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القاهرة ــ العربي الجديد

ستهدأ  السعودية  املصرية  العالقات  أن  يبدو  ال 
الرئيس  تجديد  بعد  تحديدًا  الــقــريــب،  الــوقــت  فــي 
دعوته  )الــصــورة(  السيسي  عبدالفتاح  املصري 
ــى الــتــضــحــيــة والــتــقــشــف  ــ لـــ«الــشــعــب املـــصـــري إل
 الـــقـــرار 

ّ
ــعــيــش حــتــى يــســتــقــل وتـــحـــّمـــل شــظــف ال

املــصــري تــمــامــا«. ويــســانــده فــي ذلــك اتــفــاق أخير 
العراق، بوساطة روسية  مع  إليه مصر  توّصلت 
إيرانية، يقضي برفع الكمية النفطية التي تحصل 
كــرّد  برميل شهريا،  مليون  إلــى  الــقــاهــرة  عليها 

امــتــنــاع شــركــة أرامــكــو السعودية عــن ضّخ  على 
الــحــصــة االعــتــيــاديــة الــشــهــريــة ملــصــر، فــي شهر 
أكتوبر/تشرين األول الحالي. وفي معرض حديثه 
ــام الــنــدوة  ــة بـــن مــصــر والــســعــوديــة أمــ ــ عـــن األزمـ
أكتوبر  بمناسبة ذكرى حرب  للجيش  التثقيفية 
ــا مــصــريــن، عــايــزيــن  الــســيــســي »يــ ــال  1973، قــ
وما  تاكلوش  مــا  بــجــّد،  استقاللية  عندكم  تبقى 
تناموش«. وأضاف أن »الدولة املستقلة في قرارها 
ـــارة واضـــحـــة إلــى  تــعــانــي كــثــيــرًا«. وذلــــك فـــي إشــ
دفاعه عن قرار مصر بتأييد مشروعي القرارين 
املوقف  وهو  بشأن سورية،  والفرنسي  الروسي 

السعودية. من جهته، يكشف  أثــار غضب  الــذي 
مصدر حكومي مصري بارز، لـ«العربي الجديد«، 
عــن أن »الــقــاهــرة تــوصــلــت، بعد وســاطــة روسية 
لتغطية  العراقية،  الحكومة  مع  اتفاق  إلى  إيرانية، 
أعقاب  وذلــك في  املصرية«،  النفطية  االحتياجات 
القرار السعودي بوقف اإلمدادات.  ووفقا للمصدر 
نفسه، فإن مصر كانت »تحصل على 200 ألف 
بــرمــيــل بــتــرول مــن الـــعـــراق شــهــريــا، عــبــر شركة 
مــيــدور الــتــي ُيــســهــم فــيــهــا جــهــاز االســتــخــبــارات 
املصري، لكّن االتفاق الجديد يقضي برفع الكمية 
شهريا إلى مليون برميل«. ولفت إلى أن »االتفاق 

املقبل،  الشهر  من  بــدءًا  للتنفيذ  جاهزًا  سيكون 
في حال استمر املوقف السعودي في عدم إمداد 
ــار العقد  مــصــر بــاملــســتــلــزمــات الــنــفــطــيــة، فـــي إطــ
ع في القاهرة خالل زيارة العاهل السعودي 

ّ
املوق

ســلــمــان بـــن عــبــد الــعــزيــز األخـــيـــرة لــلــقــاهــرة، في 
شهر أبريل/نيسان املاضي«. من جهتها، أشارت 
مصادر سياسية إلى أن »االتفاق يتضّمن إعالن 
مصر موقفا قويا ضد التدخل التركي في الشأن 
الــعــراقــي«. فــي املــقــابــل، مــن املتوقع أن يـــزور وفــٌد 
مـــصـــري، الــســفــيــَر الــســعــودي فـــي مــصــر، أحــمــد 

القطان، فور عودته من بالده.

اتفاق نفطي مصري عراقي بوساطة روسية إيرانية
خاص

عاد ملف التجنيس 
إلى الواجهة في تركيا، 

بعد اإلعالن رسميًا عن 
النية لمنح الجنسية 

مقابل االستثمار.
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الجمعة  14  أكتوبر/ تشرين األول  2016 م  13 محرّم 1438 هـ  □  العدد 774  السنة الثالثة

نوبل اآلداب تحتفي بالموسيقى
أثار إعالن األكاديمية السويدية منحها جائزة نوبل لآلداب للمغني والموسيقي 

الشعبي األميركي، بوب ديالن، الكثير من االستهجان واالستنكار. ]24ـ25، 32[



محمد أمين
إسطنبول، الرياض ـ العربي الجديد

واإلقليمية  الدولية  الجهود  تتكثف 
للضغط أكــثــر على روســيــا مــن أجل 
وضع حد لحرب اإلبادة التي تشنها 
مــــع الـــنـــظـــام الــــســــوري وإيــــــــران عـــلـــى الــشــعــب 
ــســــوري، وال ســيــمــا فـــي مــديــنــة حــلــب الــتــي  الــ
تعيش أوضاعًا تصفها مصادر في املعارضة 
بــاملــرعــبــة. وفــيــمــا أفــــاد مــكــتــب األمــــم املــتــحــدة 
لتنسيق الــشــؤون اإلنــســانــيــة )أوتـــشـــا(، أمس 
تتعرض  الــتــي  القصف  حملة  بــأن  الخميس، 
لها األحياء الشرقية لحلب أسفرت عن سقوط 
لــم تتوقف  أكــثــر 400 قتيل خـــال أســبــوعــن، 
روسيا، إن عبر دبلوماسييها أو عسكرييها، 
فــي الــتــرويــج لــاســتــعــداد لــضــمــان »انــســحــاب 
آمـــــــــن« ملــــقــــاتــــلــــي املـــــعـــــارضـــــة بــــالــــتــــزامــــن مــع 
التخفيف من الضغوط عليها من  محاولتها 
خال السعي للقاء الهيئة العليا للمفاوضات، 
املنبثقة عــن املــعــارضــة الــســوريــة، مــن دون أن 

تتلقى ردًا منها حتى اآلن.
تلويحها  من  فصّعدت  األميركية،  اإلدارة  أما 
باللجوء إلى خيار التدخل العسكري املباشر، 
بــعــد إعـــان مــســؤولــن أمــيــركــيــن أن الرئيس 
الجمعة، خيارات  اليوم  يبحث،  أوباما  بــاراك 
الــتــدخــل العسكري  بــشــأن ســوريــة، مــن بينها 
املباشر. كما أشاروا إلى أن من ضمن الخيارات 
العسكرية للجيش  الــقــواعــد  غـــارات على  شــن 
الــســوري. وقــال مــســؤول لوكالة »رويــتــرز« إن 
الخيارات تشمل أيضًا تنفيذ ضربات  بعض 
جوية على مخازن للذخيرة أو مواقع للرادار 

أو قواعد مضادة للطائرات.

اجتماعات دولية وإقليمية
اجتماعًا  الخميس،  أمــس  الــريــاض،  وشــهــدت 
ــود  ــولــ ضـــــــّم وزيـــــــــر الــــخــــارجــــيــــة الـــــتـــــركـــــي، مــ
ــي مــجــلــس  ــ ــو، ونــــــــظــــــــراءه فــ ـــ ــلــ ـــ ــــش أوغــ ــاويــ ــ جــ
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َغسُل الضمير

وائل قنديل

بأموال السعودية، يصطف عبد 
الفتاح السيسي مع روسيا ضد 

السعودية! تلك هي مالمح الصورة 
العبثية للمواقف السياسية، من 
بعيد، مع اإلعالن عن مناورات 

بحرية مشتركة بني قوات روسية 
وأخرى مصرية في مياه املتوسط. 

يتيه نظام عبد الفتاح السيسي 
فخرًا بأنه صار يمتلك حاملتي 
طائرات بحريتني فرنسيتني من 
نوع »ميسترال«، وتقول مصادر 

متنوعة إن السعودية كانت املمول 
األكبر للصفقة. 

وبحسب ما نشره موقع تلفزيون 
»روسيا اليوم« في سبتمبر/ أيلول 
 عن وكالة« نوفوستي« 

ً
2015 نقال

الروسية، والتي نقلت بدورها عن 
مصادر فرنسية يومها قولها إن« 

السعودية ستساعد مصر في 
شراء حاملتي الطائرات املروحية 
من طراز ميسترال اللتني صنعتا 
خصيصًا لروسيا، قبل أن تجمد 

باريس الصفقة مع موسكو«. 
ونقلت صحيفة Express عن 

مصدر مطلع في الحكومة 
الفرنسية تأكيده أن املساعدة 
السعودية »ستكون كبيرة«. 

باختصار: السعودية تدفع، والفائدة 
تعود على خصومها األلداء في 
املعضلة السورية، إذ يبدو اآلن 

بجالء أن نظام عبد الفتاح السيسي 
يفضل موسكو على الرياض، 

ويتضح أن »مسافة السكة« إلى 
الحلف الروسي اإليراني، املرضي 
عنه إسرائيليًا، أقرب من املسافة 

بني سلطة االنقالب وداعميها 
الخليجيني،  الذين قدموا له دعمًا 

ماليًا.
كان ذلك بالتزامن مع تدخل 

إسرائيلي لدى اإلدارة األميركية، 
يحضها على االستمرار في 

تقديم املساعدات العسكرية ملصر، 
باملخالفة للدستور األميركي الذي 

يحظر تقديم مساعدات للحكومات 
املنقلبة. فقد بثت وكالة األنباء 
الفرنسية في ذلك الوقت خبرًا 

بعنوان »إسرائيل تطالب واشنطن 
بمواصلة تقديم املساعدات 
العسكرية إلى مصر«. وفي 

تفاصيل الخبر فإن »مسؤولني 
إسرائيليني ضغطوا على الواليات 
املتحدة، لعدم تجميد مساعداتها 
العسكرية املقدمة إلى مصر التي 

تصل إلى 1.3 مليار دوالر أميركي 
سنويًا«.

في تلك األثناء كان السيسي يوجه 
الشكر لداعميه. ولم تكن مسألة 

الكرامة الوطنية، وال السيادة، 
أو الريادة. وكانت تحركاته 

وتصرفاته تشكل مشهدًا معبرًا 
عن »سيكولوجية التسول« التي 

اعتمدها النظام. 
وكما قلت سابقًا، فإن السياسة 

الخارجية في عصر السيسي 
مؤسسة على منطق الصفقة، ال 
فقه املبدأ، لذا، فهي تتسم، طوال 

الوقت، بالعشوائية واالرتباك 
والتناقض، في ما يختص 

بالعالقات الدولية واإلقليمية، 
فمن تطبيل وتهليل للخليج السخي 

الذي يمطر حبات )مليارات( 
من دوالرات العطايا واملنح، إلى 

شوفينية، تنطلق من نعرة وطنية 
زائفة، تتحرش بالخليج وتبتزه 

وتتوعده بالبطش.
هبط السيسي بمصر الكبيرة إلى 

شيء بحجم حبة األرز، أقصد 
مصر النظام، ال مصر األمة، التي 

تعرف أشقاءها، ويعرفونها، وعلى 
ذلك ما تراه أمامك من غبار معارك 

»دونكيشوتية« هو بني أنظمة، ال 
ناقة وال جمل للشعوب فيها، أو 

هكذا ينبغي أن تكون.
وربما يفسر هذا حالة الشجن 

التي اجتاحت عموم املصريني وهم 
يشاهدون فيديو »سائق التوك 

توك« الذي يذكرهم بشيء غّيبه 
عبد الفتاح السيسي، وأسقطه من 

حساباته، اسمه الكرامة الوطنية 
واإلنسانية، معتمدًا أسلوب مد اليد 

وتصعير الخد ملن يمنح، ومركزًا 
على الحصول على القروض، حتى 
إذا توقفت املنح، أو تباطأت، تحول 

إلى كائن آخر، ينقلب على ذاته، 
وينسف قديمه، ويردد عبارات 

مثيرة للسخرية عن االستقاللية 
والكرامة والسيادة.

سائق التوك توك 
وقائد المهزلة

مرور
الكرام

دعوات لتدخل فوري 
من المجتمع الدولي 

لوقف قتل المدنيين

»الهيئة العليا« تدرس 
دعوة روسية لعقد 

اجتماع معها

للحدث تتمة...

خيارات عسكرية 
وسياسية لوقف 

إبادة حلب

النظام يدمي الغوطتين تمــهيدًا لتكرار سيناريو التهجير

تواصل حصيلة ضحايا الحملة التي تشنها روسيا إلى جانب النظام السوري في حلب 
االرتفاع، بينما تتصاعد االنتقادات الموجهة لموسكو وسط ترّقب ما إذا ستتمكن 

الضغوط الدولية واإلقليمية من كبح التصعيد الروسي ضد مدنيي »الشهباء«

الـــتـــعـــاون الــخــلــيــجــي، انــتــهــى بــبــيــان مــشــتــرك 
فــورًا لوقف  الدولي بالتدخل  يطالب املجتمع 
 عــن التأكيد 

ً
الــعــدوان على الــســوريــن، فــضــا

حــل سلمي يضمن  إلــى  التوصل  أهّمية  على 
ــلـــى دعـــم  انـــتـــقـــااًل ســـيـــاســـّيـــًا فــــي ســــوريــــة، وعـ
دي  ستيفان  الخاص  األممي  املبعوث  جهود 
»عــدم  مــيــســتــورا. كما أســف الــبــيــان املــشــتــرك لـــ
ــرار بــشــأن  تــمــكــن مــجــلــس األمــــن مـــن اتـــخـــاذ قــ
ــلـــب«، مــطــالــبــًا املــجــتــمــع الـــدولـــي بــالــتــدخــل  حـ
فــــورًا لــوقــف الــــعــــدوان عــلــى الـــســـوريـــن، فيما 
أعــضــاء مجلس األمــن  وزعــت نيوزيلندا على 
الــدولــي مــشــروع قـــرار جــديــد يــدعــو إلــى وقف 
كــل الهجمات »الــتــي يمكن أن تــؤدي ملقتل أو 
إصــابــة مدنين فــي ســوريــة«، وذلــك بعد أيــام 
مــن اســتــخــدام روســيــا حــق الــنــقــض )الــفــيــتــو( 
ضــد مــشــروع قــرار لوقف القصف فــي سورية 
للمحاصرين.  اإلنسانية  املساعدات  وإدخـــال 
كما عــرض وزيـــر الــخــارجــيــة الــقــطــري، محمد 
بــن عــبــد الــرحــمــن آل ثــانــي، فــي مــقــال نشرته 
رؤيــة  األميركية،  تايمز«  »نــيــويــورك  صحيفة 
باده بشأن الطريقة التي يمكن لألمم املتحدة 
ــــه »حـــان  ـ

ّ
أن تــنــقــذ بــهــا حـــلـــب، مـــشـــددًا عــلــى أن
الوقت لحماية األبرياء في سورية«. 

في موازاة ذلك، تتجه األنظار إلى االجتماعات 
التي ستعقد غدًا السبت في لوزان السويسرية 
وبعد غد في لندن ملعرفة ما إذا ستكون قادرة 
عــلــى جــســر الـــهـــوة الـــتـــي تــتــســع بـــن الــــروس 
واألميركين حيال الوضع املتأزم في سورية، 
ــي إلــــى تــشــديــد  ــ ــ ــاد األوروبـ فــيــمــا يــتــجــه االتـــحـ
فــي ســوريــة خصوصًا في  موقف مما يجري 
حلب، إذ من املقرر أن يعتمد يوم االثنن املقبل 
بيانًا يؤكد أن الهجوم على حلب »ربما يرقى 

إلى جرائم حرب«. 
ــوزان، الـــذي  ــ ــ ــن املـــتـــوقـــع أن يــتــطــرق لـــقـــاء لـ ومــ
سيشارك فيه وزير الخارجية الروسي سيرغي 
الفروف ونظيره األميركي جون كيري، ووزراء 
خــارجــيــة عــــدد مـــن الـــــدول اإلقــلــيــمــيــة املعنية 

مشاركة  تحسم  أن  دون  مــن  الــســوري  بامللف 
إيران من عدمها، إلى سبل العودة إلى اتفاق 
ــــذي كــــان قـــد تـــم الــتــوصــل إلـــيـــه بن  الــهــدنــة الـ
انهار أواخر  الواليات املتحدة، وروسيا لكنه 

شهر سبتمبر/أيلول املاضي.
ــك، مــــن املــنــتــظــر أن تــحــتــضــن  ــ فــــي غـــضـــون ذلــ
لــنــدن اجــتــمــاعــًا بــعــد غــد األحــــد يــجــمــع كيري 
بـــ »الــشــركــاء الــدولــيــن« لــلــواليــات املتحدة أي 
بريطانيا وأملانيا وفرنسا، من أجل التباحث 
بــالــشــأن الـــســـوري، خــصــوصــًا بــعــدمــا اتــخــذت 
روسيا ونظام بشار األسد من انهيار الهدنة 
ذريعة لشن حملة قصف جــوي غير مسبوق 

عدنان علي

مقاتليها  وتــرحــيــل  ــا  ــ داريـ مـــن  تمكنها  مــنــذ 
الشهر،  ونصف  شهر  حوالي  قبل  وسكانها 
ـــوري مــبــاشــرة  ـــسـ ــوات الـــنـــظـــام الـ ــ تـــوجـــهـــت قــ
املــــجــــاورة لتدفعها  املــعــضــمــيــة  إلــــى مــنــطــقــة 
نـــحـــو املـــصـــيـــر نـــفـــســـه، فـــيـــمـــا ظـــلـــت عــيــنــهــا 
عــلــى مــخــيــم خــــان الــشــيــح ومــجــمــل مــنــاطــق 
الـــغـــوطـــة الــغــربــيــة املــتــبــقــيــة بــيــد املــعــارضــة 
وهــــــي دروشــــــــــا، والــــدرخــــبــــيــــة، واملــقــيــلــبــيــة، 
يوميًا  يغير عليها  والتي  والطيبة،  وزاكــيــة، 
الطيران الروسي وطيران النظام. كما تمطر 
بالقذائف  املناطق  هذه  والراجمات  املدفعية 
سوريون،  معارضون  ويتوقع  والــصــواريــخ. 
بينهم املتحدث باسم ألوية سيف اإلسام، أبو 
عياش الشامي، أن تسعى قوات النظام خال 
الفترة املقبلة إلى زيادة الضغط على مناطق 
الغوطة الغربية إلخراج املقاتلن من املنطقة 
باتجاه الشمال السوري مقابل وقف القصف 

عــلــى مــديــنــة حــلــب، أدت إلــــى مــقــتــل وإصــابــة 
ــئـــات مـــن املـــدنـــيـــن، وتـــدمـــيـــر مــســتــشــفــيــات،  املـ
ومرافق خدمية، ما أدى إلى تصاعد االنتقادات 
مــن فرنسا  الــروســي، خصوصًا  إلــى  املوجهة 
وبريطانيا التي قال وزير خارجيتها بوريس 
الــــصــــواب اآلن أن  أمــــس إن »مــــن  جـــونـــســـون، 
نبحث مرة أخرى في الخيارات األكثر تحريكًا 
لألمور...الخيارات العسكرية«، قبل أن يضيف 
»لكن يجب أن نكون واقعين في مسألة كيف 

سيكون ذلك وما يمكن تحقيقه«.
السياسية حول  املــشــاورات  وامــتــدت سلسلة 
املــلــف الــســوري لتشمل أيــضــًا أمــس الخميس 
اتصااًل هاتفيًا بن وزير الخارجية الفرنسي 
الروسي سيرغي  إيرولت ونظيره  جان مارك 
ــا أفــــــــادت وكــــالــــة أنــــبــــاء فــــارس  ــمـ الفــــــــــروف. كـ
اإليراني، محمد  الخارجية  أن وزير  اإليرانية 
جــواد ظــريــف، بحث خــال اتــصــال هاتفي مع 
نــظــيــره الـــروســـي الــتــطــورات املــتــعــلــقــة بامللف 
السوري، في ثاني اتصال بن الطرفن خال 
ــرة الــخــارجــيــة  48 ســاعــة. بـــدورهـــا أجـــرت وزيــ
فيديريكا موغيريني،  األوروبـــي  االتــحــاد  في 
ســلــســلــة اتــــصــــاالت هــاتــفــيــة مــــع الـــعـــديـــد مــن 
مــــســــؤولــــي األطــــــــــــراف املـــعـــنـــيـــة لـــبـــحـــث آخــــر 
املبعوث  في سورية شملت  الصراع  تطورات 
األممي لسورية ستيفان دي ميستورا، وزير 
ــيــــركــــي، ونـــظـــرائـــه الــــروســــي،  الـــخـــارجـــيـــة األمــ

والسعودي، واإليراني، والتركي.

ــال مــســاعــدات غــذائــيــة، وفـــق سيناريو  وإدخــ
البلدتن املجاورتن داريا واملعضمية. وهو 
ما تحاول أن تفعله قوات النظام في الغوطة 
الشرقية أيضًا، إذ تكثف ضغطها العسكري 
على مناطقها بهدف دفعها لتوقيع اتفاقات 
وهدن يخرج بموجبها املقاتلون إلى خارج 
ــا، وحـــمـــوريـــا، وعــربــن،  ــ املــنــطــقــة. وتــعــد دومـ
أبــرز مناطق  وكفربطنا، وزملكا، وسقبا من 
الــغــوطــة الــشــرقــيــة الــتــي يــســتــهــدفــهــا الــنــظــام 
األسلحة  أنــواع  بشكل شبه يومي بمختلف 
الــثــقــيــلــة، الــصــاروخــيــة واملــدفــعــيــة وإن كــان 
عمادها الغارات الجوية والبراميل املتفجرة، 
ما أدى إلى وقوع عشرات الضحايا في األيام 

املاضية.
وفـــي مـــا يــتــعــلــق بــمــنــاطــق الــغــوطــة الــغــربــيــة 
ــوات الـــنـــظـــام فـــجـــر أول  ــ تـــحـــديـــدًا، حــــاولــــت قــ
ــاء اقــتــحــام بــلــدة الــدرخــبــيــة  ــعـ مـــن أمـــس األربـ
تحت وابل من القصف املدفعي والجوي، إذ 
على  غارتن جويتن  النظام  طــائــرات  ت 

ّ
شن

املنطقة، فيما ألقت املروحيات ما ال يقل عن 
 مــتــفــجــرًا عــلــى الــبــلــدة الــصــغــيــرة، 

ً
12 بــرمــيــا

ــرات الــــقــــذائــــف  ــشــ ــعــ ــــط قــــصــــف مـــكـــثـــف بــ ــ وسـ
ــع اشــتــبــاكــات  ــــخ، وبـــالـــتـــرافـــق مــ ــواريـ ــ ــــصـ والـ
عنيفة بن قوات النظام ومقاتلي املعارضة. 
اإلســام،  ألوية سيف  باسم  املتحدث  ويقول 
املوجود في املنطقة، إن قوات النظام تسعى 
لــلــســيــطــرة الــكــامــلــة عــلــى الــدرخــبــيــة ولــيــس 
املقاتلن على  اتفاق أو هدنة إلخــراج  فــرض 
غرار اتفاقات مماثلة في محيط دمشق، وذلك 
الناحية  من  للنظام  املنطقة  ألهمية  بالنظر 
العسكرية، بسبب قربها من مواقع عسكرية 
ــلــــواء 75. ووفــقــًا  حــســاســة لـــه مــثــل قـــيـــادة الــ
للشامي، الذي تحدث إلى »العربي الجديد«، 
 ،

ً
فـــإن هـــذه املــنــاطــق الــفــقــيــرة واملــهــمــشــة أصـــا

ليس لديها الكثير لتقاوم به هجمات النظام، 
ال ســيــمــا أنــهــا مــحــاصــرة مــنــذ فــتــرة طــويــلــة، 

توزيع روسي لألدوار
ووصل الغضب الغربي من املوقف الروسي 
إزاء روســـيـــا حـــــدودًا غــيــر مــســبــوقــة، األمـــر 
الــــذي دفــــع وزيــــر الــخــارجــيــة الـــروســـي إلــى 
اإلعراب عن أمله أن تؤدي اجتماعات لوزان 
إلــى »إطــاق حــوار جــاد« يستند إلــى اتفاق 
الــهــدنــة املــنــهــار الــــذي جـــرى الــتــوصــل إلــيــه 
بــن موسكو وواشــنــطــن. لكن ذلــك لــم يمنع 
الروسية،  الخارجية  وزارة  باسم  املتحدثة 
مــاريــا زاخــاروفــا، مــن التحذير أمــس مــن أن 
أعمال عدائية ضد روسيا في سورية  »أي 
لن تمر دون رد مناسب من موسكو«. كما 
دعت »الشركاء في املنطقة إلى عدم تزويد 
مــقــاتــلــي املـــعـــارضـــة الـــســـوريـــة بـــصـــواريـــخ 
ــرر  ــه، كــ ــتــ ــهــ ــن جــ ــ ــادة لـــــلـــــطـــــائـــــرات«. مــ ــ ــــضــ مــ
رودســـكـــوي،  ســيــرغــي  جـــنـــرال،  الليفتنانت 
أمس ما قال إنه »استعداد الجيش الروسي 
ـــن لــلــمــقــاتــلــن مع  لــضــمــان االنـــســـحـــاب اآلمــ
أسلحتهم والعبور الحر للمدنين من شرق 
حــلــب وإلـــيـــهـــا وكـــذلـــك إيـــصـــال املـــســـاعـــدات 
اإلنـــســـانـــيـــة إلـــيـــهـــا«. وأضـــــــاف أن الــجــيــش 
ــة مـــبـــادرة أو  الـــروســـي مــســتــعــد »لــبــحــث أيــ

اقتراح«.
مـــن جــهــة ثــانــيــة ال تـــــزال مــوســكــو تــحــاول 
ــالـــة الـــهـــيـــئـــة الـــعـــلـــيـــا لـــلـــمـــفـــاوضـــات،  ــتـــمـ اسـ
سيما  وال  السورية،  املعارضة  عن  املنبثقة 
مقربة  »معارضة«  في تسويق  فشلها  بعد 

 
ً
ــن الـــنـــاحـــيـــة االنـــســـانـــيـــة، فــضــا وتـــعـــانـــي مــ
عــن عــدم وجـــود خــطــوط إمـــداد أو إخـــاء لها 
باتجاه درعا أو القنيطرة، ما يحد من قدرة 
مقاتلي املعارضة فيها على القيام بهجمات 

مضادة ضد قوات النظام.
ومـــنـــذ مــطــلــع شــهــر أكـــتـــوبـــر/تـــشـــريـــن األول 
الحالي تحاول قوات النظام التقدم القتحام 
مــنــاطــق الــغــوطــة الــغــربــيــة. وفــرضــت حــصــارًا 
محكمًا على مخيم خان الشيح، بعد أن كان 
 منذ نحو ثاث سنوات، 

ً
شبه محاصر أصا

إذ لم يكن متاحًا له التواصل إال مع منطقة 
زاكـــيـــة املـــحـــاصـــرة هـــي األخــــــرى، عــبــر طــريــق 

فرعي يتعرض للقصف والقنص.
ومع تقدم قوات النظام في املنطقة، سيطرت 
نــاريــًا على طــريــق مــرانــة الــدرخــبــيــة، وطريق 
زاكــيــة املقيليبة، عــبــر اســتــهــدافــهــا مــن خــال 
بالترافق  السام،  أوتوستراد  على  مواقعها 
املـــؤديـــة للعاصمة  الــطــرق  إغـــاق جميع  مــع 
ــن زاكـــيـــة  ــل مــ ــيـــن فــــي كــ ــدنـ دمـــشـــق بـــوجـــه املـ
ومخيم خان الشيح. وأدى هذا األمر إلى شح 
شــديــد فــي جميع املـــواد الغذائية مــن طحن 
ــو ما  ــار ومــــــواد أســـاســـيـــة أخــــــرى. وهــ وخـــضـ
يضع نحو 12 ألف مدني فلسطيني، هم من 
تبقى مــن ســكــان مخيم خــان الــشــيــح، بينهم 
ثاثة آالف طفل، في وضع صعب للغاية، ال 

سيما بالنسبة للمرضى منهم.
يــقــول عــمــر املــســلــم، وهـــو نــاشــط ويــعــمــل من 
داخــل املخيم مع مجموعة فلسطينية توثق 
ســوريــة،  فــي  الفلسطينية  املــخــيــمــات  مــحــنــة 
 خــال األيــام املاضية غــارات 

ّ
إن الطيران شــن

الفوسفور، ما   قنابل 
ّ
على املخيم مستخدما

إلى  إلــى مقتل وإصابة مدنين، إضافة  أدى 
احتراق منازل.

وتــــحــــاول قـــــوات الـــنـــظـــام مــنــذ نــحــو أســبــوع 
اقـــتـــحـــام بـــلـــدة الـــــــوادي الـــواقـــعـــة بـــن بــلــدتــي 
الــدرخــبــيــة واملــقــيــلــيــبــة؛ وهــمــا تــحــت سيطرة 

منها توافق على رؤية موسكو اتجاه الحل 
الــســيــاســي وخـــاصـــة لــجــهــة تــثــبــيــت رئــيــس 
الــنــظــام الــســوري بــشــار األســـد فــي السلطة. 
من  الجديد«  »العربي  علمت  السياق،  وفــي 
مصادر مطلعة داخل املعارضة السورية أن 
روسيا دعت الهيئة العليا للمفاوضات إلى 
لقاء من أجل التباحث حول ملف املفاوضات 
 عن الوضع في حلب. وقالت املصادر 

ً
فضا

نفسها، لـ »العربي الجديد« أمس الخميس، 
إن املنسق العام للهيئة العليا للمفاوضات، 
ريــــاض حـــجـــاب، رفـــض الــلــقــاء مـــع الــجــانــب 
ــي نـــتـــيـــجـــة عــــــدم تـــغـــيـــيـــر مــوســكــو  ــ ــروســ ــ الــ
سياستها. كما أشــارت املصادر إلى أنه تم 
عــرض األمــر على أعضاء الهيئة، وكــان من 
بينهم مــن يؤيد فكرة الــلــقــاء، وهــو مــا أدى 
موسكو  مــواقــف  لبحث  لجنة  تشكيل  إلـــى 
وتقديم مقترح للهيئة العليا في اجتماعها 
املقبل حول إمكانية إجراء اللقاء من عدمها.

ــااًل  ــ ــا بــ ــ ــيــ ــ ــلــــق روســ ــم تــ ــ ــابــــل ذلـــــــــك، لــ ــقــ ــــي مــ فــ
طيرانها  استمرار  من  الغربية  للتحذيرات 
ومـــقـــاتـــات نــظــام األســــد فـــي حــــرب اإلبــــادة 
التي يتعرض لها 300 ألف سوري محاصر 
فــي مــديــنــة حــلــب. وقــتــل ثــاثــة عــشــر مدنيًا 
الخميس،  أمــس  صباح  العشرات،  وأصيب 
القتلى  دام وصــلــت حــصــيــلــة  أربـــعـــاء  بــعــد 
فيه إلى خمسن، فيما وصفت فرق الدفاع 

املدني الوضع هناك بـ »املرعب«.

ــام  ــ ــ األيـ ــــال  ــ خـ مـــــعـــــارك  ودارت  املـــــعـــــارضـــــة. 
ــتـــي تــبــعــد عــن  املـــاضـــيـــة فــــي تـــلـــك املــنــطــقــة الـ
املخيم نحو كيلومترين اثنن. ويلفت املسلم 
إلـــى أن املــخــيــم لــيــس طــرفــًا فــي الـــصـــراع بن 
الـــنـــظـــام واملــــعــــارضــــة، ولـــيـــس فــيــه مــقــاتــلــون 
مــن املــعــارضــة، وعلى الــرغــم مــن ذلــك يقصف 
املدفعية. وقد  أو  الــطــيــران  مــن جــانــب  يوميًا 
بدأ األهالي اعتبارًا من يوم الثاثاء املاضي 
اعتصامًا أمام املــدارس التابعة لوكالة غوث 
)أونــــروا(،  الفلسطينين  الاجئن  وتشغيل 
واستئناف  أبوابها،  فتح  على  حثها  بهدف 
عملية التعليم املتوقفة منذ تصعيد القصف 

في اآلونة األخيرة.
وعـــن الــوضــع اإلنــســانــي فــي املــخــيــم، يوضح 

املــســلــم فـــي حـــديـــث إلــــى »الـــعـــربـــي الــجــديــد« 
ــــدالع املـــعـــارك األخـــيـــرة مــطــلــع هــذا  أنـــه مـــع انـ
الــشــهــر، أغــلــقــت قـــوات الــنــظــام جميع الــطــرق 
املــــؤديــــة إلــــى دمـــشـــق، ومــنــعــت دخـــــول مـــادة 
 عـــن مــنــع دخـــول 

ً
الــطــحــن والـــخـــضـــار، فــضــا

املــدنــيــن وخــروجــهــم. مــع العلم أنــه ال يوجد 
في املخيم منذ أربع سنوات أفران وال أطباء 
أو نقاط طبية. وتقول منظمات  وال عيادات 
إنـــســـانـــيـــة تـــتـــابـــع الـــــوضـــــع فـــــي املـــخـــيـــم إن 
أو  الصحية داخله قد تدمرت  املــراكــز  جميع 
تضررت وأصبحت خارج الخدمة، باستثناء 
على  دوره  يقتصر  »أونــــروا«  لـــــ مــســتــوصــف 

تقديم الخدمات االستشارية.
ــفــــال لــلــمــعــونــات  وقـــالـــت مــنــظــمــة إنـــقـــاذ األطــ

اإلنسانية إن ثاثة آالف طفل من بن 12 ألف 
مــواطــن فلسطيني وســـوري يــواجــهــون أزمــة 
الشيح،  إنسانية متصاعدة في منطقة خان 
الــتــي تحاصرها قـــوات الــنــظــام الــســوري من 
جميع الجهات، مع إغاق آخر الطرق املؤدية 
ــــاص  ــــى املــنــطــقــة بـــقـــذائـــف املـــدفـــعـــيـــة ورصـ إلـ
املنظمة  بــرنــامــج  رئيسة  وتلفت  الــقــنــاصــن. 
ــة، ســونــيــا خــــوش، إلـــى أن معظم  فـــي ســـوريـ
مخزونات األدوية والوقود والدقيق أوشكت 
على النضوب، بينما تضاعفت أسعار املواد 

الغذائية خال األيام األخيرة.
أجل  مــن  العمل  أحــصــت »مجموعة  بــدورهــا 
معها  يــتــعــاون  الــتــي  ســـوريـــة«،  فلسطينيي 
الـــنـــاشـــط عـــمـــر املـــســـلـــم، 121 انـــتـــهـــاكـــًا ضــد 
املــخــيــم خـــال الــتــصــعــيــد األخـــيـــر عــلــى شكل 
السوري  الحربي  الــطــيــران  مــن  غـــارات جوية 
واملدفعية.  بالصواريخ  قصف  أو  والــروســي 
ويــمــثــل هـــذا الــعــدد مــن االنــتــهــاكــات القصف 
الــــذي تــعــرض لـــه املــخــيــم بــشــكــل مــبــاشــر من 
املــتــكــرر على أطــرافــه  دون احــتــســاب القصف 
ومــحــيــطــه. وقـــضـــى نــتــيــجــة ذلــــك 26 مــدنــيــًا 
وهــم  آخــــرون   120 أصــيــب  فــيــمــا  فلسطينيًا، 
يعانون من نقص حاد في الخدمات الطبية 

العاجلة. 
وتقول مواقع إخبارية موالية للنظام، إن قوات 
األخير أحرزت تقدمًا باتجاه خان الشيح من 
الجهة الشمالية، وسيطرت على حي مسجد 
العظم مع عدد من كتل األبنية، ومباٍن أخرى 
ــا وبــنــايــات الــطــحــطــوح. كما  مــن جــهــة دروشــ
وفي  واملقيلبية.  الــدرخــبــيــة  بــاتــجــاه  تقدمت 
السياق، لم يستبعد ناشطون أن يبدأ النظام 
بتقديم عــروض خــال الفترة املقبلة إلخــراج 
املقاتلن من املنطقة باتجاه الشمال السوري 
مــقــابــل وقــــف الـــقـــصـــف، وإدخـــــــال مــســاعــدات 
املجاورتن  البلدتن  سيناريو  وفق  غذائية، 

داريا واملعضمية.

أوباما يبحث التدخل المباشر في سورية 
اليوم... وأكثر من 400 قتيل حصيلة 

الحملة على »الشهباء«

العشرات ال يزالون تحت األنقاض من جراء الغارات على حلب )جواد الرفاعي/األناضول(

قوات النظام تستهدف المنازل لتهجير العائالت )أنس الدمشقي/األناضول(

نواف التميمي

كلما سمعت عن سياسي تفّرغ 
ألعمال الخير، قفز إلى ذهني 

السؤال عن دوافع أو دواعي تنامي 
هذه الظاهرة بني السياسيني 

الغربيني، وفي بريطانيا تحديدًا. 
فما أن يخرج أحدهم عن خشبة 

املسرح السياسي، أو يسقط عنها، 
حتى يعود ليظهر في مشهد آخر 

بمظهر »رجل الخير« و»راعي 
املبادرات الخيرية«.  باألمس، وبعد 
غياب قصير وخجول، عاد رئيس 
الوزراء البريطاني املستقيل، ديفيد 

كاميرون، إلى واجهة العمل العام، 
وهذه املرة من خالل »التبرع« 

باملشاركة في األعمال الخيرية التي 
تخدم املراهقني. وقال كاميرون، 

الذي أوقع بريطانيا في مطب 
»بريكست«، وترك البريطانيني 
لمة مستقبل 

ُ
يتخبطون في ظ

غامض، إنه قِبل بأداء وظيفة دون 
مقابل في صندوق هيئة خدمات 

املواطنني املحلية، الذي يشجع 
املراهقني الذين تراوح أعمارهم 

بني 15 و17 عامًا، على املشاركة 
في األعمال التطوعية والتنمية 

االجتماعية، من خالل املخيمات 
املكثفة. أما رئيس الوزراء البريطاني 

األسبق، توني بلير، الذي أغرق 
بريطانيا في وحل أفغانستان 

والعراق، وخرج من الحياة السياسية 
ليدير إمبراطورية مالية، عاد 

باألمس، وقد »استفاق« ضميره 
ليعلن التخلي عن إمبراطوريته 
لالستشارات والعالقات العامة، 

وتوجيه 80 في املائة من نشاطاته 
نحو األعمال الخيرية، عبر مؤسسة 
»اإليمان« الخيرية، و»مبادرة الحكم 

في أفريقيا« غير الربحية. أما خليفة 
بلير، رئيس الوزراء األسبق غوردن 

براون، صاحب الحضور الباهت 
في الحياة السياسية البريطانية 

الصاخبة، فقد اختار، بعد خسارته 
انتخابات عام 2010، التفرغ للعمل 
الخيري من خالل مؤسسة باسم 

ابنته »سارا« لدعم جميع النشاطات 
الخيرية التي يقوم بها وزوجته. 

وعلى الجانب اآلخر من األطلسي، 
امتدت أيادي »مؤسسة كلينتون 

وزوجته الخيرية« منذ عام 2005 
في أنحاء املعمورة لجمع التبرعات، 

في سبيل حل مشكالت العالم، 
بينما فشلت في حل مشاكل 

موظفيها، الذين أسرف بعضهم 
على نفسه بالفساد. وبالعودة إلى 
السؤال عن دوافع الساسة للعودة 
إلى املشهد العام من بوابة العمل 
الخيري، ُيمكن للمرء أن ُيحسن 

»النوايا الحسنة« التي تدفع  الظن بـ
أصحاب املناصب السياسية 

»السابقة« لالستمرار في خدمة 
بالدهم ومواطنيهم، من باب الوفاء، 

واالستعداد للتضحية بالوقت 
والجهد دون مقابل. وأغلب الظن، 
مع أن بعضه إثم، أن بعضهم أراد 

التطهر من ذنوبه، وغسل ضميره، 
بشيء من »عمل الخير«.

يضيّق النظام السوري 
الخناق على مناطق 

الغوطة الغربية 
والشرقية التي ال تزال 

تحت سيطرة المعارضة، 
فضًال عن تصعيده 

عمليات استهدافها، 
وسط خشية من سعيه 

لتكرار سيناريو تهجير 
األهالي

بدأت، أمس الخميس، عملية تهجير أكثر من ألفي شخص من مقاتلي 
بريف  والهامة  قدسيا  بلدتي  في  عائالتهم  مع  السورية  المعارضة 
إدلب  محافظة  باتجاه  دمشق، 
شمال البالد. وقال الناشط اإلعالمي 
ــقــاســم مــســتــو لـــ»الــعــربــي  ــو ال أبـ
ضّمت  »الــحــافــالت  إن  الــجــديــد«، 
من  و165  قدسيا  من  مقاتًال   560
عائالتهم،  إلى  باإلضافة  الهامة، 
ما يرفع العدد اإلجمالي للمرّحلين 
ألفي شخص«. ونّوه  أكثر من  إلى 
إلى أن »مصير المدنيين الباقين في 

البلدتين مجهول«.

إبعاد أهالي قدسيا والهامة

الجمعة 14  أكتوبر/ تشرين األول  2016 م  13 محرّم 1438 هـ  ¶  العدد 774  السنة الثالثة
Friday 14 October 2016

الجمعة 14  أكتوبر/ تشرين األول  2016 م  13 محرّم 1438 هـ  ¶  العدد 774  السنة الثالثة
Friday 14 October 2016

الرياض ـ العربي الجديد

تعكس بنود البيان الختامي لاجتماع 
الـــــذي ضــــّم وزيـــــر الـــخـــارجـــيـــة الــتــركــي، 
مــولــوود جــاووش أوغــلــو، ونظرائه في 
في  وعــقــد  الخليجي،  الــتــعــاون  مجلس 
ــريــــاض، أمــــس الــخــمــيــس، اتــفــاقــًا في  الــ
الرؤية حيال قضايا املنطقة، خصوصًا 
ــاد  ــ ــة والـــــــعـــــــراق، بـــعـــدمـــا أعـ ــ ــــوريـ ــــي سـ فـ
 
ْ
الوزراء التأكيد على ثوابت بلدانهم إن
لناحية مطالبة مجلس األمن بالتدخل 
ــوريــــن، أو  ــســ لـــوقـــف الـــــعـــــدوان عـــلـــى الــ
االلتزام بوحدة اليمن واحترام سيادته 
واســتــقــالــه، وأهــمــيــة الــتــوصــل إلــى حل 
ــادرة الــخــلــيــجــيــة  ــ ــبــ ــ ــق املــ ــ ســـيـــاســـي، وفــ

وآليتها التنفيذية.
ــر الـــــــــــوزراء، فــــي بـــيـــان فــــي خــتــام  ــ ــّب وعــ
االجتماع الوزاري الخليجي - التركي، 
ــيــــن فــي  ــراقــ ــعــ ــنـــهـــم مـــــع الــ عـــــن تـــضـــامـ
اإلسامية«  »الدولة  لتنظيم  تصديهم 
)داعـــــش(، مــحــذريــن مــن خــطــط إشـــراك 
ــــوات مــلــيــشــيــات »الــحــشــد الــشــعــبــي«  قـ
املــوصــل،  تحرير  عملية  فــي  الطائفية 
ــراعــــات  ــــد يـــــــؤدي إلــــــى صــ وهــــــو أمــــــر قـ
طــائــفــيــة. وفــــي الـــســـيـــاق، طـــالـــب وزيـــر 
الــخــارجــيــة الــســعــودي، عـــادل الجبير، 
الحكومة العراقية باستبعاد مليشيات 
»الــحــشــد الــشــعــبــي« مـــن املـــشـــاركـــة في 
معركة تحرير املوصل، معتبرًا أن هذه 
وطائفية  بــإيــران  »مرتبطة  املليشيات 
وارتكبت جرائم في حق األبرياء«، في 
الوقت الذي أشار فيه جــاووش أوغلو 
الوسيط  دور  تركيا  أداء  إمكانية  إلــى 
رغـــب  »إذا  وإيــــــــــران  الــــســــعــــوديــــة  ــــن  بـ
الطرفان«. وانضم جاووش أوغلو إلى 
دعوة الجبير حول ضرورة عدم إشراك 
»الحشد الشعبي« في تحرير املوصل. 
»إذا  العراقية  الحكومة  مخاطبًا  وقــال 
والحشد  الشيعية  باملليشيات  أتيتم 
الــشــعــبــي، ســتــكــون هـــنـــاك كـــارثـــة بعد 

هزيمة داعش«. 
الختامي  البيان  دعــا  ثانية،  جهة  مــن 
ــل إيــــران في 

ّ
لــاجــتــمــاع إلـــى عـــدم تــدخ

الــــشــــؤون الـــعـــربـــيـــة، مــطــالــبــًا املــجــتــمــع 

العدوان  فــورًا لوقف  بالتدخل  الــدولــي 
التوصل  أهّمية  وأكــد  السورين،  على 
إلى حل سلمي يضمن انتقااًل سياسّيًا 
في سورية، وعلى دعم جهود املبعوث 
األممي الخاص ستيفان دي ميستورا. 
ــكـــن مــجــلــس  ــمـ »عــــــدم تـ كــــمــــا أســـــــف لـــــــ
ــرار بـــشـــأن حــلــب«،  ــ ــــن مـــن اتـــخـــاذ قـ األمـ
مــطــالــبــًا املــجــتــمــع الــــدولــــي بــالــتــدخــل 
فـــورًا لــوقــف الـــعـــدوان عــلــى الــســوريــن. 
ودعــــا املــجــتــمــعــون إلـــى رفـــع الــحــصــار 
عن املدن السورية، وإيصال املساعدات 
لــلــمــتــضــرريــن، ووقــــف قــصــف املــنــاطــق 
املــأهــولــة، مــؤكــديــن دعــمــهــم للتحالف 
والــعــمــلــيــات األخــــــرى ضـــد املــنــظــمــات 
ــراق،  ــ ــ ــعـ ــ ــ ــة والـ ــ ــوريــ ــ ــي ســ ــ ــة فــ ــ ــيــ ــ ــابــ ــ اإلرهــ
وااللـــــــــتـــــــــزام بــــالــــحــــفــــاظ عــــلــــى وحــــــدة 

واستقرار البلدين. 
ــة  ــك الـــــــــــوزراء »بـــــوحـــــدة ســـوريـ ــمـــسـ وتـ
واســـتـــقـــرارهـــا وســـامـــتـــهـــا اإلقــلــيــمــيــة 
يضمن  سلمي  لحل  التوصل  وأهمية 
انتقااًل سياسيًا يتيح للشعب السوري 
 
َ
وفقا كــامــل،  بشكل  نفسه  عــن  التعبير 

ــرارات  ــ ملـــا تــضــمــنــه بـــيـــان جــنــيــف 1 وقــ
الشرعية الدولية ذات الصلة«. وأعربوا 
عــن »قلقهم حيال خطط إشـــراك قــوات 
املليشيات الطائفية في عملية تحرير 
ــبـــت  ــكـ ــة، الــــتــــي ارتـ ــكــ ــيــ ــوشــ املـــــوصـــــل الــ
ــتــــل جــمــاعــي  ــيـــة، وقــ ــقـــامـ ــتـ هـــجـــمـــات انـ
لحقوق  واضحة  وانتهاكات  وتعذيب 
اإلنــــســــان ضــــد الـــســـكـــان املــحــلــيــن فــي 
املناطق املحررة، ما قد يؤثر سلبًا على 
استمرارية نجاح العملية ويؤدي إلى 

صراعات طائفية«.
الــحــوثــيــن  اســــتــــهــــداف  الــــــــــوزراء  ودان 
لــإمــارات  الــتــابــعــة  لسفينة »ســويــفــت« 
قرب مضيق باب املندب، معتبرين ذلك 
 إرهابيًا يهدد املاحة الدولية قرب 

ً
عما

باب املندب، ويتنافى مع قوانن املاحة 
اإلقليمية  الــجــهــود  الــدولــيــة، ويـــقـــّوض 
والدولية التي تبذل إلرسال املساعدات 
ــى الـــجـــمـــهـــوريـــة الــيــمــنــيــة.  ــ اإلغـــاثـــيـــة إلـ
اليمن  الكامل بوحدة  وأكـــدوا »االلــتــزام 
واحـــتـــرام ســيــادتــه واســتــقــالــه، ورفــض 
أي تدخل في شؤونه الداخلية، وأهمية 
ــــي، وفــــق  ــاسـ ــ ــيـ ــ ــل إلــــــــى حــــــل سـ ــ ــــوصـ ــتـ ــ الـ
التنفيذية،  وآليتها  الخليجية  املبادرة 
ومـــخـــرجـــات مــؤتــمــر الــــحــــوار الــوطــنــي 
الــشــامــل ومــؤتــمــر الـــريـــاض، والــتــنــفــيــذ 
غير املــشــروط لــقــرار مجلس األمـــن رقم 
الفلسطينية،  القضية  وبــشــأن   .»2216
أكد الوزراء ضرورة التوصل إلى اتفاق 
ــــل يــفــضــي  ــامـ ــ ســــــام عـــــــادل ودائـــــــــم وشـ
فــلــســطــيــنــيــة مستقلة  قـــيـــام دولـــــة  إلــــى 
قــرارات  ومتماسكة، وذلــك على أســاس 
الـــشـــرعـــيـــة الـــدولـــيـــة ومـــــبـــــادرة الـــســـام 
بنتائج  لــعــام 2002. ورحــبــوا  الــعــربــيــة 
االجتماع الوزاري حول ليبيا الذي عقد 

في نيويورك.
الــوزراء أن إقرار  من جهة ثانية، اعتبر 
الـــكـــونـــغـــرس األمـــيـــركـــي أخــــيــــرًا قـــانـــون 
»العدالة ضد رعــاة اإلرهــاب« )جاستا( 
ــون الـــــدولـــــي،  ــ ــانـ ــ ــقـ ــ ــالــــف مـــــبـــــادئ الـ يــــخــ
وخاصة مبدأ املساواة في السيادة بن 
الــــدول، الـــذي يــنــص عليه مــيــثــاق األمــم 

املتحدة.

