  الــلــذيــن 
فــي مــحــاوالت التسجيل املــبــكــر، ولــكــن بــدون 
ــــورة كـــبـــيـــرة قـــبـــل أن يـــســـيـــطـــر الـــفـــريـــق  ــطـ ــ خـ
الــــتــــونــــســــي عــــلــــى مــــجــــريــــات الــــلــــعــــب، ولـــكـــن 
انحصرت الكرة وسط امللعب لينتهي الشوط 
الثاني  الشوط  السلبي. وفي  بالتعادل  األول 
سارت مفاتيح املباراة في يد فريق الترجي، 
وضاعت منه عدة كرات مؤثرة، بادلها الفريق 
ــرتـــدة ســـريـــعـــة، وألــغــى  الـــعـــراقـــي بــهــجــمــات مـ
الحكم هدفا لفريق نفط الوسط أحرزه مؤيد 
سمير العجان، لكن مساعد الحكم يرفع راية 
ــار الـــهـــدف امللغى  ــ الــتــســلــل عــلــى الـــاعـــب، وأثـ

كثيرا من الجدل أثناء وبعد املباراة.
ولــكــن الـــكـــرة مــالــت لــلــتــرجــي الــــذي نــجــح في 
الدقيقة 83 في التسجيل عن طريق طه ياسن 
أنيس  لاعب  عرضية  تمريرة  في  الخنيسي 
للفريق  غـــال  بــفــوز  املـــبـــاراة  لتنتهي  الـــبـــدري 
التونسي أدى إلى احتجاج عراقي وصل إلى 

حد التهديد باالنسحاب من البطولة. 
وبعد املباراة أكد هاتف شمران املدير الفني 
لفريق نفط الوسط العراقي أن فريقه ما كان 
التحكيمي،  الظلم  لــوال  املــبــاراة  هــذه  ليخسر 
ــاوزات كـــثـــيـــرة،  ــ ــجـ ــ ــتـ ــ وأضـــــــــــاف: »تـــعـــرضـــنـــا لـ
نستحق الفوز، أشكر الاعبن األبطال الذين 
مباراة  قــدمــوا  العبونا  الجهد،  أقصى  بــذلــوا 
عــالــيــة املــســتــوى، وفـــرضـــوا ســيــطــرتــهــم على 
مــجــريــات الــلــعــب، رغـــم أن الــتــرجــي مــن الــفــرق 
الكبيرة، ومرشح للفوز بالبطولتن األفريقية 
والعربية، إال أن العبينا تحكموا في املباراة 
الصعوبات  رغــم  بندية  بشكل جيد، ووقــفــوا 
العراقي  املحلي  الــــدوري  فــي  نواجهها  الــتــي 

واللعب في درجة حرارة مرتفعة«.
وتــابــع حــديــثــه قــائــا »نــفــط الــوســط لــم يفقد 
آمــالــه فــي التأهل إلــى الـــدور الــثــانــي، حيث ال 
يزال هناك مباراتان نراهن عليهما الستعادة 
توازننا في املجموعة«. كما أكد صالح سدير، 
العب نفط الوسط العراقي، أن فريقه تعرض 
الترجي  أمـــام  مــبــاراتــه  فــي  التحكيمي  للظلم 
الــتــونــســي، مــؤكــدا أن الــحــكــم حـــرم فــريــقــه من 
هدف صحيح. وأوضح سدير في تصريحات 
صحافية عقب املــبــاراة، أن فريقه أحــرز هدفا 
لم يوفق  الحكم املساعد  أن  صحيحا، مؤكًدا 

في قراره بإلغاء الهدف.
وقـــدم نـــادي نــفــط الــوســط احــتــجــاًجــا رسمًيا 
ــدم، ولــجــنــة  ــقــ ــكـــرة الــ ــاد الـــعـــربـــي لـ ــحــ ــــى االتــ إلـ

اقتسم الهالل السعودي 
والمريخ السوداني 

المباراة بهدف لمثله

الخنيسي نجم الكرة التونسية )فتحي بلعيد/فرانس برس(

الحكام املشرفة على منافسات بطولة األندية 
الليبي  الثاني،  املساعد  الحكم  العربية، ضد 
سليمان أبــو الــخــيــر، الـــذي ألــغــى هــدًفــا يبدو 

صحيًحا للفريق العراقي.
من جهة أخــرى، أبــدى فــوزي البنزرتي املدير 
رضــاه  عــدم  التونسي،  الترجي  لفريق  الفني 
عــن مــســتــوى فــريــقــه فــي مــبــاراتــه أمـــام النفط 

العراقي، رغم الفوز.
عقب  الصحافي  املؤتمر  فــي  البنزرتي  وقـــال 
املــبــاراة »رغــم فــوز الترجي على نفط الوسط 
الــعــراقــي إال أنــنــي غــيــر راض تــمــامــا عــن أداء 
البعد عن  كــانــوا بعيدين كــل  الــذيــن  الاعبن 

الدقيقة  التعادل في  إدراك  الثاني ونجح في 
ــة لـــلـــمـــخـــضـــرم بــكــري  70 مــــن تــــســــديــــدة قــــويــ
املــبــاراة بتعادل  لتنتهي  املــديــنــة  الــقــادر  عبد 

الفريقن بهدف لكل منهما.
السعودي  الهال  يلعب  الثانية  الجولة  وفي 
السوداني  واملريخ  العراقي،  الوسط  نفط  مع 
مع الترجي الرياضي التونسي، وفي الجولة 
الثالثة يلعب الترجي مع الهال، فيما يلتقي 

املريخ مع نفط الوسط.
ويـــتـــأهـــل بـــطـــل كــــل مــــن املـــجـــمـــوعـــات الـــثـــاث 
وصاحب أفضل مركز ثان إلى نصف نهائي 
الــخــامــس مــن آب/ فــي  الــتــي تختتم  البطولة 

مستواهم الحقيقي واملنشود، الفريق يعاني 
الحالية بسبب  الفترة  البدني خال  اإلجهاد 
وانتهاء  أفريقيا  أبــطــال  دوري  فــي  املــشــاركــة 
املوسم الكروي املحلي منذ فترة قريبة، وهو 
ما أثر على الاعبن، ولكنه عذر لن أقبله في 

املباريات القادمة بالبطولة«.
وفي املباراة الثانية اقتسم الهال السعودي 
واملــريــخ الــســودانــي املـــبـــاراة املــثــيــرة .. الــهــال 
الــذي لعب بعناصر من الصف الثاني تحكم 
في الشوط األول لعبا ونتيجة وتقدم بهدف 
لــنــاصــر الـــدوســـري فــي الــدقــيــقــة 26، وذهــبــت 
الـــســـيـــطـــرة لــلــفــريــق الــــســــودانــــي فــــي الـــشـــوط 

أغــســطــس. ويــبــحــث الــزمــالــك املــصــري عندما 
ــيـــوم فـــي الــجــولــة  يــلــتــقــي الــعــهــد الــلــبــنــانــي الـ
الثانية ملباريات املجموعة الثانية عن فرصة 
التأهل للدور التالي وتعويض جماهيره عن 
الـــخـــروج مـــن املـــوســـم املــحــلــي واألفـــريـــقـــي با 
بــطــولــة بــعــد فــقــدان درع الــــدوري والــحــصــول 
ــز الـــثـــالـــث فـــي املــســابــقــة، وتـــوديـــع  ــركـ عــلــى املـ
الـــدور ثمن  مــن  أفريقيا  أبــطــال  بطولة دوري 
الــنــهــائــي، والــهــزيــمــة مـــن األهـــلـــي مـــرتـــن في 

موسم واحد.
أزمــة كبيرة  وفــي الساعات األخــيــرة انفجرت 
أوغوستو  البرتغالي  بــاملــدرب  تطيح  كـــادت 

إيــنــاســيــو عــلــى خلفية هــجــومــه ضــد مجلس 
الفتح  ملــبــاراة  الصحافي  املؤتمر  بعد  اإلدارة 
األولـــى، والتي  الجولة  فــي  املغربي  الــربــاطــي 

انتهت بالتعادل بهدفن لكل فريق.
قــال فــي تصريحات  البرتغالي  املـــدرب  وكـــان 
لــظــروف صعبة  تعرض  الفريق  إن  صحافية 
فـــي مـــبـــاراة الــفــتــح الــربــاطــي املــغــربــي بسبب 
قــائــمــة اإلصـــابـــات الــتــي أدت إلـــى فــقــد بعض 
ــبــــاراة، إضـــافـــة إلـــى كــونــه ال  الــاعــبــن قــبــل املــ
ــددا كــافــيــا مـــن الــاعــبــن فـــي مــراكــز  يــمــتــلــك عــ
مــعــيــنــة، مـــشـــددا عــلــى أنـــه لــيــس ســـاحـــرا، وال 

مسؤوال عن الاعبن الذين رحلوا.
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رياض الترك

الــجــزء األول مــن تحقيق  تــنــاول 
املظلم«، كيف  »الجانب  البحرين 
دخلت هذه الدولة العربية بقوة 
فـــي عــالــم الـــريـــاضـــة ودفـــعـــت أمـــــواال طــائــلــة 
للوصول إلى أهدافها، وذلك إلخفاء الجانب 
املــظــلــم الـــذي تــعــانــي مــنــه الــبــاد خصوصًا 
على صعيد حقوق اإلنــســان، والـــذي كشفه 
تقرير خاص من صحيفة »ذا غارديان« في 
الثاني  الجزء  في  وقت سابق. ونستعرض 

واألخير ما تبقى من هذا الجانب.
خــال أزمــة عــام 2011 طلب ناصر بن حمد 
للشباب  األعــلــى  املجلس  رئيس  خليفة،  آل 
والـــــريـــــاضـــــة ورئـــــيـــــس الـــلـــجـــنـــة األوملــــبــــيــــة 
الــبــحــريــنــيــة، الــنــجــل الـــرابـــع ملــلــك الــبــحــريــن، 
التظاهرات  في  يشارك  رياضي  أي  معاقبة 
أو يتضامن مع الثورة البحرينية، وأصدر 
بيانًا رسميًا آنذاك قال فيه: »لكل من يطلب 

البحرين 
الجانب المظلم

في الجزء الثاني من تحقيق البحرين والرياضة، تتكشف أدوات جديدة عن استعمال المنامة للبطوالت 
واأللعاب من أجل تغطية جانبها المظلم على صعيد حقوق اإلنسان، فهي تحاول الظهور بأبهى 

الُحلل في الساحات العالمية إلخفاء آثار انتهاكات حقوق اإلنسان وتعرض بحرينيين للتعذيب

3031
رياضة

قضية

ســقــوط الــحــكــم، فليسقط حــائــط عــلــيــه، كل 
من يشارك في مثل هذه األعمال التخريبية 
سُيعاقب، اليوم هو يوم الحساب، البحرين 
جــــزيــــرة وال مـــهـــرب مـــنـــهـــا«. وبــخــصــوص 
واحد  يــوم  بعد  البحرين  اعتقلت  الرياضة 
من بيان ناصر بن حمد، رياضيًا بحرينيًا 
ــتــــظــــاهــــرات ومـــن  ــتـــه فــــي الــ بـــســـبـــب مـــشـــاركـ
بعدها بدأت البحرين بالعمل على الجانب 

الرياضي من أجل محو كل الجانب املظلم.
وبــعــد أســبــوع واحــــد فــقــط طــلــب نــاصــر بن 
حــمــد مـــن إحـــــدى الـــلـــجـــان الـــريـــاضـــيـــة فتح 

تحقيق للكشف عن الرياضيني البحرينيني 
املتورطني باألزمة والتظاهرات واعتقالهم. 
وتــرأس هذه اللجنة سلمان بن إبراهيم آل 
ورئيس  املالكة  العائلة  أعضاء  أحد  خليفة 
االتــحــاد اآلســيــوي لــكــرة الــقــدم، والـــذي كان 
مرشحًا لرئاسة االتحاد الدولي لكرة القدم 
إنفانتينو  جياني  خلف  ثانيًا  حــل  والـــذي 

رئيس »فيفا«.
ــارديــــان« بــــدأت املــداهــمــات  وبــحــســب »ذا غــ
»العــتــقــال العــبــي كـــرة الــقــدم املــشــاركــني في 
القدم  املظاهرات، بعد أن أصــدر اتحاد كرة 
بــيــانــًا أعـــلـــن فــيــه أنــــه ســيــاحــق املــخــالــفــني 
لقوانني كرة القدم وليس املخالفني لقوانني 
أيام  وبعد  العصيان.  في  واملشاركة  الدولة 
اعــتــقــلــت الــســلــطــات حـــوالـــى 150 ريــاضــيــًا 
من  وأقصوا  والترهيب  للتعذيب  تعرضوا 
رياضتهم بسبب مشاركتهم في املظاهرات 

السياسية«.