ثوابت مشتركة في العراق وسورية واليمن

االجتماع الخليجي التركي
تتعدد الرسائل 
المشتركة التي 

وجهها البيان الختامي 
لالجتماع الذي ضّم 

وزير الخارجية التركي 
ونظرائه في مجلس 

التعاون الخليجي

أكد البيان أهّمية 
التوصل إلى حل سلمي 

يضمن انتقاًال سياسيًّا 
في سورية
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تبادل السفراء بين تركيا 
وإسرائيل خالل أيام

ــم الـــرئـــاســـة  ــاســ ــتــــحــــدث بــ ــن املــ ــلــ أعــ
التركية، إبــراهــيــم كــالــن، أنــه جرى 
تركيا  بــن  التطبيع  عملية  إتــمــام 
وإســـرائـــيـــل، مــشــيــرًا إلـــى أن عملية 
تبادل السفراء بن الجانبن ستتم 
ــــوع إلــــــى عـــشـــرة  ــبـ ــ ــــي غــــضــــون أسـ فـ
أيام. وقال كالن »يمكننا القول إن 
الــعــاقــات قد  إعـــادة تطبيع  عملية 
إتــمــامــهــا«، مضيفًا »ستقوم  جــرى 
بإصدار  التركية  الخارجية  وزارة 
الــتــصــريــحــات الـــازمـــة فـــي الــوقــت 
املناسب. أظن أنه خال أسبوع إلى 
عــشــرة أيـــام سيتم تــبــادل الــســفــراء 
ــــك ســـيـــكـــون  ــذلــ ــ ــــن الــــبــــلــــديــــن، وبــ بــ
ــام عـــمـــلـــيـــة تــطــبــيــع  ــ ــمـ ــ ــد جــــــرى إتـ ــ قـ

العاقات«.
)العربي الجديد( 

لبنان: كتلة »المستقبل« 
تهاجم نصر اهلل

ــبــــل«  ــقــ ــتــ ــة »املــــســ ــلــ ــتــ ــــرت كــ ــكـ ــ ــنـ ــ ــتـ ــ اسـ
الــنــيــابــيــة، خـــال اجــتــمــاع بــرئــاســة 
)الصورة(،  السنيورة  فــؤاد  النائب 
ــــن الــعــام  ــــذي شــنــه األمـ الــهــجــوم الـ
لــحــزب الــلــه حــســن نــصــر الــلــه على 
وما  فيها،  واملــســؤولــن  السعودية 
الــدائــرة في اليمن.  قاله عن الحرب 
 
ّ
واعـــتـــبـــرت كــتــلــة »املـــســـتـــقـــبـــل«، أن
ــلـــه و»بــتــعــطــيــلــه املــســتــمــر  نـــصـــر الـ
لــانــتــخــابــات الــرئــاســيــة وبــكــامــه 
الــــتــــهــــجــــمــــي واالفــــــــتــــــــرائــــــــي عـــلـــى 
الـــســـعـــوديـــة، إنـــمـــا يـــعـــّرض مــجــددًا 
مصالح لبنان واللبنانين ألخطار 

كبيرة«.
)العربي الجديد(

االحتالل »يالحق« صور 
الشهيد أبو صبيح

أجبرت قوات الحتال اإلسرائيلي، 
على  فلسطينين  الخميس،  أمــس 
إزالــــــــــة صـــــــور الـــشـــهـــيـــد املـــقـــدســـي 
مـــصـــبـــاح أبــــــو صـــبـــيـــح، مـــــن عــلــى 
ــيـــت عـــــــزاء فــــي الــخــلــيــل،  جــــــــدران بـ
فــيــمــا أعــلــن مــحــامــي نــــادي األســيــر 
ــد الــــــحــــــاج، أن  ــيـ ــفـ الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي مـ
مــحــكــمــة إســـرائـــيـــلـــيـــة فــــي الـــقـــدس 
إيمان  الشهيد  ابنة  اعتقال  مــددت 
أبو صبيح )17 عامًا(، حتى األحد. 
وفي إطار تنكيلها بالفلسطينين، 
اعـــتـــقـــلـــت قـــــــوات االحـــــتـــــال ســهــيــر 
الـــحـــلـــبـــي، والـــــــــدة الـــشـــهـــيـــد مــهــنــد 
الحلبي، بعد استدعائها للتحقيق.
)العربي الجديد(

إصابة جنديين إسرائيليين 
دهسًا شمالي القدس

أمس  إسرائيليان،  أصيب جنديان 
شاب  دهسهما  أن  بعد  الخميس، 
مـــروره  أثــنــاء  بمركبته  فلسطيني 
ــنـــد حــــاجــــز الــــزعــــيــــم املــــقــــام عــلــى  عـ
أراضي قرية الزعيم، شمالي شرق 

القدس املحتلة. 
»العربي الجديد«،  وقالت مصادر، لـ
ــلــــقــــت  أطــ االحـــــــــتـــــــــال  »قـــــــــــــــوات  إن 
الرصاص باتجاه الشاب الذي نفذ 
العملية، ما أدى إلصابته، ثم قامت 

باعتقاله«.
)العربي الجديد(

تشريعي غزة يدرس 
توصية بعودة 

حكومة هنية

ــة الـــقـــانـــونـــيـــة فــي  ــنـ ــلـــجـ أوصــــــــت الـ
أمس  غــزة،  في  التشريعي  املجلس 
الـــخـــمـــيـــس، بــــدراســــة عــــــودة تــولــي 
كــان  الــتــي  الفلسطينية،  الــحــكــومــة 
يرأسها إسماعيل هنية )الصورة( 
والحكومة  غــزة.  ملهامها في قطاع 
املقصودة هي التي أقالها الرئيس 
ــقــــب ســـيـــطـــرة  ــاس عــ ــ ــبـ ــ ــود عـ ــمــ ــحــ مــ
عــام 2006.  القطاع  »حــمــاس« على 
وأعلن املجلس، في بيان نشر على 
»فيسبوك«،  الرسمية في  الصفحة 
ــة عـــودة  ــ أنـــه »أقــــر بــاإلجــمــاع دراسـ
في  ملهامها«،  هنية  حكومة  تــولــي 
يديرها  الــتــي  الحكومة  رفــض  ظــل 
رامي الحمد الله العمل في القطاع.
)العربي الجديد(

القاهرة ـ العربي الجديد

ــة  ــعـــارضـ ــــوى املـ ال تـــــــزال مـــــحـــــاوالت بـــعـــض قــ
للبحث  والثورية،  الشبابية  والقوى  املصرية 
عــن بــديــل النــتــخــابــات الــرئــاســة املــصــريــة في 
الفتاح  عبد  الحالي،  الرئيس  ملواجهة   ،2018
السيسي، قائمة، خصوصًا مع تزايد الغضب 
الــشــعــبــي تـــجـــاه الــنــظــام الـــحـــالـــي. وتــراجــعــت 
املــاضــي بشكل  الــعــام  شعبية السيسي خــال 
كــبــيــر، لــيــس فــقــط بــحــســب اســتــطــاعــات رأي 
أجــرتــهــا مـــراكـــز لــبــحــوث الـــــرأي الـــعـــام، ولــكــن 
ــًا رصـــدتـــهـــا تـــقـــاريـــر ألجــــهــــزة ســـيـــاديـــة.  أيـــضـ
وأمـــــــام األزمــــــــات الـــتـــي تــشــهــدهــا مـــصـــر مــنــذ 

القاهرة ـ العربي الجديد

تواجه املؤسسة العسكرية املصرية انتقادات 
والسيطرة  التدخل  مــحــاوالت  عقب  جــديــدة، 
عــلــى األنـــشـــطـــة االقـــتـــصـــاديـــة والــــدخــــول في 
اســتــثــمــارات كــبــيــرة فــي عـــدة قــطــاعــات مهمة 
وحيوية في مصر، آخرها استيراد القمح من 
الــخــارج. االنــتــقــادات تــصــاعــدت بشكل كبير 
للغاية، عقب إعان الجيش املصري استيراد 
ألبان األطــفــال من الــخــارج، لحل األزمــة التي 
ــول املـــاضـــي،  ــلــ نــشــبــت مــطــلــع ســبــتــمــبــر/ أيــ
وتـــنـــظـــيـــم تـــظـــاهـــرة احـــتـــجـــاجـــًا عـــلـــى نــقــص 
األلــبــان، ليتكشف بعد ذلــك عــدم وجــود أزمة 
مــن األســـاس، وبــدت كأنها مفتعلة لتسهيل 

استثمارات الجيش في هذا القطاع. 
وأمـــــام ســيــطــرة الــجــيــش عــلــى كـــل املــشــاريــع 

تعز ـ وجدي السالمي

من  اليمن، حالة  تعز، جنوبي  مدينة  تعيش 
بعد  الحالي،  األســبــوع  مطلع  منذ  االحتقان، 
أن شــهــدت اشــتــبــاكــات مــســلــحــة بـــن قــيــادات 
محسوبة على »املقاومة الشعبية«، نتج عنها 
سقوط ستة جرحى، وإغاق شارع جمال عبد 

الناصر، الرئيسي وسط املدينة، ملدة يومن.
وأتى االحتقان على خلفية إقالة رئيس جهاز 
األمن السياسي، العميد عبد الواحد سرحان، 
من منصبه، بقرار من املحافظ، بعد سجاالت 
وقعت بينه وبن وكيل محافظة تعز القيادي 
ــل، تـــطـــورت إلــى  ــامـ ــارف جـ ــ فـــي »املـــقـــاومـــة« عـ
اشــتــبــاكــات مــســلــحــة، بـــن مــرافــقــي الــطــرفــن. 
وتضّرر مبنى شركة النفط، الذي هو بمثابة 
باالشتباكات.  املحلية،  للسلطة  مــؤقــت  مقر 
في  حالها،  على  االحتقان  حالة  ظلت  وفيما 
 تحشيد كل طرف ملزيد من املسلحن، فإن 

ّ
ظل

مصادر مقّربة من قيادة الجيش و»املقاومة« 
»العربي الجديد«، عن أنه »تّم تشكيل  كشفت لـ
لجنة للتحقيق في األحداث األخيرة، تكونت 
من قائد محور تعز، ومدير األمن، وممثل عن 
املحافظة«. وطبقًا  في  املشترك  اللقاء  أحــزاب 
مت 

ّ
لهذه املصادر، فإن قيادة محور تعز، تسل

مبنى شركة النفط، بعد أن تم إخراج أطراف 
االشتباك. وجــاءت هذه األحــداث على خلفية 
ــابـــط فــــي األمــــــن الـــســـيـــاســـي نــهــايــة  مــقــتــل ضـ
األسبوع املاضي على يد مسلحن مجهولن، 
ُيعتقد أنهم يتبعون تنظيم »القاعدة«. األمر 
الــــذي أثــــار اتــهــامــات مــتــبــادلــة بـــن ســرحــان، 
وجــامــل، ومــديــر األمـــن العميد ركـــن محمود 
املغبشي، الذي تعرض منزله إلطاق نار من 

قبل مسلحن يتبعون سرحان.
ــع الـــعـــلـــم أن جـــامـــل ُعــــــّن قـــبـــل نـــحـــو شــهــر  مــ
 للمحافظة، فــي إطــار 

ً
ونــصــف الــشــهــر وكــيــا

الشعبية«  »املــقــاومــة  دمـــج  لعملية  التمهيد 
بــالــجــيــش، إال أن األحــــــداث املــتــتــالــيــة والــتــي 
يــكــون جــامــل فــي الـــعـــادة طــرفــًا فــيــهــا، أصبح 
يــنــظــر لــهــا مـــن قــبــل ســيــاســيــن، بــأنــهــا تــأتــي 
ضـــمـــن مــخــطــط يـــرمـــي لــعــرقــلــة عــمــلــيــة دمـــج 
»املقاومة« بالجيش. وتمتد التعقيدات داخل 

ــقـــــاب وتـــفـــكـــك مــعــســكــر 30 يـــونـــيـــو بــعــد  ــ االنـ
ــيــــاســــات الـــســـيـــســـي اإلقــــصــــائــــيــــة وتـــصـــدر  ســ
املؤسسة العسكرية واألجهزة األمنية الساحة 
أوضــاع  ي  وتــردِّ الحريات  السياسية وتراجع 
 عـــن الـــغـــاء وارتـــفـــاع 

ً
حــقــوق اإلنـــســـان، فــضــا

البحث  إال  املعارضة  القوى  لم تجد  األسعار، 
عــن بــديــل لــلــنــظــام الــحــالــي. ويــــدرس عـــدد من 
القوى املعارضة والثورية، أسماء شخصيات 
يمكن الــدفــع بها فــي انــتــخــابــات الــرئــاســة في 
الجمهورية  رئيس  مستشار  وأبــرزهــم   ،2018
السابق الدكتور مصطفى حجازي، بحسب ما 
كشفت عنه »العربي الجديد« في تقرير سابق. 
وتــكــشــف مــصــادر فــي الــحــركــات الــثــوريــة، عن 
طرح اسم رئيس الجهاز املركزي للمحاسبات 
الــســابــق، املــســتــشــار هــشــام جــنــيــنــة، مـــن أجــل 
دعمه في انتخابات الرئاسة، إذا قرر الدخول 
ــادر إن جــنــيــنــة،  فــــي املـــنـــافـــســـة. وتــــقــــول املــــصــ
ــة عــلــيــه مــــن الــنــظــام  ورغــــــم الــهــجــمــة الـــشـــرسـ
الــحــالــي وأذرعــــه األمــنــيــة واإلعــامــيــة، يعتبر 
من الشخصيات العامة البارزة، خصوصًا أنه 

كان يتصدى للفساد.
وتـــضـــيـــف أن جــنــيــنــة مـــشـــهـــود لــــه بــالــنــزاهــة 
ــه أي مـــحـــاوالت  ــان يـــواجـ ــه كــ والـــحـــســـم، إذ إنــ
لــلــضــغــط عــلــيــه مـــن قــبــل مــؤســســات وأجـــهـــزة 
متابعة  أو  الحديث  لعدم  الــدولــة  في  سيادية 
ـــض مـــراقـــبـــة  ــام، ورفــــ ــ ــعـ ــ ـــال الـ ـــــه إنــــفــــاق املــــ أوجــ

الـــكـــبـــرى وتـــــصـــــّدره املـــشـــهـــد بـــمـــا يــــزيــــد مــن 
بدأت  املؤسسة،  الشعبي ضد  الغضب  حالة 
القيادات الحالية اإلسراع بتأسيس عدد من 
الشركات لاستثمار في عدة قطاعات، بعيدًا 
عن اسم املؤسسة العسكرية، وإن كانت تابعة 

لها تمامًا. 
وعـــلـــمـــت »الـــعـــربـــي الــــجــــديــــد«، مــــن مـــصـــادر 
تفعيل  في  العسكرية  املؤسسة  بــدء  خاصة، 
قرار الرئيس املصري، عبد الفتاح السيسي، 
ــا، أو  ــفــــردهــ ــمــ ــات بــ ــ ــركـ ــ ــواز تـــأســـيـــس شـ ــ ــجـ ــ بـ
بــالــشــراكــة مــع رأس مـــال مــحــلــي أو أجــنــبــي، 
خــــال الـــفـــتـــرة املــقــبــلــة. وتـــقـــول املــــصــــادر إن 
الــجــيــش بــــدأ بــالــفــعــل، عــقــب إصـــــدار الـــقـــرار، 
فــي تجهيز أوراق عــدد مــن الــشــركــات، ولكن 
هــــنــــاك رغــــبــــة بـــانـــتـــظـــار تـــعـــديـــل الـــقـــوانـــن 
ــــرر أن يــنــظــر  ــقـ ــ ــثـــمـــار، واملـ ــتـ املــتــعــلــقــة بـــاالسـ

صــفــوف »املـــقـــاومـــة الــشــعــبــيــة« فـــي تــعــز، إلــى 
مساحات جــديــدة، لعل أبــرزهــا، اتــهــام بعض 
قـــيـــاداتـــهـــا، مـــن قــبــل أوســـــاط شــعــبــيــة، بــأنــهــا 
تــعــمــل مـــن تــحــت الـــطـــاولـــة لــحــســاب الــرئــيــس 
أن  خصوصًا  صــالــح،  عبدالله  علي  املــخــلــوع 
هذه القيادات ظلت محسوبة على حزبه، إلى 
ما قبل اندالع الحرب بأشهر. ومن االتهامات، 
ــيـــادات، تــقــوم بــعــمــلــيــات ضغط  ــقـ أن »هــــذه الـ
التنفيذية، يعّن  املكاتب  قــرارات في  إلصــدار 
بموجبها أشخاص معروفون بفسادهم، كما 
حدث مع تعين مدير جديد ملكتب الصحة في 
املحافظة«. بدورهم، نقل ناشطون عن قيادي 
فــي »املــقــاومــة الشعبية«، وهــو مــســؤول بــارز 
أيضًا في السلطة املحلية، قوله إن »لديه 60 
مرافقًا وستة أطقم عسكرية عليها رشاشات 
ثقيلة، وآليات عسكرية أخرى، تكفي لتحرير 
مــديــريــة حــيــفــان جــنــوب تــعــز، والــتــي سقطت 
انسحاب  بعد  أشهر،  قبل  االنقابين  يد  في 
الجيش واملــقــاومــة بسبب انــعــدام الــذخــيــرة«. 
كما تّم التداول بأخبار في األسابيع املاضية، 
عن تخصيص السلطة املحلية في تعز ملبلغ 

ــاك فــي ظــل املــاحــقــات والتضييق  ــبـ مــن االرتـ
على الــحــريــات، ولــكــن هــنــاك مــحــاوالت لجمع 
الصفوف مرة أخرى، استعدادًا للمشاركة في 
أي هّبات شعبية. وكان هشام جنينة قال، في 
من  عزله  عقب  تلفزيونية سابقة  تصريحات 
منصبه كرئيس للجهاز املركزي للمحاسبات، 
لـــانـــتـــخـــابـــات  تـــرشـــحـــه  إمـــكـــانـــيـــة  عـــلـــى  ردًا 
ــا لــســت ســيــاســّيــًا، ولـــيـــس لي  ــ الـــرئـــاســـيـــة: »أنـ

والــضــريــبــي، بــمــا يــعــطــي مــيــزة ربــحــيــة لها. 
الــشــركــات ستستقدم خبراء  هــذه  إن  وتــقــول 
فــي كــل مــجــال جنبًا إلـــى جــنــب مــع الــقــيــادات 
العسكرية السابقة التي يمكن االستعانة بها، 
املختلفة،  املسلحة  القوات  أفــرع  وخاصة من 
وتشدد  الــتــام.  واالنضباط  النجاح  لتحقيق 
على وجود شركات في السوق املصري تعمل 
بأموال الجيش وجهات سيادية، قبل صدور 
قـــرار السيسي، ولــكــن الــقــرار يــوّســع ويعطي 
لإلعام  دهــب  شركة   

ً
فمثا لعملها،  شرعية 

ــأمـــوال أجـــهـــزة ســيــاديــة فـــي الـــدولـــة.  تــعــمــل بـ
وحـــول أزمـــة اســتــيــراد الــقــمــح ومـــدى افتعال 
الجيش لــأزمــة، تــؤكــد املــصــادر الخاصة أن 
ــة، الــدكــتــور عــصــام فــايــد،  قــــرار وزيــــر الــــزراعــ
بمنع استيراد القمح املصاب بفطر األرجوت، 
ــل املـــؤســـســـة الــعــســكــريــة،  ــ ــأزمـــة داخـ تــســبــب بـ

جــوانــب أهــلــيــة، تــصــبــح مــســألــة ربـــح املــعــركــة 
الصراع  وربــح معركة  السياسية واألخاقية 
أهمية«.  أكــثــر  والــقــلــوب مسألة  الــعــقــول  على 
ولفت هــؤالء إلــى أن »املصدر األساسي لقوة 
املعنوي  تــفــوقــهــا  فــي  هــو  الشعبية  املــقــاومــة 
واألخاقي، لهذا ينبغي عدم التساهل مع أي 
ممارسات ســوف تــؤدي إلــى تشويه املقاومة 

والتفريط بمصدر قوتها«.
في املقابل، يحاول تحالف املخلوع والحوثي 
ــاك داخـــل  ــبــ ــقـــابـــي، اســتــثــمــار حـــالـــة االرتــ االنـ
صفوف »املقاومة الشعبية« في تعز، بتوجيه 
مــزيــد مــن الــضــربــات الــرامــيــة إلـــى إضعافها 
والــعــمــل عــلــى خــلــخــلــة حــاضــنــتــهــا الشعبية. 
وقد عمدت قوات االنقابين املتمترسة على 
 هجمات واسعة في 

ّ
أطــراف املدينة، إلــى شــن

األيام املاضية، وقصف األحياء السكنية.
ــاق، كـــشـــف قــــيــــادي عــســكــري  ــيــ ــذا الــــســ ــ فــــي هــ
ــــال الــيــومــن  ــه »خــ ــ »الـــعـــربـــي الــــجــــديــــد«، أنـ ـــ لـ
ــلــــواء 35 مــــــدرع، غــربــي  املـــاضـــن كــــان مـــقـــّر الــ
املــديــنــة على وشــك الــســقــوط، قبل أن يــتــدارك 
ــًا بــتــعــزيــزات  ــعــ الــــلــــواء 17 مـــشـــاة األمـــــــر، دافــ
للخطوط الــدفــاعــيــة األولــــى إلنــقــاذ املــوقــف«. 
وكـــان عــدد مــن املــدنــيــن قــد سقطوا ضحايا، 
جراء قصف ألحياء سكنية في حي سوفتيل، 
ــة تــــحــــت ســـيـــطـــرة  ــ ــعـ ــ ــواقـ ــ إحـــــــــدى املــــنــــاطــــق الـ
ثم  للمدينة،  الــشــرقــي  املــدخــل  فــي  املليشيات 
التابعة لانقابين  اإلعــامــيــة  اآللــة  حــاولــت 

»املقاومة الشعبية«. إلصاق الجريمة بـ
وجــــاءت هـــذه الــجــريــمــة، بــعــد يـــوم واحــــد، من 
االنــقــاب،  على  محسوبن  ناشطن  تسويق 
أن هــنــاك مخطط الستهداف  مــفــادهــا  ملــزاعــم 
ــيـــن، يـــعـــّده نـــائـــب رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة  ــدنـ املـ
ــقـــاومـــة«،  عــلــي مــحــســن األحــــمــــر، وتـــنـــفـــذه »املـ
لتأليب الــــرأي الــعــام ضــد االنــقــابــيــن، األمــر 
ــه بـــمـــثـــابـــة إعــــان  ــ ــده مـــتـــابـــعـــون، أنــ ــ الـــــــذي عــ
تبشيري بالجريمة التي تتحمل مسؤوليتها 
ــارت  ــ ــ ــا. وأشـ ــ ــدهـ ــ املـــلـــيـــشـــيـــات االنـــقـــابـــيـــة وحـ
مـــصـــادر إعــامــيــة تــعــمــل فـــي مــحــافــظــة تــعــز، 
فـــي حـــديـــث مـــع »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، إلــــى أن 
أن قصفت  لها  لــم يسبق  الشعبية  »املــقــاومــة 
أحـــيـــاء ســكــنــيــة طــــوال أكــثــر مـــن عـــام ونــصــف 
هــي عــمــر الــحــرب فــي املــديــنــة، ولـــم يسبق أن 
سقط مدني واحد برصاص املقاومة«. وطبقا 
لهذه املصادر، فإن جريمة قصف املدنين في 
حــي ســوفــتــيــل، تــعــد ســابــقــة خــطــيــرة، وورقـــة 
قــد يستثمرها االنــقــابــيــون ويــكــررونــهــا في 
األيام املقبلة، خصوصًا أنها جاءت بعد أيام 
قليلة من قصف صالة العزاء في صنعاء يوم 
الــســبــت املـــاضـــي، وهـــي الــجــريــمــة الــتــي سقط 
العربي  الــتــحــالــف  وُيــتــهــم  املـــئـــات،  ضحيتها 

بأنه من ارتكبها.

الجهاز  رئــيــس  أن  املــصــادر  وتتابع  أعمالها. 
املركزي للمحاسبات السابق، يتمتع بشعبية 
كبيرة في أوساط الشباب، ال سيما بعد إقالته 
من منصبه، بعد تصريحات عن حجم الفساد 
في مصر، وهو ما لم يكن على هوى السيسي 

نفسه.
وحول نشاط الحركات الشبابية الثورية خال 
الــفــتــرة الــحــالــيــة، تــؤكــد املــصــادر وجـــود حالة 

فــيــهــا مــجــلــس الـــنـــواب خــــال دور االنــعــقــاد 
الثاني.  وتوضح أن الهجوم الشديد يعجل 
السيسي، حتى تستطيع هذه  قــرار  بتفعيل 
الشركات العمل في السوق املصري كغيرها 
ــوزارة الــدفــاع  ــ مــن الــشــركــات دون املــســاس بـ
الــدخــول  حقها  ومــن  العسكرية،  والــقــيــادات 
فــي مناقصات والــعــمــل فــي أي مــجــال مهما 
كـــان بشكل قــانــونــي. وتــشــدد عــلــى أن هناك 
تـــعـــلـــيـــمـــات بــــعــــدم الــــحــــديــــث عــــن أي شــركــة 
تــؤســســهــا املــؤســســة الــعــســكــريــة عــلــى أنــهــا 
تابعة للجيش، للتخلص من نبرة السيطرة 
أن  عــن  وتكشف  االقتصادية.  األنشطة  على 
الجيش  الــتــي يؤسسها  الــشــركــات  أول هــذه 
ستكون بــن ثــاث أو أربـــع شــركــات، أغلبها 
واملنتجات  والتصدير  االستيراد  مجال  في 
الجمركي  اإلعــفــاء  مــن  لاستفادة  الغذائية، 

ــتـــواصـــل مع  مـــالـــي، ســلــم لــلــجــنــة مــهــمــتــهــا الـ
مــن قــيــل إنــهــم »مــغــرر بــهــم«، واملــقــصــود بهم 
أشــخــاص وقــيــادات محلية ســابــقــة، انــحــازت 
لانقابين وقاتلت طيلة الفترة املاضية في 
الشعبية،  األوســــاط  واستهجنت  صــفــوفــهــم. 
هـــذه املــســاعــي، خــصــوصــًا مــع بــقــاء كثير من 
جــرحــى »املــقــاومــة« مــن دون عــاج أو رعــايــة، 
بينما تصرف األموال، كي يتم تفخيخ جبهة 
املــقــاومــة الــداخــلــيــة بـــرجـــاالت صـــالـــح، الــذيــن 
شاركوا في قتل أبناء تعز. بحسب وصفهم. 
وأكــد مــراقــبــون، أن »املــقــاومــة ال يمكن لها أن 
العسكرية  املعركة  ميادين  فــي  الــحــرب  تربح 
لها  التي  الــحــرب  لطبيعة  وبالنظر  بــل  فقط، 

القيادة  مع  ا 
ّ
تعاون وإذا  سياسي،  طموح  أي 

الحالية سننهض بهذا البلد«.
الشعبي  التيار  القيادي في  من جانبه، يقول 
املــــصــــري، الــســفــيــر مــعــصــوم مـــــــرزوق، إنــــه لم 
مواجهة  في  بمرشح  الدفع  يتم حسم مسألة 
الحالية،  الفترة  السيسي بشكل قطعي خال 
موضحًا أن كــل مــا يثار هــو مــحــاوالت لطرح 
بــعــض األســــمــــاء وأغــلــبــهــم مـــن الــشــخــصــيــات 
للتفكير في  البعض  البارزة، ما يدفع  العامة 
إمكانية دعمها حال ترشحها في االنتخابات. 
ويؤكد أن هذا امللف لن يحسم بشكل كبير إال 
قبل موعد االنتخابات بفترة قليلة، خصوصًا 
ــع عـــــدم إعــــــان أي شــخــصــيــة اســـتـــعـــدادهـــا  مــ
للترشح لانتخابات حتى اآلن. ويظل موقف 
صباحي،  حمدين  السابق،  الرئاسي  املرشح 
بعدم  قائمًا  الرئاسة  النتخابات  الترشح  من 
املــنــافــســة، بحسب مــا تــؤكــده مــصــادر مقربة 
منه. وتقول املصادر إن صباحي أعلن موقفه 
من انتخابات الرئاسة بشكل واضح وصريح، 
وذلك خال لقائه مع اإلعامي إبراهيم عيسى 
قبل بضعة أشهر، وحتى اآلن لم يحدث شيء 
ــول إمــكــانــيــة تــراجــع  لــيــغــّيــر هـــذا املـــوقـــف. وحــ
ــراره بــعــدم  ــ املـــرشـــح الـــرئـــاســـي الـــســـابـــق عـــن قــ
الترشح، تلفت املصادر ذاتها، إلى أن كل شيء 
وارد، لــكــن بــحــســب الــتــغــّيــرات عــلــى الــســاحــة 

السياسية املصرية خال العام املقبل.

أواًل لـــوجـــود مــطــالــبــات مـــن داخـــــل الــــــوزارة 
وبعض الشخصيات العامة بتدخل الجيش 
واســتــيــراد الــقــمــح، وهــو مــا يسهم فــي زيــادة 
العسكرية،  املؤسسة  والهجوم على  الغضب 
ــكــــّرس افـــتـــعـــال األزمـــــــات مـــن أجــــل مــنــافــع  ويــ
خاصة. أما السبب الثاني، بحسب املصادر، 
فإن شركات تابعة للجيش وأجهزة سيادية 
بدأت في التواصل مع مصّدرين كبار للقمح 
خــارج مصر قبل قــرار وزيــر الــزراعــة، تمهيدًا 
لــلــدخــول فـــي هـــذا الــقــطــاع الـــهـــام والــحــيــوي. 
وحن صدر القرار توقفت املفاوضات، ولكن 
اآلن عـــادت مـــرة أخــــرى، بــعــد تــراجــع الــوزيــر. 
وتوضح أن هذه الشركات توصلت إلى شبه 
خــارج مصر، وسيتم  مــع مصّدرين  اتفاقات 
شـــركـــات طبيعية غير  بــاعــتــبــارهــا  الــتــنــفــيــذ 
تابعة للجيش أو ألي من األجهزة السيادية.

تصعـيد في 
باب المندب

)بنتاغون(  الدفاع  أعلنت وزارة  للصاروخ، 
ــذ ثـــاث ضــربــات 

ّ
أن »الــجــيــش األمــيــركــي نــف

مناطق  فــي  رادار  أنظمة  مــواقــع تضم  على 
وذلــك  الحوثين،  لسيطرة  خاضعة  يمنية 
ردًا على قصف متكرر للمدّمرة ماسون في 

البحر األحمر«.
وفي الوقت الذي لم يفصح فيه الحوثيون 

عادل األحمدي

تـــتـــســـارع الــــتــــطــــورات فــــي الــيــمــن 
درامــاتــيــكــيــًا إثـــر إعـــان الــواليــات 
ــدة قـــــصـــــف أهــــــــــــــداف فـــي  ــحــــ ــتــــ املــــ
األراضـــــــــي الـــيـــمـــنـــيـــة، لـــلـــمـــرة األولـــــــــى، بــعــد 
تــعــّرض مــدّمــرة لــهــا الســتــهــداف مــتــكــرر من 
مناطق يسيطر عليها االنقابيون. ويمثل 
ــــورًا خـــطـــيـــرًا عـــلـــى صــعــيــد  ــطـ ــ هــــــذا األمـــــــر تـ
تحوالت الحرب الدائرة في اليمن، والجانب 
البحري، الذي تتداخل فيه املصالح الدولية 
أكثر من غيرها، مع إشراف اليمن على املمر 

التجاري الدولي في مضيق باب املندب.
فـــي الـــتـــطـــورات األخــــيــــرة، أعــلــنــت الـــواليـــات 
املــتــحــدة أن املـــدمـــرة الــتــابــعــة لــهــا، »يـــو إس 
مــن أسلحتها   

ً
وابـــا أطلقت  مــاســون«،  إس 

انطلق  بصاروخ  هجوم  إلحباط  الدفاعية، 
من مناطق يسيطر عليها مسلحو جماعة 
أنـــصـــار الــلــه )الـــحـــوثـــيـــن(، وذلــــك فـــي وقـــٍت 
كانت تبحر فيه املدّمرة شمال باب املندب. 
وبــعــد ســـاعـــات قــلــيــلــة مـــن إعــــان الــتــصــدي 

ــع  ــواقــ ــن املــ ــ ــــن أي مـــعـــلـــومـــات عـ ــًا، عـ ــيــ ــمــ رســ
بــوارج حربية  املستهدفة للمرة األولــى من 
أميركية، كشفت مصادر مقّربة من الجماعة 
الــجــديــد«، أن »قــصــفــًا استهدف  »الــعــربــي  لـــ
مـــوقـــعـــًا فــــي مـــديـــريـــة الـــخـــوخـــة الــســاحــلــيــة 
املطلة  الـــبـــاد،  غــربــي  الــحــديــدة،  بمحافظة 
ــادة عن  ــ ــر، مـــن دون اإلفــ ــمـ عــلــى الــبــحــر األحـ
حــجــم الــخــســائــر، فــيــمــا تــحــدثــت أنـــبـــاء عن 
ــن بــاب  ــع قــريــبــة مـ ــواقـ غــــــارات وقـــعـــت فـــي مـ
املندب، التابع إداريًا ملحافظة تعز، وأخرى 

بمناطق متفرقة بمحافظة الحديدة«.
وفــــي مــقــابــل اإلعــــــان األمـــيـــركـــي، جــــاء الـــرد 
الــحــوثــي مــخــالــفــًا، بــعــد نــفــي الــعــمــيــد شــرف 
لــقــمــان، املــتــحــدث الــعــســكــري بــاســم الــقــوات 
املــوالــيــة للحوثين والــرئــيــس املــخــلــوع علي 
استهداف  قاطعة  بـــ»صــورة  صالح  عبدالله 
بوارج أميركية في املياه اإلقليمية«. وأضاف 
أن »قواتهم تسيطر بصورة تامة على جميع 
املــقــاتــلــن وجــمــيــع األســلــحــة الــدفــاعــيــة على 
الــواقــعــة تحت  تــلــك  الــســواحــل اليمنية، عـــدا 
ــــي،  ــاراتـ ــ ســـيـــطـــرة الـــتـــحـــالـــف الـــســـعـــودي اإلمـ

الــقــاعــدة«. وأشـــار لقمان في  وكــذلــك تنظيم 
األنباء  وكــالــة  نقلتها  صحافية  تصريحات 
الـــيـــمـــنـــيـــة الـــرســـمـــيـــة الـــخـــاضـــعـــة لــســيــطــرة 
الــــحــــوثــــيــــن، إلــــــى أن »مـــســـلـــحـــي الـــجـــمـــاعـــة 
حريصون  معها،  املتحالف  الجيش  وقــوات 
عــلــى ســـامـــة املـــاحـــة الـــدولـــيـــة فـــي املــنــاطــق 
»االستعداد  مبديًا  عليها«،  يسيطرون  التي 
الكامل للتعاون مع أي جهة أممية أو دولية، 
ــي هـــــذه االدعـــــــــــاءات ومــعــاقــبــة  لــلــتــحــقــيــق فــ

املتسببن أيًا كانوا«. 
ودعـــا املــتــحــدث إلــى »ســحــب أي قــوة بحرية 
إدخال  املنطقة من مصلحتها  متواجدة في 
ــــي خــط  ــا، فـ ــيــــرهــ الــــــواليــــــات املــــتــــحــــدة، أو غــ

املواجهة األول«. ولفت إلى أن »قواتهم تقوم 
بواجبها الدفاعي ضد القطع البحرية التي 
مما  رًا 

ّ
مــحــذ اليمنية«،  الــشــواطــئ  تستهدف 

»النوايا السيئة التي يخفيها تكرار  وصفه بـ
هــذه االدعـــــاءات«، فــي إشـــارة إلــى مــا أعلنته 
واشــنــطــن عــن اســتــهــداف مــدمــرة تــابــعــة لها 

للمرة الثانية خال أربعة أيام.
وفي مؤشر على أن التطورات بحرًا مرشحة 
»تسنيم«  وكالة  أعلنت  التصعيد،  من  ملزيد 
اإليــــرانــــيــــة، أمـــــس الـــخـــمـــيـــس، أن »الــجــيــش 
اإليــــرانــــي أرســــل املــجــمــوعــة 44، املــؤلــفــة من 
ــيـــة  ــى املــــيــــاه الـــدولـ ــ ســفــيــنــتــن حـــربـــيـــتـــن إلــ
القريبة من اليمن، للحفاظ على أمن املاحة 

ــيـــق بـــاب  ــدن ومـــضـ ــ ــة فــــي خـــلـــيـــج عــ ــبـــحـــريـ الـ
املندب االستراتيجي«، فيما كان مسؤولون 
حكوميون يمنيون قد أعلنوا، يوم األربعاء، 
السواحل  من  اقتربت  إيرانية  40 سفينة  أن 

اليمنية. 
كـــمـــا اتـــهـــمـــت الـــحـــكـــومـــة الـــيـــمـــنـــيـــة الــســفــن 
»تهريب  لـ اليمنية،  املياه  باختراق  اإليرانية 
األسلحة عبر سفن الصيد التابعة للمليشيا 
االنــقــابــيــة بــاإلضــافــة إلـــى قــيــامــهــا بــأعــمــال 
ــة »تـــوجـــيـــه  ــومـ ــكـ ــحـ تـــجـــســـســـيـــة«. وأقــــــــــّرت الـ
الــعــربــي بقيادة  قـــوات التحالف  إلــى  رســالــة 
السعودية، بمنع دخول السفن غير املصرح 

لها االقتراب من السواحل اليمنية«.

تـــكـــرار االتـــهـــام األمــيــركــي للحوثين،  ــان  وكــ
ــــان مـــن واشــنــطــن تنفيذ  ــا تــبــعــه عـــن إعـ ومــ
عــمــلــيــة قــصــف عــســكــريــة ملـــواقـــع فـــي الــيــمــن، 
لــلــمــرة األولـــــى، بــمــثــابــة الــتــطــور األهــــم الــذي 
تباينت حوله تفسيرات املحللن، ومنها أن 
املرحلة  فــي  تتدخل عسكريًا  قــد  »واشــنــطــن 
املــقــبــلــة، بــعــد أن جـــرى اســتــدراجــهــا مــن قبل 
الحوثين وإيران في اليمن. وهو االستدراج 
الـــذي جــاء مــن أهــم مــوقــع استراتيجي على 
اإلطــــــاق، أي بــــاب املـــنـــدب، الــــذي ُيـــعـــّد أمــنــه 
أولوية إقليمية دولية، بوصفه ممرًا تجاريًا 

عامليًا«.
علي  اليمني،  العسكري  املحلل  قــال  بـــدوره، 

»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، إن »واقـــعـــة  ـــ ــذهــــب، لـ الــ
االســـتـــهـــداف لــلــمــدمــرة األمــيــركــيــة قـــد تــكــون 
حــقــيــقــيــة، حــتــى ولــــو نــفــى الــحــوثــيــون ذلـــك، 
فــاملــقــصــود تــوجــيــه رســـالـــة حــوثــيــة إيــرانــيــة 
الذين يحرصون على  مزدوجة لأميركين، 
ــم الــعــســكــري فـــي الــبــحــر  أن يـــكـــون وجــــودهــ
األحمر دائمًا وآمنًا من أي تهديد. لذلك يبدو 
أن النشاط االستخباري للبحرية األميركية 
بعد  تضاعف  قــد  اليمنية،  الــشــواطــئ  قبالة 
ــيــــة ســويــفــت،  ــاراتــ ــهـــداف الــســفــيــنــة اإلمــ ــتـ اسـ
فكان ال بد من توجيه هذه الرسالة من دون 

اكتراث لردود األفعال«.
ورأى الــذهــب أن »الــواقــعــة قــد تكون مفتعلة 
تفضي  متشابكة،  عــاقــات  وراءهــــا  وتخفي 
التحالف  عــلــى  األوراق  خــلــط  إلـــى  نتائجها 
العربي بقيادة السعودية، وتوسيع مسارح 

الصراع، وإطالة أمد الحرب«.
وكـــان الفــتــًا أن اإلعــــان األمــيــركــي واجـــه في 
الذي  املرتن نفيًا حوثيًا قاطعًا، وهو األمــر 
إلى  ذهــب بعضها  متعددة،  تفسيرات  حمل 
اعــتــبــار أن هـــذا الــنــفــي مــؤشــر عــلــى مــخــاوف 
الـــحـــوثـــيـــن مـــمـــا يـــتـــرتـــب عـــلـــى الــتــصــعــيــد 
لــســفــنــه  تـــهـــديـــد  أي  عـــلـــى  ردًا  األمـــــيـــــركـــــي، 
القريبة  الدولية  املــيــاه  فــي  املــتــواجــدة بكثرة 
من اليمن. في املقابل، ذهب آخــرون إلى حّد 
يــكــون حقيقيًا ويعكس  قــد  النفي  إن  الــقــول 
تــوجــهــًا مـــن الــــواليــــات املـــتـــحـــدة، تــســعــى من 
خاله إلى الدخول على خط الصراع الدائر 
فــي الــيــمــن، والــجــانــب الــبــحــري مــنــه بــالــذات، 
بشكل مباشر، األمــر الــذي من شأنه تحقيق 
املـــصـــالـــح األمــيــركــيــة بــالــســيــادة فـــي الــبــحــر 

األحمر وباب املندب، على حد قولهم.

إلى ذلك، ربط محللون التصعيد بالتوجه 
األمـــيـــركـــي املــعــلــن بــالــضــغــط عــلــى مختلف 
ــام،  ــ ــاق ســ ــ ــفــ ــ ـــــى اتــ ــلــــتــــوصــــل إلـــ األطـــــــــــــراف لــ
السعودية.  التحالف بقيادة  وتحديدًا على 
وهو ما ظهر من خال تصريحات متفرقة 
ــــدءًا بـــمـــبـــادرة وزيـــر  فـــي الــفــتــرة املـــاضـــيـــة، بـ
الــخــارجــيــة األمــيــركــي، جــون كــيــري، املعلنة 
فـــي أغـــســـطـــس/ آب املــــاضــــي، وصــــــواًل إلــى 
الــتــصــريــحــات األمــيــركــيــة الــتــي تــلــت قصف 
ــوم الــســبــت،  ــ ــاء، يـ ــنـــعـ مــجــلــس عــــــزاء فــــي صـ
املتحدة بمراجعة  الــواليــات  لناحية شــروع 

دعمها للتحالف. 
وهو ما يبعث تساؤالت عما إذا كان الدخول 
الصراع بشكل مباشر،  األميركي على خط 
قلق  يثير  تحركًا  بأخرى  أو  بصورة  يمثل 
التحالف الذي تقوده السعودية، على الرغم 
من أن اتهام واشنطن موجه بشكل ضمني 
الــقــول إن الــصــواريــخ  للحوثين، مــن خــال 

انطلقت من مناطق خاضعة لسيطرتهم.
وتأتي هذه التطورات بعد أقل من أسبوعن 
ــداف الــــحــــوثــــيــــن لــلــســفــيــنــة  ــ ــهــ ــ ــتــ ــ عــــلــــى اســ
اإلماراتية »سويفت« قرب باب املندب، الذي 
ووجه بــردود فعل دولية منددة على نطاق 
الثالث من  فــي  ر الحوثيون 

ّ
واســـع. كما حــذ

السفن من  الــحــالــي،  األول  أكــتــوبــر/ تشرين 
االقتراب من السواحل اليمنية، من دون أخذ 

إذن مسبق من القوات املوالية لهم. 
ــادات فــي  ــ ــ ــيـ ــ ــ ــن قـ ــ ــات عــ ــحــ ــريــ وصـــــــــــدرت تــــصــ
الــتــحــالــف والــحــكــومــة الــيــمــنــيــة مــفــادهــا أن 
هــنــاك مـــؤشـــرات بــحــصــول الــحــوثــيــن على 
ــا أفـــضـــى إلـــى  أســـلـــحـــة إيـــرانـــيـــة جــــديــــدة، مــ

التصعيد األخير بحرًا.

يحاول تحالف االنقالب استثمار االرتباك داخل »المقاومة« )عبد الناصر الصّديق/األناضول(

ضرب األميركيون المواقع الحوثية للمرة األولى )ألبيرتو بيتزولي/فرانس برس(

جنينة أعلن عدم وجود طموح سياسي )العربي الجديد(

المتكرر  القصف  على  األميركي  الرد  يتأخر  لم 
الذي طاول مدّمرة تابعة لها في باب المندب، 
ضربات  ثالث  المتحدة  الواليات  نفذت  بعدما 
في  رادار  أنظمة  تضم  مواقع  استهدفت 
الحوثيين،  لسيطرة  خاضعة  يمنية  مناطق 

لتعود أجواء التصعيد إلى باب المندب

الحدث

قصف أميركي يستهدف »أنظمة 
رادار« الحوثيين وتوافد سفن إيرانية

يعّد أمن باب 
المندب أولوية إقليمية 

ودولية

نفى االنقالبيون 
استهداف بوارج أميركية 

بالمياه اإلقليمية
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يطرح اسم المستشار 
هشام جنينة، كأحد الذين 

من الممكن أن ينالوا 
دعم المعارضة المصرية 

في االنتخابات الرئاسية 
لعام 2018، إذا ما قرر 

الترشح

تعاني تعز اليمنية من 
تحديات عدة بدءًا من 

االشتباكات المسلّحة 
األخيرة وصوًال إلى تربّص 

االنقالبيين بالمدينة

ُتعتبر الواليات المتحدة القوة الدولية األكثر حضورًا بتدخالتها العسكرية 
هجمات  بتنفيذ  بدأت  حين   ،2009 عام  أواخر  منذ  تحديدًا  اليمن،  في 
بطائرات من دون طيار ضد أهداف 
لتنظيم  مفترضة  أو  مرتبطة 
واشنطن  تعتبره  الذي  »القاعدة«، 
الــتــهــديــدات  أولــويــة  رأس  عــلــى 
ــتـــادت«  ــد »اعـ لــمــصــالــحــهــا، وقـ
مع  ــده.  ض عــدة  ضــربــات  توجيه 
العلم أنه كان من الالفت أن االتهام 
األميركي باستهداف السفن، توجه 
نحو  ال  الحوثيين،  نحو  المرة  هذه 

تنظيم »القاعدة«.

تهديدات متعددة

محنة تعز بين صراعات الداخل وتربّص االنقالبيين
قضية

تقرير

تقرير
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يعزز تنظيم 
»الدولة اإلسالمية« 

)داعش(، مع 
توالي المؤشرات 

على اقتراب 
عملية تحرير 

الموصل، رقابته 
على االتصاالت في 

المدينة، وترهيبه 
للمواطنين، وهو 

ما أدى إلى تزايد 
عمليات إعدام 

أشخاص اُتهموا 
بالتخابر مع القوات 

العراقية، بينما 
في الواقع كانوا 

يُجرون اتصاالت 
مع أقاربهم خارج 

المدينة، التي 
تحتشد حولها 

القوات العراقية

برلين ـ شادي عاكوم

اختتمت املستشارة األملانية أنجيال ميركل، 
أخيرًا زيارة استمرت ثالثة أيام إلى القارة 
األفريقية، شملت مالي والنيجر وإثيوبيا. 
وحــمــلــت مــيــركــل فــي جعبتها، فــي الــزيــارة 
ــة األولــــــــى ملـــســـتـــشـــار أملــــانــــي مــنــذ  ــيـ ــمـ الـــرسـ
20 عـــامـــا، الــعــديــد مـــن املــلــفــات الــتــي كــانــت 
مــدار مباحثات مــع قــادة هــذه الـــدول، منها 
مـــا يــتــعــلــق بــســيــاســات الــهــجــرة ومــحــاربــة 
ــراط  أســـبـــابـــهـــا، وكــيــفــيــة الـــعـــمـــل عـــلـــى انـــخـ
ــي الـــــقـــــارة، والــعــمــل  ــــي فــ ــانـ ــ االقــــتــــصــــاد األملـ
ــبـــادرات لتحسني  عــلــى إطـــالق املــزيــد مــن املـ
املساعدات  إلــى  املعيشية، إضــافــة  الــظــروف 

التي تهدف لتأمني االستقرار األمني.
وتــعــهــدت مــيــركــل بــعــد اجــتــمــاع مــع رئيس 
النيجر، مامادو ايسوفو بتقديم 17 مليون 
يــــورو كــدعــم مــبــاشــر لــالقــتــصــاد ومكافحة 
الــتــهــريــب وتــأمــني أمـــن الـــحـــدود، بــاإلضــافــة 
إلــى تزويد قــوات بــالده بعدد من املركبات، 
وغــيــرهــا مـــن املـــعـــدات خـــالل الــســنــة املقبلة 

املتطرفني  ملحاربة  يــورو  10 ماليني  بقيمة 
الذين يتسللون إلى البالد من الجزائر. وفي 
املتطرفة  الجماعات  من  تعاني  التي  مالي، 
مـــثـــل تـــنـــظـــيـــم الــــقــــاعــــدة و»بـــــوكـــــو حـــــــرام«، 
حـــضـــرت املـــلـــفـــات االجـــتـــمـــاعـــيـــة واألمـــنـــيـــة، 
فيما تحدثت املستشارة عن نوع جديد من 
واقعية  أكثر  أهــداف  عن  والبحث  التعاون، 
الشباب.  مــن  للكثير  العمل  فــرص  وتــعــزيــز 
وتــشــيــر املــعــلــومــات إلـــى أن مــيــركــل تسعى 
واعتماد  مالي،  مع  الهجرة  شراكة  لتعزيز 
الالجئني  اتفاقية  غــرار  على  نموذج جديد 

بني االتحاد األوروبي وتركيا.
ــا، حــــيــــث طــــغــــا االضـــــطـــــراب  ــيــ ــوبــ ــيــ ــي إثــ ــ ــ وفـ
وأعلنت  الـــزيـــارة،  على  الــداخــلــي  السياسي 
حالة الطوارئ في البالد بسبب التظاهرات 
ضد الحكومة، كان ملف الالجئني والتنمية 
املستدامة وحقوق اإلنسان األساس. وأكدت 
مــيــركــل، فـــي كــلــمــة أمــــام االتـــحـــاد األفــريــقــي 
الــــذي يــضــم 54 دولـــــة، فـــي أديــــس أبـــابـــا أن 
ــرار فـــي مـــؤســـســـات الــــدولــــة أســـاس  ــقـ ــتـ االسـ
بأنها  وصفتها  الــتــي  أفريقيا،  فــي  التطور 
ــذا األمــر  ــارة املــســتــقــبــل، مــشــيــرة إلـــى أن هـ قــ
واقــتــصــاديــة،  سياسية  إصــالحــات  يتطلب 
وتــحــمــل املـــزيـــد مـــن املـــســـؤولـــيـــة، واعــتــمــاد 
الـــحـــوار واالنــفــتــاح وتــعــزيــز الــديــمــقــراطــيــة، 

وضمان حقوق الشعب.
فـــي ضـــوء ذلــــك، يــقــول خـــبـــراء فـــي الــشــؤون 
ــارة مــيــركــل تكمن  ــ ــيــــة إن أهــمــيــة زيـ األوروبــ
بشكل أساسي في ترتيبات األمن والهجرة 
 
ً
ــــي تـــعـــتـــبـــر مـــعـــقـــال ــتـ ــ ــدان الـ ــ ــلـ ــ ــبـ ــ فـــــي هـــــــذه الـ

أهم  مــن  واحـــدة  النيجر  أن  إذ  للمهاجرين، 
إلـــى أوروبــــــا، وفيها  الــالجــئــني  دول عــبــور 
يتحرك آالف األشخاص سنويا في طريقهم 
املتوسط ملواصلة رحلتهم  ليبيا نحو  إلى 

إلـــى أوروبـــــا. ويــلــفــت هــــؤالء إلـــى أنـــه وعلى 
الرغم من أن القارة تحظى بدعم مــادي من 
االتــحــاد األوروبــــي يبقى هناك املــاليــني من 
الــبــشــر بــحــاجــة لــلــمــســاعــدة، فــفــي إثــيــوبــيــا 
، والتي تتعافى من أكبر موجة جفاف 

ً
مثال

ــام األمــم  مــنــذ 30 عــامــا، يــتــواجــد حــســب أرقــ
املتحدة أكثر من 740 ألف الجئ من جنوب 
الــســودان والــصــومــال وإريــتــريــا، وأن الـــ130 
مــلــيــون يـــــورو الـــتـــي تــتــلــقــاهــا كــمــســاعــدات 
أملانيا تصرف على 95 مليون  للتنمية من 

إثيوبي، أي ما يعادل 1.37 يورو للفرد. 
ــراء اقـــتـــصـــاديـــون أن  ــبـ ـــرى خـ فـــي املـــقـــابـــل، يـ
زيارة ميركل مليئة بالتناقضات، لكون تلك 
اقــتــصــاديــا، وبــالــكــاد تؤمن  الــبــالد ضعيفة 
فرص عمل لشبابها، وبالتالي يمكن القول 

ــل انــطــالقــا مـــن مقولة  إن الــشــبــاب فــقــد األمــ
»لــيــس ألن هــــذه املــجــتــمــعــات ال تــريــد إنــمــا 
أن في  الــخــبــراء  ألنــهــا ال تستطيع«. ويـــرى 
أوروبــــا رغــبــة جــديــة لتقليل عــدد الالجئني 
عــلــى املــــدى املــتــوســط والــبــعــيــد، كــــون عــدد 
سكان هــذه القارة سيتضاعف خــالل الـــ 35 
عاما املقبلة، وهو ما شددت عليه ميركل في 
بداية زيارتها وفي تصريحاتها اإلعالمية 
بالقارة  أكثر  االهتمام  املطلوب  إن  بقولها 
األفـــريـــقـــيـــة، لــلــحــد مـــن تـــدفـــق ســـكـــان الــــدول 
من سوء  تعاني  التي  أو  الفقيرة  األفريقية 
إلــى أوروبــــا، موضحة أن ازدهــارهــا  الحكم 
يخدم مصلحة أملانيا، كون إيجاد الظروف 
املـــعـــيـــشـــيـــة األفـــــضـــــل يـــســـمـــح لـــلـــمـــواطـــنـــني 

باالستقرار في بلدهم.