تورط كبير 
كشف املركز األوروبــي لحقوق اإلنسان في 
أن ناصر بن حمد  عــام 2012،  تقرير نشره 
نفسه شــارك في ضــرب وتعذيب شخصني 
الشخصان  ــذان  عـــام 2011. وهــ أزمـــة  خـــال 
السجن  لعقوبة  تــعــرضــوا  بــني 14  مــن  هما 
لـــفـــتـــرة طـــويـــلـــة بـــعـــد أن أصـــــــدرت املــحــكــمــة 
الــعــســكــريــة األحـــكـــام فــي صــيــف عـــام 2011. 
واعــتــبــرت تــقــاريــر املــنــظــمــات الــحــقــوقــيــة أن 
الحقوق  إلى  الـ 14 شخصًا تفتقد  محاكمة 

املدنية والسياسية في التعاطي.
وفي عام 2012 رفضت حكومة البحرين كل 
االتهامات املوجهة لناصر، ونفت أن تكون 
له أي عاقة بعملية التعذيب للمعتقلني، في 
وقــت كشف بعض ممثلي ناصر لصحيفة 
وّجه 

ُ
همة ت

ُ
»ذا غارديان« رفضهم التام ألي ت

له في إطار عمليات التعذيب واالعتداء. 
ــد األشــــخــــاص الـــذيـــن تــعــرضــوا  وكـــشـــف أحــ
أزمــــة عـــام 2011، ويعيش  لــلــتــعــذيــب خـــال 
فــي لندن حاليًا، عــن تــورط ناصر فــي هذه 
املشينة«،  »األعمال  بـ وصفت  التي  العملية 
وفــــي عــــام 2012 تــقــدمــت مــنــظــمــة حــقــوقــيــة 
بــمــلــف كـــامـــل عـــن شـــهـــادة الــشــخــص الـــذي 
إنسانية،  وتقارير  أدلــة  مع  للعنف  تعرض 
أجــل محاكمة ناصر واستدعائه  وذلــك من 
ــر لـــم يــتــطــور رغـــم رفــع  لــلــتــحــقــيــق، لــكــن األمــ
بجرائم  الخاص  التحقيق  فريق  إلــى  امللف 

الحرب، ولم تفتح الشرطة امللف بعد ذلك.
ــــذه الــتــســريــبــات  وهــــاجــــم مــمــثــلــو نـــاصـــر هـ
بريطانيا،  إلـــى  الــســفــر  مــن  ورفــضــوا منعه 
التحقيق  البريطانية  السلطات  تفتح  ولــم 

في القضية منذ ذلك الحني. 

عمل مشبوه
ــوذًا مـــالـــيـــًا كـــبـــيـــرًا فــي  ــفــ تــمــلــك الـــبـــحـــريـــن نــ

اعتقلت السلطات البحرينية 
حوالى 150 رياضيًا تعرضوا 

للتعذيب والترهيب

تصرف فورنالس يثير استياء رئيس مالقا
أعلن نادي فياريال اإلسباني لكرة القدم تعاقده لخمس مواسم مع بابلو فورنالس، الذي 
فسخ تعاقده مع مالقا، الذي ألقى رئيسه اللوم على العب الوسط الواعد ووكيله. يذكر أن 
الالعب اإلسباني )21 عامًا( سدد قيمة الشرط الجزائي البالغة 12 مليون يورو وفسخ 
تعاقده مع نادي مالقا وودع زمالءه والجهاز الفني. وكان فورنالس قد انضم إلى فرق 
الناشئني بمالقا موسم 2012-13 وخاض أول مباراة له مع الفريق األول يوم 26 سبتمبر/

أيلول عام 2015 أمام ريال مدريد في ملعب سانتياغو برنابيو، وشارك منذ ذلك الحني 
في إجمالي 59 مباراة في الليغا و4 في بطولة كأس امللك املحلية باملوسمني املاضيني، 
سجل خاللها 10 أهداف. وأهله تألقه ليشارك مع منتخب إسبانيا األول وفريقها تحت 
21 عامًا، وخاض مباراة واحدة مع كل منهما. ومن جانبه، ألقى رئيس نادي مالقا، عبد 
الله آل ثاني، باللوم في رحيل فورنالس على الالعب الواعد ووكيله، ونشر على حسابه 
لالعبيه  يقدم عقودًا  أنــه ال  القطري  الشيخ  يقول على  أن من  »تويتر«  الرسمي بشبكة 
»يكذب«. وأوضح أن النادي األندلسي قدم عرضني لالعب فيهما زيادة في مرتبه، »ولكن 

الالعب ووكيله رفضا« العرضني معًا، مؤكدًا أنه ترك معسكر الفريق في هولندا.

يوفنتوس يضم بيرنارديسكي رسميًّا من فيورنتينا
أعـــلـــن نــــــادي يـــوفـــنـــتـــوس اإليـــطـــالـــي لـــكـــرة الـــقـــدم 
تــعــاقــده الــرســمــي مــع املــهــاجــم الـــواعـــد فيديريكو 
فيورنتينا  من  قادمًا  عامًا(   23( بيرنارديسكي 
بــعــد اجــتــيــازه الــفــحــص الــطــبــي. وتــكــلــفــت صفقة 
يــورو تسدد  مليون  الــدولــي 40  اإليطالي  املهاجم 
للزيادة  القابلة  القيمة  وهــي  أقــســاط،  ثــالثــة  على 
يـــورو، في  أقصى 5 ماليني  بنسبة 10%، وبحد 
حالة انتقاله لناد آخر. ووقع بيرنارديسكي عقدًا 
يمتد لخمسة مواسم مع فريق السيدة العجوز الذي 
أي حتى  ألــيــغــري،  اإليــطــالــي ماسيميليانو  يــدربــه 
صيف عام 2022. وقال النادي إن بيرنارديسكي 
هو »بال شك، واحد من أكثر املهاجمني املوهوبني 
القيام  أنــه »يمكنه  ً أوروبـــا«، مضيفًا  الواعدين في 
بدور صانع األلعاب وكهداف يحرز أهدافًا رائعة«.