صالح النعامي

سابان،  حاييم  اليهودي  امللياردير  يجاهر 
أحــــد أبـــاطـــرة اإلعـــــالم فـــي كـــل مـــن الـــواليـــات 
األشخاص  أكثر  وأحــد  وإســرائــيــل،  املتحدة 
تــأثــيــرًا عــلــى الــحــلــبــة الــســيــاســيــة الــداخــلــيــة 
ــات املـــتـــحـــدة، أن تـــركـــه إســرائــيــل  فـــي الــــواليــ
الــواليــات املتحدة جــاء فقط  واالستقرار في 
من أجل تحقيق مصالح إسرائيل الحيوية 
وضــمــان عــدم املــســاس بــهــا. ويــؤكــد ســابــان، 
اليهودي املصري الذي ولد في اإلسكندرية 
ــا إلـــى فلسطني املــحــتــلــة، وهـــو ابــن  وغـــادرهـ
ــولـــني لــحــمــالت  ــمـ ــا، ويـــعـــد أكـــثـــر املـ ــامــ 12 عــ

لالنتخابات  الديمقراطي  الــحــزب  مرشحي 
الرئاسية وانتخابات الكونغرس سخاء، أن 
الصهيونية هي التي تحرك وتوجه أنشطته 

االقتصادية واإلعالمية والجماهيرية.
وال شك في أن أكثر املظاهر التي تدلل على 
السياسية  الحلبة  على  سابان  تأثير  عمق 
الـــداخـــلـــيـــة األمـــيـــركـــيـــة يــتــمــثــل فــــي املــؤتــمــر 
السنوي الذي ينظمه في واشنطن، ويطلق 
عليه »منتدى ســابــان«، والــذي يتحول إلى 
تظاهرة تأييد ومناسبة يجدد فيها رؤساء 
إداراتــهــم  وأركـــان  الديمقراطيني  مــن  أميركا 
وكبار املوظفني وممثلو الحزب الديمقراطي 
في الكونغرس بمجلسيه والنخب العسكرية 
على  التأكيد  للحزب  املــؤيــدة  االحتياط  فــي 
»عمق« التزامهم بمصالح إسرائيل وأمنها. 
وعلى الرغم من أن أركان اليمني في إسرائيل 
سابان  أن  إال  الــجــمــهــوري،  للحزب  يميلون 
يحرص على دعــوة الـــوزراء والــنــواب وقــادة 
جانب  إلــى  اإلسرائيلية،  اليمينية  األحـــزاب 
للمشاركة  والــوســط  اليسار  أحـــزاب  ممثلي 
فـــي املـــنـــتـــدى، لــيــكــونــوا شـــهـــود عـــيـــان على 

التزامات الديمقراطيني.
بوست«  »جيروزاليم  اختارت صحيفة  وقد 
ســــابــــان لـــيـــكـــون عـــلـــى رأس قـــائـــمـــة مــــن 50 
شــخــصــيــة يـــهـــوديـــة هـــي األكـــثـــر تـــأثـــيـــرًا في 
الــعــالــم. وفـــي مقابلة أجــرتــهــا مــعــه صحيفة 
ــاريــــف«، ضـــمـــن تــحــقــيــق نـــشـــرتـــه عــنــه،  ــعــ »مــ
الــذي يحمل الجنسيتني  أخيرًا، قال سابان، 
اإلسرائيلية واألميركية، »أنا مرتبط عاطفيا 
إلى إسرائيل،  أطير  بإسرائيل، ففي كل مرة 
وأشاهد من الطائرة شواطئها، تدمع عيناي. 
ــــذه املـــشـــاعـــر الـــجـــيـــاشـــة الــقــويــة  وبـــتـــأثـــيـــر هـ
فــإنــنــي أشــعــر أنــنــي وجــــدت فـــي الــحــيــاة من 
أجل العمل إلسرائيل، أنا وعائلتي وأوالدي 

ــتـــحـــدة خــدمــة  ــات املـ ــ ــواليـ ــ ــــودون فــــي الـ ــوجـ ــ مـ
للشعب اليهودي«. ويشير سابان )61 عاما( 
إلى أن »الحفاظ على العالقات مع الواليات 
املــتــحــدة وضــمــان تــواصــل الــدعــم األمــيــركــي 
أنه  ويكشف  أولــيــاتــه«.  رأس  على  إلسرائيل 
يعكف بشكل مستمر على تقديم دعم مادي 
أن يبني طابع  لجنود جيش االحتالل، دون 

هذا الدعم وآليته وكيفيته.
ـــ 3.4  ــــذي تـــقـــدر ثـــروتـــه بـ ويــعــتــبــر ســـابـــان، الـ
ــر قـــربـــا مـــن املــرشــحــة  ــثـ مـــلـــيـــارات دوالر، األكـ
الديمقراطية لالنتخابات الرئاسية، هيالري 
حمالتها،  السخي  تمويله  بسبب  كلينتون، 
إلـــى جــانــب عــالقــة الــصــداقــة الــتــي تربطهما. 
كلينتون حصلت  أن  إلى  وتشير »معاريف« 
من سابان على 10 ماليني دوالر مطلع العام 
2016 فــقــط، فــي حــني دفــع لها مبالغ أضخم 
فــي حــمــالتــهــا الــســابــقــة. وحــســب الصحيفة، 
فــــإن ســـابـــان يـــشـــارك شــخــصــيــا فـــي الــحــمــلــة 
لليهود  يشرح  حيث  لكلينتون،  االنتخابية 
فــي الـــواليـــات املــتــحــدة ولــإســرائــيــلــيــني مــدى 
إســهــام انتخابها فــي دعــم وتــعــزيــز مصالح 
ــابــــان، أن  إســـرائـــيـــل الـــحـــيـــويـــة. ويـــحـــاجـــج ســ
كــلــيــنــتــون ســتــكــون أكــثــر حــرصــا مــن املــرشــح 
الجمهوري، دونالد ترامب على أمن إسرائيل 
ومــنــعــتــهــا وضـــمـــان تــفــوقــهــا الـــنـــوعـــي على 

التصويت  مــن  اليهود  ويــحــذر  املنطقة.  دول 
بعدم  اإلسرائيليني  إقناع  ويــحــاول  لترامب، 
الرهان عليه، حيث يقول إن »ترامب ال يمكن 
توقعه، فال يمكن أن تعرف على وجه اليقني 
أّي نــســخــة مــن تــرامــب تتلقى فــي الــنــهــايــة«. 
ويــضــيــف: »مـــن خـــالل معرفتي الــقــريــبــة جــدًا 
بها  لقاءات تجمعني  بكلينتون، ومن خالل 
في أوقــات متقاربة، فإنني ال أزعــم فقط أنها 
تــحــب إســرائــيــل مـــن أعـــمـــاق قــلــبــهــا، بـــل إنــهــا 
أيــضــا، تــعــي خــريــطــة املــصــالــح اإلســرائــيــلــيــة، 
ــتــــزام بــهــا أكــثــر مـــن أي ســيــاســي  وتـــؤكـــد االلــ

أميركي آخر«.
ــابــــان حـــيـــاتـــه املــهــنــيــة كـــعـــازف  ــدأ ســ ــ ــد بـ ــ وقـ
غيتار في فرقة موسيقية إسرائيلية، وعمل 
فـــي مـــجـــال إخـــــراج الــحــفــالت واملــهــرجــانــات 
لألطفال.  مهرجانات  وضمنها  املوسيقية، 
وفـــي عـــام 1975 تــوجــه إلـــى فــرنــســا ودشـــن 
ــة مـــوســـيـــقـــيـــة، حــيــث  ــرطــ ــاج أشــ ــتــ شـــركـــة إلنــ
بـــاعـــت الــشــركــة مـــاليـــني مـــن هــــذه األشـــرطـــة. 
وفي عام 1983 دشن شركة إلنتاج موسيقى 
مــخــصــصــة لــلــمــســلــســالت الــتــلــفــزيــونــيــة في 
لــوس أنــجــلــوس، وبــعــد ذلــك عمل فــي مجال 
إنــتــاج املــســلــســالت الــتــلــفــزيــونــيــة، وكــــان من 
بني أشهر املسلسالت التي أنتجتها شركته 
اشترى سابان شركة   1997 وفــي   .»x man«
»فوكس فميلي«، التي تضم عددًا من قنوات 
الــتــلــفــزة فــي الـــواليـــات املــتــحــدة. وفـــي 2008 
اشــتــرى شبكة »يــونــيــفــيــزون« أكــبــر شبكات 
الــتــلــفــزة فــي الــعــالــم الــتــي تــبــث باإلسبانية. 
ــرة مــــن أســهــم  ــيـ ــبـ ــلـــك ســــابــــان نـــســـبـــة كـ ــمـ ويـ
الشركات التي تدير قناة التلفزة اإلسرائيلية 
الثانية. ويقابل سابان، امللياردير شيلدون 
ــمـــول لــلــحــزب  ــبـــر مـ ــذي يـــعـــد أكـ ــ ــــون، الــ ــــسـ أدلـ

الجمهوري.
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ثـــم اعـــتـــرفـــوا بــعــد الــتــعــذيــب بــاتــصــاالتــهــم«. 
ويــؤكــد حسني أن مــن يــعــدمــون ليس بسبب 
ــة أو غــيــرهــا،  ــيـ ــراقـ ــعـ اتـــصـــالـــهـــم بــــالــــقــــوات الـ
ــم »يــتــصــلــون بــأقــاربــهــم وأصــدقــائــهــم  بـــل هـ
الــنــاس  جــمــيــع  أحـــوالـــهـــم.  عــلــى  ليطمئنوهم 
خــــــارج املــــوصــــل يــــحــــاولــــون مـــعـــرفـــة أحـــــوال 
أقــاربــهــم داخــلــهــا، ويــــزودون مــن فــي املوصل 

التخابر«،  بتهمة  امـــرأة  بينهم  مــواطــنــني،   6
موضحا أن »اإلعدامات تتم بقطع الرؤوس«. 
ويلفت إلى أنه »منذ شهرين ارتفعت حاالت 
لالتصاالت«،  شديدة  متابعة  هناك  اإلعـــدام. 
ــى أن »بـــعـــضـــهـــم أعـــــدمـــــوا ألنــهــم  ــ ــرًا إلــ ــيـ مـــشـ
تــحــدثــوا عــمــا يـــدور خـــارج املــوصــل، وذكـــروا 
ذلــك فــي أمــاكــن عــامــة، وألــقــي القبض عليهم 

بأرصدة هواتفهم من أجل هذا األمــر«.  وفي 
إطار محاوالت »داعش« التأثير على السكان 
ــام مـــراكـــز إعــالمــيــة في  ــ وتــوجــيــهــهــم، فــقــد أقـ
الـــســـاحـــات واملـــنـــاطـــق الـــعـــامـــة، لــبــث بــرامــجــه 
املوصل عما  ونقل تصورات محددة ألهالي 
عزلهم  بعدما  وذلـــك  مدينتهم،  خـــارج  يـــدور 
عن العالم الخارجي عبر قطع جميع وسائل 

الفضائي  االستقبال  أجهزة  ومنع  االتــصــال 
»الستاليت«، واعتماده على محطات خاصة 
ــا بـــرامـــجـــه  ــبـــرهـ ــبـــث عـ مــــن داخـــــــل املــــوصــــل يـ
وأخباره ومعلوماته وأفكاره، التي يريد من 

خاللها التأثير على السكان.
وتــــصــــل بـــشـــكـــل مــســتــمــر ملــــراســــل »الـــعـــربـــي 
الــجــديــد« مــن صحافيني ونــاشــطــني مدنيني 

ســابــقــني، رســـائـــل نــصــيــة، يـــؤكـــدون فــيــهــا أن 
»داعــــش« شــدد مــن عمليات املــراقــبــة. ويذكر 
أن مــن بقي مــن الصحافيني والكتاب  هــؤالء 
واملثقفني والناشطني املدنيني، داخل املدينة، 
مــراقــبــون بــشــكــل مــســتــمــر، إذ يــعــلــم عناصر 
وتعمل  تعارضهم  الطبقة  هــذه  أن  »داعـــش« 
ضدهم بطريقة أو بأخرى، وهو ما أدى إلى 
إعـــدام الــعــشــرات منهم، بــاإلضــافــة إلــى إيــداع 
إلى  البعض  فيما اضطر  السجون،  بعضهم 

مسايرتهم والعمل معهم في مجال اإلعالم.
من جهته، يقول محمد الشمري، وهو شيخ 
قبلي من املوصل تمكن من الهرب من املدينة 
قــبــل أكــثــر مـــن عــــام، إن الــتــنــظــيــم »يــســتــخــدم 
املوصل«. ويضيف  أهالي  لتطويع  الترهيب 
في حديث مع »العربي الجديد«، أن »عناصر 
داعــــــش يــعــلــمــون جـــيـــدًا أن جــمــيــع الــســكــان 
لــيــســوا مــعــهــم، فــقــط مـــن هـــم يــعــمــلــون معهم 
بــه، وهــؤالء  املنتمني لداعش واملعتقدين  من 
إلــى أن »اإلعــدامــات  أعــدادهــم قليلة«. ويلفت 
ــرًا طبيعيا لـــدى أهــالــي املــوصــل. إن  بــاتــت أمـ
كره عناصر داعش لسكان املوصل يزداد، إذ 
الشعبي  الرفض  نسبة  كبير  بشكل  ارتفعت 
لوجودهم، بل إن أوامرهم بدأت تلقى الرفض 
أن »حتى مكاملة  إلــى  العلني هناك«. ويشير 
هاتفية لرجل يحاول أن يطمئن على صحة 
ــده الــكــهــل ترعب  أمـــه املــريــضــة املــســنــة أو والــ
داعــــــش، كـــل مـــا يــعــتــبــر مــخــالــفــة يـــــؤدي إلــى 
ــــود خـــوف  ــــى وجــ ــــو مــــا يــشــيــر إلـ اإلعــــــــدام وهـ
يعتمل في صــدورهــم«، الفتا إلى أن عناصر 
ــــون مـــــن ســــكــــان املــــوصــــل  ــافـ ــ ــــخـ الـــتـــنـــظـــيـــم »يـ
ــقـــوات الــعــســكــريــة،  أكــثــر مــمــا يــخــافــون مـــن الـ
الــتــي تــحــتــشــد لــقــتــالــهــم. هـــم يــعــلــمــون جــيــدًا 
املوصليني  فــرضــوه على  الـــذي  الظلم  مــقــدار 

ويخشون يوم االنتقام الذي يرونه قريبا«.
مـــيـــدانـــيـــا، تــحــتــشــد قــــــوات مــخــتــلــفــة ملــعــركــة 
حاسمة تسعى الحكومة العراقية من خاللها 
املوصل،  السيطرة على مدينة  إلى استعادة 
والتي سيطر  الــعــراق،  أكبر محافظات  ثاني 
يــونــيــو/حــزيــران 2014.  فــي  »داعــــش« عليها 
العراقي في مناطق  الجيش  قــوات  وتتمركز 
بــجــنــوب وشــــرق املــديــنــة، فــيــمــا تــتــخــذ قـــوات 
الــبــشــمــركــة الـــكـــرديـــة مــــواقــــع لـــهـــا فــــي شـــرق 
املدينة. كذلك تستعد  وشمال وشمال غربي 
مــلــيــشــيــات طــائــفــيــة، مــدانــة بــارتــكــاب جــرائــم 
مليشيا  رايــة  تحت  منضوية  مدنيني،  بحق 
»الحشد الشعبي« للمشاركة في املعركة، على 

الرغم من رفض أهالي املوصل مشاركتهم. 
كما يقوم الطيران الحربي للتحالف الدولي، 
بقيادة الواليات املتحدة، بتوفير غطاء جوي، 
إذ يــواصــل منذ أشــهــر توجيه ضــربــات ضد 
مــواقــع »داعـــش« فــي املــوصــل. وتــؤكــد تقارير 
أن هذه  الجديد«  مختلفة ومصادر »العربي 
في  كبيرة  التنظيم خسائر  كبدت  الضربات 
املـــعـــدات واآللـــيـــات والـــســـالح، بــاإلضــافــة إلــى 
إيقاع أعداد كبيرة من الضحايا، بينهم قادة 

كبار في التنظيم. 
إلــــى ذلـــــك، أطــلــقــت قـــــوات الــجــيــش الـــعـــراقـــي، 
ــد الـــشـــعـــبـــي«،  بـــمـــســـانـــدة مــلــيــشــيــا »الــــحــــشــ
وســط غــطــاء جــوي أمــيــركــي، حملة عسكرية 
الســتــعــادة الــســيــطــرة عــلــى مــنــاطــق مختلفة 
غــرب األنــبــار، كبرى محافظات الــبــالد. وقــال 
»العربي  لـ عــراقــيــون،  عسكريون  مــســؤولــون 
الــــجــــديــــد«، إن الــعــمــلــيــة تــســتــهــدف مــنــاطــق 
مختلفة تقع تحت سيطرة »داعــش«، أبرزها 
ــــذي يـــربـــط مـــديـــنـــة حـــديـــثـــة غـــرب  الـــطـــريـــق الــ
األنبار ومدينة بيجي بمحافظة صالح الدين 
الشمالية، والبالغ طوله نحو 140 كيلومترًا. 
ــــد مـــســـؤول، إحـــــراز »تـــقـــدم مـــع اســتــمــرار  وأكـ
املـــعـــارك واالشــتــبــاكــات عــلــى نــحــو متقطع«، 
وهو  استراتيجيا،  يعّد  »الطريق   

ّ
أن مضيفا 

شـــريـــان لــــداعــــش، حــيــث يــســتــمــد مـــن خــاللــه 
اإلمدادات والتعزيزات العسكرية التي تعينه 

 الهجمات في محافظة األنبار«.
ّ
على شن

تحليلتقرير

يحذر سابان من 
التصويت لترامب ألنه ال 
يمكن توقع تصرفاته

»داعش« يخنق أهالي الموصل

استدعت وزارة الخارجية العراقية، أمس الخميس، السفير التركي فاروق 
الرئيس  بتصريحات  تتعلق  احتجاج«،  »مذكرة  وسلمته  قايمقجي 
التركي، رجب طيب أردوغان األخيرة وتأكيد أنقرة إصرارها على الوجود 
التركي،  الرئيس  باسم  المتحدث  حذر  ذلك،  إلى  العراق.  في  العسكري 
إبراهيم كالين، أمس من أن أي خطأ في عملية الموصل قد يسفر عن 
نزوح مئات اآلالف من السكان، مشيرًا إلى أن أنقرة قلقة بشأن تقارير عن 

مشاركة مقاتلين من حزب العمال الكردستاني في العملية.

بغداد تستدعي السفير التركي

خاص

بغداد ـ آدم محمود

تـــتـــوالـــى املـــــؤشـــــرات حـــــول اقــــتــــراب 
ــنــــة املــــوصــــل  مــــعــــركــــة تــــحــــريــــر مــــديــ
شــمــال الـــعـــراق مـــن تــنــظــيــم »الـــدولـــة 
ــع الــتــنــظــيــم  ــ ــيــــة« )داعـــــــــش(، مـــمـــا دفـ اإلســــالمــ
ــــراءات يتقدمها  إلــى اتــخــاذ سلسلة مــن اإلجـ
تشديد رقابته على االتصاالت داخل املدينة، 
فــــي مـــحـــاولـــة ملـــنـــع تـــســـريـــب مـــعـــلـــومـــات إلـــى 
الــدولــي،  التحالف  قــوات  أو  العراقية  الــقــوات 
الـــذي تــقــوده الــواليــات املــتــحــدة، وبــمــا يــؤدي 

إلى الكشف عن تحركات التنظيم.
ويسيطر التنظيم على االتصاالت في املدينة 
عــبــر أجـــهـــزة تــنــصــت ومــراقــبــة كــانــت تابعة 
إلــى الــقــوات الــعــراقــيــة وشــركــات االتــصــاالت، 
واستحوذ عليها عقب سيطرته على املدينة. 
ووفقا ملصادر من داخل املوصل تحدثت إلى 
ينفذ بشكل  التنظيم  فإن  الجديد«،  »العربي 
ــدام ألشـــخـــاص بتهمة  ــ مــســتــمــر عــمــلــيــات إعــ
التخابر، كان آخرها يوم الثالثاء املاضي، إذ 

أعدم 6 أشخاص، بينهم امرأة. 
ــن الـــعـــراقـــي خــالــد حــســني عن  ــواطـ ويــنــقــل املـ
ســكــان مـــن داخــــل املـــوصـــل، يــتــواصــل معهم 
اإلعــدام  »عمليات  إن  قولهم  مستمر،  بشكل 
مــســتــمــرة بــتــهــمــة الــتــخــابــر. فـــي كـــل أســبــوع 
يــعــدم أشــخــاصــا بسبب ذلـــك«. حــســني، وهو 
من سكان املوصل الذين نزحوا بعد سيطرة 
»داعــــش« عليها فــي يــونــيــو/حــزيــران 2014 
إلى إقليم كردستان شمالي العراق، يؤكد أنه 
على اتصال مستمر بأصدقائه في املوصل، 
وهم يتبعون أسلوبا خاصا في االتصال ملنع 
»داعــــش« مــن كشفهم، مشيرًا إلــى أنــه يــزود 
هــواتــفــهــم بـــأرصـــدة تــمــكــنــهــم مـــن االتـــصـــال. 
وأضــــاف »ال يــمــكــن أن أبــــوح بــتــفــاصــيــل عن 
طــريــقــة اتــصــالــهــم. بـــذلـــك ســأكــشــف ســرهــم، 
ــــددون أمـــكـــنـــة مــعــيــنــة وأوقــــاتــــا  ــحـ ــ لــكــنــهــم يـ
أن شبكة  ال سيما  لــالتــصــال،  أيــضــا  معينة 
االتصاالت متردية جدًا بسبب تعطيلها من 

قبل داعش«. 
ويكشف حسني عن أن »داعش أعدم الثالثاء 

نيويورك ـ ابتسام عازم

تنتظر الدبلوماسي البرتغالي، أنطونيو 
غـــوتـــيـــريـــس، الـــــــذي صــــادقــــت الــجــمــعــيــة 
الــعــامــة لـــألمـــم املــتــحــدة بـــاإلجـــمـــاع أمــس 
الخميس، على تعيينه أمينا عاما جديدًا 
التحديات  مــن  املــتــحــدة، مجموعة  لــألمــم 
اإلنـــســـانـــيـــة والــســيــاســيــة فـــي ظـــل تــراكــم 
االنـــتـــقـــادات الــتــي وجــهــت لــألمــم املــتــحــدة 
خــــالل فـــتـــرة عــمــل األمـــــني الـــعـــام الــحــالــي 
للمنظمة بان كي مون الذي تنتهي واليته 

نهاية العام الحالي. 
ومـــن املــقــرر أن يــبــدأ غــوتــيــريــس مهماته 
اعـــتـــبـــارًا مـــن أول يـــنـــايـــر/كـــانـــون الــثــانــي 
املقبل بعدما عني في منصبه بإجماع 193 
عضوًا في األمم املتحدة. وستستمر والية 
للتجديد  قابلة  أعــوام  خمسة  غوتيريس 
الحصول  مــن  إن تمكن  إضــافــيــة،  لــواليــة 
على األصـــوات الــالزمــة فــي حينه. ويأمل 
ــاء أن ينعكس  الـــــدول األعـــضـ الــكــثــيــر مـــن 
غوتيريس،  انتخاب  شهد  الــذي  التوافق 
بــني 13 مرشحا، على عمله ويساعد  مــن 
فــــي ســــد الـــفـــجـــوة بــــني الــــــــدول األعــــضــــاء 
فـــي مــجــلــس األمـــــن، خــصــوصــا الـــواليـــات 
املتحدة وروسيا، حيال الكثير من امللفات 
العالم،  يشهدها  التي  واألزمــــات  العالقة 
وامللف  وليبيا  واليمن  ســوريــة  فيها  بما 
الــفــلــســطــيــنــي وأزمــــــة الـــالجـــئـــني والــبــيــئــة 
املتحدة بسبب  األمم  واإلصالحات داخل 

األزمات العديدة التي تواجه املنظمة. 
وعــلــى الـــرغـــم مـــن الــرمــزيــة الــكــبــيــرة الــتــي 
الــعــام لألمم  األمـــني  بــهــا منصب  يتصف 
املتحدة، إال أن عمله ال يقتصر على تلك 
ــرأس مــنــظــمــة تــصــل  ــتــ ــة، حـــيـــث يــ ــزيــ ــرمــ الــ
ميزانيتها إلى مليارات الدوالرات سنويا. 
ــم  ــ ــن األمــ ــ ــا عــ ــبــ ــريــ ــريــــس غــ ــيــ ــوتــ ــــس غــ ــيـ ــ ولـ
املتحدة، فقد تولى، حتى عام 2015، وملدة 
10 سنوات، منصب األمني العام املساعد 
لــلــشــؤون اإلنــســانــيــة وشــــؤون الــالجــئــني، 
تسعة  كبيرة، تضم  دولــيــة  منظمة  وهــي 

آالف مــوظــف، يــتــوزعــون على 123 دولــة، 
غير أن العالم شهد أكبر موجة لجوء في 
الــســوري. وال  اللجوء  عهده، وهــي موجة 
تــزال هــذه املحنة قائمة بعد نحو خمس 
سنوات على بدئها. وتتولى األمم املتحدة 
اإلغاثية في  املــســاعــدات واألعــمــال  تقديم 
ما نجحت 

ّ
مخيمات اللجوء السوري، وقل

ــى املــحــاصــريــن  ــ فــــي تـــقـــديـــم املـــعـــونـــات إلـ
الـــســـوريـــني داخـــــل وطـــنـــهـــم، فــيــمــا تشهد 
الفلسطينيني  الــالجــئــني  تــشــغــيــل  وكـــالـــة 
ــم تــقــلــصــا مــســتــمــرًا  ــهـ ــتـ ــاثـ )أونـــــــــــروا( وإغـ
فـــي مــيــزانــيــتــهــا، نــتــيــجــة تــقــاعــس الــــدول 
الكافية،  املساهمات  تقديم  فــي  األعــضــاء 
وكـــذلـــك نــتــيــجــة الــتــحــريــض اإلســرائــيــلــي 
على وقف أعمال هذه الوكالة التي تشهد 

على محنة اللجوء الفلسطيني.
ــت الـــعـــديـــد مــــن الــــــــدول األعــــضــــاء  ــ ــربـ ــ وأعـ
فـــي مــجــلــس األمــــن عـــن ارتــيــاحــهــا لتولي 
غــوتــيــريــس املــنــصــب الــجــديــد، وال سيما 
ــم الــتــي  بــســبــب مـــوجـــات الـــلـــجـــوء األضـــخـ
يــشــهــدهــا الـــعـــالـــم مـــنـــذ الــــحــــرب الــعــاملــيــة 
الــــالجــــئــــني  عـــــــــدد  إذ وصـــــــــل  الـــــثـــــانـــــيـــــة، 
والــنــازحــني حــول العالم إلــى أكثر مــن 65 
ــم املــتــحــدة.  مــلــيــون شــخــص، بــحــســب األمــ
كما شغل غوتيريس منصب رئيس وزراء 

بالده بني 1995 و2002.
وســـبـــق اخـــتـــيـــار غــوتــيــريــس الــكــثــيــر من 
املجتمع  منظمات  مــن  ومطالبات  الــجــدل 
ــرأة منصب األمــني  املــدنــي بـــأن تــتــولــى امــ
الــــعــــام لـــألمـــم املـــتـــحـــدة، إذ لــــم يــســبــق أن 
تقلدت امـــرأة هــذا املنصب. وكــان مــن بني 
املرشحني الـ 13 الكثير من النساء البارزات 
بــمــن فــيــهــن الــبــلــغــاريــة إيـــريـــنـــا بــوكــوفــا، 
وتــشــغــل حــالــيــا مــنــصــب املـــديـــرة الــعــامــة 
ــم املـــتـــحـــدة لــلــتــربــيــة والــعــلــم  ــ ملــنــظــمــة األمـ
والــثــقــافــة )يــونــيــســكــو(، والــنــيــوزيــالنــديــة 
ــــالرك، وشــغــلــت مــنــصــب مــديــرة  هــيــلــني كــ
برنامج األمم املتحدة للتنمية، كما سبق 
بالدها  وزراء  رئيسة  منصب  شغلت  أن 

لثالث واليات.

أنطونيو غوتيريس
خبير شؤون الالجئين خلفًا لبان 

داعش يستخدم 
أجهزة تابعة لشركات 

اتصاالت للتنصت 

تقارير عن إعدام 
مواطنين التصالهم 

بأقاربهم خارج الموصل

طغا ملف الالجئين 
والوضع األمني على 

جدول أعمال الزيارة التي 
قامت بها المستشارة 
األلمانية أنجيال ميركل 

إلى مالي والنيجر 
وإثيوبيا أخيرًا

يعتبر الملياردير 
اليهودي، حاييم سابان، 
أنه وجد في الحياة من 

أجل العمل إلسرائيل، 
مشددًا على أن الهدف 
من وجوده في أميركا 

هو »خدمة اليهود«

الحدث رقابة مشددة على االتصاالت وترهيب للمواطنين 
وإعدامات بتهمة »التخابر«
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  شرق
      غرب

الصدر يحشد 
ضد المالكي

الصدري مقتدى  التيار  زعيم  جــّدد 
الــــصــــدر، أمـــــس الـــخـــمـــيـــس، دعـــوتـــه 
الشعبية  االحــتــجــاجــات  الســتــمــرار 
ــديــــن«.  ــاســ ــفــ »الـــــرافـــــضـــــة لـــــعـــــودة الــ
ـــويــــف مــلــف  ــسـ ــاء تــ ــ ــهـ ــ ــإنـ ــ وطــــــالــــــب بـ
ــرة، واملـــنـــاصـــب  ــ ــاغـ ــ ــشـ ــ الـــــــــــــوزارات الـ
ــيــــة. مــن  ــنــ األخـــــــــرى، خـــصـــوصـــا األمــ
أكــد مصدر سياسي وجــود  جهته، 
حــــراك داخــــل »الــتــحــالــف الــوطــنــي« 
ــرار  ــ ــــذي يــضــم كــتــلــة األحـ الــحــاكــم الـ
التابعة للصدر، إلقناع زعيم التيار 
الصدري بالكف عن التحشيد الذي 
يقوم به للخروج بتظاهرات مناوئة 
لـــعـــودة رئـــيـــس الــحــكــومــة الــســابــق 

نوري املالكي إلى رئاسة الحكومة.
)العربي الجديد(

أقرب مستشاري 
نتنياهو يستقيل

أعلنت وزارة الخارجية اإلسرائيلية، 
أمس الخميس، أن مدير عام الوزارة 
املــســتــشــار  غـــولـــد)الـــصـــورة(،  دوري 
املــقــرب مــن رئــيــس الــــوزراء بنيامني 
ــه مــن  ــتــ ــالــ ــقــ ــتــ ــاهــــو، قــــــــــّدم اســ ــيــ ــنــ ــتــ نــ
منصبه، »ألسباب شخصية«. وأدى 
غولد دورًا دبلوماسيا رئيسيا، منذ 
توليه منصبه في يونيو/ حزيران 
منصب  نــتــنــيــاهــو  ويــتــولــى   .2015
ــدل وزارة  ــم تــ ــر الـــخـــارجـــيـــة. ولــ ــ وزيـ
الــخــارجــيــة اإلســرائــيــلــيــة بمزيد من 
الــتــفــاصــيــل حـــول أســـبـــاب اســتــقــالــة 
ــــر أي شـــــــيء عــن  ــــذكـ غـــــولـــــد، ولـــــــم تـ

خليفته املحتمل.
)فرانس برس(

اتصال مصري ـ إثيوبي 
لتهدئة التوتر

ــد الــرئــيــس املـــصـــري عــبــدالــفــتــاح  أكــ
السيسي، أمس الخميس، ما نشرته 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، يــــوم االثـــنـــني، 
حــــول تــواصــلــه مـــع رئــيــس الـــــوزراء 
ديسالني،  ميريام  هايلي  اإلثيوبي 
مشّددًا على أن »مصر ال تتآمر وال 
تضغط على أحد«، بعد اتهام أديس 
ــقــــاهــــرة بـــتـــأجـــيـــج الـــعـــنـــف.  أبــــابــــا الــ
ــم تــعــلــن الـــرئـــاســـة املـــصـــريـــة وال  ــ ولـ
الخارجية بشكل رسمي عن اتصال 
الــقــنــوات  لــكــن  السيسي بــديــســالــني، 
التعامل  أوقفت  املصرية  الفضائية 
للحكومة  مــنــاوئــة  مـــصـــادر  أي  مـــع 
اإلثيوبية، وكشفت مصادر إعالمية 
أن هــــذه املــقــاطــعــة جـــــاءت امــتــثــااًل 

»تعليمات من جهات سيادية«. لـ
)العربي الجديد(

وفاة ملك تايلند 
وولي العهد يتمّهل

توفي، أمس الخميس، ملك تايلند، 
)الصورة(، عن  إدوليادي  بوميبول 
88 عــامــا، قــضــى منها 70 عــامــا في 
الحكم، في أطول فترة يمضيها ملك 
بوفاته  الــبــالد  لتدخل  فــي منصبه، 
مرحلة غموض كبير، عززها إعالن 
رئيس الوزراء التايالندي، الجنرال 
أن »ولـــي  ـ شــــا،  أو  ـ  بــــرايــــوت شــــان 
العهد، ماها فاجيرالونكورن، طلب 
مــنــحــه بـــعـــض الــــوقــــت كــــي يــســتــعــد 

لتولي العرش«.
)فرانس برس(

أفريقيا الوسطى: 
عشرات القتلى 

بأعمال عنف
األربعاء،  يوم  العنف،  أعمال  فت 

ّ
خل

الوسطى 30  أفريقيا  في جمهورية 
أعلنت  مــا   و57 جريحا، وفــق 

ً
قتيال

بعثة األمم املتحدة في بانغي، أمس 
الخميس. وبــدأت أعمال العنف إثر 
مقتل عنصر في مليشيا »سيليكا«، 
وغــالــبــيــتــهــا مـــن املــســلــمــني، عــنــدمــا 
حاول مع ثالثة آخرين سرقة مولد 
كهربائي من إذاعة محلية. وأضاف 
متناسب  غير  رد  ذلــك  »تبع  البيان 
من عناصر سيليكا الذين تعّرضوا 
ــي املـــــدنـــــيـــــني، بــــمــــن فــيــهــم  ــ ــالـ ــ ــــألهـ لـ

نازحون تحصنوا بكنيسة«.
)فرانس برس(

تقارير عن ارتفاع نسبة الرفض الشعبي للتنظيم )ميمن بابان/األناضول(

)Getty/يقدم سابان دعمًا ماديًا لجنود جيش االحتالل )درو انجيرير

ميركل وصفت أفريقيا بأنها قارة المستقبل )زكريا أبو بكر/فرانس برس(

)Getty/يبدأ غوتيريس مهماته في أول يناير )غونغالو سيلفا



نقاشات أميركية حول مقاربات مواجهة الخصوم في المناطق الساخنة

خيارات الحرب والسلم بعد أوباما
نبيل الخوري

الــردع  قــدرات  تحســن  سيشــكل 
التصــدي  أجــل  مــن  األميركيــة 
بفاعليــة للمخاطر واألزمات التي 
فــي  املتحــدة  الواليــات  ومصالــح  أمــن  تهــدد 
العالم، الهدف األهم على جدول أعمال اإلدارة 
أيــا تكــن هويــة املرشــح  األميركيــة الجديــدة، 
الرئاســية  االنتخابــات  فــي  ســيفوز  الــذي 
املقبلــة، املقــررة فــي 8 نوفمبر/تشــرين الثاني 
الحالــي،  الرئيــس  واليــة  انتهــاء  بعــد   ،2016
دراســات  تعكســه  مــا  هــذا  أوبامــا.  بــاراك 
ومناقشــات ومقابــات وتصريحــات لخبــراء 
وأكاديميــن ومســؤولن أميركيــن ســابقن، 
مؤثريــن بشــكل أو بآخــر، علــى عمليــة صنــع 
القــرار فــي واشــنطن. واملقصــود هــو أواًل ردع 
وإيــران  الشــمالية  وكوريــا  والصــن  روســيا 

وكذلك تنظيم »الدولة اإلسامية« )داعش(.
مهمــا كبــر الطمــوح، تمتلــك أميــركا إمكانــات 
العريــض  العنــوان  لتحقيــق  كافيــة  ومــوارد 
 إلــى املــال، يتطلب تحســن قدرات 

ً
ذاك. إضافــة

الردع أمرين: ورشة وتعبئة. الورشة لتطوير 
الترســانة العســكرية األميركية بمســتوياتها 
املختلفــة، ال ســيما التكنولوجيــة والنوويــة. 
والتعبئة لتعزيز وتشديد الوجود العسكري 
األميركــي فــي مناطــق املحيــط الهادئ وشــرق 
األوســط.  والشــرق  أوروبــا،  وشــرق  آســيا، 
فــي مقــال مشــترك فــي مجلــة »فوريــن أفيــرز« 
)ســبتمبر/ األخيــر  عددهــا  فــي  األميركيــة، 
 ،)2016 األول  وأكتوبر/تشــرين  أيلــول 
العظيــم،  األميركــي  »الجيــش  عنــوان  تحــت 
وكيفيــة جعلــه أعظــم«، يدعــو مديــر برنامــج 
السياســة الخارجيــة فــي معهــد »بروكينغز«، 
مايــكل أوهانلــون، والرئيــس الســابق لوكالــة 
آي  »ســي  األميركيــة  املركزيــة  االســتخبارات 
علــى  »التركيــز  إلــى  بتريــوس،  ديفيــد  إيــه«، 
إعــداد الجيــش )األميركــي( ملهمــات متعــددة، 
واســتمرار إعادة التوازن البحري في املحيط 
الهادئ لإلحاطة بالصن وروســيا، والحفاظ 
علــى مــوارد كافيــة لدعــم أيــة قــوة رادعــة« فــي 

تلك املنطقة.
حــرب  انــدالع  تجنــب  األميركيــون  يفضــل 
مــع  أو  الصــن  مــع  ســواء  وطاحنــة،  مدمــرة 
روســيا. لــن يفتحــوا النــار ردًا علــى تصرفــات 
بتدابيــر  ســيكتفون  بــل  الدولتــن،  هاتــن 
»إذا  وبتريــوس:  أوهانلــون  يقــول  ردعيــة. 
فــي  الجــزر  علــى  االســتياء  الصــن  واصلــت 
فمــن  وعســكرتها،  الجنوبــي  الصــن  بحــر 
املنطقي، أن لن يكون رد واشنطن االستخدام 
املباشــر للقوة، بل تطوير التعاون األمني مع 
الــدول املجــاورة، ربمــا مــع إنشــاء القليــل مــن 

القواعد العسكرية«.
الغايــة العمليــة مــن تعزيــز الردع لــن تكون إذًا 
هجوميــة بقــدر مــا هــي احترازيــة. هــو يكفــل 
استمرار التفوق العسكري للواليات املتحدة، 
فــي  مرجحــة  كقــوة  بقدراتهــا  واحتفاظهــا 
العالم. هو شكل آخر من إعادة إنتاج معادلة 
مــن شــأنها أن تمنــع تحــّول األزمــات الكبــرى 
والخافــات العميقــة بــن واشــنطن واألقطاب 
املعنيــة، إلــى حــروب عامليــة أو إقليميــة، كــون 
واآلخريــن  املرجحــة،  القــوة  تملــك  واشــنطن 
يخشــون الهزيمــة العســكرية أمامهــا. بمعنــى 
األميركيــة  الــردع  قــوة  تطويــر  بإمــكان  آخــر، 
أن يضمــن تحقيــق تــوازن اســتراتيجي يدفــع 
معينــة  حــدود  تجــاوز  عــدم  إلــى  الخصــوم 
القوميــة،  مصالحهــم  لتأمــن  ســعيهم  فــي 
أو إلــى عــدم املجازفــة بمــا تعتبــره واشــنطن 
عســكريا  اســتفزازًا  العالــم،  فــي  وحلفاؤهــا، 
للمصالــح،  اســتراتيجيا  تهديــدًا  أو  خطيــرًا، 
الدوليــة،  لالتزامــات  فيــه  مبالغــا  خرقــا  أو 
أو  الوطنيــة،  للســيادات  فاضحــا  انتهــاكا  أو 
إمعانــا فــي تغييــر الحــدود الدوليــة. وتعزيــز 
قدرات الردع يشــكل بالتالي رســالة تحذيرية 
مــن واشــنطن إلــى خصومهــا، كــي ال يحاولوا 
تذكرهــم  هكــذا  وأمنهــا.  بمصالحهــا  املــس 
بقائمــة ممنوعــات: مــن املحــرم عليهــم مجــرد 
بنفوذهــا،  تتعلــق  خســائر  بإلحــاق  التفكيــر 

ومواردها وحلفائها في العالم.
ال شــك أن تعزيــز وتطويــر الوجــود العســكري 
واشــنطن  تعتبرهــا  مناطــق  فــي  األميركــي 
حيوية بالنسبة ملصالحها وأمنها، يسمحان 
لها بأن تكون على جهوزية عالية لخوض أي 
مواجهة عســكرية محتملة، مع الصن، أو مع 
روســيا، أو مع إيران... لكن دوائر صنع القرار 
األميركيــة تتطلــع، على ما يبدو، إلى االكتفاء 
بإســهام قــوة الــردع فــي إبقــاء الخافــات مــع 
هــؤالء الخصــوم فــي وضعيــة تجعلهــا تحــت 
تحــت  وإدارتهــا  معالجتهــا  أي  الســيطرة، 
مــن  أو  والتفــاوض،  الدبلوماســية  ســقف 
أي  بالوكالــة.  املواجهــة  مبــدأ  اعتمــاد  خــال 
حصــر صــراع معــن بنطــاق محلــي وخوضــه 
بواســطة وكاء-حلفــاء محليــن، كمــا حصــل 
فــي مرحلــة الحــرب الباردة والحــروب األهلية 
فــي بلــدان عــدة. هكــذا يمكــن بالتالــي حمايــة 
املصالــح األميركيــة من دون املجازفة بزعزعة 

االستقرار واألمن الدولين.
تواجههــا  التــي  األصعــب  اإلشــكالية  لعــل 
القيــادة األميركيــة، وتســتحوذ علــى اهتمــام 
ووســائل  األبحــاث  مراكــز  قبــل  مــن  واســع 
السياســة  فــي  تتمثــل  العالــم،  فــي  اإلعــام 
الروســية علــى الســاحة الدوليــة. وما تخشــاه 

وزيــر  أوضحــه  تحديــدًا،  املتحــدة  الواليــات 
دفاعها، آشتون كارتر، في 26 سبتمبر/أيلول 
مشــروعا  تســاؤاًل  هنــاك  إن  بقولــه  املاضــي، 
عمــا إذا كان قــادة روســيا الحاليون يلتزمون 
»ضبــط النفــس الكبير الــذي كان يلتزمه قادة 
مرحلة الحرب الباردة، حن كان األمر يتعلق 

بالتهديد بأسلحتهم النووية«.
فــي املقابــل، ال يعتبــر املســؤولون األميركيون 
التحــركات الجيوسياســية الروســية مصــدر 
بوصفهــا  معهــا  يتعاملــون  مــا  بقــدر  خطــر، 
مصــدر إزعــاج. وبعــض املقاربــات التــي جــرى 
األوكرانيــة  األزمــة  منــذ  تســويقها،  ويجــري 
فــي  الروســي  التدخــل  ومنــذ  القــرم،  وضــم 
التوتــر  تحــول  تجنــب  إلــى  تدعــو  ســورية، 
صــراع  إلــى  روســيا،  خطــوات  عــن  الناجــم 

مسلح.
القــادة  بعــض  أن  الســائد  واالنطبــاع 
حــدود  يعتبرونــه  ملــا  يروجــون  والخبــراء 
ســورية.  إلــى  القــرم  مــن  الروســي،  التحــرك 
فــي تحليلهمــا  أوهانلــون وبتريــوس،  يقــول 
هــذه  كانــت  »ربمــا  روســيا:  لتصرفــات 
لكنهــا  ومســتهَجنة،  اســتفزازية  اإلجــراءات 
ولــم  تمامــا،  عشــوائية  أو  متهــورة  تكــن  لــم 
تكــن وحشــية وفقــا ملعاييــر الحــرب. كمــا أنهــا 
الحلــف  ملصالــح  مباشــرًا  تهديــدًا  تشــكل  لــم 
تحــرك  أن  ويعتبــران  املركزيــة«.  األطلســي 
روسيا من القرم إلى طرطوس يهدف للحفاظ 
علــى مواقــع ال تريــد خســارتها. أي دفاعا عما 
تبقى لها من مواقع استراتيجية، تستخدمها 
لحمايــة أمنهــا القومــي ومصالحهــا. ويبــدو 
هــذا الســقف مقبــول أميركيــا. ويدعــوان إلــى 
أن يكــون الــرد األميركــي على هــذه التصرفات 
والحكمــة،  الحــزم  شــعار  تحــت  الروســية 
والخطــوات  التحالفــات  بتعزيــز  واالكتفــاء 
الردعيــة، الكفيلــة بمنــع روســيا مــن التمــادي، 
وبعرقلــة أي تقــدم آخــر قــد تنــوي القيام به، ال 
ســيما في شــرق أوروبا، بداًل من االنتقال إلى 
تقويــة الوضعيــة الدفاعيــة املتقدمة للواليات 

املتحدة.
الروســية  للسياســة  األميركيــة  القــراءة  هــذه 
علــى الســاحة الدوليــة تعتبــر إذًا أن موســكو 
تتحــرك عمليــا مــن دون أن تتخطــى حدودها. 
املصالــح  علــى  مباشــرًا  هجومــا  تشــن  ال  أي 
الغربيــة.  واملنظومــة  لألميركيــن  الحيويــة 
وهــذا يعنــي أن املقاربــة األميركيــة تميــز بــن 
أمرين: الخطر العســكري االســتراتيجي الذي 
تمثله روسيا بسبب قوتها النووية، وهو ما 
يتطلــب اســتمرار تطويــر القــدرات العســكرية 
األميركيــة وقــوة الــردع، لكــي تبقــى الواليــات 
املعادلــة  فــي  املرجحــة  القــوة  هــي  املتحــدة 
وسياســات  وتصرفــات  الدوليــة؛  العســكرية 
روســيا تجــاه ملفــات دوليــة وإقليميــة معينة 