وستهام يُعلن وصول تشيتشاريتو 
أكـــد نــــادي وســتــهــام يــونــايــتــد اإلنــكــلــيــزي ضــم الــالعــب املكسيكي خــافــيــيــر هــرنــانــديــز 
»تشيتشاريتو« بعد التوصل التفاق مع باير ليفركوزن األملاني بشأن انتقال املهاجم ملدة 
ثالثة مواسم مقابل 16 مليون جنيه إسترليني. وبالتالي يعود املهاجم الدولي املكسيكي 
البالغ من العمر 29 عامًا إلى الــدوري اإلنكليزي، الذي لعب فيه خالل الفترة بني 2010 
و2015 في صفوف مانشستر يونايتد، بعد إحــرازه 39 هدفًا في 76 مباراة بقميص 
باير ليفركوزن في البوندسليغا. وفور اجتيازه للكشف الطبي، سيسافر الالعب »في 
كي  املقبل،  للموسم  لالستعداد  الجديد  فريقه  يعسكر  أملانيا، حيث  إلــى  املقبلة«  األيــام 
ينضم إلى أبناء املدرب الكرواتي سالفن بيليتش. وبذلك ينضم تشيتشاريتو إلى بابلو 
زاباليتا وجو هارت وماركو أرناوتوفيتش، حيث أكد رئيس النادي ديفيد ساليفان في 
بيان صدر على موقعه اإللكتروني أن »تشيتشاريتو هو العب آخر محترف من الطراز 

األول سيساهم بخبراته وقدراته مع الفريق«.

ميندي يحط رحاله في مانشستر سيتي قادمًا من موناكو
تــعــاقــده مع  اإلنــكــلــيــزي  أعــلــن مانشستر سيتي 
ــًا من  ــادمـ املــــدافــــع الــفــرنــســي بــنــيــامــني مــيــنــدي قـ
ــدة خــمــســة مـــواســـم. وبـــذلـــك، يصبح  مــونــاكــو ملــ
الظهير األيسر )23 عامًا( هو رابع صفقة دفاعية 
ــوارديــــوال هــذا  لــفــريــق املـــــدرب اإلســبــانــي بــيــب غــ
استرليني  مليون جنيه  بإجمالي 200  الصيف، 
)224 مليون يورو(. ولم يعلن النادي اإلنكليزي 
عن إجمالي تكلفة انتقال ميندي، إال أن الصحف 
البريطانية تقدرها بحوالى 50 مليون استرليني 
ــورو(، لــتــضــاف ملقابل  ــ ــ )أكـــثـــر مـــن 55 مــلــيــون ي
صفقة الظهير البرازيلي دانيلو، من ريال مدريد، 
والــتــي تكلفت حــوالــى 27 مليون جنيه )أكــثــر مــن 30 مليون يـــورو(. وكــان السيتي قد 
تعاقد أيضًا خالل بوابة االنتقاالت الصيفية الحالية مع كل من الظهير اإلنكليزي كايل 
ووكر قادمًا من توتنهام، والحارس البرازيلي إيدرسون مورايس من بنفيكا البرتغالي. 
كما انتدب غوارديوال زميل ميندي في موناكو، العب الوسط البرتغالي برناردو سيلفا، 

والذي تكلف انتقاله حوالى 44 مليون جنيه استرليني )قرابة 49 مليون يورو(.

فرناندو غونزاليز في  أن يخسر من  قبل  األول  الــدور  في 
الــــدور الــثــانــي. وفـــي بــطــولــة هــيــوســتــون شــــارك إلـــى جانب 
مــارســيــل غـــرانـــولـــيـــرز فـــي نــهــائــي الـــزوجـــي وخـــســـر أمـــام 
فرنسا  بطولة  وفــي  شولتيه.  وراينيه  غولبيس  إرنيستس 
املفتوحة، لعب كويفاس إلى جانب الزميل البيروفي لويس 
املباراة  إلــى  »الــزوجــي«، وفــي طريقهما  بلقب  ليفوز  هورنا 
الــنــهــائــيــة هــزمــا الــالعــبــني أرنــــود كــلــيــمــون ومــايــكــل لــلــودرا 
ولوكاس دلوهي ولياندر باينز باإلضافة إلى كل من نيناد 
زيمونجيش في املباراة النهائية. وأصبح الالعبان أول فريق 

من القارة األميركية الجنوبية ُيحقق اللقب آنذاك.
في عام 2012، شارك كويفاس في بطولة أستراليا املفتوحة، 
وخسر في الدور األول أمام الالعب ماتياس باشينغر، وفي 
منافسات الزوجي شارك مع الالعب ديفيد ماريرو ووصل 
إلى الدور ربع النهائي وخسر الالعبان أمام فابيو فوغنيني 

أميركا  بطولة  في  كويفاس  شــارك  ثم  بوليلي.  وسيموني 
الالتينية في ساو باولو، وحقق لقب البطولة آنذاك، ثم شارك 
أمام اإلسباني رافاييل نادال  في بطولة ريو 500، وخسر 
آيـــرس«،  »بــويــنــوس  بطولة  وفــي  نظيفة.  بــثــالث مجموعات 
خسر أمام خوان موناكو في الدور ربع النهائي، ثم لعب في 
بطولة كأس »ديفيس« ولم يتقدم إلى مراحل بعيدة. وشارك 
كــويــفــاس فــي بطولة إنــديــان ويــلــز بــاإلضــافــة إلــى بطوالت 

إسطنبول وميامي.
في عام 2016 فاز كويفاس بلقب بطولة ريو املفتوحة بعد 
أن هزم اإلسباني رافاييل نادال في الدور نصف النهائي، ثم 
تفوق على األرجنتيني غويدو بيا في املباراة النهائية، وبعد 
أسبوع ُتوج بلقب بطولة البرازيل املفتوحة. وحل وصيفًا في 

بطولة نوتينغهام وبطولة أملانيا.
رياض...

ُيــعــتــبــر بــابــلــو كــويــفــاس مــن بــني أفــضــل العــبــي الــتــنــس في 
األوروغــــــواي، وهـــو الــالعــب الـــذي فـــاز بلقب بــطــولــة فرنسا 
لوس  الزميل  رفقة  الــزوجــي،  لفئة  عــام 2008  املفتوحة في 
الفردي  فــي منافسات  ألــقــاب  ُتــوج كويفاس بستة  هــورنــا. 
وُيعتبر املركز الـ 19 األعلى له في تصنيف رجال التنس، في 

وقت يحتل املركز الـ 14 في تصنيف الزوجي.
بدأ كويفاس مسيرته في عام 2008 في بطولة »فينيا ديل 
مـــار« فــي تشيلي، وحــقــق أول فــوز لــه فــي الـــدور األول في 
مواجهة غييرمو كوريا، ثم تفوق على فرناندو فيرداسكو 
وجوزيه أكاسوسو، قبل أن يخسر في الدور نصف نهائي 
الـ 88 في  أمام فرناندو غونزاليز، ووصل آنــذاك إلى املركز 

الترتيب العام خلف »فينيا ديل مار«.
إريكسون« في ميامي  إلى بطولة »ساني  وتأهل كويفاس 
وكانت أول بطولة ماسترز له، وهزم آنذاك فينشي سباديا 

بابلو كويفاس

على هامش الحدث

بابلو كويفاس 
هو واحد من 

أفضل نجوم التنس 
في األوروغواي 

حاليًا

)Getty /البحرين تخفي وراء الرياضة انتهاكات بحقوق اإلنسان )ستيفان بوند

األحداث  يشارك في  أنه  بن حمد،  ناصر  البحرين،  أكد ممثلو نجل ملك 
الرياضية منذ كان عمره 12 سنة، ويعيش الرياضة منذ الصغر. وأنه، رغم 
البحرينية،  الحكومة  ليس عضوًا في  أنه  إال  المالكة،  العائلة  كونه من 
اإلنسان. وأشار تحقيق  أعمال مشبوهة في حقوق  يتورط في  ولم 
التحقيق  تم  الذين  األشخاص،  بعض  أن  إلى  ختامه  في  غارديان«  »ذا 
معهم، خافوا على عائلتهم في البحرين ولم يدلوا بتصريحات كثيرة 

خوفًا على حياتهم.

خوفًا على حياتهم

وجه رياضي

ــدأت تــســتــحــوذ على  ــ ــالـــم، وبــ الــخــلــيــج والـــعـ
بأفضل صــورة  للظهور  الرياضة  مــن  قسم 
مــن يتهمها بخرق قوانني  كــل  أمــام  ممكنة 
حقوق اإلنسان ومعاداتها الدولية. وُيعتبر 
الهوائية من  الــدراجــات  فريق »ميريدا« في 
أبرز األندية الرياضية املدعومة من السلطة 

البحرينية.
ويــقــول نــيــكــوالس مــاكــغــيــهــان الــبــاحــث في 
ــيـــة: »فــريــق  مــنــظــمــة حـــقـــوق اإلنـــســـان الـــدولـ
الــبــحــريــنــي سيمنح  الـــهـــوائـــيـــة  ــــات  ــــدراجـ الـ
للباد قوة اقتصادية كبيرة، لكن هذا العمل 
ُيخفي جانبًا مظلمًا ويغطي كل  الرياضي 
وتعنيف  اضطهاد  مــن  السياسية  العيوب 

لإلنسان«.
أحــــد  هــــــورغــــــاث  ــــول أالن  ــقـ ــ يـ املــــقــــابــــل  ــــي  فــ
ــــي الـــحـــكـــومـــة الـــبـــريـــطـــانـــيـــة:  املــــســــؤولــــني فـ
»الــــبــــحــــريــــن تــســتــعــمــل الــــريــــاضــــة إلخـــفـــاء 
ــفــــاق الــكــبــيــر فـــي الــتــعــامــل مـــع حــقــوق  اإلخــ
ــة  ــريـــاضـــيـ اإلنـــــــســـــــان، وبــــعــــض األعــــــمــــــال الـ
مع  السياسية  املشاكل  عن  األنظار  صرفت 
التعذيب  صعيد  على  خصوصًا  املعارضة 
واملــحــاكــمــات غــيــر املــنــصــفــة بــاإلضــافــة إلــى 

وفاة املواطنني تحت التعنيف«.
فــي وقـــت يــقــول أحـــد املــســؤولــني فــي اتــحــاد 
فورموال 1 إنه يجب على أي دولة تستضيف 
بحقوق  جيدًا  تعتني  أن  فورموال  سباقات 
اإلنسان ألن الشعار األساسي للرياضة هو 
حقوق اإلنسان والتنوع واملساواة. في وقت 
يــضــع االتـــحـــاد الـــدولـــي لــكــرة الــقــدم حقوق 
اإلنـــســـان عــلــى رأس قــائــمــة الـــواجـــبـــات ألي 

دولة تنضم إلى اتحاده الكبير. 
وأثارت قضية البحرين في عام 2011 جداًل 
ُوّجــهــت بعض  )فيفا( عندما  في كونغرس 
األســئــلــة ملمثلي الــبــحــريــن لــجــهــة األحــــداث 
الــســيــاســيــة الـــتـــي وقـــعـــت فـــي الـــبـــاد، وأكـــد 
)فــيــفــا( عــلــى ضــــرورة إصــــدار تــقــريــر خــاص 
لجهة حقوق  خصوصًا  حصل  مــا  ُيلخص 
اإلنــــســــان والــتــعــنــيــف؛ مـــا يــنــاقــض مــيــثــاق 

اتحاد كرة القدم العاملي.
قــــــال إن  ــلــــون«  ــاد »الــــتــــرايــــتــ ــ ــــحـ اتـ حـــتـــى أن 
قـــادرة على تغيير  »الــريــاضــة فــي البحرين 
صــورة عــام 2011 البشعة والــتــي ال ترتبط 
بالرياضة بأي شكل من األشكال«. في وقت 
لم يسأل اتحاد الدراجات الهوائية عن مدى 
صحة التقارير الصحافية املتعلقة بحقوق 
اإلنسان في البحرين، وتجاهل األمر تمامًا، 
ــريـــق »مـــيـــريـــدا«  خـــصـــوصـــًا مــــع مـــشـــاركـــة فـ

املدعوم من البحرين.
ــان«  ــارديـ وعــنــدمــا واجـــهـــت صــحــيــفــة »ذا غـ
التحقيق  بــنــتــائــج  بــن حــمــد  نــاصــر  ممثلي 
ــفــــوا كــــل االتــــهــــامــــات املــتــعــلــقــة  الـــــخـــــاص، نــ
وذكــرت   ،2011 عــام  فــي  التعذيب  بعمليات 
بشكل  األمـــور  توضيح  يتم  »لــم  الصحيفة 

منطقي، وانتهت القضية هنا«.