التــي تثيــر توتــرًا حــادًا مــع الغرب، لكــن يمكن 
بعقوبــات،  محــدود،  بتشــدد  معهــا  التعامــل 
وبخوض الكباش بالوكالة، من دون الدخول 
يتعلــق،  ال  األمــر  ألن  مباشــرة،  مواجهــة  فــي 
علــى حســاب  توســعي  بمشــروع  اآلن،  حتــى 

املصالح الغربية.
وتشــكل هذه املقاربة األميركية تجاه روســيا 
ممرًا يساعد على توقع كيف سيكون تعاطي 
الشــرق  مــع ملفــات  املقبلــة  األميركيــة  اإلدارة 
األوســط. فهــذه املنطقــة تمثــل إحــدى الدعائــم 
الثاث الســتراتيجية تعزيز الردع العســكري 
وإيــران  والصــن  روســيا  بوجــه  األميركــي 

وكوريا الشمالية و»داعش«.
وتطرح التوجهات الردعية التي من املفترض 
أن تطبــق مــع وصــول إدارة أميركيــة جديــدة، 
أســئلة عديــدة، مــن بينهــا معرفــة انعكاســات 
توجهــات كهــذه علــى منطقــة الشــرق األوســط 

وسياسة واشنطن فيها. 
الســابق  الرئيــس  يقــول  الصــدد،  هــذا  وفــي 
ألركان الجيــوش األميركية، مارتن ديمبســي، 
فــي مقابلــة مــع »فوريــن أفيــرز«: »قــد نضطــر 
أمننــا  مصالــح  تهديــد  يتــم  حــن  مــا،  يومــا 
القومــي، إلــى إرســال قــوة كبيــرة )إلــى الشــرق 
قــررت  إذا  املثــال،  ســبيل  علــى  األوســط(. 
علــى  والقــدرة  نوويــة  أســلحة  تطويــر  إيــران 
تصنيعهــا، يبــدو لــي أنــه )ســيكون علينــا أن( 
دون  للحــؤول  قواتنــا  مــن  عــدد  أكبــر  نرســل 

ذلك«.
لكن ديمبسي يدعو إلى عدم التورط األميركي 
يعتــرف  أنــه  مــع  الفوضــى،  مســتنقع  فــي 
ويقــول:  حصولهــا.  عــن  بــاده  بمســؤولية 
»يبــدو لــي أن للتواجــد )العســكري( األميركي 
الكبيــر، ردًا علــى عــدم االســتقرار املســتمر فــي 
الشــرق األوســط الــذي يولــد اإلرهــاب، نتائــج 
عكســية وذلك لســببن: أواًل، ستتنحى القوى 
التي من املفترض أن تواجه هذه املشكلة عند 
إرســالنا قــوة كبيــرة وتــدع لنــا أمــر االهتمــام 
ثانيــا،  قليلــة جــدًا؛  مــع تقديــم مســاعدة  بهــا 
علينــا أن نتأكــد مــن قدرتنا على الحفاظ على 
قوتنا العسكرية من أجل مواجهة التهديدات 
املحتملــة مــن الجهــات الحكوميــة، أي روســيا 

والصن وكوريا الشمالية وإيران«. 
بهذا املنحى، ما تنوي الواليات املتحدة القيام 
باســتمرار  يتمثــل  األوســط،  الشــرق  فــي  بــه 
التحالــف  إطــار  فــي  العســكرية،  العمليــات 
الدولــي، ضــد »داعــش«، مــع إدراكهــا املســبق 
أن مرحلــة مــا بعــد »داعــش« ســتبقى متأزمــة، 
والحــروب  الفوضــى  باســتمرار  ومحكومــة 

األهلية، على أنقاض الدول الفاشلة.
معظم ما يكتب في مراكز الدراسات األميركية 
يفيــد بــأن الواليــات املتحــدة ســتحافظ علــى 
وجودهــا العســكري فــي الخليــج، فــي نطاقــه 
البري والبحري والجوي. وستعزز اإلمكانات 
والجهوزيــة وقــدرات الــردع علــى املســتويات 
واالســتخباراتية،  والتكنولوجيــة  القتاليــة 
تحســبا ألي تهديــد محتمــل. تهديــد يرتبــط، 
فــي  إيــران  بتصــرف  ديمبســي،  يشــير  كمــا 
التعريــف  فــي  اإليرانــي  وللخطــر  اإلقليــم. 
األميركــي، فــي مرحلة ما بعد االتفاق النووي 
)يوليو/تموز 2015(، مستوين: األول، زيادة 
نفــوذ إيــران مــن خــال تحقيــق وكائهــا فــي 
بعض الدول مكاســب جيوسياســية ال تراعي 
مبــدأ التوازنــات املحليــة واإلقليمية. أي طاملا 
أن إيــران لــم تدفــع نحــو قلــب التوازنــات، هنــا 
وهنــاك، ســيبقى إذًا نشــاطها ضمــن الســقف 
املقبــول أميركيــا. أما املســتوى الثاني واألهم، 
إيــران  امتــاك  محاولــة  أو  بامتــاك  فيتمثــل 
فرضيــة  إلــى  اســتنادًا  النــووي،  للســاح 
النــووي ســاهم  أميركيــة مفادهــا أن االتفــاق 
لتصنيــع  طهــران  مســاعي  بتأخيــر  فقــط 

القنبلة، ولم يلغ طموحا كهذا.
مــن  بالتالــي  يتطلــب  املحتمــل  التهديــد  هــذا 
الواليــات املتحــدة الحفــاظ علــى مســتوى عاٍل 
املباشــر  العســكري  للتدخــل  الجهوزيــة  مــن 
والحاســم مــن أجــل ردع إيــران فــي حــال لــزم 
األميركــي  العســكري  الوجــود  أمــا  األمــر. 
فقــط  ســيهدف  األوســط،  الشــرق  فــي  املعــزز 
إلــى اســتمرار تقديــم الدعــم لحلفاء واشــنطن، 
توفرهــا  التــي  التدريبــات  واســتمرار 
لجيوشــهم وحتــى بعــض مليشــياتهم. زيادة 
الدعــم للحلفــاء تلحــظ طبعــا إمكانيــة إعطــاء 
واشــنطن  تعتبرهــم  ملــن  الزخــم  مــن  مزيــد 
، لكن هذا األمر لن 

ً
حلفاءهــا في ســورية، مثــا

يصــل إلــى مســتوى تمكــن هــؤالء من الحســم 
بشــار  نظــام  أي  العســكري ضــد خصومهــم، 
للحــؤول  الحلفــاء،  بدعــم  واالكتفــاء  األســد. 
دون تغيــر تــوازن القوى لصالــح إيران، يعني 
ستســتمر  أي  مكانــه.  ســيراوح  الوضــع  أن 
الفوضــى، مــن دون أن تتدخــل فيهــا واشــنطن 
إلنهائهــا جذريــا، مــع أن سياســاتها الشــرق 

أوسطية تمثل جزءًا أساسيا من أسبابها.
املتحــدة  الواليــات  تدخــل  لــن  املحصلــة،  فــي 
إيــران  مــع  ال  شــاملة ومدمــرة،  حــرب  أي  فــي 
منظومــة  أصبحــت  إذا  إال  روســيا،  مــع  وال 
النفــوذ التــي بنتهــا في الشــرق األوســط، وفي 
أي مــكان فــي العالــم، مهــّددة. وطاملــا أن هــذه 
تــزال تعمــل وتوفــر لألميركيــن  املنظومــة ال 
عائــدات مقبولــة، وأكثــر مــن مقبولــة، فهــي لن 
بــا شــك،  قلقهــا  تثيــر  فــي تفاصيــل  تتدخــل 
لكنهــا ال تهــدد العائــدات، وال تبشــر بخســائر 

استراتيجية وشيكة.

8
سياسة

يرى الجنرال مارتن ديمبسي )الصورة(، أنه »عند التعامل مع عدم االستقرار 
العام في الشرق األوسط، علينا أن ندرك أن لدينا مصالح وشركاء هناك بدل 
التدخــل املباشــر، مــع الحفــاظ علــى عــدد قليــل مــن )القواعــد( إلدارة عملياتنــا 
العســكرية فــي املنطقــة عنــد الضــرورة، وتدريــب وتجهيــز قــوات محليــة تقوم 
هــي بالجــزء األكبــر مــن العمــل«. بمعنى آخر »يجب أن نتحلــى بالدينامية من 

أجل إثارة األمور عند الضرورة وإخمادها عند الضرورة«.

اعتبــر النائــب األول لرئيــس إدارة العمليــات الرئيســية لهيئــة األركان العامــة 
للقــوات املســلحة الروســية، فيكتــور بوزنيخيــر، أنــه »فــي عــام 2020، ســوف 
تشــمل منظومــة الدفــاع الصاروخي األميركي نحــو 50 صاروخًا اعتراضيًا، 
األرضيــة  القواعــد  فــي   3 أم  أس  ومنظومــة  ثــاد،  مــن 200 صــاروخ  وأكثــر 
والبحريــة«. ورأى أنــه »تحــت ذريعــة مكافحــة إيــران وكوريــا الشــمالية، قامــت 

الواليات املتحدة بنشر منظومة صواريخ ضد روسيا والصني«.

تبدو روسيا في حالة هلع إعالمي هذه األيام حول »حرب عاملية ثالثة«، حتى 
إن موقع »روسيا 24« بث تقريرًا حول تحضير مالجئ للحماية من ضربات 
 كل هــذا، ذكــر موقــع »فونتانكا« اإلخبــاري، أنه 

ّ
نوويــة فــي موســكو. وفــي ظــل

مــن املحتمــل قيــام حاكــم مدينــة ســانت بطرســبرغ، جيورجــي بولتافشــنكو 
)الصورة(، بتقنني الخبز »استعدادًا لحرب مقبلة«، على الرغم من التفسيرات 

التي قدمتها السلطات، ومفادها أنها تريد فقط تثبيت أسعار الطحني.

»أهمية التحلي 
بالدينامية في 

إثارة الوضع 
أو إخماده«

منظومة 
الدفاع األميركية 

في 
عام 2020

هلع »إعالمي« 
في موسكو 

وسان بطرسبرغ

يترّقب العالم االنتخابات الرئاسية األميركية المقبلة، لمعرفة تأثير هوية المرشح الفائز على السياسة الخارجية للواليات 
المتحدة وكيف ستواجه خصومها في المناطق الساخنة، وسط مؤشرات تؤكد أن واشنطن تعتزم الحفاظ على دورها 

كقوة مرجحة، قادرة على ردع الخصوم بال حروب، من الشرق األوسط إلى بحر الصين الجنوبي

تعتزم واشنطن استمرار إعادة التوازن في المحيط الهادئ )فرانس برس(

■  مْيل أميركي لتعزيز قدرات الردع من أجل حماية أمن ومصالح الواليات  
      المتحدة... وتمّسك بالحفاظ على الوجود العسكري في الخليج

■  يفّضل األميركيون تجنّب اندالع حرب مدمرة مع الصين أو مع روسيا...  
     وخشية من أن يؤدي التورط في مستنقع الفوضى إلى نتائج عكسية
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الرباط ـ مصطفى قماس

أمــس،  الســادس،  محمــد  املغربــي،  العاهــل  أمــر 
م بشكل عاجل، من أجل تجاوز 

ّ
 بتوظيف 7 آالف معل

العجــز املســجل علــى مســتوى املــوارد البشــرية فــي 
دخــول  مــع  املــدارس  وتعانــي  العــام.  هــذا  املــدارس 
كل موســم دراســي، مــن نقــص كبيــر علــى مســتوى 

من.
ّ
املعل

ووصــل عــدد التاميــذ فــي بعض الفصول الدراســية 
إلى 60 تلميذا في بعض األحيان، ما أثار استهجان 
أوليــاء التاميــذ والــرأي العــام، الــذي عبــر عــن ردود 

أفعال غاضبة على وسائط التواصل االجتماعي.
لـــ  الوطنيــة،  التربيــة  وزارة  مــن  مصــادر  وأفــادت 
»العربــي الجديــد«، أن العاهــل املغربــي، تدخــل مــن 
مــن 

ّ
أجــل إعطــاء تعليماتــه كــي يجــري توظيــف املعل

الجدد من أجل معالجة العجز الذي تعانيه املدارس، 
بعد أن تفاقمت الظاهرة هذا العام.

املوازنــة  عبــر مشــروع  املغربيــة،  الحكومــة  وأعلنــت 
الذي ينتظر أن يعرض على البرملان في 20 أكتوبر/

تشــرين األول، عــن التوجــه نحــو توفيــر أكثــر مــن 23 
ألــف وظيفــة حكوميــة فــي العــام املقبــل، فــي ســياق 
متسم على مستوى الوظائف في قطاع مثل التعليم.

وكانــت الحكومــة الســابقة قــد وعــدت بخفــض معدل 
البطالــة إلــى نحــو 8%، غيــر أنهــا لــم تفلــح فــي ذلــك، 
حيث وصل ذلك املعدل إلى ما بن 9 و9.7%، وتبارت 
بخفــض  وعــود  تقديــم  فــي  أيضــا  األحــزاب  جميــع 

البطالة، خال االنتخابات األخيرة. 
ويصــل عــدد املوظفــن الحكومين باملغــرب إلى 585 
ألــف موظــف، حيــث يســتوعب التعليــم 36% منهــم، 

والداخلية 31%، والصحة 10%، والعدل %3.
فــي  جديــدًا  أمــرًا  مــن 

ّ
املعل نقــص  أزمــة  تعتبــر  وال 

توظيــف  تتفــادى  كانــت  الحكومــة  أن  غيــر  املغــرب، 
أســاتذة ومعلمن جدد بشــكل يســتجيب للطلب، من 

أجل عدم رفع كتلة األجور وتوسيع عجز املوازنة.
الحالــي  العــام  فــي  املغــرب  مــن 

ّ
املعل عجــز  وتفاقــم 

تحديــدًا، بســبب إحالــة 12369 علــى التقاعــد، حســب 
ووفقــا  الوطنيــة.  التربيــة  وزارة  عنــه  أعلنــت  مــا 
من في العام 

ّ
إلحصائيات الرسمية، وصل عدد املعل

الحالــي فــي املــدارس املغربيــة إلــى 227360 أســتاذا، 
مقابــل 210367 فــي العام املاضي. والتحق باملدارس 
مــا مــن خريجــي مراكــز 

ّ
فــي العــام الحالــي 9583 معل

الجهوية ملهن للتدريب.
مــن فــي املوســم الدراســي الحالــي 

ّ
وانتقــل عــدد املعل

ما في املوسم املاضي.
ّ
إلى 22736 من 210367 معل

توظيف 7 آالف معلّم لسد العجز في مدارس المغرب

الصين أكبر مستورد للنفط
اســتوردت الصــن كميــات قياســية مــن النفــط الخــام، الشــهر 
املاضــي، متفوقــة بذلــك علــى الواليــات املتحــدة كأكبــر مشــتر 
عاملي للنفط من الخارج، حيث تلقت االحتياطيات الصينية 
التخزيــن  صهاريــج  ملــلء  الرخيــص  الخــام  مــن  شــحنات 
الجديــدة. وأظهــرت بيانــات جمركيــة أن واردات الصــن مــن 

أســاس  علــى   %18 زادت  ســبتمبر/أيلول  فــي  الخــام  النفــط 
مــا يعــادل 8.04 مايــن  أو  إلــى 33.06 مليــون طــن  ســنوي، 

برميل يوميا. 
فــي  أســابيع  أربعــة  متوســط  هــذا  الشــراء  معــدل  ويتجــاوز 
الطاقــة  معلومــات  إدارة  قدرتــه  والــذي  املتحــدة،  الواليــات 

نهايــة  فــي  يوميــا  برميــل  مايــن   7.98 بنحــو  األميركيــة 
ســبتمبر/أيلول. وهــذه ثانــي مــرة خــال هــذا العــام تتجــاوز 
فيها واردات الصن من الخام حجم واردات الواليات املتحدة 

في شهر، لكنها أيضا املرة الثالثة في 12 شهرًا.
)Getty(

أورنج مصر تطلب رخصة الجيل الرابع
»إن  أمس،  المصري،  االتصاالت  تنظيم  جهاز  قال 
إلجراء  االتصاالت  لوزير  بطلب  تقدمت  مصر  أورنج 
على  الحصول  إجراءات  إلنهاء  الجهاز  مع  مناقشات 
ترخيص الجيل الرابع للهاتف المحمول«. كانت شركات 
في  العاملة  وفودافون  واتصاالت  أورنج  المحمول 
سبتمبر/أيلول،  من  سابق  وقت  في  رفضت،  مصر 
الحصول على رخصة الجيل الرابع للمحمول، قائلة إن 
بيان،  الجهاز، في  للتطبيق. وأضاف  الشروط غير قابلة 
مجلس  اجتماع  حتى  فرصة  أورنج  أمام  سيكون  أنه 
الجهاز المقبل، في 23 أكتوبر، للحصول على الرخصة.

الهند تضاعف استيراد الغاز المسال 
مؤتمر  في  برادان،  دارمندرا  الهندي،  النفط  وزير  قال 
طاقة  لمضاعفة  تخطط  الهند  إن  أمس،  صحافي 
إلى 50  ألكثر من مثليها  المسال  الطبيعي  الغاز  استيراد 
الزمني  اإلطار  يحدد  أن  دون  من  سنويا،  طن  مليون 
لذلك. وتبلغ طاقة استيراد الغاز المسال في الهند حاليا 

21 مليون طن.
وقال الوزير إنه في ظل انتقال الهند إلى اقتصاد قائم 
الطبيعي في  الغاز  زيادة حصة  تريد  الغاز، فإنها  على 
مزيج الطاقة خالل الثالثة أعوام أو األربعة المقبلة إلى 

15% من 6.5% حاليا.

السعودية تطرح مناقصة لشراء قمح
أكدت المؤسسة السعودية العامة للحبوب، أمس، إنها 
تريد شراء 595 ألف طن من القمح الصلد من الموردين 
المؤسسة،  محافظ  وقال  مناقصة.  في  العالميين 
تسع  من  تتكون  الكمية  »إن  بيان،  في  الفارس،  أحمد 
شحنات، حجم كل منها 60 ألف طن وواحدة 55 ألف 
والدمام  جدة  موانئ  على  الشحنات  تتوزع  طن«. 
وجازان. واشترت المؤسسة في المناقصة السابقة، يوم 
15 أغسطس، 640 ألف طن من القمح الصلد. أصبحت 
منذ  واللين،  الصلد  للقمح  كبيرًا  مستوردًا  السعودية 
تخليها عن خطط تحقيق االكتفاء الذاتي في 2008.

أخبار مختصرة

العالقات التركية اإلسرائيلية تبدأ بالطاقة
إسطنبول ـ باسم دباغ

بحثــت إســرائيل وتركيــا، أمس، إمكانية بناء خط 
أنابيــب لنقــل الغــاز الطبيعــي بن الطرفــن، وجاء 
ذلــك علــى خلفيــة لقــاء وزيــر الطاقــة اإلســرائيلي 
البيــرق،  بــراءات  التركــي  الطاقــة  ووزيــر  شــتاينتز،  يوفــال 
أمــس، بالعاصمــة إســطنبول، فــي أول زيــارة يقــوم بهــا وزيــر 
إسرائيلي إلى تركيا منذ توتر العاقات بن تل أبيب وأنقرة 
قبــل ســت ســنوات، منــذ أغــارت البحريــة اإلســرائيلية علــى 

سفينة مساعدات تركية كانت متجهة إلى قطاع غزة.
عقــب  صحافيــة،  تصريحــات  فــي  شــتاينتز،  يوفــال  وقــال 
اللقــاء الــذي تــم علــى هامــش مؤتمــر الطاقــة الدولــي، الــذي 
عقــد فــي تركيــا، إنه اتفق خال االجتمــاع مع نظيره التركي 
»علــى البــدء فورا في حــوار بن الحكومتن الختبار جدوى 
املشــروع«. وتابع: »ناقشــنا مسائل الطاقة بشكل عام وعلى 
بنــاء  وإمكانيــة  الطبيعــي  الغــاز  مســألة  الخصــوص  وجــه 

خــط مــن إســرائيل إلــى تركيــا بهــدف نقــل الغــاز إلــى تركيــا 
وأوروبا«.

وأكــد الوزيــر اإلســرائيلي أن »شــرق املتوســط« الــذي ســينقل 
متــر  مليــار  بـــ900  تقــدر  احتياطــات  بــه  تتواجــد  الغــاز  منــه 
 3 إلــى  االحتياطــي  هــذا  يرتفــع  أن  املنتظــر  ومــن  مكعــب، 
ترليونات متر مكعب مع االكتشــافات الجديدة. وأضاف: »ال 
نــزال نقــوم بعمليــة تقييــم إمكانيــة تصديــر الغــاز إلــى بعض 
الــدول، مثــل األردن، مــن املمكــن أن يتــم إنشــاء خــط لنقل الغاز 
من مصر وقبرص إلى اليونان، ولكن بالنسبة إلسرائيل فإن 
الخيــار التركــي مهــم للغايــة، حيــث قررنا العمل علــى الحوار 

في هذا األمر بن وزراء الطاقة وحكومتي البلدين«.
كانــت العاقــات توتــرت بــن الدولتن بعدما أغــارت البحرية 
اإلســرائيلية علــى ســفينة مســاعدات فــي شــهر مايــو/ أيــار 
2010 اســتهدفت كســر الحصار البحري املفروض على قطاع 
غــزة الــذي تســيطر عليــه حركــة املقاومــة اإلســامية حمــاس، 
مــا أســفر عــن مقتــل عشــرة نشــطاء أتــراك كانــوا علــى متنهــا. 

وأعلنت إسرائيل وتركيا في شهر يونيو/ حزيران استعادة 
الطاقــة  وزارة  أصــدرت  جانبهــا،  مــن  الطبيعيــة.  العاقــات 
التركيــة بيانــا حول اللقاء الــذي جمع الوزير التركي بنظيره 
اإلسرائيلي، أكدت خاله بأنه تمت »مناقشة إمكانية تصدير 
الغــاز اإلســرائيلي إلــى تركيــا بالتفاصيــل، وتــم التأكيــد على 

بناء حوار في هذا األمر«.
لتوليــد  ملركزيــن  تركيــا  بنــاء  أيضــا  املحادثــات  وتناولــت 
الكهربــاء فــي كل مــن قطــاع غــزة وجنــن، فــي الضفــة الغربية، 
حسب وزير الطاقة التركي. ويعاني القطاع من أزمة كهرباء 
خانقــة خــال الســنوات األخيــرة، في ظــل تضييقات االحتال 
الكهربــاء  محطــة  لتشــغيل  املطلــوب  الوقــود  دخــول  علــى 
الوحيــدة بالقطــاع، والتــي تحتــاج إلــى 500 ميغــاواط يوميا، 
لكــن ال يتوفــر منهــا ســوى قرابــة 222 ميغــاواط فــي أحســن 
 80 غــزة  محطــة  هــي:  مصــادر،  ثاثــة  مــن  وتأتــي  األحــوال، 
ميغــاواط، وخطــوط كهربــاء قادمــة من االحتــال بمقدار 120 

ميغاواط، وأخرى مصرية تقّدر بنحو 22 ميغاواط.

اقتصاد
مصطفى عبد السالم

مساء أمس األول خرجت علينا 
وكالة »أصوات مصرية«، خدمة 
رويترز للشأن املصري، بخبر 

مثير مفاده أن مصر استلمت من 
السعودية وديعة بقيمة  ملياَري 
 عن 

ً
دوالر، وقالت إن الخبر، نقال

مسؤول بالبنك املركزي املصري، 
طلب عدم نشر اسمه. 

وبسرعة البرق تداولت الخبر 
كل املواقع والفضائيات املصرية 

وعلى نطاق واسع وملفت لالنتباه، 
ساعتها تصور الجميع أن هناك 
أمواال طازجة تم ضخها من قبل 

السعودية في احتياطي البنك 
املركزي املصري، وأن هناك أمواال 
أخرى قادمة في الطريق، خاصة 

وأن وزيرة التعاون الدولي املصرية، 
سحر نصر، أعلنت الشهر املاضي 
عن التفاوض على وديعة سعودية 

بقيمة 3 مليارات دوالر.
وعقب اإلعالن عن وصول ملياري 

السعودية تصورنا أن املسؤولني 
املصريني سارعوا بإعالن الخبر 

حتى يبعثوا برسالتني للداخل 
والخارج، األولى رئيسية وملخصها 

عدم وجود خالف مصري 
سعودي، وأن هذه الخالفات 

موجودة فقط في وسائل اإلعالم 
ومواقع التواصل االجتماعي، 

والدليل أن اململكة تواصل دعم 
مصر في ذروة الحديث عن 

خالفات عميقة.
والرسالة الثانية فرعية وموجهة 

بشكل أساسي للمضاربني وتجار 
العملة ومكتنزي الدوالر، وهي أن 
هؤالء سيتكبدون خسائر فادحة 

مع الهبوط املحتمل في سعر 
الدوالر مع وصول وديعة السعودية، 

وأن سعر الجنيه املصري 
سيتحسن مع زيادة االحتياطي 

األجنبي واستمرار وصول 
مساعدات اململكة. لكن، شخصيا، 

أثار توقيت اإلعالن عن الوديعة 
السعودية انتباهي وتشككت في 
األمر، وخاصة أن الكل كان يتابع 

الهجوم اإلعالمي املصري على 
اململكة، كما أن اإلعالن عن الوديعة 

لم ينعكس إيجابيا على سوق 
الصرف وسعر الدوالر الذي واصل 

ارتفاعه. وتساءلت مع نفسي: 
هل من املعقول أن تحول اململكة 

ملياري دوالر ملصر في ذروة هذا 
الخالف وقطع املساعدات البترولية؟ 
وملاذا لم يتراجع سعر الدوالر بشدة 

طاملا أن البنك املركزي تلقى أول 
أمس ملياري دوالر؟

وبات األمر بالنسبة لي غامضا 
حتى صباح أمس، وصدق توقعي 

حيث خرج علينا رئيس الوزراء 
املصري، شريف إسماعيل، أمس 
الخميس، ليعلن أن مصر تسلمت 

وديعة بملياري دوالر من السعودية 
في سبتمبر/ أيلول املاضي، وليس 

في هذه األيام.
طيب، طاملا أن امللياري دوالر 

وصال في سبتمبر، ملاذا لم يتم 
اإلعالن عنهما سوى أمس، وفي 
ذروة تصاعد الخالف املصري 

السعودي؟ وملاذا تأخر اإلعالن عن 
الوديعة السعودية ملدة شهر كامل؟ 

هل كان هناك اتفاق بني الطرفني 
على عدم اإلعالن عن هذه الوديعة 

خاصة مع اإلجراءات التقشفية التي 
تقوم بها اململكة هذه األيام وخفض 

رواتب وحوافز املوظفني؟ 

لغز الوديعة 
السعودية
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اقتصاد

الكويت ـ خالد الخالدي

تواصلت االنتقادات الحادة لقرار 
رفـــع ســعــر الــبــنــزيــن فـــي الــكــويــت، 
رغــم اإلعـــان عــن منح كــل مواطن 
لترًا مجانيًا شهريًا.  يملك رخصة قيادة 75 
وأكد محللو اقتصاد ومواطنون أن الكميات 
املجانية لــن تخفف مــن حــدة اآلثـــار السلبية 
الــتــي ستترتب عــلــى الـــقـــرار، وأبـــرزهـــا زيـــادة 
قـــررت مطلع  قــد  الحكومة  وكــانــت  التضخم. 
أغسطس/ آب املــاضــي، رفــع أســعــار البنزين 
ألول مرة منذ تسعينيات القرن املاضي، في 
شهر سبتمبر/ أيلول الجاري، بنسب تراوح 
بني 40% و83% حسب نوع الوقود، ما أثار 
ــادة مـــن املـــواطـــنـــني والـــوافـــديـــن،  ــ انـــتـــقـــادت حـ
فاندفع البرملان إلى اإلعان عن قرار بتوزيع 

كميات مجانية لتخفيف صدمة الشارع.
االقتصادي  الخبير  يقول  السياق،  وفي هذا 
»الــعــربــي الــجــديــد«: »إن  ســلــطــان الــعــجــمــي، لـــ
الــقــرار هــو محاولة لحفظ مــاء وجــه البرملان 
أمام الشعب الكويتي بعد فشله في مواجهة 
دعت  الــتــي  الحكومية  االقــتــصــاديــة  الوثيقة 

إلى رفع الدعم وتحرير األسعار«. 

وأضـــاف: »مــا الـــذي سيستفيده املــواطــن من 
الــحــســم إذا كــانــت األســـعـــار ســتــرتــفــع بنسب 
االقتصاد  الوافدين، وهم عصب  كبيرة على 
الــكــويــتــي والــعــامــلــون بــأغــلــب الــوظــائــف في 

الكويت؟«.
وأكــــد أن الــشــركــات لــن تــحــصــل عــلــى الحسم 
ــانـــي، مـــا يــضــطــرهــا إلــــى رفــــع األســـعـــار  املـــجـ
مــن جهة ويخسر من  فاملواطن يوفر  أيــضــًا، 
جهة أخـــرى، فــالــقــرار عــديــم الــجــدوى، حسب 

تعبيره. 
وتابع »إن تحرير األسعار يعني بيع الدولة 
الــــوقــــود مــثــل أي دولـــــة أخـــــرى غــيــر نــفــطــيــة، 
ولألمر عواقب وخيمة علينا، حيث إن الدول 
تحتية  مواصات  بنية  تمتلك  النفطية  غير 
بينما نحن غير مستعدين، حيث ال  جــيــدة، 
العامة  النقل  ووسائل  قطارات  محطة  نملك 
حــارة  لدينا  األجـــواء  أن  كما  ضعيفة،  لدينا 
جــــدًا، مـــا يــصــّعــب املــشــي أو ركــــوب الـــدراجـــة 

الهوائية«.
ــبــــوع  ــلــــن األســ ــتـــي أعــ ــكـــويـ ــان الـ ــرملــ ــبــ وكـــــــان الــ
ــكـــومـــة  ــع الـــحـ ــ ــد اجــــتــــمــــاع مــ ــ ــعـ ــ املــــــاضــــــي، وبـ
الكويتية، منح كل مواطن يملك رخصة قيادة 
بعد  شهريًا،  لترًا   75 املفعول  سارية  سيارة 
الوقود  أسعار  الكويتية  الحكومة  رفعت  أن 

وسط استهجان شعبي.
كما أعلن البرملان في االجتماع ذاتــه تحرير 
أســعــار الــوقــود ورفــع الــدعــم عنها تمامًا، ما 
الباد  ستضرب  كبيرة  تضخم  بــأزمــة  ينذر 

ــرار منح  ــ ــرار. وال يــشــمــل قـ ــقــ ــال تــطــبــيــق الــ حــ
الـــذيـــن ال يملكون  املــواطــنــني  »الـــكـــوبـــونـــات« 
الوافدين  أيضا  رخصة قيادة، كما ال يشمل 
ــكــــويــــت إلـــى  ــــي الــ ــــن يـــصـــل تــــعــــدادهــــم فـ ــذيـ ــ الـ
مــلــيــونــني ونـــصـــف مــلــيــون نــســمــة مـــن أصــل 
اقتصاديًا  ما سيسبب ضــررًا  أربعة مايني، 
كبيرًا عليهم، حيث إن أسعار الوقود ستصل 
بعد تحرير الوقود، حسب مصادر مقربة من 
الحكومة، إلى 120 فلسًا للتر الواحد، حسب 
ــال مــصــدر فــي الــبــرملــان، رافــضــًا  املــحــلــلــني. وقـ
أتفق  الجديد«:  »العربي  لـ اسمه،  الكشف عن 
مع الــرأي القائل إن زيــادة الوقود أمر محزن 
للمواطنني  مجانية  كــوبــونــات  وتخصيص 
هو أمر عديم الجدوى اقتصاديًا، لكننا يجب 
أن نـــراعـــي أعـــضـــاء الـــبـــرملـــان أيــضــًا ألن هــذه 

توجيهات عاملية لتحرير األسواق.
ــــوري جـــمـــال الــــديــــرانــــي،  ــــسـ ــــاول الـ ــقـ ــ وقــــــال املـ
أساسي  »السيارة شيء  الجديد«:  »العربي  لـ
في عملي، إذ أقوم بتحميل املــواد اإلنشائية 
الخاصني  الــعــمــال  بتحميل  أقـــوم  كــمــا  فيها 
وبعض  املــعــامــات  لقضاء  وأستخدمها  بــي 
اإلجــــراءات اإلداريــــة، ورفــع سعر الــوقــود مرة 
أخرى يعني بكل بساطة أن األزمات املعيشية 

ستتفاقم بالنسبة للوافدين«. 
ويـــتـــوقـــع خــــبــــراء اقـــتـــصـــاد أن تـــصـــل نــســب 
عالية  إلــى مستويات  الــكــويــت  فــي  التضخم 
ــود. وتــــعــــد نــســبــة  ــ ــ ــوقـ ــ ــ ــع أســـــعـــــار الـ ــ ــ بــــعــــد رفـ
مــن بني  األعــلــى  الكويت حاليًا  فــي  التضخم 
دول الــخــلــيــج، إذ تـــــراوح مــعــدالتــهــا ســنــويــًا 
مــا بــني 3% و3.5%، بينما هــي دون ذلــك من 
النسب في دول الخليج األخرى التي تعاني 
أيــضــًا بسبب انــخــفــاض سعر الــنــفــط، حسب 

التقارير الرسمية. 
ــواب الــبــرملــان عــزمــهــم على  وأعــلــن عـــدد مــن نـ
حل  عــدم  بسبب  للحكومة  استجواب  تقديم 
مشكلة الوقود حتى اآلن، لكن الحكومة أكدت 

تونس ـ فرح سليم

ال تحجب املراتب املتقدمة للزراعة البيولوجية 
املصاعب  جملة  وعــربــيــًا،  أفــريــقــيــًا  التونسية 
الــتــي تــعــتــرض املـــزارعـــني الــذيــن يــســعــون إلــى 
ــع بــهــذا  ــ ــدفـ ــ تـــوســـيـــع قــــاعــــدة إنـــتـــاجـــاتـــهـــم والـ
ــــدارة الــقــطــاعــات  ــة إلـــى صـ ــزراعـ الــصــنــف مـــن الـ
املصدرة.  وتشدد منظمة املزارعني على أهمية 
املــراهــنــة عــلــى الــقــطــاعــات الــبــيــولــوجــيــة لــرفــع 
صــــــادرات الــقــطــاع الـــفـــاحـــي، ويــجــمــع خــبــراء 
املــنــظــمــة عــلــى أن الــنــتــائــج املــحــقــقــة حــتــى اآلن 
غــيــر كــافــيــة مــقــارنــة بــاإلمــكــانــيــات املــتــاحــة في 
الـــزراعـــات الــبــيــولــوجــيــة، الــتــي لــهــا جــــذور في 
تطويرها  يتعني  التونسية  الزراعية  العادات 

وفق حاجيات األسواق التصديرية.
إقــبــااًل  تلقى  البيولوجية  الــزراعــة  ومنتجات 
عـــاملـــيـــًا بـــســـبـــب عـــــدم اســـتـــخـــدامـــهـــا األســــمــــدة 
بـــوزارة  بــيــانــات  الكيماوية، ووفـــق  واملــبــيــدات 
الزراعة بلغت صادرات املنتجات البيولوجية 
ــائـــدات  ــعـ بـ  ،2015 ــنـــة  سـ خــــــال  ــــن  طـ ألــــــف   48
نــاهــزت 345 مليون ديــنــار أي مــا يــعــادل 164 
التي تواجه  التحديات  مليون دوالر.  وحــول 

الــذي يدير ضيعة  املـــزارع  القطاع، يؤكد  هــذا 
ــتــــاج  ــتـــجـــات مــخــتــصــة فــــي اإلنــ ــنـ مــــتــــعــــددة املـ
صعوبة  أن  إسماعيل،  بن  ماهر  البيولوجي، 
تـــرويـــج املــنــتــجــات تــأتــي عــلــى رأس الــعــقــبــات 
الــتــي تــحــول دون انـــخـــراط املـــزارعـــني فــي هــذا 
املجال الواعد. ويقول بن إسماعيل، لـ »العربي 
الـــجـــديـــد«، »إن آفـــــاق الــتــصــديــر ضــيــقــة جــدًا 
بــســبــب صــعــوبــة الــنــفــاذ إلــــى األســـــــواق، الــتــي 
تــرغــب فــي املــنــتــجــات الــبــيــولــوجــيــة، وصــرامــة 
املــواصــفــات الــتــي تفرضها األســــواق املـــوردة، 
مــشــيــرًا إلـــى أن الــحــصــول عــلــى املــصــادقــة من 
ــر مــكــلــف،  املــكــتــب األوروبـــــــي لــلــمــواصــفــات أمــ
املــزارعــني عن االهتمام بهذا  ما يفسر عــزوف 

الصنف من النشاط وتطويره«، وفق قوله.

الزيتون  زيــت  أن تصدير  إلــى  املــــزارع  ويلفت 
للتثبت  صارمة  مراقبة  بعد  يتم  البيولوجي 
من مدى استجابته للشروط املطلوبة، مؤكدا 
على ضرورة توسيع مسالك توزيع املنتجات 
البيولوجية في األسواق الخارجية واملحلية.

ومــــن جــانــبــهــا، تـــقـــول املـــســـؤولـــة عـــن الـــزراعـــة 
الزراعة سامية معمر،  وزارة  في  البيولوجية 
لـــ »الــعــربــي الــجــديــد«، »إن قــائــمــة الـــصـــادرات 
البيولوجية تشمل حوالى 60 منتجا توجهه 
إلــــى قـــرابـــة 30 بـــلـــدا فـــي الـــعـــام، غــيــر أن زيــت 
بـــ138  ــا مستأثرا  الــزيــتــون يبقى األكــثــر رواجـ

مليون دوالر القيمة اإلجمالية لصادراته«. 
وأضــــافــــت أن الــفــاحــة الــبــيــولــوجــيــة تــســاهــم 
ــــي إدخـــــــــال الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــات  بـــشـــكـــل كـــبـــيـــر فـ
الــحــديــثــة لــلــقــطــاع، ال ســيــمــا فـــي إنـــتـــاج زيــت 
الزيتون والتمور والخضروات، فضا عن عدد 
من منتجات البحر. وأعلنت الوزارة عن وضع 
استراتيجية وطنية لتنمية هذا القطاع، تقوم 
نــمــوذج تونسي للفاحة  أســاســا على وضــع 
الــبــيــولــوجــيــة وتــكــريــس الــحــوكــمــة الــرشــيــدة، 
وإضفاء املصداقية والشفافية في هذا القطاع 

لكسب ثقة األسواق العاملية.

الجزائر ـ حمزة كحال

ــّررت الــحــكــومــة الــجــزائــريــة مــراجــعــة السلم  قــ
الــضــريــبــي والــجــبــائــي املــطــبــق عــلــى الــعــقــار 
فــي الــبــاد، ابــتــداء مــن يــنــايــر/كــانــون الثاني 
2017، في محاولة لوقف املضاربات وغسل 
األموال في هذا القطاع، حسب مختصني في 

»العربي الجديد«. العقارات، لـ
واقترحت املادتان 2 و3 من النسخة النهائية 
مــــوازنــــة 2017، ضـــريـــبـــة جــــديــــدة تــحــت  مــــن 
للعقار«  الــعــام  الــدخــل  عــنــوان »ضريبة على 
تقدر بنحو 5% وتحسب على أساس الفارق 

بني سعر الشراء، أو بناء وسعر البيع.
ويــتــوقــع مــؤســس مــوقــع »لــكــريــة« املختص 
فــي الــتــعــامــات الــعــقــاريــة، لطفي رمــضــانــي، 
القادمة  السنة  إيــجــارات  أســعــار  »تــرتــفــع  أن 
بعد   ،%3 حــوالــى  للفيات  بالنسبة  خــاصــة 
رفع الرسم املفروض على إيجارها من 7 % 

إلى %10.«
ويضيف نفس املتحدث، لـ »العربي الجديد«، 
أن »إقرار ضريبة على األرباح املحصلة على 
أن تكبح املضاربة  العقار، ينتظر منها  بيع 
ــانـــون الـــســـوق( وبــالــتــالــي  الــتــي أصــبــحــت )قـ
قد يــؤدي هــذا اإلجـــراء إلــى انخفاض أسعار 
الشقق والفيات بفعل تراجع هذه الظاهرة.«

وســتــطــبــق هــــذه الــضــريــبــة عــلــى الـــعـــقـــارات 
التي تقل ملكيتها عن 10 سنوات، وال تمس 

األماك الجماعية املوروثة عن الوالدين.
ويــــرى الــخــبــيــر فـــي مــجــال الـــعـــقـــار، بــلــهــادي 
لوناس، في حديثه مع »العربي الجديد«، أن 
النية من وراء إقــرار هذه الضريبة قد تكون 
الحقيقي  التصريح  على  املواطنني  تشجيع 
ألســعــار الــبــيــع ملــحــاربــة غــســيــل األمـــــوال عن 
طريق اقتناء العقارات. وقال »إن الهدف من 

إقرار هذه اإلجراءات يبقى غير واضح بشكل 
كــامــل، إذا عــرفــنــا أن الــضــريــبــة عــلــى الــدخــل 
العام املطبقة على التعامات العقارية، التي 
تتم بني األفـــراد، لن تتعدى 10% في أحسن 
األحــوال من التعامات التي تشهدها سوق 

العقارات سنويا«.
وفي ما يخص إيجار العقارات تقترح املادة 5 
من مشروع قانون املوازنة العامة الجزائرية 
للسنة القادمة، رفع الضريبة املفروضة على 
املباني  عــلــى   %10 لتبلغ  اإليـــجـــار  عــمــلــيــات 
الــفــرديــة، »الــفــيــات«، بعدما كــانــت مــا بــني 7 

و15% للمباني الصناعية والتجارية.
الجزائر  في  العقار  تتأثر ســوق  أن  وينتظر 
ــقــــب عـــلـــى الـــضـــرائـــب  ــرتــ بــــهــــذا الـــتـــغـــيـــيـــر املــ
ــار  ــعـ ــعـــرف فـــيـــه األسـ ــــت تـ والـــــرســـــوم، فــــي وقـ
ارتــــفــــاعــــا جـــنـــونـــيـــا فـــيـــمـــا يـــتـــعـــلـــق بــالــبــيــع 
ــار، مـــا جــعــل الــكــثــيــر مـــن املختصني  واإليــــجــ
يتوقعون حدوث »فقاعة عقارية« ابتداء من 

.2017
ــــدم خــضــوع  ــغـــت عـ وكــــانــــت الـــحـــكـــومـــة قــــد ألـ
الجماعية،  السكنية  املباني  إيجار  عمليات 
الــتــي ال تــتــعــدى مــســاحــتــهــا 80 مــتــرًا مربعًا 
لــلــرســوم الــضــريــبــيــة، املــطــبــق مــنــذ يــولــيــو/

هــذه  إيــجــار  علميات  لتخضع   ،2009 تــمــوز 
املباني لضريبة %10.

بنزين الكويت

)Getty( توقعات بارتفاع أسعار العقارات

تحديات تواجه الزراعة البيولوجية في تونس

الجزائر تسعى إلى وقف المضاربات في العقارات

»الكميات المجانية« لم تخفف 
حدة األزمات المعيشية

تركيا تفتح باب االستقرار أمام المستثمرين السوريين

يبدو أن مساعي 
حكومية لتخفيف حدة 

األزمات المترتبة على رفع 
أسعار البنزين، عبر توزيع 

كميات مجانية على 
المواطنين، لم تفلح في 

تحقيق أهدافها

زراعة مال وناس

إسكان

1284
التجارة  غرفة  بيانات  أكدت 
الشركات  عدد  أن  التركية، 
الــســوريــة الــمــؤَســســة في 
 2015 ــام  عـ ــال  خـ ــا،  تــركــي
ليحصد  شركة،   1284 بلغ 
السوريون المركز األول، بعد 
ذاتها  المرتبة  حققوا  أن 
قائمة  فـــي   2014 عـــام 

الشركاء األجانب.

تحقيق

محللون: القرار
 استهدف تجميل وجه 

البرلمان أمام الرأي العام

االستثمارات 
الجديدة تنّشط قطاعات 

العقارات واألغذية

توقعات بتجنيس
40 ألف سوري في 

المرحلة األولى

48 ألف طن صادرات 
المنتجات البيولوجية 

خالل عام 2015

إسطنبول ـ عدنان عبد الرزاق

ــن الــحــكــومــة  صـــــدرت مــــؤشــــرات عـ
التركية، أخــيــرًا، حــول إعـــادة فتح 
ملف التجنيس مرة أخــرى، ولكن 
هذه املرة مقابل االستثمار، ما يفتح األبواب 
الذين  الــســوريــني  املستثمرين  اســتــقــرار  أمـــام 
واجـــهـــوا الــعــديــد مــن الــتــحــديــات والــعــقــبــات. 
وفــي هــذا اإلطـــار، أكــد وزيــر التنمية التركي، 
ــي تـــصـــريـــحـــات صــحــافــيــة،  لــطــفــي ألـــــــــوان، فــ
أخيرًا، أن حكومة باده تعتزم منح الجنسية 
تكون  ولــن  األجــانــب،  للمستثمرين  التركية 
ــرة عـــلـــى األجـــــانـــــب الـــذيـــن  ــ ــــاصـ الـــجـــنـــســـيـــة قـ
يتملكون العقارات في تركيا، وإنما ستشمل 
يعقدون  الــذيــن  أو  املصانع،  مؤسسي  أيضًا 
املدن  في مختلف  االستثمارات  في  شراكات 

التركية.
ويــبــقــى الــتــجــنــيــس مـــن وجــهــة نــظــر بعض 
 للتحديات 

ً
السوريني، ماذًا لاستقرار وحا

التي يتعرضون لها، سواء لعدم وجود عمل 
بالتنقل  السماح  وعـــدم  الحركة  لتقييد  أو 
بني املدن إال ملن يحمل إقامة سياحية. وفي 
املــقــابــل، تــرى تركيا أن الــبــاب الـــذي فتحته 
ســيــعــود بــاملــنــفــعــة املــتــبــادلــة بـــني الــطــرفــني، 
الراغبني في الجنسية ملا سيتحقق لهم من 
تــســهــيــات ومــمــيــزات، واالقــتــصــاد الــتــركــي 
التي  ــــوال  األمـ رؤوس  مــن  سيستفيد  الـــذي 
ستتدفق على الباد في حالة تطبيق هذه 

الوعود.
وقــال رجــل األعــمــال الــســوري، خالد جنيدي، 
»الــــعــــربــــي الـــــجـــــديـــــد«، ربــــمــــا الـــــهـــــدف مــن  لـــــ
ــفـــاءات  ــكـ ــفــــادة مــــن الـ ــتــ الــتــجــنــيــس، هــــو االســ
األمـــوال، مشّددًا  رؤوس  وأصــحــاب  السورية 
ــذه الـــخـــطـــوة ســتــمــنــح الــســوريــني  عــلــى أن هــ
أنشطتهم واستثماراتهم،  وزيادة  االستقرار 
ما سيعود باإليجاب على االقتصاد التركي.