أوملبية،  ميدالية   23 بـ  املتوج  فيليبس،  مايكل  األميركي  العالم،  في  أفضل سباح  خسر 
سباقه املنتظر أمام القرش األبيض الكبير. وخاض فيليبس سباق 100 متر مع القرش 
األبيض الكبير في مياه البحر وفشل في مجاراة سرعة القرش، الذي تفوق في ختام 
السباح  إنــهــاء  مقابل  ثانية،   36.1 ظــرف  فــي  السباق  قطع مسافة  إذ  بعد،  عــن  السباق 
األميركي املسافة في حوالى 38.1 ثانية. وبعد نهاية السباق غرد فيليبس عبر حسابه 
الرسمي في »تويتر« عن تجربته املثيرة، وطلب إعادة السباق مرة ثانية في املياه الدافئة 

هذه املرة، وليس الباردة، ألنه خسر ويريد التعويض والفوز.

صورة في خبر

سباق القرش
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ــاران،  ــر دين ــم، الجزائ ــرب 4 دراه ــار، المغ ــراق 500 دين ــس، الع ــس، األردن 400 فل ــن 300 فل ــزة، البحري ــان 300 بي ــم، عم ــارات 3 دراه ــس، اإلم ــت 200 فل ــاالت، الكوي ــعودية 3 ري ــاالت، الس ــر 3 ري ــرة، قط ــان 1000 لي ــم، لبن ــس 900 ملي ــان، تون ــر جنيه ســعر النســخة: مص
UK £ 1.20, Austria € 2.20, Belgium € 2.20, France € 2.20, Germany € 2.30, Holland € 2.30,  Italy € 2.10, Spain € 2.20, Switzerland CHF 3.50                              اليمن 50 رياًال، ســورية 25 ليرة، الســودان 55 دينارًا، ليبيا 200 درهم، موريتانيا 35 أوقية    □

 Turkey TL 5.00, USA $ 2.00
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غاودي من أكثر الشخصيات الفنية شهرة في العالم. في آخر أيام حياته بدأ بالدخول في حالة اكتئاب حولته إلى متسول 
يطوف الطرقات، ليموت على سكة القطار، مخلفًا أثرًا معماريًا خالدًا

هوامش

سما حسن

كان يبدي، في كل صباح، تأففًا من وراء القلب ملعلمته، 
بسبب حضوره املبكر إلى املدرسة؛ لكي يلحق بالحصة 
األولى في صفه الثانوي األخير، وكانت معلمته تعرف 
األخير،  الصباح  وفي  املتجدد.  تأففه  وتحب  الحقيقة، 
الــعــادة، فيجهز نفسه،  ، على غير 

َ
كــان يستيقظ بــاكــرا

ويقضم بضع لقيمات من كعك القدس الذي درج على 
تناوله عند إفطاره، ويغادر البيت إلى املسجد األقصى. 
ر، وهو يركض نحو رفاقه، كيف كانت أمه تخبره 

ّ
تذك

الــقــوة والــطــاقــة، كما  الــقــدس يمنح مــن يتناوله  أن كعك 
يفعل السبانخ مع »بوباي« في أفالم الرسوم املتحركة، 
يسمع  فظل  األشــــرار،  على  تناوله  بعد  يتغلب  وحيث 
كالم أمه التي ال تكذب، فبضع لقيمات من كعك القدس 
سوف تجعله ينتصر على من يحولون بني أهل مدينته 

واملسجد األقصى، حيث يجتمعون ويصلون.
سمع، وهو يقطع الطريق امللغمة بالحواجز األسمنتية 
والجنود، أنني حجارتها العتيقة املقدسة، وهي تشكو، 
أبًيا  ــواح صخرتها مكتوًما 

ُ
ن بصمت ومــن بعيد. كــان 

ذا كبرياء، يستند نورها إلى ظل الصليب املجاور لها، 

فأسرع  تــلــك،  باستنادتها  وجعها  مــن  ف 
ّ
يخف وكــأنــه 

املكبوت،  غضبه  قلبه  جنبات  بــني  مصطحبًا  طى 
ُ
الخ

ــر طـــرف لــســانــه الــجــاف 
ّ
وحــــّرك لــســانــه بــغــضــب، فــتــعــث

التي  الــقــدس  كعكة  فــوق  منثورة  كانت  بحبة سمسم، 
»نتشها« سريعًا قبل أن يخرج من البيت، تاركًا دعوات 
أمه وسؤالها الذي ترّدد في فراغ البيت: »يّما شو بدك 
أطبخلك على الغدا اليوم«؟ وكادت ابتسامة ترتسم على 
يمر سريعًا  القصير  كــان شريط حياته  محياه، حني 
ــام عينيه؛ أن الــجــدات الــعــزيــزات تــحــدثــن فــي ســّريــٍة  أمـ
القدس،  كعك  فــوق  املنثورة  السمسم  حبات  عن  بالغٍة 
بأنها تشفي مرض من يبتلعها إن التقطها عن أرضية 
املسجد األقصى، وما فتئت أمه تفعل ذلك، كلما ذهبت 
إلــى هــنــاك لــلــصــالة.  حــّث الــخــطــى، وهــو يــعــرف أن أمه 
اليوم بالذات،  ن من الوصول إلى املسجد هذا 

ّ
لن تتمك

ــراء، وتـــصـــّدى لغطرسة  ــعـ وصــلــى بــني املــصــلــني فــي الـ
لتحظى  األعــنــاق،   على 

ً
أمــه محموال إلــى  فــعــاد  املحتل، 

بنظرة سريعة على جثمانه قبل أن يوارى الثرى.
ربــمــا كـــان بــــوّده أن يــخــبــرهــا أنـــه كـــان يــصــّدق كــل ما 
تخبره به حتى آخر رمق، وبأنه لم يشأ أن يخبرها أن 
ما اعتقدته عن البّحار »بوباي« والسبانخ كان خاطئًا، 

املــفــيــدة، وأن  الــحــديــد  الــبــقــدونــس يفوقه فــي كمية  وأن 
نسبة  على  يحتوي  الساخنة  كعكاتها  فــوق  السمسم 
اآلن رحــل محمد شرف،  ولكن  الكالسيوم.  كبيرة من 
الــدراســات والنظريات،  ولم يعد هناك جــدوى ملهاترات 
له غرفته  ب 

ّ
أنها سترت ولكنه بقي عند وعــده األخــيــر؛ 

لها  مــرة، حني غمز  املحّببة آلخــر  الغارقة في فوضاه 
بعينه وهو يتوارى بني األزقة. المه كثيرون ألنه يقّص 
شــعــره هـــذه الــقــصــة الــحــديــثــة الــتــي نــهــى عنها خطباء 
املــســاجــد، وقـــّرر األكــثــريــة منهم أن شــبــاب الــقــدس في 

ضــيــاع، وأن انــســجــامــهــم مــع الــحــداثــة أنــســاهــم قضية 
القدس األولى، وغفل هؤالء أن هناك سرًا كبيرًا يوّجه 
، فـ »كعك 

ً
بوصلة الشباب املقدسي حني تنحرف قليال

الــقــدس« الـــذي عــرف فــي الــعــام 1605، ومــا زال يعجن 
 فوقه السمسم، 

ّ
بماء القدس ويخبز بنار ثورتها، ويرش

وتكبر أسطورته مع الزمن، فيتحّدث املقدسيون كيف 
ومهما  يغلف،  ال  وهــو  املــمــيــز،  طعمه  الــنــاس  يكتشف 

حاولت أي مدينة فلسطينية أخرى أن تقلده. 
لهذا الكعك خصوصيته، وإن كان بعضهم يرّدد أن ماء 
زمزم يفقد مزاياه حني ينقل من مكانه، ويرّدد آخرون 
الــقــدس يفقد طعمه ولــذتــه حــني يــؤكــل خــارج  أن كعك 
أســــوار املــديــنــة، فــحــرصــت األمــهــات عليه فــي الصباح 
 
ً
مــع زيــت الــزيــتــون والــزعــتــر، وأصــبــح ومــا زال تعويذة

صباحية ألحبتهن الصغار الذين يتعّرضون لالعتقال 
في  املعربدين  واملستعربني  واملغتصبني  الجنود  مــن 
املدينة  دروب  عــبــر  ينطلقون  حــني  ــة،  ــ واألزقـ الـــحـــواري 
الــضــيــقــة الــتــي ضــاقــت ذرعــــا بــالــقــيــود وبــالــحــيــاة التي 
الــذل،  استفحل  اتفق، حتى  كيفما  يــوم  بعد  يومًا  تمر 
بل  اإللكترونية«،  »البوابات  ليست  القضية  وأصبحت 

أكبر من ذلك؛ إنها قضية رفض استمرار الذل.

السر في كعك القدس

وأخيرًا

إن كان ماء زمزم يفقد مزاياه 
حين ينقل من مكانه، فإن كعك 

القدس يفقد طعمه حين 
يؤكل خارج أسوار المدينة
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أنطونيو غاودي
معماري عبقري خلّدت أعماله برشلونة

حنين عتيق

فـــي بــرشــلــونــة يــهــبــط الــجــبــل إلــى 
ــر، كــــأنــــه يـــســـتـــحـــم ويــغــســل  ــحــ ــبــ الــ
أقدامه وروحه باملاء. في برشلونة 
)ســـاغـــرادا  املــقــدســة  الــعــائــلــة  كنيسة  تشهق 
حــدود  ال  إنــه  لتقول  املكتملة  غير  فاميليا( 
ــا يــمــتــلــك فــي  ــان، وال لـــجـــمـــال مــ ــ ــسـ ــ لـــفـــن اإلنـ
ــداع  ــ تــلــك املــخــيــلــة الـــتـــي وحـــدهـــا ســـيـــدة اإلبـ
والعبقرية، وفي برشلونة تحتفي الشوارع 
والــبــيــوت الــقــادمــة مــن خيال أطــفــال كثيرين 
ــوارع ستدخلها  ــ لـــم يــفــارقــوا مــصــمــمــهــا، شـ

وتحس نفسك كانك تدخل حلما ال ينام.
 إنها مدينة البحر واألشجار والفن الحياة، 
مــديــنــة املــامــح الــســاحــرة الــتــي ال تخلو من 

)Getty( كنيسة العائلة المقدسة غير المكتملة من أعماله الفريدة

العربية في أغلب زوايــاهــا، وهي  الحضارة 
ــم بــمــبــدعــهــا  ــدائــ ــاء الــ ــفـ ــتـ أيـــضـــا مـــديـــنـــة االحـ
املهندس املعماري األشهر أنطونيو غاودي، 
الـــــذي رحــــل مــنــذ مـــا يـــزيـــد عـــن مــئــة وعــشــر 
سنوات، وذلك بفتح أغلب األبنية التي تشبه 
القادمني من  أبنية »والــت ديــزنــي« للسياح 

كل جهات األرض. 
الــعــام احــتــفــت املــديــنــة بفعالية خاصة  هـــذا 
ــًدا تــخــص املــهــنــدس املـــعـــمـــاري املـــعـــروف  ــ جـ
أنطونيو غاودي، إذ تم افتتاح مبنى »كاسا 
فيثينس« بعد مرور مئة وثاثني سنة على 
أول  فيثينس«  »كــاســا  مبنى  ويــعــد  بــنــائــه، 
أنطونيو  اإلسباني  املعماري  مبنى صممه 
تحفة  يشكل  والـــذي   ،)1926–1852( غـــاودي 
ــادرة مـــن الـــداخـــل والـــخـــارج،  ــ فــنــيــة حــســيــة نـ

ــاودي  ــ ــ ويـــــوثـــــق ألولــــــــى مـــــراحـــــل تــــتــــطــــور غـ
ولباكورة خياله الفني الذي ال ينضب.