وحــول مــا يــتــردد عــن أن التجنيس قــد يضر 
بــالــقــضــيــة الـــســـوريـــة ألن مــعــظــم الــســوريــني 
سيفضلون البقاء في تركيا، أكد جنيدي أن 
تركيا لن تمنع الحاصلني على جنسيتها من 
الــعــودة إلــى ســوريــة، بعد رحيل نظام بشار 
األسد واستقرار األوضاع، موضحًا ان األمر 

الجنسية  عــبــر  معيشتهم  تسهيل  هــو  فــقــط 
أو الحصول على اإلقامة وفتح آفاق جديدة 

لتشغيل السوريني واألتراك.
الفترة  تــركــيــا، خــال  البطالة فــي  وتــراجــعــت 
األخـــــيـــــرة، بـــعـــد أن بـــلـــغ عـــــدد الـــعـــامـــلـــني 27 
الرسمية، وهو  مليونا، حسب اإلحصائيات 

أكبر رقم مقارنة بالسنوات املاضية.
ــــراك، في  وصــبــت تــصــريــحــات املــســؤولــني األتـ
هذا الشأن على حصر الجنسية، في املرحلة 
ــل، عــلــى أصــحــاب الــكــفــاءات  ــى عــلــى األقــ األولــ
ــا أشــــــارت لـــه صحيفة  ــو مـ والـــرســـامـــيـــل، وهــ
الــتــركــيــة حـــول أن املستفيدين  »خــبــر تــــورك« 
من الجنسية سيكونون من الكفاءات وذوي 
املاءة املالية، ومن املنتظر أن تمنح الجنسية 
التركية فــي خطوة أولــى ملــا يــتــراوح بــني 30 
ــــئ، بــعــد الــتــأكــد مـــن مــلــفــاتــهــم  و40 ألــــف الجـ
األمــنــيــة، لــيــصــل الــعــدد الــكــلــي إلـــى 300 ألــف 
شخص مع انتهاء املشروع، حسب الصحيفة 

التركية.
املـــســـتـــثـــمـــريـــن  آالف  ــا  ــيــ ــركــ تــ ــبــــت  ــقــــطــ ــتــ واســ
ــرة الـــحـــرب  ــتــ واملــــنــــشــــآت الــــســــوريــــة خــــــال فــ

املــســتــمــرة مــنــذ خمسة أعــــوام، حــيــث أشـــارت 
بــيــانــات غــرفــة الــتــجــارة التركية إلــى أن عدد 
الـــشـــركـــات الـــســـوريـــة املـــؤســـســـة فــــي تــركــيــا، 
خــال عــام 2015، بلغ 1284 شــركــة، ليحصد 
السوريون املركز األول، بعد أن حققوا املرتبة 
ذاتها عام 2014 في قائمة الشركاء األجانب، 
إلــــى أكـــثـــر مـــن 25%، حيث  بــنــســبــة وصـــلـــت 

أسس 1131 سوريًا شركات جديدة بقيمة 33 
مليون دوالر. ويبلغ عدد السوريني املقيمني 
في تركيا ما يقارب 3 مايني شخص، يعيش 

10% منهم في املخيمات.
ــوال الــســوريــة فــي أكثر  ــ ودخــلــت رؤوس األمـ
الكبار  من قطاع، ففي حني ركز املستثمرون 
في صناعة النسيج والغذائيات والجلديات، 
تــهــافــت آخــــرون عــلــى املــشــروعــات الصغيرة 
الـــتـــي ال تــحــتــاج رأســـمـــال كــبــيــر، لــيــؤســســوا 
آالف املــطــاعــم واملــحــال الــتــجــاريــة الــتــي يقول 
الديمومة وعــدم  أخــذت صفة  إنها  مــراقــبــون 

العودة إلى سورية، بعد منح الجنسية.
ــة  ــوريـ ــة سـ ــركـ ــشـ ــر الـــتـــنـــفـــيـــذي لـ ــ ــــديـ ويـــــــرى املـ
فـــي إســطــنــبــول، عــمــيــر شــعــبــان، فـــي حــديــثــه 
التي  مــن حــق تركيا  أن  الــجــديــد«،  »العربي  لـ
سنوات  خــال  السوريني  مايني  استضافت 
الــحــرب وقــدمــت لهم مــا لــم يقدمه غيرها من 
الــكــفــاءات  لتجنيس  أن تسعى  الــجــوار،  دول 
واملهنيني وأصحاب رؤوس األموال، كما من 

حق هؤالء عدم التقدم بطلب للجنسية.
التركية  الجنسية  مــنــح  إلـــى  ودعـــا شــعــبــان، 

لكل طالبيها من السوريني، وإن عبر مراحل 
واليد  املهنيني  من  االستفادة  بهدف  زمنية، 
العاملة، وال تقتصر على أصحاب الشهادات 

والرساميل.
ــار، أكـــد  ــيـــطـ ــل األعــــمــــال الــــســــوري نــــــزار بـ ــ رجـ
»الــــعــــربــــي الــــجــــديــــد«، أن مـــنـــح الــجــنــســيــة  ـــ لــ
الــســوريــني، ألنهم  بــات مــن حــق املستثمرين 
يضخون أموالهم في تركيا منذ نحو خمس 
سنوات، ولــم يحصلوا على أي ميزة يتمتع 
بــهــا مــنــافــســنــا، ســـــواء قـــــروض وتــســهــيــات 
مصرفية وإعفاءات ضريبية، أو حتى بالدعم 
املنشآت  توسعة  أو  التصدير  خــال  املباشر 
وفتح فروع في الخارج، رغم مساهمتهم في 

نمو االقتصاد التركي.
السوريني سينعكس  أن تجنيس  إلــى  ولفت 
إيــجــابــًا عــلــى قــطــاع الــعــقــارات تــحــديــدًا، كما 
ــلـــى اســتــثــمــار  ســيــشــجــع رجـــــــال األعـــــمـــــال عـ
امللكيات  بــعــض  بنقل  وربــمــا  بثقة  أمــوالــهــم 
 عـــن مـــا سيمنحه 

ً
ــــرى، فـــضـــا مـــن أمـــاكـــن أخــ

التجنيس من شعور بالطمأنينة للسوريني 
املـــوجـــوديـــن فـــي تــركــيــا، مـــا ســيــنــعــكــس على 
كوطن  تركيا  مــع  والتعامل  وااللــتــزام  العمل 

وليس كبلد لجوء مؤقت.
ــتــــركــــي، يــلــمــاظ  ــتــــصــــاد الــ ــرى مـــحـــلـــل االقــ ــ ــ ويـ
»الـــعـــربـــي الــجــديــد«،  ــاي، فـــي حــديــثــه لــــ ــتــ أوكــ
أن املــنــفــعــة مـــتـــبـــادلـــة فــــي مـــلـــف الــتــجــنــيــس، 
ــا مــــن الـــكـــفـــاءات  ــيـ ــفـــي حــــني تــســتــفــيــد تـــركـ فـ
ــوال،  ــ األمـ الــعــلــمــيــة ورؤوس  والــتــخــصــصــات 
سيستفيد السوريون أو غيرهم من تمتعهم 

بكامل الحقوق وامليزات.
ويضيف املحلل التركي، أن السوريني الذين 
ســيــحــصــلــون عــلــى الــجــنــســيــة الــتــركــيــة، لهم 
كامل الحق والحرية في العودة إلى سورية 
متى يشاؤون، وهم في املستقبل سيكونون 
جــــســــورا لـــتـــوطـــيـــد الــــعــــاقــــات االقـــتـــصـــاديـــة 
من  البلدين،  بــني  واالجتماعية  والسياسية 
خال حصولهم على جنسية مزدوجة وعمل 

واستثمارات في كا البلدين.
ومــــن جــانــبــه، يــــرى رئـــيـــس تــجــمــع املــحــامــني 
ــرار، غــــزوان قــرنــفــل، صعوبة  ــ الــســوريــني األحـ
تجنيس نحو 3 مايني ســوري مقيمني اآلن 
على األراضــي التركية، ملا لذلك من ارتــدادات 
عــلــى املــســتــويــات الــســيــاســيــة واالجــتــمــاعــيــة 
واالقــــتــــصــــاديــــة فــــي املــجــتــمــع الـــتـــركـــي، وملـــا 
ســتــواجــهــه مــثــل تــلــك الـــخـــطـــوة مـــن مــواقــف 
الجديد«،  »العربي  لـ  

ً
قائا داخليا،  معارضة 

»لذا ال أعتقد أن التجنيس سيشمل الجميع، 
ــدى املــتــوســط، بـــل سيأتي  ــل فـــي املــ عــلــى األقــ
على دفعات، ويشمل فئات من بعض الرموز 
إضافة  يشكلون  ممن  والثقافية  املجتمعية 

أعــمــال  ــال  ــ الــتــركــي ورجـ للمجتمع  ومــكــســبــا 
وصــنــاعــيــني مــن ذوي الـــثـــروات مــمــن ضخوا 

استثمارات في تركيا«. 
وأضاف قرنفل، »وفق ما لدينا من معلومات، 
فــــإن الــتــجــنــيــس ســـيـــطـــاول 40 ألــــف شخص 
تــقــريــبــًا، وذلــــك بــعــد إعــــادة الــنــظــر فــي بعض 
الـــشـــروط الــقــانــونــيــة املــتــعــلــقــة بــمــدة اإلقــامــة 
لتصبح 3 أو 4 ســنــوات، بــدال مــن 5 سنوات 

املقررة في قانون الجنسية التركي«.
ــر الــســلــبــي  ــ ــبـــني، ســيــلــحــق األثــ ــراقـ وحـــســـب مـ
بــاالقــتــصــاد الـــســـوري الــــذي اســتــنــزف خــال 
مستثمريه،  وأمــوال  اته  كفاء الحرب  سنوات 
ويــواصــل خــســائــره فــي ظــل الــتــوجــه التركي 

الجديد نحو تجنيس املستثمرين. الجنسية 
مقابل رأس المال

عاد ملف التجنيس إلى الواجهة مجّددًا في تركيا، بعد اإلعالن رسميًا عن اعتزام الحكومة 
أكد  الجديد،  بالتوجه  السوريون  األعمال  رجال  رّحب  وفيما  االستثمار.  مقابل  الجنسية  منح 
محللون اقتصاديون أن الفوائد ستعود على الطرفين، سواء المستثمرين أو االقتصاد التركي

انتعاش الصادرات التركية إلى المناطق المحررة
لم يقف سوريون قذفتهم الصراعات الداخلية في بالدهم نحو تركيا، 
مكتوفي األيدي، في انتظار لجان األمم املتحدة لتسجيلهم في دفاتر 
الالجئني واستجداء املعونات. وتمكن العديد من أرباب العمل السوريني 
والحرفيني، من تحويل مأساتهم إلى فرصة جديدة للعمل واالستثمار 
في تركيا، التي أصبحت نقطة عودة إلى بالدهم. ومع هذه اإلرادة، عادت 
الصناعات والخدمات التركية املنتَجة في تركيا، إلى املدن املحررة، مع 
ارتفاع تسجيل شركات لسوريني في تركيا. وحسب األناضول، ألقت 
دراسة تركية حديثة، عرضت نتائجها في إسطنبول مطلع األسبوع 

الجاري، الضوء على انتعاش الصادرات التركية إلى سورية من جديد، 
بالرغم من قطع العالقات مع النظام السوري. ووفقًا للدراسة الصادرة 
عن »منتدى الشرق« الفكري، بدأت أرقام حجم البضائع التركية، التي 
تفيض بها األســواق السورية في املناطق املحررة، تزاحم تلك األرقام 
التي كانت قبيل الثورة. ويعتبر عامل السن لالجئني السوريني، أبرز 

الفرص التي يشكلها دمجهم في السوق بالنسبة لالقتصاد التركي.
ويشكل الشباب السوري املتواجد في تركيا، القادر على العمل، نسبة 

مرتفعة تصل إلى أكثر من 60%، من إجمالي الالجئني.

املحكمة  إلــى  االستجواب  هــذا  أنها ستحول 
الـــدســـتـــوريـــة لــلــنــظــر فــــي مـــــدى دســتــوريــتــه 
البرملان،  وقانونيته.  وأعلن ثاثة نــواب في 
ــلـــه  ــبـــدالـ ــي، وعـ ــ ــازمـ ــ ــعـ ــ وهــــــم أحــــمــــد مـــطـــيـــع الـ
ــن عــزمــهــم  ــريـــجـــي، وعـــلـــي الـــخـــمـــيـــس، عــ الـــطـ
على اســتــجــواب وزيـــر املــالــيــة أنــس الصالح. 

ــتـــجـــواب، مــطــيــع الــعــازمــي،  وقــــال مــقــدم االسـ
فــي مــؤتــمــر صــحــافــي عــقــد أخـــيـــرًا: »إن صبر 
الــشــعــب الــكــويــتــي نــفــد، خــصــوصــًا بــعــد قــرار 
إعــطــاء كــل مــواطــن 75 لــتــرًا مــن الـــوقـــود، وإن 
على الحكومة أن تواجه مسؤولياتها بالهدر 
وتضييع أموال النفط في السنوات املاضية 

وال تحمل هذه املسؤوليات للشعب الكويتي 
نهائيًا«. وكانت املحكمة اإلدارية في الكويت 
قد حكمت بعدم قانونية رفع أسعار الوقود 
بسبب عــدم عــرض نص الــقــرار على املجلس 
األعلى للبترول، لكن املحكمة لم توقف تنفيذ 

رفع األسعار.

توزيع كميات 
وقود مجانية على 
)Getty( المواطنين

إقبال 
سوري على 
المشروعات 
الصغيرة 
في تركيا 
)فرانس برس(
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اقتصاد

القاهرة ـ محمود العربي     
  إبراهيم الطاهر

الخميس، عن  أمــس  كشفت مصر، 
حــصــولــهــا عــلــى وديـــعـــة بــمــلــيــاري 
دوالر من السعودية، في سبتمبر/
أيلول املاضي، ما خفف من مخاوف املراقبني 
على  للقاهرة  اململكة  مساعدات  تعطل  بشأن 
إثر األزمة السياسية الحالية، في وقت تحتاج 
ــرة لـــدعـــم احـــتـــيـــاطـــي الـــنـــقـــد األجــنــبــي  ــ ــيـ ــ األخـ

تعاطيًا مع شروط صندوق النقد الدولي. 
قــد نقلت عن  إعـــام مختلفة  وكــانــت وســائــل 
مــســؤولــني فــي الــبــنــك املـــركـــزي، أول مــن أمــس، 
من  دوالر  بملياري  وديــعــة  تسلمت  مصر  أن 
ارتباكًا لدى مراقبي الشأنني  أثار  اململكة، ما 
املصري والسعودي، إذ تأتي مساعدات كهذه 
وســــط تـــوتـــرات ســيــاســيــة بـــني الــبــلــديــن، لكن 
التوقيت الذي وصلت فيه الوديعة )سبتمبر/
ــمـــوض الــــحــــاصــــل، وهـــو  ــغـ أيــــلــــول( يــكــشــف الـ
التي تصاعدت  األزمــة  أنها دخلت مصر قبل 

حدتها األسبوع الجاري فقط.
 وتــفــّجــرت الــخــافــات املــكــتــومــة بــني الــرئــيــس 
املـــصـــري عــبــدالــفــتــاح الــســيــســي والــســعــوديــة، 
ــتـــي نـــشـــرت »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« تــفــاصــيــل  والـ
عديدة عنها، علنًا ألول مرة، السبت املاضي، 
بــــعــــد تــــصــــويــــت مــــصــــر ملـــصـــلـــحـــة مـــشـــروعـــي 
قـــراريـــن مــتــنــاقــضــني بــشــأن األحـــــداث الــدامــيــة 
فـــي مــديــنــة حــلــب الـــســـوريـــة؛ أحــدهــمــا تبنته 
السعودية  بقبول  وحظي  وإسبانيا،  فرنسا 
والواليات املتحدة وبريطانيا، والثاني تبنته 

روسيا، وعارضته جميع الدول املذكورة.
ــة إمــــداداتــــهــــا الــبــتــرولــيــة  وعـــلـــقـــت الـــســـعـــوديـ
أكتوبر/تشرين  لشهر  ملصر  عليها  املتعاقد 
األول الــجــاري، وعـــزت مــصــادر ســعــوديــة ذلك 
الـــقـــرار إلــــى تــوجــيــهــات ســيــاســيــة عــلــيــا، مما 
اضــطــر مــصــر إلـــى الــتــبــاحــث مــع دول أخـــرى، 
ــر، لــتــوفــيــر  ــ ــزائـ ــ ــجـ ــ ــكـــويـــت واإلمــــــــــــارات والـ ــالـ كـ

احتياجاتها البترولية.
ولم تفصح مصر أو السعودية قبل أمس، عن 
املركزي املصري،  للبنك  الوديعة  وصول هذه 

ما يثير تساؤالت حول سبب هذا الغموض.
وقـــال مــراقــبــون ومــتــعــامــلــون بــســوق الــصــرف 
املـــــصـــــري، إن عــــــدم الـــشـــفـــافـــيـــة والـــضـــبـــابـــيـــة 
ــم الــخــلــيــجــي واملـــفـــاوضـــات  ــدعـ حــــول حــجــم الـ
الــدولــي، تسبب فــي حالة  مــع صــنــدوق النقد 
إربـــاك لسوق الــصــرف، الــذي لــم يعد يتعاطى 
ــقـــة فــــي الــعــمــلــة  ــثـ ــتــــي تــــعــــزز الـ مــــع األنـــــبـــــاء الــ
الحكومة عن  إعــان  الرغم من  املحلية. وعلى 
الــدوالر  تــداول  الوديعة السعودية، ظل  تسلم 
قياسية  مستويات  عند  مصر  فــي  األمــيــركــي 
الــصــرافــة باالتحاد  أمـــس. وقـــال عضو شعبة 
ــة املــــصــــريــــة، مــحــمــد  ــاريـ ــتـــجـ ــام لـــلـــغـــرف الـ ــعــ الــ
رضــــــوان، لــــ »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، إن الــوديــعــة 
السعودية ومن قبلها إعان زيادة احتياطي 
النقد األجنبي إلى 19.5 مليار دوالر، لم يفلحا 
السوق  في  الصعبة  العمات  كبح جماح  في 
الــســوداء، ومــا زال سعر الـــدوالر يــتــداول عند 

15.60 و15.70 جنيها.
التي يعيشها  الغموض  أن حالة  إلــى  وأشـــار 
ــه تــســبــبــت فــي  ــلـــني بــ ســـــوق الــــصــــرف والـــعـــامـ
انتشار التفسيرات والتأويات التي ال يمكن 

نفيها وال تأكيدها في الوقت نفسه.
الــحــكــومــة عـــن تخفيض  ــــان  وأضــــــاف، أن إعـ
قــيــمــة الــجــنــيــه رســمــيــا، تــســبــب فــي ارتــفــاعــات 
كبيرة وصلت بالفارق بني السعرين الرسمي 
واملــوازي للعملة املحلية إلى سبعة جنيهات 
للدوالر الواحد، الفتًا إلى أن اإلجــراء الوحيد 
ــــذي مـــن شـــأنـــه أن يــكــســر حــــدة االرتـــفـــاعـــات  الـ
بـــالـــســـوق الـــــســـــوداء هــــو اإلعــــــــان عــــن عــطــاء 
األقــل،  على  دوالر  مــلــيــاري  بقيمة  استثنائي 
لــتــلــبــيــة الـــطـــلـــبـــات الـــعـــالـــقـــة خـــاصـــة لـــأدويـــة 

ومستلزمات اإلنتاج والسلع الغذائية.
ــال الــخــبــيــر االقـــتـــصـــادي عــبــد الــنــبــي عبد  ــ وقـ
املطلب، لـ »العربي الجديد«: »إعان مصر عن 
السعودية  مــن  دوالر  ملياري  على  الحصول 
ــــن عـــامـــة  ــر مـ ــثــ ــــي هــــــذه الـــتـــوقـــيـــت يـــثـــيـــر أكــ فـ
استفهام«، مشيرا إلى أن ثمة احتماالت حول 

أن هذه الوديعة لم تصل فعليا.
ويعتقد عبداملطلب، أن الحكومة ربما، تسعى 

لندن ـ العربي الجديد

ــــن صــحــيــفــة  أشـــــــــــارت تـــحـــلـــيـــات صـــــــــــادرة عــ
»فــايــنــنــشــال تــايــمــز« إلـــى أنـــه مـــن املــتــوقــع أن 
االتحاد  عن  بريطانيا  انفصال  فاتورة  تصل 
يـــــورو )22 مــلــيــار  إلــــى 20 مــلــيــار  األوروبــــــــي 
دوالر(، إذ أظهرت هذه التحليات أن ميزانية 
االتحاد املشتركة تعد واحدة من أكبر العوائق 

السياسية أمام مغادرة اململكة املتحدة.
ــي، أنه  ــ وأوضــحــت حــســابــات االتــحــاد األوروبـ
ستكون هناك حاجة لتسوية مدفوعات بأكثر 
يــورو من االلتزامات املشتركة  من 300 مليار 
ويمتد هذا  االنــفــصــال،  فــي تصفية حسابات 

من وراء اإلعان عن تسلم الوديعة السعودية، 
إلى تهدئة السوق السوداء للصرف.

وتــأتــي الــوديــعــة الــســعــوديــة ملــصــر، فــي وقــت 
تسعى اململكة لتسويق أول سندات من املقرر 
أن تطرحها في األسواق الدولية، خال الفترة 

املقبلة، بهدف اقتراض 10 مليارات دوالر.
وأعلن البنك املركزي املصري في وقت سابق 
من هذا الشهر، عن ارتفاع احتياطي الباد من 
في  دوالر  مليار   19.582 إلــى  األجــنــبــي  النقد 
نهاية سبتمبر/أيلول من 16.564 مليار دوالر 

في نهاية أغسطس/آب.
وكانت مصر قد تلقت مليار دوالر من البنك 
الـــدولـــي فــي ســبــتــمــبــر/أيــلــول، وهـــو مــا يمثل 
الـــشـــريـــحـــة األولــــــــى مــــن قـــــرض بــقــيــمــة ثــاثــة 
ودول  الـــســـعـــوديـــة  وقـــدمـــت  دوالر.  ــيـــارات  ــلـ مـ

ــيـــارات الـــــــــدوالرات ملصر  ــلـ خــلــيــجــيــة أخـــــرى مـ
بعد االنقاب العسكري على الرئيس األسبق 

محمد مرسي، في يوليو/تموز 2013.
وعــلــى خلفية تــصــاعــد الــتــوتــر فــي الــعــاقــات 
العربية  اململكة  السعودية، تراجعت  املصرية 
لطرح  برنامجها  تأجيل  قــرار  عــن  السعودية 
سندات دولية، من أجل إفساح املجال للقاهرة 
لطرح سنداتها من دون منافس أو مزاحم في 

األسواق العاملية.
اململكة تعيني ثاثة مصارف عاملية  وقــررت 
هي: »سيتي جــروب«، و»اتــش اس بي سي«، 
و»جي بي مورغان«، إلدارة وترتيب أول طرح 
للسندات الدولية املقومة بالدوالر األميركي، 
الــعــام  الــعــجــز فــي ميزانيتها خـــال  لــتــمــويــل 

الحالي، والذي يقدر بنحو 87 مليار دوالر.

ــات املــالــيــة املــشــتــركــة إلــى  ــزامـ ــتـ اإلرث مـــن االلـ
عقود من تعهدات التقاعد والتزامات بتمويل 
ــات بـــنـــيـــة تـــحـــتـــيـــة، والــــتــــي ســتــصــر  ــروعــ ــشــ مــ
بروكسل على ضرورة احترام اململكة املتحدة 
لــهــا. ويــشــمــل تــقــديــر الــعــشــريــن مــلــيــار يـــورو، 
نصيب بريطانيا من التزامات مستمرة لعدة 
ســنــوات، مــن بينها مخصصات مــوازنــة غير 
والتزامات  يـــورو،  مليار   241 بقيمة  مدفوعة 
يـــورو،  مــلــيــار  تــقــاعــد قيمتها 63.8  مــعــاشــات 
أخــرى  إنــفــاق  والـــتـــزامـــات  وعــقــود مستقبلية 

يبلغ إجماليها نحو 32 مليار يورو.
لتحديد  محاولة  أول  التحليات،  تلك  وتعد 
ــة االتـــحـــاد  ــ ــــوازنـ ــات بـــريـــطـــانـــيـــا فــــي مـ ــزامــ ــتــ الــ
التي ستكون نقطة  القضية  األوروبـــي، وهــي 

اشتعال في محادثات الخروج الرسمية.
وفــــــــي ســـــيـــــاق مــــتــــصــــل، انــــخــــفــــض الـــجـــنـــيـــه 
اإلسترليني أمام الدوالر خال تعامات أمس، 
للمرة السابعة خال تسعة أيام، مع مخاوف 
من  بريطانيا  خــروج  عقبات  من  املستثمرين 

االتحاد األوروبي.
وحــقــق اإلســتــرلــيــنــي، أول مــن أمـــس، مكاسب 
بعدما   ،%0.7 بنسبة  األميركية  العملة  أمــام 
أعلنت رئيسة الوزراء، تيريزا ماي، موافقتها 
عــلــى مــنــاقــشــة الـــبـــرملـــان الــبــريــطــانــي خطتها 

لعملية االنسحاب من االتحاد األوروبي.
اإلعــان تاشى  بهذا  املستثمرين  تفاؤل  لكن 
وانصب تركيزهم على موقف »ماي« املتشدد، 
والذي يميل إلى الخروج من السوق األوروبي 
أمــام  اإلسترليني  الجنيه  وانخفض  املــوحــد. 
 1.2170 إلــى   %0.3 بنسبة  األمــيــركــيــة  العملة 
بنسبة  الــيــورو  مــقــابــل  انــخــفــض  فيما  دوالر، 

0.25 % إلى 0.9039 إسترليني.

املصرية في  السندات  السعودية سلبًا على 
ــواق الــدولــيــة، وهـــو مــا قــد يــدفــع مصر  ــ األسـ
إلـــى تــأجــيــل طـــرح ســنــداتــهــا مـــرة أخــــري، أو 
يــقــلــل مـــن فــــرص حــصــولــهــا عــلــى الـــقـــروض 
على  الحصول  بشروط  والــوفــاء  الخارجية، 

قرض صندوق النقد الدولي.
ــــري، أحـــمـــد  ــــصــ ــي املــ ــ ــالـ ــ وأوضـــــــــح املـــحـــلـــل املـ

إبراهيم، أن املستثمرين في األسواق الدولية 
ال يــتــخــذون قــراراتــهــم بــنــاء عــلــى مــن يطرح 
أوال، وإنما بتقييم السندات بناء على العائد 
املتوقع ونسب املخاطرة وجــدارة الدولة في 
الــســداد«. وقــال لـــ »العربي الــجــديــد«: »هناك 
مــن سيفضل الــســنــدات الــســعــوديــة حتى لو 
كـــان الــعــائــد )الـــفـــائـــدة( عــلــيــهــا أقــــل، فـــي ظل 
وال  املــصــريــة،  بالسندات  املحيطة  املــخــاطــرة 
ســيــمــا أن الــتــقــاريــر الــتــي تــنــاولــتــهــا مــؤخــرًا 
ــيــــة غــربــيــة  مـــؤســـســـات اقـــتـــصـــاديـــة وإعــــامــ
منها »ذا إيكونوميست« و»بلومبرغ« حول 
الوضع االقتصادي ملصر أثارت قلقًا متزايدًا 
الــوفــاء بالتزاماتها  قـــدرة مــصــر عــلــى  حـــول 

وإدارة امللف االقتصادي«.
لــكــن أســـتـــاذ االقــتــصــاد والــتــمــويــل بجامعة 

الــقــاهــرة، هشام إبــراهــيــم، قــال: » كــل بضاعة 
ــى أن مـــصـــر تــطــرح  ــ ــًا إلــ ــتــ ــٍر«، الفــ ــتــ ــشــ ــا مــ ــهـ لـ
ســنــداتــهــا بــعــائــد ضــخــم جـــدا يــصــل إلـــى %6 

لجذب املستثمرين الدوليني.
وأشــار في تصريح لـ »العربي الجديد« إلى 
أن إقبال السعودية على طرح سندات دولية، 
يــخــضــع فـــي املـــقـــام األول لــلــمــصــالــح ولــيــس 
بيدور  واحــد  »كــل  قائا:  التفاقيات مسبقة، 

على مصالحه«.
واستبعد إبراهيم أن تلجأ مصر إلى تأجيل 
ــة، على  ــيـ ــنـــدات فـــي األســـــــواق الـــدولـ ــرح سـ طــ
الــخــاص ببرنامج  الــســعــودي  الــقــرار  خلفية 
ــقــــرر طـــرحـــه الــشــهــر  ــة، املــ ــيــ ســـنـــداتـــهـــا الــــدولــ
الــــجــــاري، قـــائـــا إنــــه ال يـــوجـــد تـــعـــارض بني 

الجانبني.

واشنطن ـ العربي الجديد

اتفقت »سامسونغ إلكترونكس« مع لجنة سامة املنتجات 
االستهاكية األميركية على توسيع نطاق استدعاء جوال 
»غاالكسي نوت 7«، ليصل إجمالي األجهزة املسحوبة من 

الواليات املتحدة إلى 1.9 مليون جهاز.
وقــالــت الــشــركــة، فــي بــيــان أمـــس الــخــمــيــس، إن أي شخص 
يمتلك جـــوال »نـــوت 7 إس« سيتمكن مــن اســتــبــدالــه بأحد 
هــواتــف »ســامــســونــغ« الــذكــيــة األخــــرى أو يمكنه اســتــرداد 

قيمته املالية، وفقًا للخطة التي تم إقرارها مع اللجنة.
ومن املقرر أن يحصل العماء الذين سيستبدلون أجهزتهم 
بــأحــد هـــواتـــف »ســامــســونــغ« عــلــى 100 دوالر، بــيــنــمــا من 

يختار عامة تجارية أخرى سيحصل على 25 دوالرًا.
ضت »سامسونغ« توقعاتها لأرباح التشغيلية خال 

ّ
وخف

الربع الثالث إلى 2.3 مليار دوالر، بعدما قررت وقف إنتاج 
»نوت 7« بشكل نهائي.

استدعاء طوعي  إلــى  قد دعــت  األميركية  السلطات  وكانت 

ــاز »نــــــوت 7 إس«، لـــكـــن لــجــنــة ســامــة  ــهـ لــنــحــو مـــلـــيـــون جـ
املنتجات االستهاكية األميركية دخلت كطرف أساسي في 
املحادثات مع الشركة بخصوص عملية االستدعاء بداًل من 

مقاضاتها بشكل مباشر.
وقالت سامسونغ، أول من أمس، إنها سترسل علبًا مضادة 
لاحتراق وقفازات واقية لعمائها الذين سيعيدون هواتف 
موجة  أثــار  مــا  انفجارها،  يحتمل  التي  نـــوت-7،  غاالكسي 
ســخــريــة عــبــر مــواقــع الــتــواصــل االجــتــمــاعــي حـــول الــتــطــور 

الجديد في فضيحة سحب الهواتف.
وأوقفت الشركة إنتاج هاتفها غاالكسي نوت-7 نهائيا بعد 
أقــل مــن شهرين على طرحه بــاألســواق، فــي أعــقــاب تقارير 
ــراق بـــطـــاريـــات بــعــض الـــهـــواتـــف. وجـــــاءت تــقــاريــر  ــتـ عـــن احـ
عــن انــبــعــاث دخــــان مــن بــعــض الــبــطــاريــات الــبــديــلــة ليمثل 
املالية  واآلفــــاق  الــتــجــاريــة  لعامة سامسونغ  أخـــرى  لطمة 
منتجات  فــي  تتعامل  شــركــة  وكتبت  للشركة.  املستقبلية 
لشركة  »علب  تويتر  على  لسامسونغ  املنافسة  آبــل  شركة 

سامسونغ مضادة لاحتراق؟ هل تم اختبارها؟«.

مساعدات 
سعودية

فاتورة انفصال بريطانيا 
تقترب من 22 مليار دوالر

)Getty( البنك المركزي لم يفصح بعد عن الوديعة السعودية

إجمالي األجهزة المسحوبة من الواليات المتحدة إلى 1.9 مليون )إد جونز/فرانس برس(

)Getty( يحصل العمالء عند تبديل أجهزتهم بأحد هواتف »سامسونغ« على 100 دوالر

أوقفت الشركة إنتاج هاتفها غاالكسي نوت-7 نهائيا )أنتوني واالس/فرانس برس( )Getty/(عقارات في نيويورك )درو أنجريرGetty( خسائر من جراء االنفصال عن االتحاد األوروبي

)Getty/ارتفعت البطالة إلى 12.2% )فرانكو تشيرني

ارتفاع احتياطي 
مصر من النقد األجنبي 

إلى 19.582 مليار دوالر

الحكومة املصرية، قد استقرت على  وكانت 
بقيمة ثاثة مليارات  طــرح سندات مصرية 
دوالر على شريحتني متساويتني خال شهر 
للمساهمة  الــجــاري،  األول  أكــتــوبــر/تــشــريــن 
ملياري  وطـــرح  التمويلية،  الفجوة  ســد  فــي 

دوالر أخريني قبل نهاية العام الحالي.
ــنـــدات املــصــريــة  وكـــــان مـــن املـــقـــرر طــــرح الـــسـ
بـــدايـــة ســبــتــمــبــر/أيــلــول املـــاضـــي، إال أنـــه تم 
بــظــروف األســواق  تأجيلها ألســبــاب تتعلق 
ــنــــدات مــــن دول أخـــــرى،  الــــدولــــيــــة وطــــــرح ســ
محللون  وقــال  مصريني.  مسؤولني  بحسب 
اقــــتــــصــــاديــــون لــــــ »الــــعــــربــــي الـــــجـــــديـــــد«، إن 
السندات  سيفضلون  الدوليني  املستثمرين 
الــســعــوديــة حــتــى لــو كـــان الــعــائــد )الــفــائــدة( 
عليها أقل، وتوقعوا أن يؤثر طرح السندات 

مصر تكشف عن تسلم وديعة 
بملياري دوالر من الرياض

طهران ـ العربي الجديد

وصل عدد العاطلني عن العمل في إيران 
إلى  الجاري  العام  الثاني من  الربع  في 
3.150 مــايــني شــخــص، بــزيــادة تقترب 
مــن 1.4 %، مــقــارنــة بــالــفــتــرة ذاتــهــا من 
املــاضــي، بحسب دراســــة نشرها  الــعــام 

املعهد اإليراني لإلحصاء أمس.
وقالت الدراسة إنه خال الفترة املمتدة 
ــــارس/آذار وحــتــى 20 يونيو/ مــن 20 مـ

ــــران، بــلــغــت نــســبــة الـــعـــاطـــلـــني عــن  ــزيـ ــ حـ
العمل نحو 12.2 % من السكان القادرين 
 25.7 والبالغ عددهم نحو  العمل،  على 
الـــعـــام   %10.8 مـــقـــابـــل  نـــســـمـــة،  مـــلـــيـــون 
املـــاضـــي. وبــلــغــت نــســبــة الــعــاطــلــني عن 
العمل من بني الشبان )15 إلى 24 عاما( 
27.8%. لكن هذه النسبة ال تعكس الرقم 
بحسب  الـــبـــاد،  فــي  للبطالة  الحقيقي 
العديد من املحللني، ذلك أن أي شخص 

عمل ملدة ساعة واحدة على األقل خال 
ــبـــوع، الــــذي أجــريــت فــيــه الـــدراســـة،  األسـ
الــعــمــل. وبحسب  اعتبر غير عــاطــل عــن 
إعامية،  وتقارير  االقتصاديني  بعض 
فـــــإن الــــعــــدد الــحــقــيــقــي لــلــعــاطــلــني عــن 
العمل فــي إيـــران يزيد عــن ستة مايني 
شــخــص. وإذا كــانــت حــكــومــة الــرئــيــس 
املعتدل، حسن روحــانــي، لم تتمكن من 
نجحت  أنها  إال  البطالة،  معدل  خفض 
فــي املــقــابــل فــي خــفــض مــعــدل التضخم 
فــي  ــان  ــ كـ بـــعـــدمـــا  مـــســـتـــوى %8.3،  ــــى  إلـ
2012 يزيد عن 40%. وقال محمد رضا 
نعمت زاده، وزير الصناعة اإليراني، في 
تصريحات سابقة، إن القطاع الصناعي 
واملنجمي، الذي شهد ارتفاعا تدريجيا 
 ،2012 مــنــذ  يــتــراجــع  و2011   2000 بــني 
مضيفا أن نقص االستثمارات أدى إلى 
»كارثة في القطاع الصناعي«، وبالتالي 

فرص العمل.

واشنطن ـ العربي الجديد

ــصــت الــفــجــوة فـــي امـــتـــاك املــنــازل 
ّ
تــقــل

األصليني  واملــواطــنــني  املهاجرين  بــني 
للواليات املتحدة، في تطور قد يسهم 
باالقتصاد  املهاجرين  دور  تعزيز  في 
أجراها موقع  لدراسة  وفقًا  األميركي، 
اإللكترونية  البوبات  أشهر  »تروليا«، 

لتجارة العقارات.
املهاجرين  إن نصف  الــدراســة  وقــالــت 
املتحدة  الــواليــات  فــي  مــنــازل  امتلكوا 
خــــال الـــعـــام املـــاضـــي، مــقــابــل امــتــاك 
الـــســـكـــان املــــولــــوديــــن داخــــل  66% مــــن 
الواليات املتحدة، وهي أقل فجوة بني 

الجانبني خال العقدين املاضيني.
وبـــلـــغ الـــتـــفـــاوت بـــني امـــتـــاك الــطــرفــني 
عــنــدمــا   ،2001 ــام  ــ عـ ذروتـــــــه  لـــلـــمـــنـــازل 

امــتــلــك 70.3% مــن الــســكــان األصــلــيــني 
منازل، مقابل 49.6 % من املهاجرين.

ويــرجــع الــســبــب الــرئــيــســي فــي ارتــفــاع 
في  للمنازل  املهاجرين  امتاك  وتيرة 
الــواليــات املتحدة إلــى زيـــادة متوسط 
فترة عملهم، ومنحهم مزيدًا من الوقت 
لبناء تاريخهم الوظيفي، مما زاد من 

رصيدهم االئتماني.
فــي  مـــهـــمـــًا  دورًا  ــــرون  ــاجـ ــ ــهـ ــ املـ ــب  ــعــ ولــ
دعا  بعدما  مــؤخــرًا،  الرئاسية  الحملة 
املرشح الجمهوري، دونالد ترامب، إلى 
وترحيل  الهجرة  على  القيود  تشديد 

مايني املهاجرين غير الشرعيني.
واستقطبت الواليات املتحدة نحو 23 
مليون مهاجر، في الفترة املمتدة بني 
عامي 1990 و2013، وفق تقرير لأمم 

املتحدة حول الهجرة الدولية.

3.15 ماليين عاطل 
في إيران

أميركا: زيادة إقبال 
المهاجرين على المنازل

مال وسياسة

أعلنت مصر أمس، عن حصولها على وديعة سعودية بملياري دوالر 
خالل سبتمبر/أيلول الماضي، ما أثار تساؤالت حول تأخر الحكومة في 
إدراجها ضمن  الرغم من  تلقي مساعدات كهذه على  اإلعالن عن 

احتياطي النقد األجنبي لدى البنك المركزي

الــمــصــري شريف  الـــــوزراء  ــيــس  رئ ــال  قـ
إن  الخميس،  ــس  أم لــرويــتــرز  إسماعيل 
مصر تسلمت وديعة بملياري دوالر من 
وكانت  سبتمبر/أيلول.  في  السعودية 
لم  ــالم نقلت عــن مــســؤول  إع وســائــل 
تسمه في البنك المركزي أول من أمس، 
دوالر  بملياري  وديعة  تسلمت  مصر  أن 
تفاصيل.  أي  ذكر  دون  المملكة،  من 
ولم يذكر رئيس الحكومة تفاصيل بشأن 
الفائدة المترتبة على مصر من الوديعة 
كبير  حد  إلــى  تعزز  أنها  غير  الجديدة، 

موقف احتياطي النقد األجنبي.

في حاجة الى مساعدة

االقتصاد في صور

»سامسونغ« تستدعي »غاالكسي 
نوت 7« في الواليات المتحدة
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حسن شاهين

الفلسطيني  األمـــن  قـــوات  قمعت  أيـــام،  قبل 
ــمــهــا أنــصــار الــجــبــهــة الشعبية 

ّ
 نــظ

ً
مــســيــرة

ــه، تـــنـــديـــًدا  ــلــ لــتــحــريــر فــلــســطــن فــــي رام الــ
بــمــشــاركــة رئـــيـــس الــســلــطــة الــفــلــســطــيــنــيــة، 
الرئيس  تشييع  بــمــراســم  عــبــاس،  محمود 
ــابــــق، شـــمـــعـــون بـــيـــريـــز.  ــلــــي الــــســ ــيــ اإلســــرائــ
وقبل يــوم على قمع سلطة أوسلو مسيرة 
الــشــعــبــيــة، صــّرحــت الــقــيــاديــة فــي الجبهة، 
التي تشارك في  القيادة  بــأن  خالدة جــرار، 

جنازة بيريز ال تمثل الشعب الفلسطيني.
وســـبـــق ذلـــــك كـــلـــه بــــأيــــام إصــــــــدار الــلــجــنــة 
املـــركـــزيـــة لــحــركــة فــتــح بــيــانــا دافـــعـــت فيه 
ــٍد مــن  ــوفــ ــن لـــقـــاء جـــمـــع عـــبـــاس بــ بـــشـــدة عــ
املـــنـــظـــمـــات الــــيــــهــــوديــــة الـــصـــهـــيـــونـــيـــة فــي 
الجبهة  بيان صــدر عن  رًدا على  املكسيك، 
الشعبية دان اللقاء. ووصلت مركزية حركة 
فتح في دفاعها عن رئيس الحركة إلى حدٍّ 
لـــقـــاءات قــيــاداتــهــا بفعاليات  وصــفــت فــيــه 
ــيــــل وخـــارجـــهـــا  ــرائــ ــل إســ ــ ــ صــهــيــونــيــة داخـ
 من أشكال النضال التي ال ُيعقل أن 

ً
شكال

البيان.  ينكرها أحــٌد على الحركة، بحسب 
واعتبرت »فتح« أن نشاط رئيس ما تسمى 
اإلســرائــيــلــي  املجتمع  مــع  الــتــواصــل  لجنة 
 

ٌ
املــدنــي، »دق الــتــحــريــر، محمد  فــي منظمة 
لجدار الــخــزان«، في استعارٍة أقــل ما يقال 
عنها إنها رخيصة ومبتذلة لعبارة األديب 
»رجــال  روايته  في  كنفاني  الشهيد غسان 
فــي الــشــمــس«، والــتــي كــانــت مــنــذ أطلقها، 
 ضد 

ً
نهاية ستينات القرن املاضي؛ صرخة

إبراهيم غرايبة

حققت الهند في عام 2016 نموًا اقتصاديا 
العاملي:  والنمو   6.9 )الــصــن   %7.6 قــدره 
 2022 الــــعــــام  فــــي  ــكـــون  تـ وســــــوف   )%3.5
الـــدولـــة األكـــثـــر ســكــانــا، وعـــلـــى الـــرغـــم من 
ــارق االقــــتــــصــــادي الــكــبــيــر بــــن الــهــنــد  ــفــ الــ
)الــنــاتــج املحلي  الــصــن  والــصــن لصالح 
تريليونات دوالر   10 يزيد على  الصيني 
للهند(،  دوالر  تريليوني  حــوالــي   مقابل 
فإن الهند تبدو منافسا قائما ومستقبليا 
للصن، وتشغل الدراسات والتقارير على 

نحو دائم باملقارنة بينهما.
يــعــتــمــد االقــتــصــاد الــهــنــدي عــلــى تكثيف 
ــدد مــمــكــن  ــ ــر عـ ــبـ ــل تــشــغــيــل أكـ ــ الـــعـــمـــل ألجـ
لتوفير  الــزراعــيــة  والتنمية  الــشــبــاب،  مــن 
الـــغـــذاء، وقـــد تــحــولــت الــهــنــد إلـــى مــصــّدر 
عــاملــي لــلــغــذاء، وتــكــنــولــوجــيــا املــعــلــومــات 
واملـــهـــن املــطــلــوبــة فـــي االقــتــصــاد الــعــاملــي، 
وصــنــاعــة قــطــع الــغــيــار، وتــوظــف انتشار 
الـــلـــغـــة االنـــجـــلـــيـــزيـــة فــــي مـــشـــاركـــٍة مــهــمــٍة 
فـــي االقـــتـــصـــاد الـــعـــاملـــي مـــن خــــالل شبكة 
اإلنترنت، أو الستقطاب الشركات العاملية 

للعمل واالستثمار في الهند. 
ــــن نــمــوهــا  ــم مـ ــ ــرغـ ــ ــنــــد، عـــلـــى الـ ــهــ ــن الــ ــكــ ولــ
السياسية  أهــمــيــتــه  وتـــزايـــد  االقــتــصــادي 
 تعوق 

ً
تواجه تحدياٍت خطيرة والعاملية، 

قـــدرتـــهـــا عـــلـــى االزدهــــــــــار، فـــمـــا زال الــفــقــر 
يطحن أكــثــر مــن نصف الــســكــان، ومــا زال 
أكـــثـــر مـــن 250 مــلــيــون هـــنـــدي مــحــرومــن 
مــن الــكــهــربــاء، ويــنــخــفــض مــعــدل األعــمــار 
فيها  واملـــرض(  الصحية  الرعاية  )مــؤشــر 
الطبقية  زالــت  ومــا  العاملي،  املتوسط  عــن 
وعـــــدم املــــســــاواة واإلقــــطــــاع تــشــكــل حــالــة 
انــقــســام اجــتــمــاعــي اقـــتـــصـــادي، ومــصــدرًا 
ــة فــي  ــيــ ــلــ ــداخــ ــات واألزمـــــــــــــات الــ ــراعــ ــلــــصــ لــ
املزارعن ال يملكون  الهند، فمازال معظم 
األراضــي التي يعملون فيها؛ ما يجعلهم 
فــــي حــــالــــٍة مــــن الـــهـــشـــاشـــة وعــــــدم األمـــــان 
الــدولــة في  وضعف اإلنتاجية، ومــا زالــت 

الهند تملك حصصا كبرى في البنوك.