 صمم هذا املبنى )كاسا فيثينس( بني عاَمي 
1883 و1885، وذلــك بناء لطلب من مانويل 
فيثينس إي مونتانير، صاحب معمل رخام 
ورجل أعمال إسباني، حيث أراد بناء منزل 

صيفي مميز خاص له في برشلونة. 
ــتــــرة كــــــان أنـــطـــونـــيـــو غــــــاودي  ــفــ ــــي تـــلـــك الــ فـ
يبلغ واحــــدًا وثــاثــني عــامــا، ولـــم يــكــن يحظ 
بــعــد حـــوالـــي عشر  ازدادت  الــتــي  بــالــشــهــرة 
ســـنـــوات مـــن هــــذا الـــتـــاريـــخ، ولــكــن مـــا يميز 
كــل أعــمــال غــــاودي هــو قــدرتــه الـــنـــادرة على 
أحد،  فنية معمارية ال يخطئها  بناء هوية 
الاحقة،  السنوات  في  التي تشكلت  الهوية 
البناء بقوة على هــذه الهوية،  وقــد دل هــذا 

فــهــو هــنــا يعتني بــكــل تفصيل فــي أعــمــالــه، 
وكــان قـــادرًا على االســتــفــادة الدائمة مــن كل 
أعماله  طبيعة  مــن  امتلكها  التي  التقنيات 
التي  والــحــرف  فــي حياته  بها  اشتغل  التي 
ــان يــتــقــنــهــا. ولـــعـــل أبــــرزهــــا كـــانـــت مــهــنــة  ــ كـ
صــنــاعــة الـــخـــزف )الــســيــرامــيــك( ظـــاهـــرة في 
شكل الــزخــرف الـــذي امــتــأت بــه تصاميمه، 
امللون جعلته يتقن  الزجاج  ومهنة صناعة 
ــوان املـــتـــفـــردة، كما  ــ إدخـــــال الـــزجـــاج ذي األلــ
أثرت مهنتا صهر الحديد املطاوع والنجارة 
على مرونة ورشــاقــة األعــمــال وخاصة على 
بناء الكنيسة املقدسة، كما أنه قدم تقنيات 
ــلــــة فــي  ــي مـــعـــالـــجـــة املــــــــواد الــــداخــ ــدة فــ ــديــ جــ
بعض  معالجة  مثل  نفسها،  البناء  تركيبة 
القطع  بقايا  مــن  املكونة  الفسيفساء  أنـــواع 
الخزفية، ومعالجة الزجاج وخلطه مع مواد 
فيثينس«  »كاسا  مبنى  بناء  طريقة  ثانية. 
تــعــود إلـــى نــمــط »الــنــيــو - مــوديــخــار« الــذي 
يـــرتـــكـــز فــــي مــعــظــمــه عـــلـــى اســـتـــخـــدام قــطــع 
الــســيــرامــيــك بـــأشـــكـــال هــنــدســيــة مــتــجــاورة 
واألعمال املعدنية وزخرفة الطني، باإلضافة 
ــذي تـــأثـــر كــثــيــرًا  ــ ــى الـــتـــيـــار الــفــيــكــتــوري الـ إلــ
بــه خـــال ســنــوات دراســتــه فــي »بــروفــنــســال 
لذا  برشلونة،  في  أركيتكتشر«  أوف  سكول 
فكل من يرى البناء سيعرف أنه من تصميم 
ــداع تــلــك املــخــيــلــة وتــلــك  ــ هـــذا املـــبـــدع ومـــن إبـ
تــعــزف سيمفونيتها  كــانــت  الــتــي  األصــابــع 

بالحجر والسيرامك واللون.
لقد عاش في هذا البيت مونتانير لسنوات 
قليلة ثــم تــم تحِويله إلــى ثــاث شقق وذلــك 
ــام 1920، واســـتـــخـــدم كــمــنــزل عــائــلــي  فـــي عــ
الحـــقـــا، حــتــى عــــام 2014، إذ اشـــتـــرى كــامــل 
»مورا بانك«،  العقار مصرف عقاري يسمى بـ
وهو مصرف خاص تديره عائلة ثرية جدا 
في أنــدورا، وقد بدأ بأعمال الترميم بهدف 
ذلــك  تــبــني  وقـــد  للجمهور،  افــتــتــاحــه متحفا 
قــال خوسيه دي كابابيرو »ألن مهمة  حني 
األعمال  إبـــراز  هــي  كمتحف  فيثينس  كاسا 
األولــــــى لــــغــــاودي واإلضــــــــاءة عــلــى أســلــوبــه 
الفريد واملبتكر الذي ساهم في تطوير الفن 
الجديد في الهندسة في برشلونة والعالم«.

 شكل غاودي ظاهرة فنية مذهلة في عالم 
التصميم املعماري، وكانت أبنيته تجعلك 
عــالــم خيالي منفصل عن  فــي  بــأنــك  تحس 
وقد  نعرفها،  كنا  التي  الواقعية  املقاييس 
امتلكها  التي  املخيلة املجنونة  بــررت هذه 
الـــذي جعله مقعدا  مــرضــه  غــــاودي بسبب 
العشر سنوات  تــزيــد عــن  ملــدة  فــي طفولته 
كان عليه خالها الذهاب دائما إلى الغابة 
والبقاء فيها لساعات طويلة، وهــذا جعله 
ــــى شـــكـــل انــحــنــاء  ــــى الــطــبــيــعــة وإلــ ــــرب إلـ أقــ
األشــجــار ونــمــوهــا، وجــعــل مخيلته تنمو 
بدون أية أطر تحد منها، وجعلته يحافظ 
على فطرية وبــراءة روحــه وعلى إحساسه 
بالدهشة والــشــغــف تــجــاه كــل مــا يمكن أن 
يــعــيــد لــلــبــنــاء إحـــســـاس الــطــبــيــعــة نفسها. 
املكتملة  غير  املقدسة  العائلة  كنيسة  تعد 
مــن أهـــم أعــمــالــه ومـــن أهـــم مــصــادر الــدخــل 
السياحي الذي تحققه إسبانيا بعد مرور 
مئة عام على وفاته، كما تعد حديقة »بارك 
أضــافــتــهــا منظمة يونيسكو  الــتــي  غــويــل« 
ــن أهـــم  ــراث الــــعــــاملــــي، مــ ــتـ ــلـ إلـــــى الئـــحـــتـــهـــا لـ

األماكن في العالم.

يعتبر غاودي من أهم 
املعماريني في العالم، 
وتتسم تصاميمه 

بالغرابة وتعدد املواد 
املستخدمة فيها.

■ ■ ■
طريقة بناء مبنى 
»كاسا فيثينس« 

تعود إلى نمط »النيو 
- موديخار« الذي 
يرتكز في معظمه 
على استخدام قطع 
السيراميك بأشكال 
هندسية متجاورة.

■ ■ ■
 كنيسة العائلة 

املقدسة غير املكتملة 
من أهم أعماله ومن 
أهم مصادر الدخل 

السياحي الذي تحققه 
إسبانيا.

باختصار