ميشيل كيلو

روسيا وحسب،  السوري  البديل  ر 
ّ
يتعث لم 

بــل تعثر أميركيا أيــضــا. وعــلــى الــرغــم مما 
كانت أميركا قد تعهدت به من جعل حقوق 
اإلنسان أحد البنود التي ستلزم سياستها 
الخارجية بها، فإنها اتخذت، منذ البداية، 
ــثــــورة، عــلــى الــرغــم  مــوقــفــا مــتــوّجــســا مـــن الــ
ــٍة ديــمــقــراطــيــٍة،  مــن أنــهــا الــتــزمــت بــبــنــاء دولــ
ملـــجـــتـــمـــٍع ذي ســــويــــٍة ديـــنـــامـــيـــٍة وثـــقـــافـــيـــٍة 
حديثة، ألن قيام دولٍة كهذه يهّدد إسرائيل 
ــــي ســـوريـــة، وتــفــتــقــر إلــى  الــتــي تــحــتــل أراضـ
قـــــدراٍت مــمــاثــلــٍة لـــقـــدرات الــشــعــب الـــســـوري، 
وستواجه مصاعب جدية، بمجّرد أن يفعل 
التي  ديناميته  العتيد  الديمقراطي  النظام 
ــابــــت عــــدوى  ــإن أصــ ــ عــطــلــهــا االســــتــــبــــداد، فـ
الخطر  صــار  الــعــربــي،  العالم  الديمقراطية 
على إسرائيل وجــوديــا، ووقــعــت فــي ورطــٍة 
العرب،  ستلزمها بتغيير حساباتها تجاه 
وهي  تجاهها،  الــعــالــم  حــســابــات  وستغّير 
ــا مـــن مــشــكــالتــهــا  ــم تــتــخــلــص إطـــالقـ الـــتـــي لـ
 نـــال 

ْ
ــع الــفــلــســطــيــنــيــن، فــــــإن ــة مــ الــــوجــــوديــ

الحّرة  دولتهم  وأقــامــوا  استقاللهم،  هــؤالء 
والــســيــدة، فــي حــاضــنــٍة عــربــيــٍة ديمقراطية 
وحــديــثــة، تــعــّرضــت لــتــحــديــاٍت ستجهض 
ــانـــي،  ــطـ ــيـ ــتـ ــعــــي/ االسـ ــتــــوســ مــــشــــروعــــهــــا الــ
ولن  االنــدمــاج،  الهش  مجتمعها  وتضعف 
يــبــقــى لــهــا مـــن خــيــار غــيــر الــعــيــش، بــداللــة 
الظرف العربي الجديد، واإلقــالع عن فرض 
إرادتــــهــــا عــلــى جـــيـــرانـــهـــا، وإرغـــامـــهـــم على 
العيش تحت سطوة قوتها التي سجنتهم، 
مذ تأّسس كيانها في قلب منطقتهم، داخل 
زه تـــأخـــرهـــم، وتــخــلــف 

ّ
ــز ــ ــأزق تـــاريـــخـــي، عــ ــ مـ

التي  والــســيــاســيــة  األيــديــولــوجــيــة  نظمهم 
ســتــحــّررهــم ثـــورة الــحــريــة مــنــهــا، وستقلب 
صفحتها، وتفتح صفحة جديدة يبدأ معها 

تاريخ عربي/ إنساني جديد. 
فـــي حــســابــاتــهــا الــواقــعــيــة، بــنــت واشــنــطــن 
مــواقــفــهــا عــلــى املــــفــــردات الـــتـــي اعــتــمــدتــهــا 
ــــي رؤيــــــــة الـــحـــدث  ــلـــخـــص فـ ــكــــو، وتـــتـ مــــوســ
الـــســـوري، عــلــى ضـــوء املــصــالــح الــخــارجــيــة 
واالمتناع  الدولية،  والتوازنات  والعالقات 
عن تحديد موقفها منه، انطالقا من مطالبه 
وأهـــدافـــه الـــســـوريـــة، وإن كــانــت تــشــبــه، في 
شكلها ومضمونها، ما هو قائم من أوضاع 
ومعتمد مــن قــيــم فــي بــلــدان الـــغـــرب. يفسر 
لغة  الــدولــتــن  بــن سياستي  التشابه  هـــذا 
تجاه  أوبــامــا  إدارة  اعتمدتها  التي  النفاق 
الـــثـــورة، إليـــهـــام الــســوريــن بــأنــهــا ملتزمة 
باحترام حقوق اإلنسان معيارًا لسياستها 
ــازمـــة عــلــى الــتــقــيــد بــهــا في  الــخــارجــيــة، وعـ
الحال السورية أيضا، بينما رّكزت خططها 
الحقيقية على إيجاد بيئٍة، تسمح بتفكيك 
سورية وإعــادة تركيبها، في سياق تفكيك 
دول املنطقة األخــرى وإعــادة تركيبها الذي 
كانت كوندوليزا رايــس، وزيــرة خارجيتها 
ـــنـــتـــهـــا في 

ّ
ــا، ودش ــهـ ــــرت بـ

ّ
األســــبــــق، قــــد بــــش

ــا ســمــتــه  ـــق مــ
ّ
 أولــــــى تـــحـــق

ً
ــوة ــطــ الـــــعـــــراق، خــ

»الفوضى الخالقة«: الوسيلة التي ستحول 
دون بقاء األمور على حالها الراهنة، ودون 
إسالمي،  أو  ترفضه  ديمقراطي  نظام  قيام 
الوقت  ألن إسرائيل ترفضهما وتــؤيــد، في 
نفسه، إطالة أمد الفوضى، أقله إلى أن يكمل 
األسد تدمير آخر معقل ملقاومتها: مجتمع 

ودولة سورية.
التي تخاف على  على العكس من موسكو 
ــام الـــــســـــوري، اســـتـــخـــدمـــت واشــنــطــن  ــنـــظـ الـ
الحرب التي يشنها ضد شعب»ه«، لتحقق 
أهدافا استراتيجية لها وإلسرائيل، أهمها 
انتزاع السالح الكيماوي من النظام األسدي 

حسن طارق

عــنــدمــا أنـــهـــى رئـــيـــس الــحــكــومــة املــغــربــيــة 
املــكــلــف، عــبــد اإللــــه بــنــكــيــران، خــطــابــه في 
مــهــرجــان حـــزبـــه، الـــعـــدالـــة والــتــنــمــيــة، في 
ــلـــول 2016،  أيـ فـــي 25 ســبــتــمــبــر/  الــــربــــاط 
بــمــنــاســبــة افــتــتــاحــه الــحــمــلــة االنــتــخــابــيــة 
املـــتـــعـــلـــقـــة بــمــجــلــس الــــــنــــــواب، لــــم تــلــتــفــت  
ــم  الـــنـــشـــاط  ــجــ الـــصـــحـــافـــة كـــثـــيـــرًا إلــــــى حــ
الجماهيري،  وبعده  »إخــراجــه«  وهندسة 
وهــــو املـــهـــرجـــان الــــــذي  فـــرضـــت ســيــاقــات 
املــرحــلــة أن يــقــرأ كــذلــك اســتــعــراضــا للقوة، 
مدينة   فــي  سابقٍة  مسيرٍة  بعد  خصوصا 
الـــدارالـــبـــيـــضـــاء،  كـــانـــت قـــد نــظــمــت تحت 
شعار »مواجهة أخونة الدولة واملجتمع«، 
أزمــة خياٍل  التي جــّســدت  التظاهرة  وهــي 
فــــــادٍح، وضــعــفــا تــنــظــيــمــيــا كــاريــكــاتــوريــا، 
ــر مــن  ــيـ ــبـ ــلــــى قـــــــدر كـ وغــــــبــــــاًء ســـيـــاســـيـــا عــ
االحـــتـــرام. عــوضــا عــن ذلـــك، كـــان االهــتــمــام 
قد انصّب، بدرجٍة أكبر، على قياس ترّدد 
كلمة »التحكم« داخل نص الخطاب. وألول 
مرة، لم يكن  الحدث »جملة صغيرة« معدة 
بعناية ومبثوتة داخل املنت، أو استطرادًا 
عــفــويــا مـــن لــحــظــات االرتــــجــــال والـــخـــروج 
ــه  عـــن الــنــص الــتــي تــحــضــر كــثــيــرًا فـــي أدائـ
الخطابي، أو رسالة سياسية واضحة. لم 
قــالــه بنكيران. كــان غياب  الــحــدث مــا  يكن 
»كـــلـــمـــة« عـــن الـــخـــطـــاب. ولــــم تــكــن الــكــلــمــة 
سوى »التحّكم«. بن اجتهادات الصحافة 
وتـــأويـــالت املــتــتــبــعــن وانــطــبــاعــات الـــرأي 
الــعــام، كــانــت الكلمة الــغــائــبــة/ الــحــاضــرة، 
ــغــــمــــوض، قــد  الـــغـــارقـــة فــــي االلـــتـــبـــاس والــ
أضــحــت تحمل طــابــعــا شــبــه ســحــري. كــان 
كــثــيــرون قـــد ربـــطـــوا بـــن الـــصـــوم املــفــاجــئ 
إلــى ما  عــن الكلمة التي كانت قــد تحّولت 
يشبه توقيعا خاصا للخطاب البنكيراني 
واللهجة التحذيرية الصارمة الــواردة في 
بالغ )بيان( الديوان امللكي )13 سبتمبر/ 
بــتــصــريــحــات  الـــصـــلـــة  ذي   )2016 ــلــــول  أيــ
ــام لـــحـــزب  ــ ــعـ ــ نـــبـــيـــل بـــنـــعـــبـــدالـــلـــه األمـــــــن الـ
»الشيوعي«  الحليف  واالشتراكية  التقدم 
لــحــزب الـــعـــدالـــة والــتــنــمــيــة، حــــول )إطــــالق 
تـــصـــريـــحـــاٍت ال أســـــاس لــهــا مـــن الــصــحــة، 
واستعمال مفاهيم تسيء لسمعة الوطن، 
وتــمــّس بــحــرمــة ومــصــداقــيــة املــؤســســات(. 
أكثر من ذلك، سمحت لغة البالغ بالوقوف 
الخطاب  منطوق  مــع  واضـــٍح  تقاطٍع  على 
 30( الــعــرش  عيد  ذكـــرى  بمناسبة  امللكي، 
ــيـــو/ تــــمــــوز(، وهـــــو يـــقـــف مـــعـــبـــرًا عــن  ــولـ يـ

الــخــنــوع واالســتــســالم ال تــبــريــًرا لـــه. وكــأن 
الشعب  بتشويه حاضر  يكتفوا  لــم  هــؤالء 
)هــم(  قيادتهم  تــنــازلــت  حــن  الفلسطيني، 
التاريخية، باسم الشعب الفلسطيني، عن 
تمتلكها،  ال  الــتــي  فــلــســطــن  أرض  مــعــظــم 
 عــلــى 

ً
وقـــدمـــتـــهـــا ملــــن ال يـــســـتـــحـــق، عــــــــالوة

االحــتــالل وممارسة  مــع  األمــنــي  تنسيقهم 
عالقات  وبناء  املمنهج،  واإلفــســاد  الفساد 
التطبيع مــع الــعــدو وتــرويــجــه عــربــًيــا؛ لم 
زمن  يمّرغوا  أن  يريدون  بل  بذلك،  يكتفوا 
ــة الــفــلــســطــيــنــيــة ورمـــــوزه  ــاومـ ــقـ صـــعـــود املـ

وأدبياته بوحول زمنهم الهابط.
وإن كــانــت هـــذه االســتــعــارة الــخــائــبــة أشــّد 
مــا لــفــت انــتــبــاه املعلقن فــي بــيــان »فــتــح«، 
إال أن الــنــقــطــة األخـــطـــر واألهـــــم كـــانـــت في 
ــبـــاشـــر، عــلــى  تـــأكـــيـــده، وإن بــشــكــل غـــيـــر مـ
املــشــروع الــســيــاســي الـــذي حملته الــقــيــادة 
الــفــلــســطــيــنــيــة مــنــذ عــهــد الــرئــيــس الــراحــل 
ــر عـــــرفـــــات الـــــــــذي يـــخـــتـــِصـــر حـــقـــوق  ــ ــاسـ ــ يـ
ــٍة عــلــى  ــ ــــدولـ الـــشـــعـــب الــفــلــســطــيــنــي فـــقـــط بـ
حــــدود 1967، حــيــث اعــتــبــر الــبــيــان أن حل 
الصراع، بناء على فهم قيادة فتح قــرارات 
دوراتـــه  فــي  الفلسطيني  الــوطــنــي  املجلس 
 ،1988 االستقالل،  ببيان  مــرورًا  املتعاقبة، 
يكون  القائمة،  الدولية  الشرعية  وقـــرارات 
»على أساس انسحاب إسرائيل من جميع 
األراضـــــي املــحــتــلــة عـــام 67 وإقـــامـــة الــدولــة 
القدس  وعاصمتها  املستقلة  الفلسطينية 
الــعــودة،  تــمــامــا حــق   

ً
الــشــرقــيــة«، متجاهلة

بعد أن أسقطته عملًيا قيادة فتح ومنظمة 
الخبيثة  الصيغة  تبنت  عندما  التحرير، 

الحامي، ومن غير املرّجح أن يصدر.  منذ 
ــــى مــنــظــمــة  انـــضـــمـــام الــجــبــهــة الــشــعــبــيــة إلـ
الــتــحــريــر، أواخــــر ستينات الــقــرن املــاضــي، 
نـــظـــرت إلــيــهــا بــاعــتــبــارهــا مــنــجــزًا وطــنــيــا 
التفريط به،  للشعب الفلسطيني، ال يجوز 
على قاعدة أن وجــود كيان سياسي يمثل 
رد بمعظمه من أرضه، وبات 

ُ
الشعب الذي ط

املحتلة  األرض  داخــل  يعيش حالة شــتــاٍت 
وخــارجــهــا؛ هــو أمـــر حــيــوي لــلــحــفــاظ على 
الفلسطيني،  لــلــشــعــب  الــســيــاســيــة  الــهــويــة 
املجتمعات  فــي  وذوبــانــهــا  ومنع ضياعها 
إليها. وبالتالي،  الفلسطينّيون  ُهّجر  التي 
 ملقاومة األمر الواقع 

ً
كانت املنظمة ضرورة

الـــــذي فــرضــتــه إســـرائـــيـــل، كــمــا ســعــت إلــى 

تــطــويــرهــا إطـــــارًا وحــــدويــــا، يــجــمــع جــهــود 
برنامج  إطـــار  فــي  الفلسطينية  املــنــظــمــات 

سياسي وكفاحي واحد.  
كــان هــذا التشخيص دائــمــا املــحــّدد لعالقة 
ولــم  الــتــحــريــر،  بمنظمة  الشعبية  الــجــبــهــة 
طـــوال نحو خمسن  مــراجــعــٍة  يخضع ألي 
عاما، وحافظت على وجودها في املنظمة، 
، حتى في أشد 

ٍّ
وإن بمستوى تمثيل متدن

محطات الخالف مع قيادتها املهيمنة.
املهيمنة  املنظمة  قــيــادة  تتنازل  حــن  لكن، 
ـــَســـت مـــن أجــل  سِّ

ُ
عـــن مــعــظــم األرض الــتــي أ

تـــحـــريـــرهـــا، وتــســيــر بـــاتـــجـــاه إســـقـــاط حق 
ــام الـــرســـمـــي  ــنــــظــ ــع الــ ــ الـــــعـــــودة بـــالـــتـــآمـــر مـ
للمنظمة  الــفــهــم  هــــذا  الزال  هـــل  ــربـــي،  ــعـ الـ
ودورهـــــا الــتــاريــخــي فــي مــحــلــه؟ هـــذا ليس 
سؤااًل موجها، يقود إلى إجابٍة محّددة، بل 
هو دعوة إلى القيام بمراجعٍة للمبدأ الذي 
استندت إليه الجبهة في دخولها املنظمة، 
هــل اليـــزال صالحا أم تــجــاوزه الــواقــع؟ هل 
الفلسطيني  الشعب  تمثل  املنظمة  مازالت 
فــي كــل أمــاكــن وجـــوده، وتعمل على صون 
ــو الــــهــــدف الــوحــيــد  ــ هـــويـــتـــه الـــوطـــنـــيـــة، وهـ
املهيمنة  الــقــيــادة  أسقطت  أن  بعد  الــبــاقــي، 
ــل مـــن هــذه 

ّ
هــــدف الــتــحــريــر، أم أنــهــا تــتــحــل

املهمة، كما تشير شواهد كثيرة؟  
النوع  هــذا  مــن   

ٌ
إن خلصت مراجعة وحتى 

ــا، وأن  ــالـــحـ ــذا الـــفـــهـــم اليـــــــزال صـ ــ ــى أن هـ ــ إلـ
لم  فداحتها  على  املنظمة  قيادة  انحرافات 
التحرير والحفاظ  تلغ أهمية بقاء منظمة 
ل في 

ّ
الذي يبّرر الوجود والتمث عليها؛ ما 

هيئاتها التنفيذية؟ كيف يمكن أن تعارض 

ــا 
ً
نـــظـــام حـــكـــٍم وتــعــتــبــره مــســتــبــًدا ومــفــرط

ــوقـــت نــفــســه،  بــالــحــقــوق الـــوطـــنـــيـــة، وفــــي الـ
ا مــن تركيبته، حــتــى وإن كنت  تــكــون جــــزًء
ا؟ إن كانت منظمة التحرير بمثابة 

ً
معارض

فلجنتها  للفلسطينين،  معنويٍة«  »دولـــٍة 
لهذه  التنفيذية  السلطة  بمثابة  التنفيذية 
ــلـــســـان املــــركــــزي والـــوطـــنـــي  الـــــدولـــــة، واملـــجـ
يمثالن السلطة التشريعية، وهما في جيب 
تشريعية  سلطة  كــأي  الحاكمة،  املجموعة 

في ظل نظام مستبد. 
إن ظـــلـــت الــجــبــهــة الــشــعــبــيــة مــــصــــّرة عــلــى 
التحرير،  لــدور منظمة  القديم  تشخيصها 
تتخذ  أن  األقـــل  على  الــيــوم  منها  فاملنتظر 
ــــذي اتــخــذتــه قــبــل نــحــو عــشــريــن  املـــوقـــف الـ
عــامــا، بعد مضي قــيــادة املنظمة فــي خيار 
الــتــســويــة الــتــفــريــطــي، حـــن انــســحــبــت من 
تــســحــب  أن  دون  مـــــن  املــــنــــظــــمــــة،  هــــيــــئــــات 
اعترافها بشرعية تمثيلها أو تخرج منها. 
ــّراء ذلـــك الـــقـــرار،  ــ وتــحــمــلــت ثــمــنــا بــاهــظــا جـ
تجميد  إلــى  املهيمنة  القيادة  عمدت  حيث 
املنظمة،  لدى  املالية  »الجبهة«  مستحقات 
في وقت توقف فيه الدعم املالي الذي كانت 
تتلقاه مــن دول عـــدة بــعــد انــهــيــار االتــحــاد 
الــواحــد،  القطب  نظام  وبـــروز  السوفييتي، 
ما أدخلها في أزمة مالية طاحنة. وهو أمر 
ســيــتــكــّرر إن اتــخــذت الــخــيــار نفسه الــيــوم، 
وهــــو ربــمــا الــســبــب الــحــقــيــقــي الــــذي يمنع 
الــذهــاب نحو  مــن  الشعبية  الجبهة  قــيــادة 
هذه الخطوة، بعيدًا عن كل ما يعلن ويرّدد 

من شعارات.
)كاتب فلسطيني(

اقتصاديون  ومــفــكــرون  باحثون  ويشّكك 
مثل أمارتيا سن )كتاب املجد غير املؤكد: 
الــهــنــد وتــنــاقــضــاتــهــا( وديــــريــــك )فـــوريـــن 
أن  الهندية  للحكومة  يمكن  كيف  أفــيــرز: 
ــام  ــ تــجــعــل شــبــه الـــقـــارة تــنــمــو؟( فـــي األرقـ
الــهــنــديــة، أو فــي مؤشراتها  والــحــســابــات 
ودالالتها الحقيقية. يقول سن إن الرواية 
ــة لـــلـــتـــقـــدم االقــــتــــصــــادي تــحــتــاج  ــنـــديـ الـــهـ
ــار مــن غير  مــراجــعــة، فما مــن تــقــّدم وازدهــ
اســـتـــثـــمـــار كــبــيــر فــــي الــتــعــلــيــم والــصــحــة 
والخدمات  واملرافق  والعيادات  واملــدارس 
العامة األساسية. وبغير ذلك، فإن أغلبية 
الــهــنــود يــعــيــشــون مــحــرومــن عــلــى نــحــٍو 
ــدول الــتــي تــحــتــرم نفسها،  ــ ال ُيــــرى فـــي الـ
وتحاول أن تتقّدم في العالم. وبالنظر إلى 
ومقارنتها  اإلنسانية،  التنمية  مــؤشــرات 
ــة لــلــهــنــد،  ــهـ ــابـ ــــدول املــــــجــــــاورة، واملـــشـ ــالـ ــ بـ
 
ً
 مــتــأخــرة

ً
يــالحــظ ســن أنــهــا تــحــتــل مــكــانــة

الفقر وســـوء التغذية وعــدم  فــي مــواجــهــة 
الــقــراءة والكتابة، وال يغّير من ذلــك، كما 
يقول سن، أن تكون الهند أمة املهندسن 
الشركات  في  الكبار  واملديرين  الالمعن، 
ــة الـــعـــبـــاقـــرة، كـــمـــا تــقــول  ــ الـــعـــاملـــيـــة، أو أمـ
ــل هـــنـــدي،  ــ الـــكـــاتـــبـــة الــبــريــطــانــيــة مــــن أصـ
العباقرة:  مــن  أمــة  )كــتــاب  أنجيال سايني 
كــيــف تــفــرض الــعــلــوم الــهــنــديــة هيمنتها 

على العالم؟( 
املــشــكــلــة، بـــرأي ســن وديـــريـــك، فــي تغييب 
ــم أغـــلـــب الـــنـــاس، ويــشــّكــلــون  ــقـــراء، وهــ ــفـ الـ
أغــلــبــيــة الــنــاخــبــن عـــن الــســيــاســة الــعــامــة 
العام حولها، أي أن األغلبية ال  والنقاش 
ُيسمع صوتها، وغير قــادرة على التأثير 
العام.  واإلنفاق  والتخطيط  السياسة  في 
الــوقــت نفسه، مــا يمكن تحقيقه من  وفــي 
تقّدم يعتمد اعتماًدا كبيًرا على القضايا 
املمكن تحريكها، نتيجة املشاركة العامة، 
وهذا ما يجعل كتاب »املجد غير املؤكد« 
 إلـــــــى الـــخـــطـــاب 

ً
ــرة ــ ــاشـ ــ ــبـ ــ يــــوجــــه الــــنــــقــــد مـ

اإلعالمي االحتفالي في معالجة األحداث 
واألفـــكـــار والــتــعــامــل مــعــهــا؛ فــقــد انتشرت 
وســـــائـــــل اإلعــــــــــالم والــــفــــضــــائــــيــــات الـــتـــي 

مقابل اإلبقاء عليه، ووقف البرنامج النووي 
اإليــرانــي مقابل إدراج املــاللــي فــي سياقات 
فيها  للحدود،  عابرة  استراتيجية جديدة، 
أن  بما  لنظامهم.  وجــديــدة  إنقاذية   

ٌ
وظيفة

، من 
ً
بــلــوغ هــذيــن الــهــدفــن كـــان مــســتــحــيــال

ــرٍب ضـــاريـــة وطـــويـــلـــة، فــقــد جعلت  ــ دون حـ
ــا،  ــّر الـــبـــلـــديـــن إلـــيـــهـــا، وإطــــالــــة أمـــدهـ ــ مــــن جـ
هدفن متالزمن، حرصت على تحقيقهما 
بواسطة تدخالت يومية، حافظت على قدٍر 
مــن الـــتـــوازن بــن الــنــظــام واملــعــارضــة، حــال 
دون انتصار أو هزيمة أي منهما، ومن دون 
وقفها، وفي الوقت نفسه، خروج أي متدخل 
أجنبي منها، بما أنها أزمة يتوقف النجاح 
فـــي إدارتـــهـــا عــلــى الــتــحــّكــم بــقــواهــا، وعــلــى 

حسن إدارتها. 
ثّمة معيار آخر حكم املوقف االستراتيجي 
الحرب  هو  السورية،  املسألة  من  األميركي 
ضد اإلرهاب الذي زاد من انعدام ثقة أميركا 
عن  وامتناعها  نجاحها،  وفـــرص  بــالــثــورة 
إســقــاط الــنــظــام قــبــل تــوفــر شــرطــن، التقت 
إيجاد  هــمــا:  فيهما،  موسكو  مــع  واشنطن 
بــديــل مــســتــقــر لـــه، حــالــت ســيــاســاتــهــا دون 
واإلرهــابــيــة  املتطرفة  الــقــوى  ومنع  تشكله، 
من احتالل موقع حاسم في أي وضع راهن 
أو بديل. التقت سياستا واشنطن وموسكو 
 
ً
عــلــى هــذيــن الــهــدفــن الــلــذيــن شــكــال أرضــيــة
 بينهما، اتسعت، بمرور الوقت، إلى 

ً
مشتركة

 في فترتن زمنيتن 
ْ
أن قّربت موقفيهما، وإن

متفاوتتن، األمــر الــذي يفسر أحــد جوانب 
عـــدم اعـــتـــراض الــبــيــت األبــيــض عــلــى الــغــزو 
ــــراض الــنــســبــي  ــتـ ــ الــــروســــي لـــســـوريـــة، واالعـ
على التصنيف املعتمد روسيا للتنظيمات 
اإلرهابية الذي استهدف ما تسميها أميركا 
»القوى املعتدلة« بالدرجة األولى، تلك التي 
لــتــوازن  تعتبر واشــنــطــن وجــودهــا ضامنا 
الــقــوى بــن الــنــظــام والـــثـــورة، وبينها وبن 
الــطــرف الــروســي، وتــضــع كــســره تحت بند 
إلى  أن يفضي اختالله  املحظورات، خشية 
انــفــراط عقد الجيش الحر، وانــفــراد النظام 
به 

ّ
يرت ومــا  العسكرية،  بالساحة  واإلرهـــاب 

أميركا من ضغوٍط قد تستغلها  ذلــك على 
مــوســكــو إلرغـــامـــهـــا عــلــى تــغــيــيــر مــوقــفــهــا، 
نحو اتــجــاٍه تحّدد هي خــيــاراتــه.  بالوضع 
الذي وسم حال املعارضة، اقتربت واشنطن 
تدريجيا من موقف موسكو حيال النظام، 
وخشيت أكثر من الروس، ما اعتبرته فراغا 
ستملؤه تنظيماٌت إرهابية، ستجر الغرب 
إلى معركٍة كبرى، وستتمّكن من توسيعها 
داخــل ســوريــة، وإنما  تدريجيا، ليس فقط 
ــزه أيـــضـــا. بـــذلـــك، صـــارت  ــراكـ فـــي بــلــدانــه ومـ
املعارضة، بجمودها وعجزها عن التفاعل 
بإيجابية مع البيئة العسكرية والسياسية، 
وبـــخـــالفـــاتـــهـــا، جـــــزءًا مـــن مــعــضــلــٍة دولـــيـــٍة، 
ــه،  ــاتــ ــراعــ ــــوري وصــ ــسـ ــ تــتــخــطــى الــــوضــــع الـ
بسياسة  القبول  رفضها   

ً
بــلــة طينها  وزاد 

اســتــغــرابــه مــن قــيــام بعضهم بــمــمــارســاٍت 
تـــتـــنـــافـــى مــــع مــــبــــادئ الـــعـــمـــل الــســيــاســي 
وأخالقياته، ويطلق تصريحاٍت ومفاهيم 
ـــن، وتــــمــــّس حــرمــة  ـــوطــ تــــســــيء لــســمــعــة الــ
املـــؤســـســـات ومــصــداقــيــتــهــا، فـــي مــحــاولــٍة 
وهو  الناخبن.  وتعاطف  أصـــوات  لكسب 
الــتــقــاطــع )الـــتـــنـــاّص( الــــذي ســمــح بــإعــادة 
ــارة  ــبـ ــا عـ ــهـ ــيـ ــة املــــوجــــهــــة إلـ ــهـ تــفــســيــر الـــجـ
الــوطــن«،  »الــتــصــريــحــات املــســيــئــة لسمعة 
الواردة في الخطاب، بل وربط مضمونها 
ــانـــت، إذن،   بــمــفــهــوم الــتــحــّكــم. كـ

ً
مـــبـــاشـــرة

كلمة »التحّكم« قد أصبحت كلمة رجيمة، 
ــــوع تــحــفــظ رســـمـــي شـــبـــه مــعــلــن،  ــــوضـ ومـ
لكنها، في الوقت نفسه، كانت قد تحّولت 
إلى ما يشبه رمزًا سريا، في لغة التواصل 
قد يحضر  رمــزًا  والجمهور،  بنكيران  بن 
بــالــغــيــاب، أو بـــاإلحـــالـــة، أو بــاالســتــعــارة، 
أو بــمــجــرد اســتــحــضــار مــفــاهــيــم مــجــاورة 
 
ً
مــن شــبــكــة الــكــلــمــات الــتــي صــنــعــت تــواطــأ
تواصليا غير مسبوق بن منتج الخطاب 
ومــتــلــقــيــه. قــبــل ذلـــــك، كـــانـــت هــــذه الــكــلــمــة 
عــنــوان بسيط،  إلــى  قــد تحّولت  الغامضة 
ٍة مــعــيــنــٍة لــلــحــقــل  يـــخـــتـــزل خـــطـــاطـــة قــــــــراء
الـــســـيـــاســـي، بـــشـــكـــٍل ال يــبــتــعــد كـــثـــيـــرًا فــي 
الحركة  أنتجته  قــد  كــانــت  املــضــمــون، عما 
الوطنية، ثم اليسار، من مفاهيم، انطالقا 
ــوة الـــثـــالـــثـــة )بـــلـــغـــة مــحــمــد عــابــد  ــقــ ــن الــ مــ
ــواًل إلـــى جــيــوب مــقــاومــة  ــ الـــجـــابـــري(، وصـ
عبد  السابق  األول  الــوزيــر  )بلغة  التغيير 
الرحمن اليوسفي(، مرورا بالحزب السري 
اليازغي(.  القائد االتــحــادي  محمد  )بلغة 
النفوذ  التي يعكس سحرها  الكلمة  وهي 
األيــديــولــوجــي ألصــحــابــهــا، ذلــك أن إنتاج 
ظــل محصورًا  أن  بعد  الــســيــاســي،  املعجم 
أشكال  اليسارية، أصبح من  القيادات  في 
للحركات  والــســيــاســي  الثقافي  الــحــضــور 
ــه سيبقى  ــا يــعــنــي أنــ ــو مـ ــة، وهــ ــيـ اإلســـالمـ
دائما مسألة ذات عالقة برهانات الهيمنة 
خصوصا  الــســيــاســي،  والــتــفــّوق  الثقافية 
عندما تفرض اللغة نفسها خارج عائلتها 
الــســيــاســيــة األصــلــيــة، وتــصــبــح جــــزءًا من 

املشترك التواصلي.
قــال »عندما  مــن  ربــمــا هــو فيكتور هيغو 
ــورات انـــتـــبـــهـــوا لـــلـــمـــعـــاجـــم«. فــي  ــ ــثـ ــ تـــقـــع الـ
ــــرب، لــــم تـــقـــع ثــــــــورة، لــكــنــنــا البـــــد مــن  ــغـ ــ املـ
االنتصارات  أن  ذلــك  املعجم،  إلــى  االنتباه 
االنتخابات،  في  تكون  أن  قبل  السياسية 

تكون أواًل في اللغة. 
)كاتب مغربي(

للمبادرة العربية للسالم التي نادت بحل 
عــــــادل ومـــتـــفـــق عــلــيــه لــقــضــيــة الـــالجـــئـــن، 
على أســاس قــرار 191 عوضا عن املطالبة 

بتطبيق القرار األممي بشكل كامل.
كان بيان »فتح« معبرًا بصدق ووضوح عن 
وبرنامجها  الفلسطينية،  القيادة  طبيعة 
السياسي، سواء من حيث دفاعه عن عملية 
عنه  ضت 

ّ
تمخ ما  واعتبار  بل  ال  التسوية، 

للتطبيع مع  تــســويــقــه  أو  ا وطــنــًيــا، 
ً
إنـــجـــاز

االحتالل واملنظمات الداعمة له دولًيا. 
مـــن هـــنـــا، تـــأتـــي مـــشـــاركـــة مــحــمــود عــبــاس 
وقــــيــــادة »فــــتــــح« والـــســـلـــطـــة واملـــنـــظـــمـــة فــي 
ــاٍق طــبــيــعــي يــعــّبــر  ــيـ تــشــيــيــع بــيــريــز فـــي سـ
عـــن مــشــروعــهــا الــســيــاســي املــــعــــروف، وال 
مــا  ــــراب.  ــغـ ــ ــتـ ــ اسـ أو  ــٍة  ــ ــــشـ دهـ أي  يـــســـتـــدعـــي 
املعارضة،  اتخاذ  عــدم  بحق  الدهشة  يثير 
إجــراء  أي  الشعبية،  الجبهة  هنا  وتحديًدا 
ــل خــطــايــا  حــقــيــقــي ومـــلـــمـــوس، رًدا عــلــى كـ
القضية  بحق  ارتكبتها  التي  القيادة  هــذه 
الفلسطينية ربــع قـــرن، ثــم االنــتــفــاض أمــام 
مسألة رمزيٍة، كاملشاركة في تشييع بيريز، 
سقط تمثيل 

ُ
املدانة بال ريب، واعتبار أنها ت

يكفي  أال  الفلسطيني!.  الشعب  »الــقــيــادة« 
»أوســـلـــو«، واملـــوقـــف مــن قــضــيــة الــالجــئــن، 
والـــتـــطـــبـــيـــع والــــتــــســــويــــق لــــــه، والــتــنــســيــق 
اعتبار  الشعبية  الجبهة  نظر  فــي  األمــنــي، 
ــادة لـــلـــشـــعـــب الــفــلــســطــيــنــي  ــ ــيـ ــ ــقـ ــ تـــمـــثـــيـــل الـ
ـــا؟.  وتـــجـــب اإلشـــــــارة، هـــنـــا، إلــــى أن 

ً
ســـاقـــط

ــهـــاوي« كــان  ــبـ ــفـــاض والـــغـــضـــب »الـــجـ ــتـ االنـ
»شــعــاراتــيــا«، فــلــم يــصــدر أي مــوقــٍف جــّدي 
تجاه »القيادة املتنفذة« بمستوى الخطاب 

واإلشــاعــات  والــقــال  الــقــيــل  عليها  يهيمن 
تــلــهــث وراء العــبــي  ــائـــح، والــــتــــي  ــفـــضـ والـ
بوليود،  ونجوم  واملــلــيــارديــرات  الكريكت 
وصـــراعـــات الــنــخــب الــســيــاســيــة. صحيح 
 
ً
فريدة ليست  الهندية  اإلعـــالم  أن وســائــل 
لكن  العالم،  فــي  وطبيعتها  اتجاهها  فــي 
مخاطرها في الهند تكون أكبر، خصوصا 
أنها تفرض على املجتمعات والحكومات 
ــٍد، مثل  ــلـ ــدات، وفــــي بـ ــ ــنـ ــ األولــــويــــات واألجـ
العالم  فــي  عــدد  أكبر  الهند، حيث يعيش 
من الفقراء والجوعى واملرضى واملصابن 
ــات وجــهــة  ــبــ ــة. وألجــــــل إثــ ــذيـ ــغـ ــتـ بـــســـوء الـ
نظرهما )ســن وديـــريـــك(، فقد شــاركــا في 
كتاب »ملاذا مسائل النمو؟« باملشاركة مع 
مواجهة  فــي  الهند،  فــي  كبار  اقتصادين 
أبـــطـــال تــحــريــر الـــســـوق الـــذيـــن يــعــتــقــدون 
أن اإلنــفــاق على بــرامــج الــرعــايــة الصحية 

واالجتماعية يعرقل النمو االقتصادي.
مـــن الــخــطــأ أن ُيـــقـــرأ )املـــجـــد غــيــر املــؤكــد( 
 ضد الليبرالية؛ فالكتاب 

ً
باعتباره مرافعة

أكــبــر مـــن ذلــــك، كــمــا يــقــول جــوتــيــوثــوتــام 
ــشــــؤون جـــنـــوب آســيــا  ــق لــ ــابـ ــسـ ــّرر الـ ــ ــــحـ املـ
لكنه كما يصفه دعــوة  الــتــايــم،  فــي مجلة 
ــلــــب إلعــــــــــادة الــتــفــكــيــر  ــقــ مـــخـــلـــصـــة مـــــن الــ
ــابــــة عـــن الــــســــؤال: مـــا هو  ومـــحـــاولـــة اإلجــ

التقدم في بلد فقير؟
)كاتب أردني(

ــال الــــحــــرب ضــــد اإلرهــــــــاب،  ــيــ واشــــنــــطــــن حــ
وامــتــنــاعــهــا عـــن وقـــف جــهــودهــا عــلــى هــذه 
الحرب، واشتراطها أن تتالزم مع مواصلة 
ــه، دخــلــت  ــلـ ــذا كـ ــهـ الــــصــــراع ضــــد الـــنـــظـــام. بـ
ــع املـــعـــارضـــة  ــ ــيـــــض مـ ــ ــــات الـــبـــيـــت األبـ ــــالقـ عـ
فــي نــفــٍق رّد عــلــيــه بــقــراريــن كــبــيــريــن، هما: 
البحث عن بديٍل لقواتها تحارب بمعونته 
ــــذي تــصــاعــد وانــتــشــر بــســرعــٍة،  اإلرهــــــاب الـ
الــعــاصــف، وانتزاعها  مــع صعود »داعـــش« 
مــنــاطــق واســـعـــة مـــن الــجــيــش الـــحـــر شــمــال 
سورية، ونجاح »القاعدة« في وضع يدها 
عــلــى إدلــــب ومـــواقـــع مــهــمــٍة فــي املــحــافــظــات 
السورية األخــرى، واستيالئها على مواقع 
اســتــراتــيــجــيــة لــلــنــظــام، خـــزن فــيــهــا كــمــيــاٍت 
ــر، بينما  ــائــ ضــخــمــة مــــن األســـلـــحـــة والــــذخــ
تقلص وجود الجيش الحر عددًا وانتشارًا، 
وتــلــقــت قــــوات حـــزب االتـــحـــاد الــديــمــقــراطــي 
ــكـــردي، دعــمــا أمــيــركــيــا جــّويــا،  )الـــبـــايـــادا( الـ
زه دعــم بــري، ضم مستشارين ووحــدات 

ّ
عــز

ــدًا فـــي طــرد  ــــدور مــهــم جــ نــخــبــة، أســهــمــوا بـ
»داعش« من مواقع مهمة، وقلصوا مناطق 
سيطرتها في الشمال السوري، حيث بدأت 
تتخلق نظرة أميركا إلى مستقبل سورية. 
وقـــــال مــســؤولــوهــا الـــكـــبـــار إنـــهـــا لـــن تــكــون 
كسورية الحالية التي زالت ولن تعود، ولن 
، يتولى  يقوم فيها نظاٌم ديمقراطيٌّ مركزيٌّ
الجماعة  مكونات  مختلف  أوضـــاع  تنظيم 
وتالشت  بــل  وحقوقها،  السورية  الوطنية 
فرص قيام هذا النظام، بسبب تزايد خالفات 
القوى الخارجية، املتحّكمة بمصير سورية، 
وتــعــاظــم تــبــعــيــة الـــقـــوى املــقــاتــلــة لــلــخــارج، 
ودخلت  أميركية،  وسيطرة  تحكم  ولــغــرف 
 سيرتبط مصيرها فيها بما 

ً
بالدنا مرحلة

سيقّرره الكبار لها وللمنطقة العربية، وبما 
سينجم عــن صــراعــات هــؤالء وتفاهماتهم 
ــزءًا من  عــلــيــهــا، بــعــد أن غـــدت أوضــاعــهــا جــ
ــاهــا، ولـــم تــعــد معالجتها تتم 

ّ
حـــاٍل تــتــخــط

ــــاس أن أوضـــاعـــهـــا قــائــمــة بــذاتــهــا  عــلــى أسـ
ومستقلة عــن غــيــرهــا.  وفــي الــوقــت نفسه، 
تــبــّدلــت مـــفـــردات دولــيــة وإقــلــيــمــيــة وعربية 
ومحلية عديدة، تتصل بالصراع ومواقعه، 
وأخذت تلعب دورًا وازنا في إحداث تغيرات 
مفصلية في عالقات قوًى شرعت خالفاتها 
وتوافقاتها تصير عربية وإقليمية ودولية، 
اتجاهاٍت متنوعٍة، قد ال يعّبر  وتذهب في 
عـــن حــالــهــا الــنــهــائــيــة الــتــفــاهــم األمــيــركــي/ 
، يبقي 

ٍّ
الروسي املتعاظم حول مفردات حــل

على النظام األسدي ورئيسه، ويحتجز أكثر 
الــثــورة، ويرغمها على  فأكثر فــرص نجاح 
قبول تسوياٍت جزئيٍة هنا، تدريجية هناك، 
إن كانت تريد أن ال تخرج صفر اليدين من 
أوضاع وتفاهماٍت دوليٍة، تطوي فكرة حل 
ســيــاســي شــامــل، يطبق وثــيــقــة »جــنــيــف1« 
الدولية املرتبطة بها، واملتفّرعة  والــقــرارات 
 مـــتـــدرج، ال 

ٍّ
عــنــهــا، وتــســتــعــيــض عــنــه بــحــل

يــلــبــي مــطــالــب املــعــارضــة أو يــزيــل الــنــظــام، 
ويـــضـــع ســـوريـــة عــلــى ســكــة تــغــيــيــر جــزئــي 
ومديد، يحفظ مؤسسات النظام العسكرية 

واألمنية، وإن قيد وظائف القمعية منها. 
هذا االحتمال ممكن الحدوث، ما لم تفشل 
واشــنــطــن فـــي فــــرض وصـــايـــٍة دولـــيـــٍة على 
وتنقذا  وإيـــــران،  روســيــا  بـــالدنـــا، وتنتصر 
تــقــّرر واشنطن أن زمن  النظام األســـدي، أو 
وقـــف الـــصـــراع لــم يـــأِت بــعــد، وإن توسيعه 
إقليميا،  ونـــشـــره  مــحــلــيــا  تعميقه  يــتــطــلــب 
ــعــــرب، فـــال يــفــيــقــوا من  وتـــطـــوى صــفــحــة الــ
غــفــلــتــهــم ويــنــهــضــوا مـــن نــومــهــم الــشــتــوي 
الحرية  استئناف معركة  الطويل، ويقّرروا 
التي خاضها الشعب السوري بقوٍة واقتدار.
)كاتب سوري(

الجبهة الشعبية ومنظمة التحرير

الهند: تقّدم اقتصادي وفقر مخيف

لماذا تعثّر البديل السوري أميركيًا؟

االنتصار في اللغة 
وفي السياسة

كيف يمكن أن 
تعارض نظام حكٍم 

وتعتبره مستبًدا 
ومفرًطا بالحقوق 

الوطنية، وتكون 
جزًءا من تركيبته؟

على الرغم من 
نموها االقتصادي 

تواجه الهند تحدياٍت 
تعوق ازدهارها

تعتبر واشنطن 
وجود »القوى 

المعتدلة« ضامنًا 
لتوازن القوى بين 

النظام والثورة

آراء

بشير البكر

صورة املندوب الروسي في مجلس األمن الدولي، فيتالي تشوركني، وهو يرفع يده 
بإشارة فيتو ضد مشروع القرار الفرنسي اإلسباني بخصوص معاناة حلب، لن 
ينساها السوريون، ومهما طال الزمن، وتغّيرت األحوال، فإنها لن تسقط بالتقادم، 
 في الذاكرة، شاهدا على إمعان الروس في قتل السوريني مع 

ً
بل ستبقى محفورة

سبق اإلصرار.
حسب الحسابات كافة، ال يوجد أي سبب يدفع الروس إلى اتخاذ هذا املوقف ضد 
شعٍب أعزل محاصر، يعاني املوت جوعًا ومرضًا، ال يجد املاء وال الدواء، وهناك 
100 ألف طفل بال حليب منذ عدة أشهر، حسب تقارير األمم املتحدة التي أكدت 
أن من ســوف يبقى من هــؤالء على قيد الحياة سيكون في وضــٍع صحيٍّ هش، 

 لألمراض.
ً
 دائمة

ً
وعرضة

يتحّجج الروس بأن الفيتو الخامس الذي اتخذوه، ليل السبت املاضي، ضد مشروع 
القرار الفرنسي اإلسباني، هو من أجل محاربة اإلرهاب. ولنفترض أن هذه الحجة 
صحيحة، فهل يبيحون ألنفسهم قتل 300 ألف مواطن في حلب، وتدمير املدينة 
الــتــي أوردهــــا مبعوث  الــنــصــرة، حــســب األرقــــام  مــن أجـــل معاقبة 900 مــن جبهة 
الفيتو،  تمتلك حق   عظمى 

ٌ
ــة دول كانت  إذا  ميستورا؟.  دي  املتحدة ستيفان  األمــم 

 التصرف على هذا النحو البلطجي، فهل يستقيم 
ّ

مثل روسيا، تعطي نفسها حق
ترتكب سوابق خطيرة، عن سابق  أنها  أم  الجميع،  الدولي، ويسري على  القانون 
 بيد من يمتلك القوة؟ وبالتالي، ال أهمية 

ً
تصميم، تجعل من املرجعيات الدولية لعبة

ألي قانون أو عدالة دولية، وال مكان ألي أخالق في حسابات البشر، وال حاجة لألمم 
املتحدة، طاملا أن قوة مارقة وضعت نفسها فوق كل مقياٍس ومرجعيٍة وحساب.

الــروس في سورية نموذجًا غير مسبوق على عدة مستويات، خصوصا  يقّدم 
في العنف الذي أوصلوه إلى مصاف من الوحشية، يتفوق على جرائم »داعش«. 
القتل والتدمير االستعراضي في حلب عن عقليٍة اجراميٍة يقف  ويكشف منهج 
الغليل،  أمــرًا ال يشفي  بالنازية  أنه يجد مقارنتها  العالم حيالها مصدومًا، حتى 
وقد أصبحت هذه القضية، منذ عدة أسابيع، الشاغل األول للصحافة واملنظمات 
 على نطاق 

ً
الــعــاملــيــة، فــاملــقــارنــة بــني حلب وغــروزنــي صـــارت منتشرة اإلنــســانــيــة 

فاليري  الــروســي،  األركـــان  لرئيس  بورتريهات  العاملية  الصحف  ونشرت  واســع، 
غيراسيموف، الذي يطبق في حلب منهجه الذي استخدمه في غروزني، حني كان 
قائدًا للحملة الروسية إلخضاع املدينة الشيشانية، وهو منهٌج يقوم ببساطة على 
إلحاق أكبر قدر من الدمار باملدينة، وضرب البنى التحتية، واعتبار كل ما يتحّرك 
»البارع في أساليب القتل  على األرض هدفًا عسكريًا، ووصفته صحيفة الفيغارو بـ

البدائية«.
القتل، وهي  مــن   

ً
فــداحــة  

ّ
تقل أخـــرى، ال  إلــى مسألة  البدائية  القتل  أسلحة  وتــقــود 

احتقار الروس الشعب السوري، من خالل العمل على إعادة تمكني بشار األسد 
وعصابته من حكم سورية، بعد أن كان قد أصبح خارج الحساب منذ عام على 
 من أن ُيساق هؤالء إلى محاكم جرائم الحرب والجرائم ضد اإلنسانية، 

ً
األقل، وبدال

بــأرواح قرابة  تقوم روسيا بإعادة تعويمهم، وكــأن شيئًا لم يحصل، غير عابئٍة 
600 ألف قتيل ومليوني معاق وعشرة ماليني نازح ومهّجر. ال يمكن وصف ذلك 
فالديمير  السوريون يضعون  بــات  ولــذا  الجريمة.  في  للنظام  من مشاركة  بأقل 
بوتني بمصاف األســد، ويتعاملون مع روسيا قوة احتالٍل بــدأت، في األسبوعني 
قــواعــد بحرية وجوية،  وبــنــاء  بــاتــفــاقــاٍت،  العسكري  األخــيــريــن، بتعزيز وجــودهــا 

لتستمر إلى أمد طويل.
الالفت أنه ليس جهاز بوتني السياسي والعسكري وحده من يبدو مصممًا على 
قتل السوريني حتى النهاية، بل تقف إلى جانبه ترسانة من املحللني السياسيني 
 سابقون في جهاز كي جي بي، 

ٌ
الروس على الفضائيات العربية، أغلبهم ضباط

إلى حد أننا نجد أنفسنا أمام نسخٍة جديدٍة من االتحاد السوفييتي السابق الذي 
كان حليفًا لألنظمة االستبدادية في العالم.

نصري حجاج

 من جنوب لبنان، وكان أبي سنيًا من شمال فلسطني. ولدت في 
ً
كانت أمي شيعية

مخيم عني الحلوة، وكان الشيعة في املخيم قلة، منهم نساء جنوبيات متزوجات 
بفلسطينيني، ومنهم بضع عائالٍت ينتمون إلى القرى الشيعية في شمال فلسطني 
التي اصطلح على تسميتها القرى السبع، وتقع في منطقة إصبع الجليل تابعة 
إلى عام 1921 لسلطة االنتداب الفرنسي على لبنان، ثم تحولت كلها إلى سلطة 

اإلنتداب البريطاني، بعد اتفاقية نيو كامب - بوليه. 
كانت الهوية الفلسطينية تحمينا من كل النزاعات بني الطائفتني. كنا فلسطينيني 
الجئني، جمعتنا في املخيم مأساة خسارة املكان والزمان. لم تظهر في ذلك الزمن 
 أنني، في طفولتي، 

ّ
من الطفولة نزعة التماهي مع أي انتماٍء دينّي، أو مذهبي، اال

 في الصراعات الصبيانية مع أوالد الحارة إلى شتيمٍة، لم أكن أفهم 
ً
كنت عرضة

: يا ابن املتوالية. 
ٌ

، عندما كان يصرخ بي طفل
ً
سّر اعتبارها شتيمة

كان الشيعة آنذاك يسمًون متاولة. لم أكن أحس بوقع الشتيمة السلبي، ألنني لم 
 عن بقية النساء في حارتنا. كانت في بيتنا صورة 

ٌ
ألحظ يومًا أن أمي مختلفة

ملونة، تمثل اإلمام علّي بن أبي طالب جالسًا، وعلى فخذيه سيفه ذو الفقار. على 
والحسني.  الحسن  ولــداه  والفتوة  والقوة  بالكبرياء  تشي   

ً
وقفة يقف  كــان  يمينه 

 في بيوت كثيرين من 
ً
لم تكن هذه الصورة في بيتنا فقط، فقد كانت موجودة

ينادون،  بنتًا  أو  ولــدًا  الهادئة  املخيم  أمسيات  في  نسمع  كنا  ما  كثيرًا  جيراننا. 
 أو قطعة ذهب. 

ً
وهم يجوبون حــارات املخيم، نداء السؤال عن شيء ضائع، ماال

كان النداء يقول: يا سامعني الصوت، صلوا عالنبي، أولكم محمد وثانيكم علي، 
وثالثكم فاطمة بنت النبي، يا مني شاف ويا مني لقي... واللي لقيها إلو حالوة كذا 
وكــذا. .. كان النداء قريبًا إلى قلوب الناس، ولم يكن أحد يعتقد أنه نــداء شيعّيا 

يحصر املناشدة بالنبي وعلي وفاطمة.
كنت أنظر إلى صورة اإلمام علّي وسيفه وولديه الحسنني، ولم أسأل عن اختالف 
السمات  ذات  مــن وسامتهم  الــرغــم  على  الشيعة،  أخــوالــي  وبــني  بينهم  الــســمــات 
أرض  املشبع بخصوبة  التراب  أثــر  من  الحمراء،  السمرة  إلــى  تميل  التي  العربية 
الجنوب. لكنني، في وقٍت الحٍق، عرفت أن صورة علي وولديه صممت في طهران، 
وانتشرت في العالم منذ عقود طويلة، فتقبلها الشيعة  العرب وغيرهم على أنها 
الصورة التي تمثل األئمة من آل البيت، وصــار اإلمــام علي والحسني بن علي ال 
إليــران.  املتاخمة  واملناطق  الفارسية  السمات  ســوى  الشيعة،  من  أحــدًا  يشبهان 

واستمرت إعادة إنتاج الصورة بتلك الصفات. 
والسعودية،  ولبنان  والبحرين  واليمن  العراق وسورية  اإليراني في  التدخل  ومع 
زاد انتشار صورة األئمة، على الرغم مما جاء في كتب املؤرخني العرب وغيرهم 
املقدمة من  الــصــورة  التي ال تشبه  وولــديــه  علّي  لإلمام  الشخصية  السمات  عن 
إيران لتكريس الهيمنة الفارسية على شيعة العالم، ليس بالدعم املالي والعسكري 
والفردي واختطافهما،  الشعبي  الخيالني  بل من خالل مصادرة  والفقهي فقط، 
لم يجرؤ فنان  العربي للشيعة، وتفريس خيالهم ووجدانهم.  التاريخ  ومصادرة 
عربي، شيعيًا أو غير شيعي، على تقديم صورٍة مناقضٍة لألئمة الشيعة، مغايرة 
ملا قدمه الخيال الفارسي، وكأن الصدام مع ذلك الخيال أصبح من املحّرمات، كما 

تفتي الشرائع اإلسالمية بعدم جواز تصوير أو رسم األنبياء أو آل البيت.
استطاعت إيران، تحت هيمنة آيات الله، ال أن تفّسخ املنطقة مذهبيًا وحسب، بل 
فّسخت طاقة الخيال والجموح في صناعة الفن املؤسس النطالقة حرية الخيال، 
وصنعت صــورة علي والحسني لتشبه صورتهم. ما أصــاب صــورة اإلمــام علي 
وابنه الحسني على أيدي آلة التفريس هو ما أصاب املسيح على أيدي آلة التغريب 
في دول االستعمار في الغرب التي صنعت مسيحًا بسماٍت غربيٍة، ال تمت إلى 

مكانه األصلي في فلسطني بصلة.

خليل العناني

مصر  تصويت  بعد  السعودية،  العربية  اململكة  أصــابــت  التي  الــّصــدمــة  تعكس 
لصالح مشروع القرار الروسي الخاص بسورية في مجلس األمن، حالة الغفلة 
النظام  السعودي، في ما يخص عالقته مع  القرار  التي يعيشها صانع  والوهم 
املصري الحالي، وهو الوهم الذي ساهم الجنرال عبد الفتاح السيسي في تغذيته، 
حني أطلق عبارته الشهيرة »مسافة السكة«، وذلك في كل مرة كان ُيسأل فيها 
عن األمن القومي الخليجي. مّرت ثالث سنوات، واكتشف الجميع أن الرجل كان 
يبيع الوهم لدول الخليج، وفي مقدمتها السعودية، مقابل مليارات الدوالرات التي 
حصل عليها من هذه الدول، والتي وصلت إلى أكثر من 50 مليار دوالر. وعلى 

الرغم من ذلك، ال تزال السعودية »تشتري« الوهم من السيسي مقابل ال شيء.
أن  أولها  بالسيسي.  يخص عالقتها  ما  في  السعودية  تعيشها  أوهــام  خمسة 
إيــران. وهــو ما ثبت  لها في صراعها اإلقليمي مع  السيسي يمثل حليفًا قويًا 
زيفه بالدليل القاطع، في أكثر من مناسبٍة، أهمها الحرب في اليمن التي لم يكن 
للسيسي دور فيها يتوازى مع حجم املساعدات التي حصل عليها، وهو ما أثار 
غضب السعودية وقتها، لكنها لم تفصح عن ذلك، بل األكثر من ذلك ما يمارسه 
دوائــــره ومستشاريه  بــعــض  بتهديد  لــلــســعــوديــة،  ــح  واضـ ابـــتـــزاٍز  مــن  السيسي 

العسكريني باالنفتاح على إيران، نكاية في الرياض.
الوهم الثاني، االعتماد على الدبلوماسية املصرية في املحافل الدولية. وقد ثبت 
بالدليل القاطع أيضا أن هذا وهم كبير، سواء بعد تصويت مصر لصالح القرار 
الروسي في مجلس األمن، أو رفضها االلتقاء مع املوقف السعودي في ما يخص 
الــصــراع فــي ســوريــة بوجه عــام، بــل يتجاوز األمــر كــي يصل إلــى حــد التنسيق 
املتواصل بني القاهرة ودمشق، في ما يخص كيفية الخروج من األزمة في سورية، 
 عن الدعم العسكري واللوجيستي، الذي 

ً
وذلك تحت مظلة الدب الروسي، فضال

الحربيني،  بالطيارين  أو  بالسالح  ســواء  األســـد،  لبشار  السيسي  نظام  يقدمه 
حسب تقارير إخبارية.

الوهم الثالث، أن االعتقاد بأن دعم السيسي ماديًا وسياسيًا سوف يجلب األمن 
املــوجــودة حاليًا في  الغليان  واالستقرار ملصر. وهــو وهــم زائــف، تكشفه حالة 
الــشــارع املــصــري، والــتــي قــد تنفجر فــي أيــة لحظة فــي وجــه السيسي وحلفائه 
زاد  أنه كلما  املاضية  الثالث  السنوات  التي كشفتها  الحقيقة  اإلقليميني. وتظل 

الدعم السعودي للسيسي زاد جبروته وطغيانه، ما يدفع األوضاع نحو األسوأ.
الوهم الرابع، اعتقاد السعودية بأن استثماراتها وأموالها في مصر سوف تعود 
السعودية،  االستثمارات  ألن  زائــف،  وهــم  وهــو  وعلى مصالحها،  عليها  بالنفع 
والتي تبلغ حوالى 16 مليار دوالر، تخدم باألساس نظام السيسي، وليس أحدًا 
غيره، كما أنها تحت سيطرة املؤسسة العسكرية، وإن بشكل غير مباشر، ما 

يجعلها عرضة للتحفظ أو النهب، إذا ما ساءت العالقة بني البلدين.
التيار  على  القضاء  السيسي  وســع  في  بــأن  السعودية  اعتقاد  الخامس،  الوهم 
اإلسالمي، وفي القلب منه جماعة »اإلخــوان املسلمني«، وهو وْهم أثبتت األعوام 
نشاطه بسبب حالة  قل  وإن  اإلسالمي،  فالتيار  وزيفه،  تهافته  املاضية  الثالثة 
القمع غير املسبوقة التي يتعرض لها اآلن، إال أن قواعده االجتماعية والتنظيمية 
ال تــزال مــوجــودة، بــل وفاعلة فــي بعض املناطق. أمــا خــارج مصر، فثّمة عــودة 
مالحظة لإلسالميني في أكثر من بلد عربي، كاألردن وتونس واملغرب، وهو أمر 

قد يتكّرر في بلدان عربية أخرى، سوف تشهد استحقاقات انتخابية قريبًا.
السيسي،  الرياض حساباتها، وبجدية، في عالقتها بنظام  آن األوان كي تعيد 
على أسس براغماتية ومصلحية بحتة، وذلك قبل أن تصحو علي صدمٍة جديدة 

من »حليفها« املتوَهم.

فيتو العار الروسي اختطاف الشيعة

أوهام سعودية
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فضاء مفتوح

آراء

سيف الدين عبد الفتاح

يبــدو أن نظــام الثالــث مــن يوليــو فــي مصــر، 
بعــد انقالبــه الفاجــر، يمــارس أقصــى درجــات 
أدنــى  مــن دون  االســتخفاف بحيــاة اإلنســان، 
لٍة، أو حساب أو عقاب. يقوم هذا النظام  مساء
اآلن بالقتــل تحــت التعذيــب، وبالقتــل البطــيء 
بعــد  والقتــل  الطبــي،  اإلهمــال  يســمى  فيمــا 
االعتقــال  بعــد  والقتــل  القســري،  االختطــاف 
بســويعات في إطار التصفية الجســدية. يقوم 
بذلــك كلــه خــارج إطار القانــون، ال يردعه رادع، 
لبيانــات  بــااًل  يلقــي  وال  النتقــاداٍت،  يأبــه  وال 
وتقاريــر تصــدر مــن منظمــات حقوقيــة دوليــة 
مــن املنظمــات غيــر الحكوميــة. وفــي كل مــرٍة، 
تفضحــه تلــك املنظمــات في تقاريرها يمتشــق 
بعــض الرســميني حســام الــكالم، فيتهــم هــذه 
قيمــة  ال  أنــه  ويؤّكــد  بالتحيــز،  املنظمــات 
لتقاريرهــا. ومــن املؤســف حقــا، حينمــا يقــوم 
وتحاصــره  البــالد،  خــارج  بزيــارات  املنقلــب 
الدوليــة  الفضائيــات  وكذلــك  األنبــاء،  وكاالت 
انتهــاكات  عــن   

ً
مباشــرة فتســأله  واألجنبيــة، 

حقــوق اإلنســان، علــى الرغــم ممــا هــو موجــود 
مــن معلومــاٍت دامغة وحقائــق واضحة، إال أنه 
 تتســم بالبجاحــة، 

ً
يملــك، فــي كل مــرة، إجابــة

الــدول  أهــم  مــن  مصــر  أن  عــن  فيهــا  يتحــّدث 
التي تحترم حقوق اإلنســان، فإذا كان الســؤال 
كيــف هــذا ويحــدث كــذا وكــذا؟ وكيــف تتحــّدث 
بعــد ذلــك عــن احتــرام مصــر حقــوق اإلنســان؟ 
اإلرهــاب،  عــن  الحديــث  إلــى  فينتقــل  يــراوغ، 
مصــر  عليهــا  تقــوم  التــي  اإلرهــاب  وحــرب 
املســتهدفة بــه، وأنــه يقــوم بــكل مــا مــن شــأنه 

أسامة أبو ارشيد

مــن  بعضــا  تهــّدد  إقليميــة،  قــوة  »روســيا 
جيرانهــا املباشــرين، ليــس مــن منطلــق القــوة، 
وإنمــا مــن منطلــق الضعــف«. الجملة الســابقة 
أطلقهــا الرئيــس األميركــي، بــاراك أوبامــا، فــي 
مــارس/ آذار 2014، أي بعــد أقــل مــن شــهر على 
األوكرانيــة  القــرم  جزيــرة  شــبه  روســيا  غــزو 
وضمهــا إليهــا. كان ســياق الجملة اســتهزائيا 
بروســيا، القــوة اإلقليميــة ال العامليــة، كمــا أكــد 
أوبامــا، وبرئيســها، فالديميــر بوتــني، الطامح 
باســتعادة أمجاد روسيا القيصرية واالتحاد 
قليلــة،  أســابيع  وخــالل  اآلفلــني.  الســوفييتي 
حلفائهــا  وبعــض  املتحــدة  الواليــات  كانــت 
 
ً
اقتصاديــة عقوبــاٍت  يفرضــون  األوروبيــني 
واســتنزفت  أنهكتهــا  روســيا،  علــى   

ً
قاســية

خزينتها واستثماراتها.
ولــم  يــدم  لــم  بروســيا  أوبامــا  اســتهزاء  لكــن 
، فروســيا مضــت 

ً
ــْب لــه أن يهنــأ بــه طويــال

َ
ُيْكت

دعــم  عبــر  أوكرانيــا  شــرق  فــي  توســعها  فــي 
مليشيات االنفصاليني، ولم يلبث جفن حلفاء 
مــا،  نوعــا  رمــش  أن  األوروبيــني  مــن  أميــركا 
فمصالحهــم االقتصاديــة والجيوســتراتيجية 
مع روســيا أكبر من أن يرهنوها لضعف دولة 
التــي  املتحــدة  للواليــات  حتــى  أو  كأوكرانيــا، 
تــرزح تحــت قيــادٍة، يــرى فيها حلفــاء كثيرون، 
مــن  أبعــد  عليهــا.   

ُ
ُيَعــَول وال  انكفائيــة،  أنهــا 

إهانتــه،  ينــس بوتــني يومــا ألوبامــا  لــم  ذلــك، 
عبــر الغمــز مــن قنــاٍة، أن روســيا قــوة إقليميــة 
الحربيــة  طائراتــه  أرســل  أن  فــكان  دوليــة،  ال 
إلــى ســورية فــي ســبتمبر/ أيلــول 2015 لدعــم 
نظام بشار األسد، ومارس األمر بطريقٍة فيها 
زار جنــرال  إذ  املتحــدة،  للواليــات  إذالل  كثيــر 

ليــس فقــط حمايــة مصــر، بــل حمايــة الغــرب، 
والحفــاظ علــى مصالحــه. هكذا تكــون املداورة 
وتكــون البجاحــة، علــى الرغــم مــن االنتهــاكات 
مــن  اإلنســان  لحقــوق  والصارخــة  الفاضحــة 
بوليســية  ومنظومــة  فاشــيٍّ  عســكريٍّ  نظــاٍم 
تمارس البلطجة على املواطنني بكل األشكال، 
بعقــول   

ّ
يســتخف مــا  البيانــات  مــن  وتخــرج 

النــاس، ومــا يدينهــا أكثــر مما يبرئهــا. وتبدو 
النظــام  هــذا  يمارســها  التــي  اإلعــدام  أشــكال 
الفاشــي االنقالبــي تتخذ أشــكااًل كثيــرة، تدور 
كلهــا حــول اســتهداف اإلنســان واالســتخفاف 
املــوت،  قــارب  فــي  يموتــون  فهــؤالء  بــاألرواح، 
حينمــا يلقــون بأنفســهم في عــرض البحر، فال 
يتحمــل قاربهــم األمــواج، ويغــرق هــؤالء وهــم 
كبيــرًا  قبــرًا  البحــر  قــاع  ويكــون  يطاردونهــم، 
تحويلهــم  خــالل  مــن  يعدمــون  وهــؤالء  لهــم، 
إلــى معدمــني فــي إطــار عمليــة إفقــار ممنهجة، 
 
ً
تهدف إلى تجويع شعب مصر، وتركه فريسة
للغالء، فيصير الفقراء كاألموات سواء بسواء. 
وتتواتــر هــذه الحــوادث فــي كل مــكان، ويقتــل 
وإهمــال  الخدمــات  إهمــال  جــراء  العشــرات 
الطرق، حتى يموت سنويا ما يعّدون باآلالف.
وقبــل هــذا وذاك، تأتــي مجموعــة املجــازر التي 
الفاشــي،  العســكري  النظــام  هــذا  يرتكبهــا 
ماســبيرو  مجــزرة  مــن  تمتــد  عــدة  مجــازر 
الــوزراء،  ومجلــس  محمــود  محمــد  ومجــازر 
وهــا هــي مجزرتهــم الكبــرى في ميدانــي رابعة 
لتشــكل  أعقبتهمــا  مجــازر  وهــذه  والنهضــة، 
العســكري،  النظــام  هــذا  فاشــية  فــي  حلقــة 
وهــذه حادثــة عربــة الترحيــالت، حينمــا قتلوا 
إنهــم  هــؤالء بالخنــق واســتخفافا بالنفــوس. 

عســكري روسي الســفارة األميركية في بغداد، 
قبــل ســاعاٍت مــن بــدء القصــف الروســي، لينذر 
األجــواء  مــن  طائراتهــم  بســحب  األميركيــني، 
الطائــرات  أمــام  املجــال  إلفســاح  الســورية، 
الروســية. ومــرة أخــرى، لــم تكــد تمضــي أيــام 
ثالثــة علــى بــدء القصــف الروســي، حتــى خــرج 
الجويــة  الغــارات  ليديــن  العالــم  علــى  أوبامــا 
علــى املعارضــة املدعوم بعضها من واشــنطن، 
ر روســيا أنهــا تنجــّر إلــى »مســتنقع« 

ّ
وليحــذ

فــي ســورية، ثــمَّ مــا لبثــت إدارة أوباما أن بدأت 
تتوّســل مــن روســيا التعــاون إلنهــاء الصــراع 
تربــح،  روســيا  أن  ثبــت  أن  بعــد  الســوري، 

والواليات املتحدة تخسر.
إذن، أثبتــت روســيا بوتــني ألميــركا أوبامــا أن 
« بحجــم روســيا، إذا مــا قورنــت 

ً
 إقليميــة

ً
»قــوة

واقتصاديــا  عســكريا  األميركيــة،  بالقــوة 
وسياســيا، قــادرة علــى تلقــني أميــركا، بقيــادٍة 
لعــب  فــن  فــي  أوبامــا، دروســا  متــرّددٍة كإدارة 
الشــطرنج علــى رقعــٍة من الدمــاء. إدارة أوباما، 
يمكنهــا أن تجــادل، كمــا جــادل رئيســها غيــر 
مــرة، أن أوكرانيــا وســورية ليســتا مصلحتــني 
مرتبطتــني  أساســيتني  أميركيتــني  حيويتــني 
حلفائهــا  وأمــن  األميركــي  القومــي  باألمــن 
التقويــم(.  هــذا  علــى  التحفــظ  مــع  )طبعــا 
عســكريا   

ً
تدخــال ذلــك  يتطلــب  ال  وبالتالــي، 

أميركيــا مباشــرًا لصالــح املعارضــة الســورية، 
يوازن التدخل الروسي لصالح األسد. املشكلة 
الروســي  العبــث  أن  األخطــر،  هــو  وهــذا  هنــا، 
بــل  هنــاك،  يتوقــف  لــم  املتحــدة  الواليــات  مــع 
الرســمية  إلــى االتهامــات  اســتنادًا  إن بوتــني، 
الغــرور والشــطط  بــه  اليــوم وصــل  األميركيــة 
إلــى أن يحــاول العبــث باالنتخابــات الرئاســية 
األبيــض  البيــت  فحســب  نفســها.  األميركيــة 

هــؤالء بأوراقهــم إلــى املفتــي إيذانــا للتصديــق 
علــى أحــكام اإلعدام، ويقوم املفتي بأحقر دور، 
حينمــا يصــّدق ويكتــب تقريــره، ال يفتــرق بأي 
حــال عــن أي تقريــر أمنجي، يقوم على التلفيق 
والتزوير والتواطؤ مع كل هؤالء، إلعدام نفٍس 
بريئة، مستخفا بكل املبادئ والقيم األخالقية 
وحرمــة النفس اإلنســانية، وفداحــة ما يرتكبه 
هــؤالء فــي حــق أرواح بشــرية. وصلــت أحــكام 
فــي  حكــم  ســبعمائة  مــن  أكثــر  إلــى  اإلعــدام 
مــزاٍد شــديد الخطــورة، يــؤدي إلــى اســتخفاٍف 
بحقوق اإلنسان التأسيسية، واستخفاٍف بكل 
بالنفــس  تتعلــق  التــي  بالحرمــات  يتعلــق  مــا 
بــااًل، ومــن  لذلــك  يلقــون  اإلنســانية، لكنهــم ال 
خطــورة اإلعدامــات، خصوصــا حينما تســتند 
أحــكام  تنفيــذ  أن  وخصوصــا  تلفيقــات،  إلــى 
ستدرك. هكذا عرفنا ذلك في قضية 

ُ
اإلعدام ال ت

أن  والدانــي  القاصــي  ليتأكــد  شــركس،  عــرب 
هــؤالء ُيعدمــون بالشــبهة. ومــن املؤســف حقــا 
أن يقوم قضاء عســكري، ومحاكمات عســكرية 
ظاملــة، تصــدر فيهــا األحكام باألمر العســكري، 
ال بالتحقيق العادل أو القضاء النزيه. يمارس 

بأنه ســيعمل مع روســيا وإيران ونظام األســد 
مــع  بتماهيــه  موحيــا  »داعــش«،  فــي محاربــة 
موقف ذلك الثالثي من أن الثورة السورية هي 

من صور »الحرب على اإلرهاب«. 
املحصلــة، أن بوتــني، زعيــم »القــوة اإلقليميــة« 
منطلــق  مــن  يتحــّرك  الــذي  دوليــا،  املعزولــة 
أن  األصــل  والــذي  »القــوة«،  ال  »الضعــف« 
قدمــي دولتــه تغرقــان فــي أوحــال »املســتنقع« 
»القــوة  واشــنطن  يالعــب  مــن  هــو  الســوري، 
العظمى« في عالم اليوم، ويعبث بمصالحها 
دون  مــن  الداخلــي،  واســتقرارها  الخارجيــة، 
أن يخشــى ردة فعــل قيــادة أميركيــة متــرّددة 
فــي  حتــى  اليــوم،  روســيا  تتمــّدد  وعاجــزة. 
األمــس  إلــى   

ً
أميركيــة تعــد  كانــت  ســاحاٍت 

الجزيــرة  وشــبه  تركيــا  فــي  كمــا  القريــب، 
العربية، وتهّدد العملية السياسية األميركية 
بشــكٍل قــد يزعــزع اســتقرار الدولــة األعظم، في 

هــؤالء إرعابــا للمجتمــع وتفزيعــا، ويعــد أهــم 
أشــكال ســطوة العســكر وتغّولهم على الحياة 
 
ً
املدنية، في إطار تحويل قضايا ليست يسيرة

ملحاكماٍت عسكرية. وفي مسلسل االستخفاف، 
تصــدر أحــكام اإلعدامــات مــن هنــا وهنــاك، ال 
أحــد يحاســب، وليــس هنــاك من يراجــع، حكام 
بأمرهــم يســتندون إلــى الشــبهات، ويســيرون 
فــي ركاب نظــام فاشــي، صــار يقتــل بعضــا مــن 
 
ً
حالــة يديــرون  عــدل،  وبــال  رحمــة  بــال  شــعبه 

قاســية،  أحــكام  مــن خــالل  الفــادح،  الظلــم  مــن 
دليــل.  أو  ســند  أي  بــال  إعدامــاٍت  ويصــدرون 
قوانــني  إلــى  واســتنادًا  هــؤالء،  كل  يتــوّرع  ال 
وتهــم  زائفــة،  وتحرّيــات  باطلــة،  وتشــريعات 
هــؤالء  يصنــع  مزوريــن.  وشــهود  مصطنعــة، 
لــو  حتــى  حلقاتهــا،  وُيحكمــون  الظلــم،  حالــة 
ارتكبوا إعدام بريء، وحتى لو ارتكبوا خطايا 
فادحــة فــي حــق النفــس التــي كّرمهــا اللــه. هــذا 
األمنيــة  والتزويــرات  التشــريعي  اإلجحــاف 
وتواطــؤ النيابــات وإصــدار األحــكام الجائــرة 
مــن قضــاة ظلمــة اســتمرأوا ذلــك، واســتخفوا 
حرمــة  عــن  تغافــل  ومفــٍت  البشــر،  بنفــوس 
إعدامــاٍت  فــي  وافــر  بســهم  وأســهم  النفــوس، 
ظاملــة، إلــى كل هــؤالء نقول: أوقفــوا اإلعدامات، 
األوان،  يفــوت  أن  قبــل  الوطــن  إعــدام  أوقفــوا 
أو  عــدٍل،  غيــر  علــى  اإلنســان  أرواح  فتزهــق 
استناد لحجة وبرهان، أال شاهت الوجوه، أال 
عظمت خطاياكم، إلى كل هؤالء الذين تجّردوا 
أرواح  وأزهقــوا  اإلنســانية،  معانــي  كل  مــن 
النفــس. املكــرم ســيكون القصــاص العــادل، إن 

آنا أو استقبااًل.. أوقفوا اإلعدامات. 
)أستاذ جامعي مصري(

ظل انتخاباٍت شــديدة االســتقطاب. ومع ذلك، 
األميركيــة  القــوة  عــن  يحّدثنــا  أوبامــا  زال  ال 
العظمــى التــي ال يقــدر أحــٌد علــى مضاهاتهــا، 
وال يمكــن للعالــم أن يســتغني عنهــا! صحيــح 
واألعظــم،  األقــوى  هــي  املتحــدة  الواليــات  أن 
إلــى  القــول  ِســَب 

ُ
ن لكــن الصحيــح أيضــا، كمــا 

العاهــل األردنــي، امللــك عبــد الله الثانــي، يوما، 
إن مــن يقودهــا اليــوم رئيــٌس ال يؤمــن بهــذه 
 
ُ
ة رَّ

ُ
القــوة، وال بهــذه العظمة. ولعلها املفارقة امل

ــَر وزيــر الخارجيــة الروســي، ســيرغي  كِّ
َ
أن ُيذ

الفــروف، األربعــاء املاضــي، أوبامــا بزعمــه إن 
روسيا دولة إقليمية، عند إجابته على سؤال 
ملحطــة »ســي إن إن« عــن اتهــام إدارة أوبامــا 
الحــزب  ضــد  اإللكترونيــة  بالقرصنــة  بــالده 
االتهامــات  علــى  الفــروف  رد  الديمقراطــي. 
األميركيــة مســتهزئا: »إنــه إطــراء أن تحصــل 
قوة إقليمية، كما وصفنا الرئيس أوباما قبل 

فترة، بهذا املستوى من االهتمام«. 
قيــادة  تحــت  بأميــركا  الحــال  انتهــى  هكــذا 
ليــس  الروســي  االســتهزاء  لكــن  أوبامــا، 
ر بالدماء. هذا ال يعني 

ّ
مضحــكا، بــل هو مســط

مــن  أرحــم  الخارجيــة  األميركيــة  السياســة  أن 
إن  املتحــدة  فالواليــات  الروســية،  نظيرتهــا 
َكِت الدمــاء، كما تحت إدارة جورج 

َ
تدخلــت َســف

بــوش االبــن، وإن أحجمــت عن التدخل، ُســِفَكِت 
الدمــاء، كمــا تحــت قيــادة أوبامــا. كل مــا نريده 
وأن  وشــأنها،  املنطقــة  تتــرك  أن  أميــركا  مــن 
ترفــع الفيتــو عن أصدقاء الشــعب الســوري في 
دعمــه، لكــن هــذا، فــي الغالــب، لــن يحصل تحت 
قيادة هذا الرئيس، بانتظار رئيس آخر يؤمن 
بقــوة أميــركا وعظمتهــا، ويكــون لديــه بعــض 

إنسانيٍة، إن كان سيأتي أبدًا. 
)كاتب فلسطيني مقيم في واشنطن(

يمارســون ذلــك كلــه خــارج إطــار القانــون بــكل 
كبــرى،  تفزيــع  عمليــة  وممارســة  اســتخفاف، 
حتى أطلق بعضهم على هذا إعدام وطن. نعم 
إنهــم يعدمــون الوطــن يســتخفون بالنفــوس، 
ويقتلونهــا مــن كل طريــق، ومــن أقــرب طريــق، 

يفعلون ذلك كله من غير حساب أو عقاب.
الذيــن يمثلــون بلطجيــة جهــاز  بــل إن هــؤالء 
األمن الذين أصبحوا يطلقون الرصاص ألتفه 
حســاب،  بــال  املواطنــني  ويقتلــون  األســباب، 
يفعلــون ذلــك كلــه وقــد أِمنــوا العقــاب، أّمنهــم 
فــي  هــؤالء  يضــرب  أن  قــّرر  حينمــا  كبيرهــم 
املليــان، فــي الصــدور وفــي الــرؤوس، مــن غيــر 
أدنــى وازع، ثــم يطمئنهــم عــن أمنهــم وأمانهــم، 
وأنــه ال يجــرؤ أحــٌد علــى حســابهم. هكــذا أِمــن 
العقوبــة مــن أســرف في القتل، بســبٍب أو بدون 
تمــارس  التــي  اإلعدامــات  هــذه  أخطــر  ســبب. 
تنــاط   

ٌ
أجهــزة تصــدر  أن  الوطــن  أرض  علــى 

بهــا إقامــة العــدل مــن قضــاة أحكامــا لإلعــدام 
حقــوٍق  مــن  النْيــل  يستســهلون  املــاء،  كشــربة 
لعمــوم  الحيــاة  بحــق  تتعلــق  تأسيســيٍة، 
النــاس، إال أنهــم ال يجــدون حرجــا فــي إصــدار 
فائــض أحــكام بفائــض إعدامــات، تشــارك فــي 
بفبركــة  الوطنــي  األمــن  تحرّيــات  اإلعدامــات 
التهــم، وتوريــط هــؤالء وتلبيســهم فــي فبركــة 
أحراٍز من أسلحة وما شابه، ثم بعد ذلك تقوم 
الفبــركات.  تلــك  بإقــرار  بتواطؤهــا  النيابــات 
 أن يصــدر القضــاة، بعــد ذلــك، علــى 

ٌ
ومؤســف

التّرهــات أحــكام اإلعدامــات،  أســاس مــن هــذه 
والتحرّيــات  والشــبهات  بالتلفيقــات  هكــذا 
الزائفــة الكاذبــة. ومع ذلك، يستســهل القاضي، 
وربما يتعمد مســتخفا بحياة الناس، فيحول 

واألجهــزة االســتخباراتية األميركية، من يقف 
وراء قرصنة بريد الحزب الديمقراطي ورئيس 
هيــالري  الرئاســية،  الحــزب  مرشــحة  حملــة 
»ويكيليكــس«،  إلــى  وتســريبها  كلينتــون، 
تتهــم  واشــنطن  إن  بــل  نفســها.  هــي موســكو 
فــي  االنتخابيــة  األنظمــة  بقرصنــة  موســكو 
واليــة أميركيــة واحدة على األقل، هي فلوريدا. 
الهــدف  كلينتــون،  حملــة  اتهامــات  وحســب 
األســاس من تســريبات »ويكيليكس«، بإسناد 
روســي، ضرب فرص نجاحها في االنتخابات 
فــرص  وتعزيــز  املقبــل،  الشــهر  الرئاســية 
الــذي  ترامــب،  دونالــد  الجمهــوري،  ــح 

ّ
املرش

 
ٌ
كشــفت تســريباٌت أميركية، ال روسية، مسجلة

بالصوت والصورة مستوى البذاءة الجنسية 
واألخالقية التي يجّسدها.

بغــض النظــر عّمــا إذا كانــت روســيا هــي فعــال 
وتســريبات  القرصنــة  تلــك  وراء  يقــف  مــن 
كان  إذا  عّمــا  النظــر  وبغــض  »ويكيليكــس«، 
بعــض مقربــي ترامــب كانــوا علــى علــم مســبق 
كلينتــون،  مســاعدي  بعــض  يقــول  كمــا  بهــا، 
إعجابــه  يومــا  يخــف  لــم  ترامــب  أن  فاملؤكــد 
بشــخصية بوتــني، بــل وتعهــده بالعمــل معــه. 
وربمــا يجــدر التذكيــر، هنــا، بــأن ترامــب كان 
بريــد  اختــراق  إلــى  روســيا  قبــل،  مــن  دعــا، 
كلينتون اإللكتروني، وكشــف أكثر من 30 ألف 
 إنهــا حذفتهــا، حتــى تخفيهــا عن 

ُ
رســالة ُيقــال

أعني املحققني الفدراليني الذين كانوا يحققون 
فــي اســتخدامها خــادم إنترنــت خــاص وبريدًا 
إلكترونيا شخصيا ال حكوميا، خالل ترؤسها 
يتــرّدد  لــم  بــل  األميركيــة.  الخارجيــة  وزارة 
ترامــب فــي القــول إن بوتــني أفضــل مــن أوباما، 
ألن األول زعيــم قــوي، فــي حــني أن الثاني زعيم 
ضعيــف. أيضــا، فــإن ترامــب أعلنهــا بوضــوح 

أوقفوا اإلعدامات.. إعدام وطن

بوتين إذ يالعب واشنطن

وصلت أحكام اإلعدام 
في مصر إلى أكثر من 

سبعمائة حكم في 
مزاٍد شديد الخطورة

الواليات المتحدة 
إن تدخلت َسَفَكِت 
الدماء، كما تحت 

إدارة بوش، وإن 
أحجمت عن التدخل، 
ُسِفَكِت الدماء، كما 

تحت قيادة أوباما
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من وراء جريمة صالة العزاء في صنعاء؟ شهود على من قتل الموسيقى
جميعنــا ُمتفقــون علــى أّن ما حدث في صالة 
 
ً
العزاء،فــي صنعــاء الســبت الفائــت، كان عمــا
وحشــيًا، وجريمــة نكــراء، دانهــا كل اليمنيــن 
نا 

ّ
علــى اختــاف مســّمياتهم وانتماءاتهم، لكن

مختلفون في تصديق الروايات املتعّددة التي 
تــواردت بعــد ذلــك تباعــًا، مــن جميــع األطــراف 
منهمــا   

ّ
كل حّمــل  إذ  الفاعــل،  حــول  املعنيــة، 

الطــرف اآلخــر املســؤولية. وبغــض النظــر عــن 
علــي  املخلــوع  ــرور 

ُ
غ فــإّن  الحقيقــي،  الفاعــل 

عبــد اللــه صالح وعجرفتــه، وحليفه عبد امللك 
الحوثــي، طــوال الســنوات املاضيــة، همــا مــن 
 الجرائم التي 

ّ
يقفان خلف الجريمة، وخلف كل

كبــت بحــق اليمــن واليمنيــن، بــدءًا بحروب 
ُ
ارت

اج وَعْمران،  صعدة الستة، ومرورًا بأحداث دمَّ
واالنقــاب  صنعــاء،  العاصمــة  إســقاط  ثــم 
علــى الحكومــة والشــرعية، وعلــى مؤسســات 
الدولة، وانتهاًء بإســقاط الجمهورية بأكملها. 
املســؤول األول عــن جريمــة صالــة العــزاء فــي 
علــى  الــذي خــرج  ــور 

ُ
وت

َ
امل ذلــك  هــو  صنعــاء، 

شاشــات التلفــزة، فــي أغســطس/ آب 2014، 

داعيًا أنصاره إلى التجمهر في شارع املطار، 
وقطــع حركــة الســير علــى املارة واملســافرين، 
تحت يافطة إسقاط الجرعة، وإسقاط حكومة 
الوفاق الوطني، وتنفيذ ُمخرجات الحوار، في 
تدليــس واضــح لقطاعــات واســعة من الشــعب 
اليمني، فأســقط الدولة ومؤسساتها، وانقلب 
الدســتور،  وعلــى  الحــوار،  مخرجــات  علــى 
وعلى اتفاق الســلم والشــراكة، وعلى ُمســودة 
اتفــاق ُموفمبيــك، وكل االتفاقــات املبرمــة بينه 
وبــن شــركاء الوطــن. مــن يتحّمــل مســؤولية 
تلــك الدمــاء التــي ســالت فــي صالــة العــزاء فــي 
صنعــاء، هــو مــن خــرج علــى املأل فــي مارس/ 
إلــى  املســيرة  قنــاة  عبــر  يدُعــو   ،2015 آذار 
»التعبئــة العامــة، في تحريٍض واضح ألتباعه، 
بمواصلة الهجوم على محافظات عدن وتعز، 
وعلــى الجنــوب اليمنــي عمومــًا، وقتل األطفال 
املحافظــات،  تلــك  فــي  والشــيوخ  والنســاء 
بحجــة أنهــم دواعــش، وينتمون إلــى تنظيمات 

إرهابية.
حبيب العزي )اليمن(

عنهــا  تصــدر  حقيبــٍة  فــي  قديــٍم  بعــوٍد  جاءنــي 
 تخلــط خجــل 

ٌ
رائحــة أزقــة الشــام العتيقــة، رائحــة

فتــح  ِعــٍب، 
َ
ت زفيــٍر  مــع  التــراب،  بعبــق  الياســمن 

الحقيبــة لُيخــرج منها تحفة فنية خشــبية بأوتاٍر 
ُمغّبــرة، تلمــع لناظرهــا كأنهــا تحتفــل بألف لحن، 
ة 

َّ
ات بخف وخدود حلبية قد ُعزفت عليها آالف املرَّ

أنامــل هرمــة. وأنــا التــي أدمنــت أناملــي مامســة 
فردوســي  لــي  ليِلــَد  إليــه  والتــوّدد  الخشــب  ذلــك 
الخــاص، مذهولــة ممــا أرى، كمــن ارتمــى أمامهــا 
كنــز شــهريار: أتهدينــي عودًا؟ عــودًا أثريًا ثمينًا! 
كيف يا صديقي، وأنت الذي تنزح من سورية إلى 
لــك وال تكاد 

ُ
مخّيــٍم فقيــٍر فــي بيــروت، مكســور امل

تحّصــل قوتــك؟ قال ســأحكي لِك كل شــيء، ففي 
اٍر ودياٌر شــهدت غمار 

ّ
 بعط

ٌ
حلــب القديمــة، ســوق

أشــّد املعارك، أكبرها بن املجاهدين والفرنســين 
بعــد تمزيــق ســورية إلــى دويــات، وأصغرهــا بن 
مســنٍّ  أمــام  البرقــع  خلعهــا  عنــد  وإمرأتــه  رجــٍل 
 رجــٍل 

ُ
يقربهــا باســٍم أو اثنــن. فــي حلــب مشــغل

بهــدوء،  صحتــه  مــن  بقليــٍل  يحتفــظ   ، ســبعينيٍّ
يناديــه الجميــع أبــو باســم، ال لوجــوِد ابــٍن يحمــل 

تفــارق  ال  لبســمٍة  ســوى  لشــيٍء  وليــس  اســمه، 
ســول.  فــي  ة عــن الرُّ

َّ
ر بكونهــا ُســن

ّ
شــفتيه، يتعــذ

 
ٌّ

آخر زقاٍق في الســوق يجلس أبو باســٍم في محل
ــن ال 

َ
صغيــر يصنــع مــن أشــجار الجــوز أعــوادًا مل

ــة،  ــى مــن املوســيقى العربيَّ
ّ
يــزال ذّواقــًا فــي مــا تبق

وفــي حلــب هّبــت أعاصيــر الدمــاء، دّبــت الغريــزة 
ا، لقد 

ّ
هــم يعرفــون الله أكثــر من

ّ
ــوا أن

ّ
فــي  ذقــوٍن ظن

اغتالــوا الحيــاة فينا ونحن على قيدها. يفرضون 
شــروطهم، وكأّن اللــه دكتاتــورّي، رمــادي الــروح، 
فهــم القيــام بمهامه الســوداء علــى هذا الكوكب. 

ّ
كل

 أشــكال 
ّ

ــه الخشــبي بــكل
َّ
دخلــوا املحــل ولعنــوا فن

الفــؤوس، اجتاحــوا مكانــه الــذي لــم يبارحــه طــوال 
خمســن عامــًا، ولــم يتركــوا لــه مكانــًا لينــوح فيــه 
علــى ضيــاع مدينتــه. كانــوا خمســًا صغــارًا فــي 
ق مورفن  الســن، لــم يتســنَّ آلذانهــم يومًا أن تتــذوَّ
الــروح املســكوب من أوتــار العود، عودًا تلو اآلخر، 
لــم  شــيئان  والضــرب.  بالتكبيــر  عليهــم  انهالــوا 
يفهــم  أبــو باســم ماهيــة العاقــة بينهمــا، حــاول 
أن يخبرهــم بــأّن هــذه األعــواد عميــاء الديــن، أمّيــة 
املذاهــب، ال تفقــه لغــة الطوائف، لكنهم انهالوا عليه 

بالضــرب أيضــًا، ورمــوه فــي إحــدى زوايا الســوق 
رمّيــًا، مــزري املامــح. بعدمــا تعبــوا مــن تعذيــب 
املوســيقى، أضرمــوا النــار فــي محلــه أمــام عينيه، 
 أخــرى أن 

ً
وهــّددوه بقصــم رقبتــه إن حــاول مــّرة

وحيــدًا  جلــس  »أرضهــم«.   فــي  »الفتنــة«  ينشــر 
ى من املقعد 

ّ
منكسر الخاطر على آخر حجٍر تبق

العتيق، ال يعرف إن كان يستطيع البكاء أو اللطم 
أو الصراخ، أو ربما لن ينفع أّي من هذا، فا املحل 
ســيفتح أبوابــه، وال األعــواد ســتعزف مجــددًا وال 
املدينــة ســتعود إلــى مــا كانــت عليه. رنــا إلى بوابة 
محلــه املحترقــة، مــّرر يداه على ســوادها، وهمس: 

ي يا غزال مثلك قد خسرتها، خسرت حلب.
ّ
إن

دخــل مشــغله يغطــي أنفــه وفمــه، هــو ذاتــه ال يعلم 
يمنــع  أم  البــكاء  مــن  نفســه  يمنــع  بذلــك  كان  إن 
املتعــب،  رأســه  الــى  ل 

ّ
التســل مــن  الرمــاد  رائحــة 

أحــسَّ بضعفــه الــا متناهــي أمــام صغــاره، كأّن 
ــو« تــرك األطفال يحرقون »بينيكيو« أمام 

ّ
»جيبيت

عينيه دون أن يســتطيع صراخه أن يحّرك الهواء 
بشكٍل كاٍف إلزاحتهم عن الدكان.

يافا المصري )فلسطين(

طهي في خردة األلومنيوم
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فضيحــة جديــدة تهــّدد الصحــة العامــة فــي 
هــا مجــّرد أواٍن 

ّ
مصــر. قــد يقــول البعــض إن

هــا 
ّ
عــة مــن األلومنيــوم، إال أن

ّ
للطهــي مصن

هــا 
ّ
غيــر صالحــة لالســتخدام البشــري. مــن املرّجــح أن

تتســّبب فــي أمــراض كثيــرة، من املمكــن أن تؤّدي إلى 
الوفاة.

عة 
ّ
ها مصن

ّ
يمكن تلخيص مشكلة تلك األواني في أن

من مخلفات خردة تجمع من الشــوارع، قبل أن ُيعاد 
تدويرهــا وإنتاجهــا بشــكلها النهائــي وبيعهــا فــي 
 ثّمة إقبااًل كبيرًا 

ّ
األسواق التجارية الكبرى. ُيذكر أن

 
ّ
إن إذ  الدخــل،  ومحــدودي  الفقــراء  قبــل  مــن  عليهــا 
ها 

ّ
هؤالء يتهافتون على شرائها لرخص ثمنها وألن

في متناول الجميع، ال سيما املقبلني على الزواج.
عــّد أســواق األزهــر التجــاري والعتبــة ومنطقــة باب 

ُ
ت

الشــعرية، فــي وســط القاهــرة، مــن أشــهر مراكــز بيــع 
تلــك املنتجــات، بعــد تغليفهــا وتوضيبهــا فــي علــب 
مــن الكرتــون. أّمــا منطقــة الحوامديــة، فــي محافظــة 
جَمــع فيهــا 

ُ
الجيــزة، فهــي مــن أكثــر املناطــق التــي ت

ن في محــالت عديدة. 
ّ
الخــردة مــن األلومنيــوم، وتخز

كذلــك تتضّمــن عــددًا مــن األســواق التجاريــة الكبيرة 
التــي تعــرض أنواعــا مختلفــة مــن األدوات املنزليــة، 
فيتوافد إليها مواطنون كثر لشراء احتياجاتهم من 

تلك األواني بأنواعها املختلفة.
وكانت شعبة األدوات املنزلية في اتحاد الصناعات 
املســؤولة،  املصريــة  الجهــات  مــن  عــددًا  أبلغــت  قــد 
غيــر  الطهــي  فــي  تســتخدم  أواٍن مختلفــة  بانتشــار 
الشــعبة  وطالبــت  البشــري.  لالســتخدام  صالحــة 
 مــن وزارة التمويــن ووزارة الصناعــة والتجــارة 

ً ّ
كال

 باختصاصها 
ّ

ومباحــث التمويــن، بأداء دورها - كل
األدوات  تلــك  تنتــج  التــي  للمصانــع  حــّد  لوضــع   -

يحتملــون الوقــوف أمــام الفــرن فــي ذروة الشــمس«. 
ويكمل تفصيله العملية: »بعد نحو خمس أو عشــر 
دقائــق علــى أبعــد تقديــر، يكــون الســائل قــد تجّمــد 
ــه يبقــى محافظا 

ّ
فــي اإلســطمبة )قوالــب خاصــة( لكن

علــى درجــة حــرارة عاليــة. فيرفــع بواســطة كماشــة 
إلى ماكينات الدرفلة، لتكون أولى مراحل التشــكيل. 
وتقسم السبيكة إلى شرائح من رقائق األلومنيوم«. 
ي مصنع في ميت غمر تنتج 

َ
 »أكثــر مــن ألف

ّ
ويبــنّي أن

أشــكال  بمختلــف  املعــدن  مــن  األطنــان  آالف  يوميــا 
 »70 فــي املائــة مــن 

ّ
األوانــي املنزليــة«، مؤكــدًا علــى أن

تلك املصانع تعمل من دون تراخيص«.
مــن  رون 

ّ
يحــذ كثــر  خبــراء  راح  صــل، 

ّ
مت ســياق  فــي 

أثبتــت  إذ  الصحــة،  علــى  املنتجــات  هــذه  خطــورة 
 استعمالها في صنع املأكوالت يعّرض 

ّ
الدراسات أن

املستهلكني إلى مخاطر على صحة اإلنسان. ويؤكد 
الطبيب االستشاري في أمراض الباطنة في جامعة 
 »ذلــك قــد 

ّ
القاهــرة، الدكتــور حســام موافــي، علــى أن

يصل إلى حّد اإلصابة بالسرطان على املدى البعيد، 
 هــذه األوانــي ال تحتمــل درجــة حــرارة عاليــة. 

ّ
إذ إن

بمجــّرد تعّرضهــا إلــى ذلــك، تتحلــل بعــض موادهــا 
وتختلــط بالطعــام أو الشــراب الســاخن. وينتــج عــن 
هــذا التلــّوث الكيميائــي الخطير تســّمم غذائي، يجّر 

وراءه أمراضا عّدة خطيرة جدًا«. 
ويلفــت إلــى »أعــراض اشــتكى منهــا املرضــى، اتضــح 
هــا ناتجــة عــن تنــاول طعــام غيــر 

ّ
أن بعــد التحاليــل 

فــي أواٍن غيــر صالحــة لالســتخدام«.  صحــي طهــي 
تســتخدم  »املطاعــم بمعظمهــا   

ّ
أن موافــي  ويوضــح 

خطــر  »اســتعمالها   
ّ
أن مــن  رًا 

ّ
محــذ األوانــي«،  تلــك 

هــي  املخاطــر  أبــرز   
ّ

ولعــل اإلنســان.  صحــة  علــى 
ســرطان القولــون، إذ تحتــوي األوانــي علــى عناصــر 
واألنتيمــون  والحديــد  واملنغنيــز  املاغنســيوم 

والرصاص، بنسب متفاوتة«.

وتشــميعها ومصــادرة منتجاتهــا نظــرًا لخطورتها 
على الصحة العامة.

ويكشــف أحمــد ص. وهــو مــن العاملــني فــي تجــارة 
الخــردة، طريقــة جمعها وبيعها وتصنيعها. فيقول 
بائع الروبابيكيا الذي يجمع الخردة من األلومنيوم 
مــن الشــارع أو عبــر شــرائها مــن األهالــي فــي مقابــل 
ــه يعمــل فــي هذه املهنــة التي 

ّ
مبالــغ ماليــة معّينــة، إن

هــو  أحتاجــه  مــا  »كل  يضيــف:  والــده.  عــن  ورثهــا 
تروسيكل )دراجة نارية بثالثة دواليب مع صندوق 
خلفــي( وميكروفــون أنادي بــه على بضاعتي يوميا 
 »الكيلوغرام الواحد من 

ّ
في الشوارع«. ويلفت إلى أن

خــردة األلومنيــوم يبــاع للتاجر بـــ16 جنيها مصريا 
ألــف جنيــه  أميركــي(، أي 16  مــن 1.80 دوالر  )أكثــر 

 الواحد«.
ّ
)1800 دوالر( للطن

ــه »بعــد جمــع كمّيــة من خردة 
ّ
ويوضــح أحمــد ص. أن

فــي منطقــة  التجــار  أحــد  إلــى  األلومنيــوم، أحملهــا 
الحوامديــة، أكثر املناطــق املخصصة لجمع الخردة، 
كذلــك محــالت  نجــد  هنــاك،  األلومنيــوم.  خصوصــا 
تخــرج  حتــى  األلومنيــوم  قطــع  لزخرفــة  ومصانــع 
 »أطفــااًل كثيريــن يفرزون 

ّ
بشــكلها الجّيــد«. يتابــع أن

تلــك الخــردة قبــل شــحنها إلــى مدينــة ميــت غمــر في 
محافظــة الدقهليــة، التــي تعــّد مركــزًا لتصنيع أواني 

الطهي«. 
أّمــا عملّيــة التصنيــع، فيشــرحها بائــع الروبابيكيــا 
لقــى حمولــة العربــات 

ُ
: »فــي أولــى الخطــوات، ت

ً
قائــال

مــن الخــردة أمــام بــاب املســبك، حيــث ُيصهــر املعــدن 
 عن 

ّ
مــن دون أي معاييــر للنظافــة علــى حــرارة ال تقــل

1200 درجة مئوية، ال بل تتخطاها. فيتحّول املعدن 
املســبك  »طاقــة   

ّ
أن إلــى  ويلفــت  ســائلة«.  مــادة  إلــى 

الواحد هي صهر سبعة أطنان من الخردة في اليوم 
ســاعات  منــذ  بمعظمهــا  املســابك  وتعمــل  الواحــد. 
ال  املســابك  عّمــال  الظهيــرة.  وحتــى  األولــى  النهــار 

مجتمع
 نحو 213 ألف طالب لجوء وصلوا إلى البالد هذا 

ّ
قال وزير الداخلية األملاني توماس دي ميزير إن

 العدد 
ّ
العام، ما يجعل العدد أقل بكثير في عام 2016 من العام املاضي الذي بلغ 890 ألفا. أضاف أن

الذي ســجله نظام املعلومات لألشــهر التســعة األولى من العام يعكس عدد الذين »ســجلوا بالفعل 
ودخلــوا«. فالنظــام ال يســجل النــاس باالســم عــادة، وقــد تضخمــت األرقــام فــي املاضــي بســبب قيام 
 العدد املســجل العام املاضــي كان يقرب من 1.1 

ّ
الشــخص بالتســجيل عــدة مــرات. الجديــر بالذكــر أن

)أسوشييتد برس( مليون في البداية.  

 مخيم الغابة في كاليه، شمال فرنسا، املقرر هدمه، يضم نحو 1300 قاصر 
ّ
قالت منظمة خيرية إن

بني آالف املهاجرين الذين يعيشــون في ظروف مزرية. وأعلن مدير منظمة »فرنســا أرض اللجوء«، 
 هذا العدد يمثل ارتفاعا كبيرًا عّما سجلته املنظمة في أواخر أغسطس/ آب املاضي 

ّ
بيير هنري، أن

وكان 861 قاصــرًا. وفــي إحصــاء، أجرتــه املنظمــة اإلثنني والثالثــاء املاضيني، بلغ عدد القصر 1290، 
 »95 % من قاصري املخيم يريدون 

ّ
من بينهم 500 لديهم عائالت في بريطانيا. وأشار هنري إلى أن

)فرانس برس( الذهاب إلى بريطانيا«.  

فرنسا: 1300 قاصر في مخيم كاليه للمهاجرينألمانيا: 213 ألف طالب لجوء هذا العام

لندن ـ كاتيا يوسف

الجغرافيــة  املســافات  التكنولوجيــا  بــددت 
التــي تفصــل بــني البشــر، وســّهلت التواصــل 
 
ّ
بينهــم للدراســة أو التعــارف أو العمــل. لكــن

بعيديــن  حبيبــني  أو  زوجــني  بــني  العالقــة 
مــن  أبعــد  ــب 

ّ
تتطل عــن بعضهمــا،  جغرافيــا 

تواجــه  وبذلــك،  اإللكترونــي.  التواصــل 
اقتصــار  ذلــك،  مــن  عــة. 

ّ
متوق صعوبــات 

 بضعة شهور. 
ّ

اللقاءات الفعلية على مّرة كل
ب عليها 

ّ
تلك الفترات املتباعدة للقاء قد تترت

عواقب وخيمة، خصوصا بني األزواج.

علــى  الوضــوح  مــن  نــوع  إضافــة  بهــدف 
التأثيــرات املحتملــة للعالقــات بعيــدة املدى، 
قارنت دراسة على أكثر من ألف امرأة ورجل، 
فــي جامعــة  النفــس  علــم  قســم  فــي  أجريــت 
»كوينــز« فــي أونتاريــو بكنــدا، بــني تجــارب 
أشــخاص يعيشــون تلــك التجربــة وآخريــن 
في عالقات تقليدية وأمكنة جغرافية قريبة. 
التعــّرف  للدراســة  األساســي  الهــدف  وكان 
على الخصائص الشــخصية للعالقة األكثر 
نجاحــا وســعادة، بحســب الدكتــورة تيريــزا 
فــي  النفــس  علــم  أســتاذة  ديدوناتــو،  إي 

جامعة »لويوال« في ميريالند.

التــي  األمــور  عــن  ديدوناتــو  إي  تســاءلت 
املــدى،  بعيــدة  عالقــة  إنجــاح  فــي  تســاهم 
ــر فــي جوانب 

ّ
والعوامــل الرئيســية التــي تؤث

هاّمة فيها، مثل االلتزام والعالقة الجنســية 
والتواصل بشكل جّيد.

هــذه  عــن  لتجيــب  الدراســة  نتائــج  جــاءت 
األمــور  بعــض   

ّ
أن وتكشــف  التســاؤالت، 

ز مــن صّحــة العالقــات بعيــدة املســافة. 
ّ
تعــز

لديهــم  تنخفــض  الذيــن  فاألشــخاص 
وأقــل  قلقــا  أقــل  وهــم  النفســية،  الضغــوط 
اكتئابــا، يميلــون إلــى التعبير عــن املزيد من 
مشــاعر الحــب فــي العالقــات بعيدة املســافة، 

كمــا يظهــرون املزيــد مــن االلتــزام والتواصل 
 بعد املسافة في العالقة 

ّ
بارتياح ورضا. لكن

إلــى  أصحابهــا  تدفــع  مشــاكل  يخلــق  قــد 
التوتر والحزن.

الباحثــون  يــرى  العالقــة،  انهيــار  ــب 
ّ
ولتجن

مــن  الطرفــني  تفيــد  الزيــارات  مــن  املزيــد   
ّ
أن

دون التركيــز علــى األميــال التــي تفصلك عن 
شــخصني  بــني  العالقــة  ــب 

ّ
وتتطل الشــريك. 

املزيــد  بــذل  بعيــدة  مســافات  تفصلهمــا 
عــن  التعبيــر  فــي  اإليجابيــة  الطاقــة  مــن 

مشاعرهما.
كذلــك، تلعــب الثقــة دورًا مهّمــا فــي نجــاح 

مســتقبل  مــن  التأّكــد  ومــدى  العالقــة، 
مــا ازدادت الثقــة 

ّ
العالقــة مــع الشــريك، وكل

والتواصــل  االلتــزام  ازداد  الطرفــني  بــني 
والرضا بينهما.

تعليقــا علــى ذلــك، تقــول ســابني )42 عامــا( 
هــا اختبــرت مثــل هذه 

ّ
»العربــي الجديــد« إن لـ

مــدى خمــس ســنوات عندمــا  علــى  العالقــة 
تزّوجــت مــن رجل تفصلــه عنها بالد وبحار 
نفســها  وجــدت  هــا 

ّ
لكن ســعيدة.  وكانــت 

تبــذل  للعالقــة  األخيــر  العــام  فــي  وحدهــا 
جهدًا كبيرًا ملنعها من االنهيار، مقابل رجل 

ل االنسحاب.
ّ

استسلم لظروفه وفض

هكذا تستمر العالقات العاطفية عن بُعد

سالمة عبد الحميد

قبل أربع سنوات كان يبحث جديًا عن 
 من بلده الذي تضربه 

ً
بلد يغادر إليه بدال

ر في بلد شقيق يربي فيه 
ّ
القاقل. فك

أطفاله على عادات قريبة ووسط أشخاص 
يتحدثون اللغة نفسها، وإن بلهجة مختلفة 
ق.

ّ
عن لهجة بلده. جّرب بالفعل لكنه لم يوف

عاد إلى بلده املضطرب بعد نحو شهر في 
البلد القريب موقنًا أن البقاء في بلده حرًا 

فقيرًا أفضل من العيش في بلد يوفر له 
قدرًا أكبر من املال لكنه يحرمه الحرية التي 

اعتاد عليها، حتى لو كانت حرية ناقصة 
أو مقيدة.

اكتشف خال الفترة القصيرة التي قضاها 
في البلد الغني أنه غير قادر على التعايش 

مع سكانها، وأن حياته ستتحول قسرًا 
إلى شبه حياة، أو نسخة ممسوخة ال طعم 

لها وال قيمة. كان قراره بالعودة إلى بلده 
حاسمًا، ولسان حاله يقول: نصف حر في 
بلد مرتبك أفضل من نصف ميت في بلد 

با حياة.
قضى في بلده عامن آخرين من التخبط 
والتدهور. حاول قدر استطاعته مواصلة 

الحياة بشتى الطرق، لكنه وصل في نهاية 
السنتن إلى نتيجة مفادها أنه ال جدوى من 

البقاء في هذا املحيط القاتل. قّرر مجددًا 
البحث عن مهرب.

، بعد أن جّرب 
ً
كانت وجهته هذه املرة شماال

التوجه شرقًا. هاجر إلى بلد أوروبي؛ هاجر 
وحده دون عائلته كما فعل في املرة األولى. 

الفكرة أن ال يعّرض العائلة للمخاطر. أن 
يجّرب وحده، وفي حال استقرار األمور 

يجلبهم للعيش معه.
لم تكن التجربة مرضية أيضًا، وبالتالي 

لم يستقدم العائلة. قضى فترة تقترب من 
العام في البلد األوروبي؛ وحاول بشتى 
الطرق أن تنجح هجرته متسلحًا بكل 

رغباته في الهرب من الظروف التي يعانيها 
بلده، لكنه لم يوفق.

عاد إلى بلده الذي أصبح أكثر اضطرابًا 
موقنًا أن الحياة في بلد متدهور أفضل من 

املوت في بلد غريب.
بعد عودته الثانية، أصبحت نظرته لألمور 
مختلفة. عاش لشهور على هامش الحياة، 

ال »يشتبك« في أي أمر جدي. ال يقرأ 
الصحف وال يتابع قنوات األخبار. يتجنب 

املقاهي واألماكن العامة حتى ال يسمع 
شيئًا عن أحوال الباد أو أحوال العباد.

لم تفلح تلك املحاولة أيضًا، فالحياة في بلد 
مضطرب تجبر من يعيشون فيها على 

االشتباك اليومي مع األمور الحياتية، وال 
تمنحهم أدنى فرصة للهرب أو التجاهل، 

حتى لو رغبوا في ذلك.
باتت نظرته لكل شيء أقرب إلى السوداوية. 

بات رأيه في كل األمور مزعجًا للمحيطن 
به، حتى أن معظمهم بات يتجنب الدخول 

معه في مناقشات جادة.
الحقًا بات يرّوج لرؤيته الجديدة التي 

يلخصها في عبارة »النيزك«، ومفادها أنه 
ينتظر أن يصطدم نيزك قادم من الفضاء 
باألرض فيدمر كل مظاهر الحياة عليها.
هو حاليًا إنسان با هدف وال مشروع، 

يعيش فقط في انتظار وصول النيزك.

في انتظار النيزك

مزاج
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يصنّع أواني جديدة )العربي الجديد(



يواجه بعض السوريين الذين يعيشون في تركيا 
صعوبات كبيرة في مغادرتها إلى بلد غربي، 

خصوصًا أصحاب الشهادات العليا الذين تعلن تركيا 
حاجتها إليهم، فيما ال تقبل الدول الغربية غيرهم

نواكشوط مهّددة بالغرق

1819
مجتمع

إسطنبول ـ باسم دباغ

بالرغم من الفرص املحدودة أمام 
الــســوريــن لــلــدخــول فــي برنامج 
ــابـــع لــأمــم  ــتـ ــتـــوطـــن الـ إعـــــــادة الـ
املمنوعن  الالجئن  أعـــداد  تـــزداد  املــتــحــدة، 
ــهــم 

ّ
ــع أن مـــن مــــغــــادرة األراضـــــــي الــتــركــيــة، مـ

 
ّ

حصلوا على تأشيرة إلعادة التوطن في كل
من أوروبــا وكندا والــواليــات املتحدة. يجد 
املمنوعون من السفر أنفسهم أمام خيارين، 
إّما قبول العمل بصفة غير قانونية برواتب 
متدنية، أو محاولة الوصول إلى أوروبا عن 

طريق الهجرة غير الشرعية.
غير  البريطانية  »أوكــســفــام«  أكــدت منظمة 
الحكومية، في تقرير أصدرته، في مارس/

 الدول الغنية لم تقدم وعودًا 
ّ
آذار املاضي، أن

املـــائـــة مـــن نحو  فـــي  بــتــوطــن ســــوى 1.39 
خمسة مالين الجــئ ســوري مــوزعــن على 
دول الجوار. ودعت إلى زيــادة هذه النسبة 

وتقاسم عبء املهاجرين.
ــداد الــســوريــن الذين  ــام دقيقة عــن أعـ ال أرقـ
مــنــعــتــهــم الــســلــطــات الــتــركــيــة مـــن املـــغـــادرة 
التوطن  إعــادة  على  من حصولهم  بالرغم 
وتـــأشـــيـــرات دخـــــول إلــــى أوروبـــــــا وأمــيــركــا 
الشمالية. يجمع الذين التقت بهم »العربي 
الــجــديــد« مــن املــمــنــوعــن مــن املـــغـــادرة على 
املـــتـــحـــدة  ــم  لــــأمــ ــة  ــيـ ــامـ الـــسـ ــة  ــيـ ــفـــوضـ املـ  

ّ
أن

امللفات  عــدد   
ّ
أن أبلغتهم  الالجئن  لــشــؤون 

حاصلن  ملهاجرين  جميعها  ألفًا،  يتجاوز 
لهؤالء  إمكانية  ال  جامعية.  شــهــادات  على 
ــام الــســلــطــات الــتــركــيــة على  ــ لـــالعـــتـــراض أمـ
بــاملــغــادرة. ولــم تحصل  عــدم منحهم اإلذن 
رســمــي  رد  أّي  ــلـــى  عـ ــديــــد«  الــــجــ ــربــــي  ــعــ »الــ
مـــن املـــديـــريـــة الــعــامــة لــلــهــجــرة الــتــركــيــة أو 

املفوضية حول القضية.
تـــبـــرر الـــحـــكـــومـــة الـــتـــركـــيـــة رفـــضـــهـــا إعـــــادة 
 الــــــــدول األوروبـــــيـــــة 

ّ
ــعـــض بـــــــأن ــبـ تــــوطــــن الـ

وأمــيــركــا وكـــنـــدا ال تــلــتــزم بــمــعــايــيــر إعـــادة 
التوطن، وبدل أخذ األكثر احتياجًا إلعادة 
واألشخاص  واملرضى  كالجرحى  التوطن 
إلـــى عناية  ــاقـــة مــمــن يــحــتــاجــون  ذوي اإلعـ
ــقـــرة تــقــديــمــهــا لــهــم فـــي ظل  ال تــســتــطــيــع أنـ
إلى  الغربية  الـــدول  تعمد  الكبيرة،  األعـــداد 
الجامعات  وخريجي  الخبرات  ذوي  انتقاء 
يبقى  وبــذلــك،  دمــجــهــم.  كلفة  تتقلص  ممن 
فـــي تــركــيــا ذوو الــتــعــلــيــم املــنــخــفــض وغــيــر 
ــهــا 

ّ
الـــقـــادريـــن عــلــى الــعــمــل. تــعــتــبــر أنـــقـــرة أن

في أمــّس الحاجة إلى ذوي التعليم العالي 
ــرات ملــســاعــدتــهــا فـــي الـــتـــواصـــل مع  ــبـ ــخـ والـ
عملية  وتسهيل  السورين  الالجئن  باقي 

دمجهم في املجتمع التركي.
على ماجستير  وهــو حاصل  يقول محمد، 
من جامعة حلب:  الكهربائية  الهندسة  في 

الدولة   
ّ
أن إرغــن  إبراهيم  الدولية  الالجئن 

الــتــركــيــة، مــنــذ ســتــة أشـــهـــر تــقــريــبــًا، تمنع 
املــتــعــلــمــن الـــســـوريـــن مـــن مـــغـــادرة تــركــيــا، 
التوطن. يقول:  إعــادة  بعد حصولهم على 
ه لو أراد 

ّ
»يبرر املسؤولون األتراك األمر بأن

الغرب أن يتصرف بشكل إنساني، فليأخذ 
اتهم  جميع الالجئن بغض النظر عن كفاء
ليس  املــقــابــل  فــي  »لــكــن،  العلمية«. يضيف: 
لــديــنــا أي ســيــاســات دمـــج تــجــاه الــالجــئــن 
هو  التركية  الحكومة  وتــصــّرف  السورين، 
من  املتعلمون  يمنح  فــال   ،

ّ
إال ليس  فعل  رّد 

العلمي.  ملستواهم  تبعًا  وظــائــف  الالجئن 
وفي نفس الوقت ال يمنحون إذن مغادرة«.

من جهته، بقي ماهر مصطفى، وهو حاصل 
على ماجستير في الفلسفة، وحده في تركيا، 
بعد حصول عائلته على إعادة التوطن في 
أملانيا. لم يتمكن وحــده من الحصول على 
تــقــدمــهــم جميعًا  بــالــرغــم مـــن  ــادرة  ــغـ إذن مـ
بالطلب نفسه إلى املفوضية. يقول: »أكدت 
التركية  السلطات   

ّ
أن األملانية  السفارة  لــي 

تــمــنــع املــتــعــلــمــن الـــســـوريـــن مــــن مـــغـــادرة 
أن يفعلوه هو   أقصى ما يمكن 

ّ
تركيا، وأن

من  املزيد  ملمارسة  املفوضية  مع  التواصل 
الضغط على السلطات التركية«.

كلفة التدهور البيئي 
تمثل 14 في المائة من 
الناتج الوطني المحلي

سمح ألصحاب األعمال 
األتراك بتشغيل ما ال يزيد 

عن 10 % من العاملين 
لديهم من السوريين

»غادرت حلب مع زوجتي وطفلي إلى تركيا 
انــدالع الحرب، وتقدمت بطلب إلعادة  بعد 
الــتــوطــن إلــى املفوضية فــي يــولــيــو/ تموز 
2014. تطلبت العملية نحو سنتن، أجرينا 
خاللها عدة مقابالت مع موظفي املفوضية، 
والـــســـفـــارة األمـــيـــركـــيـــة، والــلــجــنــة الــدولــيــة 
التي تنسق جــزءًا من عمليات  الكاثوليكية 
الــواليــات املتحدة. وفي  إعــادة التوطن في 
نهاية املطاف، حصلنا على تأشيرة لدخول 

األراضي األميركية«.
ــكـــر فــــي الـــتـــوجـــه إلـــى  ـــــــه فـ

ّ
يــــؤكــــد مـــحـــمـــد أن

ــرات،  ــدة مــ ــقـــارب عــبــر الـــيـــونـــان عــ أوروبـــــــا بـ
املفوضية يبلغه  اتصااًل من  أن يتلقى  قبل 
بتحويل ملفه إلى السفارة األميركية إلعادة 
الــتــوطــن. يــقــول: »لـــم أحــصــل عــلــى أّي عقد 
كــان راتبي  فــي تركيا، ودومـــًا  عمل نظامي 
اليومية  مصاريفي  لتلبية  يكفيني  بالكاد 
ودفع إيجار املنزل، ال أرى لي وألطفالي أّي 

مستقبل هنا«. 
بعد أن قبلت الواليات املتحدة إعادة توطن 
 املــنــظــمــة الــدولــيــة 

ّ
مــحــمــد، يــؤكــد األخــيــر أن

له ولعائلته  اشترت بطاقة طيران  للهجرة 
نـــحـــو كـــالـــيـــفـــورنـــيـــا. لـــكـــن قـــبـــل أســــبــــوع مــن 
التركية  السلطات  رفــضــت  الــطــائــرة،  مــوعــد 
منح محمد إذنًا باملغادرة من دون إبداء أّي 

أسباب.
نهى  النسائية  الطبيبة  تؤكد  جانبها،  من 
 السلطات التركية رفضت 

ّ
)اسم مستعار( أن

بمغادرة  إذنـــًا  وعائلتها  وزوجــهــا  منحها 
تركيا. تقول: »معظم أفراد عائلتي يعيشون 
فــي الـــواليـــات املــتــحــدة، أخـــي طبيب هــنــاك، 
ولم يبق لنا أحد في سورية. بعد حصولنا 
 

ّ
عــلــى مـــوافـــقـــة إلعــــــادة تــوطــيــنــنــا، بــعــت كــل

األثاث املنزلي الذي اقتنيته في إسطنبول، 
وجهزنا كل شيء، لكن لم تمنحنا السلطات 
ــادرة«. تــضــيــف: »ال أمــلــك  ــغــ الــتــركــيــة إذن مــ
إذن عمل رسميًا، ولم أحصل وزوجــي على 
أّي وظــيــفــة. زوجــــي مــتــخــصــص فـــي الــغــدد 
اللغة التركية  الصّماء، ملاذا عليه أن يتعلم 
ويـــعـــّدل شـــهـــاداتـــه فـــي تــركــيــا وهــــو حصل 
مــســبــقــًا عــلــى فـــرصـــة عــمــل بــمــســاعــدة أحــد 

أصدقائه في الواليات املتحدة؟«.
اتــــــخــــــذت الــــحــــكــــومــــة الــــتــــركــــيــــة عــــــــــددًا مــن 
ــاة الــــســــوريــــن،  ــيــ اإلجـــــــــــــراءات لـــتـــحـــســـن حــ
مــنــهــا اإلعـــــالن فـــي يــنــايــر/ كـــانـــون الــثــانــي 
املاضي عن منح إذن عمل رسمي لالجئن 
الــــســــوريــــن. وســـمـــحـــت ألصــــحــــاب األعـــمـــال 
األتراك بتشغيل ما ال يزيد عن نسبة 10 في 
 
ً
املائة من العاملن لديهم من السورين، أمال

في ثني السورين عن محاولة عبور البحر 
نحو االتحاد األوروبي. 

أيــار  مــايــو/  فــي  التركية  الحكومة  وأعلنت 
ها منحت 3800 إذن عمل لالجئن 

ّ
املاضي أن

مقارنة  للغاية  رقــم ضئيل  ه 
ّ
لكن السورين. 

بــأعــداد الــســوريــن، والــتــي وصــلــت بحسب 
ــيــــة، إلـــى  ــتــــركــ ــة الــ ــيـ ــكـــومـ اإلحـــــــصـــــــاءات الـــحـ

مليونن وسبعمائة ألف الجئ.
ــم مــــن تـــأكـــيـــد الـــحـــكـــومـــة الــتــركــيــة  ــالــــرغــ وبــ
نيتها اتــخــاذ عــدد مــن اإلجــــراءات لتسهيل 
ــذوي الـــكـــفـــاءات  ــ مــنــح الــجــنــســيــة الــتــركــيــة لـ
مـــن الـــســـوريـــن، لـــم تــتــخــذ أّي خـــطـــوات في 
السورين  األمــر بعد، بخالف حصول  هــذا 
على الجنسية التركية بالقوانن املوجودة 
حـــالـــيـــًا، كـــاإلقـــامـــة والـــعـــمـــل فـــي تــركــيــا ملــدة 
خمس ســنــوات، أو الــــزواج ألكــثــر مــن ثالثة 

أعوام من مواطن تركي أو مواطنة.
ــقــــوق  ــة حــ ــيــ ــعــ ــمــ يــــــؤكــــــد نــــــائــــــب رئــــــيــــــس جــ

أنقرة

أنقرة

سوريا

البحر ا�سود

البحر ا�بيض
المتوسط

بلغاريا

إسطنبول

تـركـيـا

بات التغيّر المناخي واقعًا 
ملموسًا في موريتانيا. أمر 
دفع السلطات إلى إطالق 

مبادرات عدة تتطلب تكاتف 
الجميع قبل الغرق

نواكشوط ـ خديجة الطيب

تأثير واضــح على حياة  املناخّية  للتغّيرات  كــان 
املـــواطـــنـــن فـــي مــوريــتــانــيــا، وقــــد أّدت إلــــى زحــف 
رت على التركيبة السكانية 

ّ
الرمال، والجفاف، وأث

فــي الــبــالد واضــطــّر الــبــعــض إلـــى الـــنـــزوح. الــيــوم، 
تهّدد التغّيرات املناخية العاصمة نواكشوط، في 
إلى  باإلضافة  البحر،  ارتفاع مستوى سطح  ظل 
خرى كالتعرية واستنزاف الحزام الرملي 

ُ
عوامل أ

وتشبع التربة باملياه. 
ــار االحــتــبــاس  ــ وتـــحـــاول مــوريــتــانــيــا مــواجــهــة آثـ
ــراري، وقــــد أطــلــقــت وزارة الــبــيــئــة والــتــنــمــيــة  ــحــ الــ
ــبــــادرات عــــدة تـــهـــدف إلــــى الـــحـــّد من  املــســتــدامــة مــ
انبعاث الغازات الدفيئة. وشّكل »اإلعــالن الرابع« 
الذي أصدرته الحكومة حول التغّيرات مرجعّية، 
السليمة  البيئية  املواصفات  تحديد  في  وساهم 
انبعاث  والعمل على تخفيض نسبة  الــبــالد،  فــي 
الغازات الدفيئة بنسبة 22.3 في املائة بحلول عام 

.2030
تــواجــه  الـــتـــي  الــبــيــئــّيــة  الـــتـــحـــديـــات   حــجــم 

ّ
أن  

ّ
إال

موريتانيا بسبب التصّحر وارتفاع منسوب مياه 
الــبــحــر ودرجـــــات الـــحـــرارة وغــيــرهــا مـــن الــعــوامــل 
املناخية.  بالتغيرات  تجعلها معنّية بشكل كبير 
م عليها اتخاذ تدابير صارمة للحّد من 

ّ
أمر يحت

التأثيرات السلبية للمناخ، وإشراك املواطنن في 
املبادرات. في هذا السياق، يقول الباحث البيئي، 
ســيــدي مــحــمــد ولـــد دحـــمـــان، إن حــجــم الــرهــانــات 
على  املناخية  للتغيرات  القوية  واآلثـــار  الحالية 
حــيــاة املــواطــنــن يــفــرض اتـــخـــاذ قـــــرارات عــاجــلــة، 
ــدى الــــــدول األكــثــر  ــ  مــوريــتــانــيــا تـــعـــّد إحـ

ّ
عــلــمــًا أن

مخاطر  أن  الجديد«  »العربي  لـ  معاناة.  يضيف 
التغّيرات املناخية تدعو إلى القلق بسبب تضاؤل 
نسبة املساحات الزراعية، وارتفاع مستوى سطح 
الــبــحــر، وتــغــيــر الــنــظــام الــبــيــئــي. ويــلــفــت إلــــى أن 
الصحة  الظواهر تشمل  لهذه  السلبية  التأثيرات 

واألمن الغذائي واالقتصاد.
ــان إلــــى أن مــوريــتــانــيــا، الــتــي  ــمـ ويــشــيــر ولــــد دحـ
الطبيعّية  املــصــادر  على  سّكانها  غالبية  يعتمد 
ــة والــصــيــد، تعد  لــلــعــيــش، وبــشــكــل خـــاص الـــزراعـ
إحـــدى الــــدول األكــثــر تــأثــرًا بــالــتــغــّيــرات املناخية. 
الــتــدهــور البيئي  تــقــاريــر دولــيــة أن كلفة  وتــؤّكــد 
تمثل 14 في املائة من الناتج الوطني املحلي، في 
وقت تحتاج موريتانيا إلى نحو 17 مليار دوالر 
أمــيــركــي حــتــى عـــام 2030، ملــواجــهــة  تغير املــنــاخ 
البيئي،  التنوع  بحماية  ويطالب  معه.  والتكيف 

ووضع خطط عاجلة ملواجهة تغّير املناخ، على أن 
تكون األولوية للفئات الفقيرة واملهمشة، وإشراك 

منظمات املجتمع املدني في هذه الجهود.
ــارة إلـــى أن انــضــمــام مــوريــتــانــيــا إلــى  ــ تــجــدر اإلشـ
األخضر  السور  ومبادرة  الساحل  دول  مجموعة 
الكبير، أعـــاد األمـــل إلــى احــتــمــال نــجــاح مــبــادرات 
ــاخ. وقــــد أقـــامـــت مــوريــتــانــيــا  ــنـ الــحــد مـــن تــغــّيــر املـ
ألفي هكتار، وزرعــت  حزامًا أخضر على مساحة 
الخاص  البرنامج  ضمن  شجيرة  مليوني  نحو 
بحماية مدينة نواكشوط من زحف الرمال والغمر 
البحري. كذلك، أطلقت مشاريع عدة لالستفادة من 
الطاقة البديلة وحماية التنوع البيئي ومحاربة 
التصحر، وقد أصبحت موريتانيا من بن الدول 

اإلفريقية املنتجة للطاقة املتجّددة. 
ــا زال خـــبـــراء يــــرون أن مــوريــتــانــيــا لـــم تــواكــب  ومـ
 
ّ
أن إلــى  كما يجب، الفتن  املناخي  التغّير  مسألة 

الــبــالد تجعلها  تــواجــه  الــتــي  البيئية  الــتــحــديــات 
االحتباس  جــراء  املناخّية  للتغيرات  أكثر عرضة 

ــر عــلــى الــتــنــمــيــة. وتــشــيــر  ـ
ّ
ــؤث ــتـــي تـ ــــراري، والـ ــــحـ الـ

دراسات عدة إلى أن الغمر البحري يهّدد مناطق 
بسبب  نواكشوط  العاصمة  خصوصًا  الساحل، 
ــيـــرات املـــنـــاخـــيـــة وارتـــــفـــــاع مـــســـتـــوى ســطــح  ــغـ ــتـ الـ
التي  العوامل  العلماء من تجاهل  ر 

ّ
البحر. ويحذ

بن  الفاصلة  الجبسية  القشرة  تــآكــل  إلــى  تـــؤّدي 
التربة وبحيرات املياه الجوفية في األعماق. كما 
يؤّكدون أنه مع مرور الزمن، سيؤّدي هذا الوضع 
الـــى وصــــول املـــيـــاه إلـــى ســطــح األرض، وهــــذا ما 
 في بعض أحياء العاصمة املوريتانية 

ً
حدث فعال

التي لم يعد البناء عليها ممكنًا. 
مات املجتمع املدني في موريتانيا 

ّ
وتضغط منظ

على الحكومة من أجل حماية الساحل املوريتاني 
الــذي يضم أكثر من نصف سكان البالد. ويعمل 
ل 

ّ
الصناعة واالقــتــصــاد. ويمث فــي مجالي  هــؤالء 

الـــســـاحـــل الـــعـــمـــود الـــفـــقـــري ملــخــتــلــف املـــشـــاريـــع 
ــا يــجــعــلــه يــشــّكــل  االقـــتـــصـــاديـــة واالجـــتـــمـــاعـــيـــة، مـ
املــّد  أن  إال  الــبــالد.  ملستقبل  استراتيجية  أهــمــيــة 
البحري الذي شهدته شواطئ نواكشوط في عام 
ـــرارًا مــاديــة بــشــاطــئ الــصــيــاديــن  2006 ألــحــق أضــ

التقليدين. 
البيئّيون أن يكون التغّير  في هذا السياق، يأمل 
املــنــاخــي بــمــثــابــة دافـــع لخفض انــبــعــاث الــغــازات 
الــدفــيــئــة ومــكــافــحــة االحــتــبــاس الـــحـــراري والــتــزام 
من  بالحد  املتعلقة  النشاطات  تمويل  فــي  الـــدول 
املخاطر  ب 

ّ
تجن وبالتالي  املــنــاخ،  تغير  مسّببات 

االجتماعية واالقتصادية والبيئّية الناجمة عنه.

سوريّون عالقونتحقيق
تركيا تمنع الالجئين الجامعيين من الهجرة

مغاربة يدرسون الطّب من دون  منح

االحتجاج الميداني 
أثنى الحكومة 

عن مشروع الخدمة 
المدنية اإلجبارية

الرباط ـ وصال الشيخ

السابقة  املغربية  الحكومة  ماطلت  بعدما 
فــــــي تـــنـــفـــيـــذ االتـــــــفـــــــاق الــــــــــذي وقــــعــــتــــه مــع 
»التنسيقية الوطنية لطلبة الطّب املغاربة« 
والذي ينّص على تحسن تدريبات الطالب 
ــع مــنــحــهــم املــالــيــة الــشــهــريــة، مـــا زالـــت  ــ ورفـ
األوضـــــــاع عــلــى حــالــهــا الـــيـــوم فـــي انــتــظــار 
ــدة. وكــــــان طـــــالب الـــطـــّب  ــديــ ــجــ الـــحـــكـــومـــة الــ
ـــمـــوا، 

ّ
ــّب األســــنــــان قــــد نـــظ ــ ــــالب طـ الــــعــــام وطــ

خـــالل الــعــام املــاضــي، إضــرابــًا مفتوحًا عن 
الــــدراســــة اســتــمــّر 64 يـــومـــًا، تــوصــلــت على 
إثره الحكومة املغربية إلى »محضر اتفاق« 
»مشروع  بإصدار  قرارها  فيه عن  تراجعت 
املدنية  الصحية  بالخدمة  ق 

ّ
يتعل قــانــون« 

اإلجبارية ملّدة عاَمن من دون مقابل.
الطّب، محمد  لطلبة  الوطني  املنسق  يقول 
 »بنود االتفاق الكبرى لم تنفذ 

ّ
مباركي، إن

حتى اللحظة، وهي ما يتعلق باملستحقات 
»العربي  وبرفع جودة التدريب«. ويوضح لـ
الـــذي خاضته سبع   »الــتــحــّرك 

ّ
الــجــديــد« أن

كليات للطّب وطــّب األســنــان في عــام 2015 
وأخذ مسار اإلضراب املفتوح عن الدراسة، 
بـــوزارة  الــحــكــومــة، ممثلة  تــوقــيــع  إلـــى  أّدى 
مع  اتفاقًا  العالي،  التعليم  ووزارة  الصحة 
مــشــروع  عــن  بموجبه  تــتــراجــع  التنسيقية 
)الخدمة  الوطنية  الصحية  الخدمة  قانون 
 بديل 

ّ
املدنية اإلجبارية(، ملتزمة بإيجاد حل

أو حــلــول ال تــقــوم عــلــى الــخــدمــة اإلجــبــاريــة 
املهّمشة«.  املناطق  فــي  الخّريجن  للطالب 
ــرز بــنــود  ــ ــذا الـــبـــنـــد ُيــــعــــّد أبــ ــ  »هــ

ّ
يــضــيــف أن

رفـــع قيمة املستحقات  بــنــد  كــذلــك  االتـــفـــاق، 
ــداًء مــن السنة  ــتـ املــالــيــة لــلــطــالب األطـــبـــاء ابـ
الثالثة ولغاية السابعة. وهم يتلقونها في 
العمومية  املستشفيات  في  الخدمة  مقابل 
 
ً
كان هزيال التعويض   

ّ
أن والجامعية. علمًا 

املاضي حيث يصل  القرن  منذ سبعينيات 
إلــى 110 دراهــم مغربية )11 يــورو( ومهن 
كــذلــك لــلــطــالب. وقـــد رفـــع وفـــق االتــفــاق إلــى 
630 درهمًا )63 يورو( شهريًا لطالب السنة 
درهمًا   1650 وإلــى  السادسة،  الثالثة حتى 

)165 يورو( لطالب السنة السابعة«.
 »مــمــاطــلــة الــحــكــومــة 

ّ
ويـــتـــابـــع مـــبـــاركـــي أن

فق عليها، 
ّ
وعدم وفائها بتنفيذ البنود املت

احــتــجــاج  فـــي  التنسيقية  ــروج  إلـــى خــ دفـــع 
االنتخابات  عقد  مــن  يــوَمــن  قبل  تحذيري 
الــــتــــشــــريــــعــــيــــة. فــــالــــحــــكــــومــــة لـــــــم تــــصــــرف 
على  الــطــالب،  لــربــع   

ّ
إال املــالــيــة  املستحقات 

الرغم من مرور القرار في املجلس الحكومي 
ونــشــره فــي الــجــريــدة الــرســمــيــة لــلــمــغــرب«. 
 الحكومة 

ّ
ويؤّكد: »نحن كتنسيقية، نرى أن

ــنـــود االتــــفــــاق لــــزرع  تـــمـــاطـــل فــــي تــطــبــيــق بـ
اليأس في نفوس الطالب حتى يتوقفوا عن 

 النضال ال يؤّدي 
ّ
االحتجاج، ولكي تبّن أن

إلى ضمان الحقوق، وبأننا أضعنا شهرين 
 الحقيقة 

ّ
مــن الــدراســة مــن دون فــائــدة. لــكــن

الحكومة  أثنى  امليداني  االحتجاج   
ّ
أن هــي 

عن قراراتها، خصوصًا مشروع االستعباد 
والــعــبــوديــة أو الــخــدمــة املــدنــيــة اإلجــبــاريــة. 
كــانــت تــريــد إجــبــار الخريجن الــجــدد على 
الــعــمــل فــي الــقــطــاع الــحــكــومــي مــن دون أّي 

تعويضات أو محفزات«. 
ــتـــه، يــــوضــــح عـــضـــو »الــتــنــســيــقــيــة  مــــن جـــهـ

الــوطــنــيــة لــطــلــبــة الـــطـــّب املــــغــــاربــــة«، حــمــزة 
 بـــنـــود االتـــفـــاق الـــتـــي تــمــاطــل 

ّ
مــيــمــونــي، أن

رفــع جودة  تنفيذها تتضّمن  في  الحكومة 
ــر الــذي  الــتــدريــبــات فــي املــســتــشــفــيــات، »األمــ
دفع أساتذة مدّربن كثرين في كليات الطّب 

إلى تقديم استقالتهم جماعيًا«.
 »الـــحـــكـــومـــة ال 

ّ
ويـــعـــود مـــبـــاركـــي لــيــقــول إن

ــلــــول بــديــلــة  ــراح حــ ــ ــتـ ــ تــــرغــــب حــقــيــقــة فــــي اقـ
البشرية  املــــوارد  فــي  )الــنــقــص(  للخصاص 
 أزمة 

ّ
في املناطق النائية، وحلول أخرى لحل

االكتظاظ في املستشفيات الجامعية والتي 
التكوين  جـــودة  على  سلبية  بطريقة  ـــرت 

ّ
أث

ــات«. يــضــيــف  ــيـ ــفـ ــشـ ــتـ ــسـ ــــي املـ )الـــــتـــــدريـــــب( فـ
 بــنــود االتـــفـــاق شــمــلــت »تــمــكــن األطــبــاء 

ّ
أن

الحكومي من  القطاع  في  املوظفن  العامن 
التخصص من دون تحديد  مــبــاراة  اجتياز 
ــنــــاصــــب والـــتـــخـــصـــصـــات  مـــســـبـــق لــــعــــدد املــ
الــتــي تشملها املــبــاريــات، مــن بــن املناصب 
إلى  باإلضافة  عنها،  املعلن  والتخصصات 
تحسن جـــودة الــتــدريــب واســتــحــداث لجنة 

مشتركة للمتابعة بن وزارة الصحة ووزارة 
التعليم العالي وبن التنسيقية. كذلك، يأتي 
اإلصـــالح  ورش  كــل  فــي  التنسيقية  إشــــراك 
التي تهّم طالب الطّب العام وطّب األسنان«.

 »الــــرهــــان األكــبــر 
ّ
ويــشــيــر مـــبـــاركـــي إلــــى أن

الــذيــن يطالبون بــاإلســراع  للطالب األطــبــاء 
ــة لـــهـــم، هــو  ــيـ ــالـ فــــي صـــــرف املـــســـتـــحـــقـــات املـ
يضيف:  الــجــديــدة«.  الحكومة  مــع  التعامل 
ــار حـــتـــى تــشــكــيــل  ــتــــظــ ــرة انــ ــتــ ــــي فــ ــن فـ ــحــ »نــ
ـــنـــا مــســتــعــدون 

ّ
ــة الــــجــــديــــدة، لـــكـــن ــكـــومـ الـــحـ

ــل الــضــغــط على  لـــخـــوض احــتــجــاج مـــن أجــ
الــحــكــومــة وتطبيق بــنــود االتـــفـــاق. وســوف 
ــبــــوع  ــــالل األســ ــكــــون الــــخــــطــــوة املـــقـــبـــلـــة خــ تــ
ــــق، إعـــــادة إحــيــاء  الــحــالــي أو فـــي وقــــت الحـ
ــالــــث مــن  ــثــ ــي الــ ــ ذكــــــــرى تـــوقـــيـــع املـــحـــضـــر فـ
تنظيم  خــالل  مــن  الــثــانــي،  نوفمبر/تشرين 
 

ّ
كتل طالبية في الكليات نعرض عليها ملف

مطالبنا الجديدة ونناقشه حتى نتفق على 
االحتجاج والتصعيد في حال لم تفتح لنا 

الحكومة بابًا للحوار«.

ــو«  ــان »أســ ــركـ الــســبــت املــــاضــــي، ثــــار بـ
فــي جــزيــرة كــيــوشــو الــيــابــانــيــة. اعــتــاد 
اليابان على مثل هذه الثورات  سكان 
البركانية. وهو ما منع وقوع إصابات 
 هـــــذا الــجــبــل 

ّ
فــــي صـــفـــوفـــهـــم، ولـــــو أن

 أزمنة 
ّ
ر منذ عام 1980. لكن

ُ
بالذات لم يث

أخــرى، وأماكن أخــرى حول العالم، لم 
يــكــن الــســكــان فــيــهــا مــحــظــوظــن بــهــذا 
كبيرة جدًا  الخسائر  كانت  بــل  الــقــدر، 
في بعضها سواء على صعيد األرواح 
أم املــمــتــلــكــات. فـــي هــــذا اإلطــــــار، يــقــدم 
مــوقــع »لــيــف ســايــنــس« قــائــمــة بــأســوأ 

7 كوارث بركانية في التاريخ كاآلتي:
- بــركــان ســانــتــا مــاريــا فــي غواتيماال 
 500 طــــــوال  ــدًا  ــامــ خــ بـــقـــي   :1929 عـــــام 
عـــام، ثــم ثــار فــجــأة عــام 1902، ليتكرر 
في  1922 و1929.  عــامــي  مــجــددًا  ذلـــك 

األخيرة حصد أكثر من 5 آالف قتيل.
- بـــركـــان نــوفــاروبــتــا فـــي أالســـكـــا عــام 
ــه لم يحصد أرواحــا، 

ّ
1912: صحيح أن

ه أكــبــر انــفــجــار بــركــانــي فــي القرن 
ّ
لكن

الــعــشــريــن. عـــدا عـــن تــأثــيــر حــمــمــه في 
املكان، غطى مساحة 7800  تضاريس 

كيلومتر مربع بالرماد.
- بركان جبل بيناتوبو في الفيليبن 
 5 مـــــن  ــيـــط  ــحـ مـ فـــــي  أثـــــــر   :1991 عـــــــام 
كــيــلــومــتــرات، نــاشــرًا صــخــورًا ملتهبة 
في األرض ورمــادًا في األجـــواء، ارتفع 
حتى 35 كيلومترًا في السماء. ثم هبط 
الرماد في مساحات واسعة من البالد. 

البركانية  بــالــثــورة  الــعــلــمــاء  تــوقــعــات 
قبل فترة من حدوثها أدت إلى إجالء 
ذلك  وإنقاذهم. مع  السكان  اآلالف من 

قتل 700 شخص.
ــام 1815:  ــ عـ تـــامـــبـــورا  ــركــــان جـــبـــل  بــ  -
يــقــع الــجــبــل فــي جــزيــرة ســومــبــاوا في 
إنــدونــيــســيــا، وقـــد أدت ثـــورة الــبــركــان 
إلــى مقتل 92 ألــف شخص. كما غطت 
غيوم الرماد الثقيلة جزرًا أخرى قريبة 

عدا عن سومباوا.
- بــركــان جبل فــيــزوف عــام 1631: يقع 
الــجــبــل فـــي شــــرق مــديــنــة نــابــولــي في 
إيــطــالــيــا. اشــتــهــر بالكثير من  جــنــوب 
آخرها  كــان  الــتــي  البركانية،  الــثــورات 
املــــصــــادر  تـــشـــيـــر  وفـــيـــهـــا   .1631 عـــــام 
ألفًا  إلــى مقتل أكثر من 18  التاريخية 

من السكان.
ــــادو ديـــــــل رويـــــــــث فــي  ــفـ ــ ــيـ ــ ــان نـ ــ ــركــ ــ - بــ
إلى  ثــورتــه  أدت  عــام 1985:  كولومبيا 
مقتل 25 ألف شخص. ثار قبلها عامي 
املناسبتن  فــي  حــاصــدًا  و1845   1595

أكثر من 1600 قتيل.
املكسيك  فـــي  تــشــيــنــشــون  إل  بـــركـــان   -
عام 1982: أدت ثورته إلى مقتل 2000 
 
ّ
لكن ناشطًا،  زال  مــا  البركان  شخص. 
تلك الثورة سمحت للسلطات باتخاذ 
للتسبب  منعًا  املــالئــمــة  االحــتــيــاطــات 
بــمــزيــد مــن الــخــســائــر فــي األرواح في 

ثورات محتملة جديدة.
)العربي الجديد(

أسوأ 7 كوارث بركانية

رلى المصري

كان أحدهم يسير في شــوارع املدينة عائدًا من عمله، واملــارة  يرمقونه 
كيفما تــحــرك. كـــان يشعر بــالــنــظــرات تــراقــبــه مــن الــخــلــف وهـــو يسير. 
ــذاءه وشـــعـــره، وقــمــيــصــه، وهــاتــفــه. دخـــل أحــد  ــ يـــرصـــدون تــحــركــاتــه وحـ
املحالت، وال تزال النظرات تالحقه. لم يكن صاحب املحل خفيف الظل 
واألخــيــر يشعر  مــع صديقنا،  الحديث  أطـــراف  بــات يجر  أو مهضومًا. 
بالضيق ويتأفف ويفكّر: ملاذا ال يعطيني أغراضي وأنصرف فحسب؟ 

الــبــنــاء، ليجد مجموعة أوالد يلعبون في  خــرج مــن املــحــل، ووصـــل إلــى 
املدخل. مشى نحو املصعد، وبدأوا يتهامسون ويضحكون. وصل إلى 

شقته، ودخل.  
خلع املالبس التي كان يرتديها، وأخــذ حمامًا بــاردًا. لبس ثيابًا أخرى، 
املّرة  وخــرج. سار في نفس الشارع، بفاصل نصف ساعة تقريبًا عن 
األولى، ودخل نفس املحل، ولم يحصل شيء مما كان قد حصل سابقًا. 
لم يشعر أنه مراقب، أو حتى أنه موجود بالنسبة لآلخرين. أخذ ما يريده 
من املحل، وخرج بأقل من نصف دقيقة وعاد إلى بيته. نظر إلى ثياب 
املــّرة األولــى، كامرأة، وأطلق شتيمة بحق  التي كان يرتديها في  ر 

ّ
التنك

املجتمع. 
أكــشــن! انــتــهــى الــتــصــويــر. شــكــر الــفــريــق هـــذا الــشــاب الـــذي وافـــق على 
وملــاذا  كيف  معرفة  مــفــادهــا  مــصــّورة  اجتماعية  تجربة  فــي  املــشــاركــة 
مرئيات  أحيانًا  هن  املجتمع.  في  فصامي  تمييز  إلــى  النساء  تتعرض 
أكثر من اللزوم في الحّيز العام، وفي أخرى غير مرئيات أبدًا سواء في 

املنزل أو العمل. 
كم هو شعور لذيذ أن تكون النساء غير مرئيات في الشارع أو الحّيز 
العام لناحية شكلهن وما يلبسن وكيف يمشني. ال أحد يبالي باآلخر، 
كيفما كــان وأينما كــان وفــي أي وقــت كــان. تكمن املشكلة حني ينقلب 
املنطق، وتصبح النساء غير مرئيات - رغم وجودهن - في أماكن العمل 
أو في املنزل أو في األحــزاب أو غيرها من املجاالت. هو تمييز نابع من 
مجتمع مفصوم يضع النساء تحت املجهر ألسباب تتعلق بجنسانيتهن 
ويخفيهن عنه حني يتعلق األمر بقدراتهن أو مهاراتهن. ومن كثرة ما 
هو األمر ممنهج، نكاد نشعر وكأنه ُصمم ونفذ عن سابق إصرار، قد 
اللواتي  النساء  النساء. وإال ملاذا  يكون نابعًا عن الخوف من جنسانية 
والــدراســات، يصبحن  التقارير  من  الكثير  الخمسني، بحسب  تجاوزن 
غير مرئيات في الحّيز العام أو الشارع، ولهن مكانة أكبر في الحيز العام 

أو أماكن العمل؟ 
هذه التجربة االجتماعية بحاجة إلى من يقوم بتنفيذها بالفعل، كونها 
نسجت من الخيال. وحتى يتم ذلــك، ال يــزال صديقنا الــذي شــارك في 
ر كيف وعى على امتيازاته كرجل، وكيف يمكنه حمل 

ّ
تلك التجربة يفك

اآلخرين على عدم التصرف انطالقًا منها.
)ناشطة نسوية( 

غير مرئي

تاء

الجوخدار حول مدى قانونية منع مغادرة  المحامية دويغو  تقول 
الحاصلين على إعادة التوطين: »ال يحق للحكومة التركية من الناحية 
القانونية منع أّي من الحاصلين على إعادة توطين بشكل شرعي، من 
مغادرة البالد، خصوصًا أّن جميع المقيمين من السوريين على األراضي 

التركية يعتبرون مقيمين بطريقة شرعية تحت بند الحماية المؤقتة«.

مقيمون شرعيون

»خريج توكتوك« في مصر
الــبــطــالــة الــتــي يعيشها الــشــبــاب املـــصـــري بــعــد تــخــرجــه، وتــدفــعــه إلــى 
الــخــوض فــي أعــمــال ال تــنــاســب اخــتــصــاصــه ودرجــتــه العلمية أحــيــانــًا، 
الــتــواصــل االجــتــمــاعــي. من  مـــادة للتنّدر خصوصًا عبر مــواقــع  تصبح 
هنا جاء وسم »أنا خّريج توكتوك« الذي يتحدث فيه شاب عن مشاكل 
الفقر والفساد والبطالة، التي تدور في مصر بطريقة فيها الكثير من 
الوعي والحجج املنطقية، بينما يقود توكتوك أجــرة، ليبادره املراسل 
الــتــلــفــزيــونــي بــالــســؤال: »مـــا االخــتــصــاص الـــذي تــخــرجــت مــنــه؟«، فكان 
التي قالها الشاب والقت  الجواب: »أنا خريج توكتوك«. إحدى األفكار 
رواجًا كبيرًا بن املغردين: »املواطن املصري يحتاج إلى ثالثة أمور فقط: 

تعليم، وصحة، وزراعة. لو تأمنت لن يقدر عليه إاّل رّبنا«.
انــتــشــر الــوســم ســريــعــًا، وتــحــدث فــيــه املـــغـــردون املــصــريــون عــن السائق 
بــالــذات وعـــن ثقافته ووعــيــه الــكــبــيــريــن. كــذلــك، تــحــدثــوا عــن مشاكلهم 

 ثورة عن »خريج التوكتوك«.
ّ

بطريقة ال تقل
من أبرز التعقيبات على كالم الشاب ما قالته ملياء: »ليتك تحكمنا أنت«. 
 ما 

ّ
وكذلك، ما قاله محمد سامي: »أنت أيقونة الثورة الجديدة. قلت كل

ال نعرف قوله«.

هاشتاغ

بعضهم لن يجد غير قوارب الموت للمغادرة )بولنت كيليك/ فرانس برس(

الجفاف قد يدفعه إلى النزوح )عبد الحق سنا/ فرانس برس(
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تخلّصوا من الخدمة اإلجبارية )عبد الحق سنا/ فرانس برس(



قضايا

نمر سلطاني

أعــلــن نــظــام عــبــد الــفــتــاح السيسي 
فــــي الـــتـــاســـع مــــن إبــــريــــل/ نــيــســان 
اتفاقية ترسيم حدود  املاضي عن 
جزيرتي  نقل  بموجبها  يتم  الــســعــوديــة،  مــع 
تيران وصنافير إلى السيادة السعودية، بعد 
املــصــريــة، منذ كانت  الــســيــادة  أن كانتا تحت 
الحدود  ترسيم  ومنذ  عثمانية،  واليــة  مصر 
األقـــل.  عــلــى  عـــام 1906  العثمانية  الــدولــة  مــع 
اإلعــان واملحاكم املصرية تتداول  ذلــك  ومنذ 
ــرار، وتـــنـــاقـــش مــصــريــة الــجــزيــرتــن،  ــقــ ــذا الــ هــ
ومـــدى تـــاؤم الــقــرار مــع الــدســتــور. ال يناقش 
هذا املقال أحقية مصر القانونية أو التاريخية 
ــرتـــن )وقــــــد فــّصــلــت  ــزيـ ــادة عـــلـــى الـــجـ ــيـ ــالـــسـ بـ
ذلك(.  اإلداري بعض شواهد  القضاء  محكمة 
االستراتيجية  األهــمــيــة  أحــد  على  تخفى  وال 
ــة  ــة املـــاحـ ــريــ ــلـــى حــ ــرتـــن، وأثـــــرهـــــا عـ ــزيـ ــجـ ــلـ لـ
العقبة والــبــحــر األحــمــر،  فــي خليج  الــبــحــريــة 
فقد احتلت إسرائيل جزيرة تيران مرتن في 
كان  إذا  مــا  املــقــال  يناقش  ولــن  و1967.   1956
هـــذا الـــقـــرار مــكــافــأة لــلــســعــوديــة عــلــى دعمها 
السيسي، وتمويلها نظامه لتحسن الظروف 
االقتصادية واالستقرار منذ االنقاب، بعد أن 
العداء لجماعة إلخــوان املسلمن قبله.  مّولت 
الحدود   ترسيم 

ّ
إن قــد صــّرح  السيسي  وكــان 

سيكون فرصًة للتنقيب عن النفط.  
مــا يــتــم الــتــركــيــز عــلــيــه، هــنــا، هــو الــعــاقــة بن 
املــداوالت  في  كما تجّلت  والسياسة،  القانون 
الــقــضــائــيــة فـــي هــــذه الــقــضــيــة. فــحــتــى لحظة 
كـــتـــابـــة هـــــذه الــــســــطــــور، أصــــــــدرت مــحــكــمــتــان 
مصريتان مختلفتان قرارين متضاربن، فقد 
ــــى فـــي مــحــكــمــة الــقــضــاء  حــكــمــت الـــدائـــرة األولـ
 43866 ورقــــم   43709 رقـــم  )الــقــضــيــة  اإلداري 
يونيو/   21 بــتــاريــخ   ،70 رقـــم  قضائية  لسنة 
حزيران 2016( أن االتفاقية مخالفة للدستور 
املــصــري، ولـــذا فهي بــاطــلــة، ذلــك أن الدستور 
املصري الحالي )كتبته لجنة الخمسن التي 
الحكومة  على  يحظر  السيسي(  نظام  عّينها 
اتفاقياٍت تخالف  إبــرام معاهداٍت أو  املصرية 
الــدســتــور »أو يــتــرتــب عليها الــتــنــازل عــن أي 
جزء من إقليم الدولة« )املادة 151(. ويبدو أن 
اللجنة كانت قد أضافت العبارة األخيرة على 
خلفية شائعات أطلقها مناوئو نظام محمد 
ــان يـــنـــوي الــتــخــلــي عـــن ســيــادة  ــه كــ ــ مـــرســـي أّنـ
مــصــر عــلــى ســيــنــاء. أمـــا الــــرد الــحــكــومــي على 
االدعاء بمخالفة الدستور فكان مثااًل على ما 
الــدائــريــة«،  املنطق »خطأ  يسميه دارســـو علم 
ــاتــــه، فـــقـــد كــتــبــت  ــبــ ــــراض مــــا يـــجـــب إثــ ــتـ ــ أي افـ
الجزيرتن  نظًرا ألن  أنه  الدولة  هيئة قضايا 
ــن إقــلــيــم  ا مـ ســـعـــوديـــتـــان، فــهــمــا لــيــســتــا جــــــزًء
الدولة أصًا، وال يشّكل التنازل عنهما تنازاًل 
ــة. ولــــذا، وفــقــا لهذا  ــزٍء مــن إقــلــيــم الـــدولـ عــن جــ
الدستور.  الحكومي  القرار  املنطق، ال يخالف 
وتــكــمــن الــدائــريــة هــنــا فــي افــتــراض سعودية 
الــجــزيــرتــن بـــدايـــة لــلــمــحــاجــجــة، عــلــى الــرغــم 
 هــذا االفــتــراض نفسه موضع املناقشة 

ّ
من أن

القضائية وبحاجة لإلثبات. 

في تفسير الدستور
والــدســاتــيــر، كما هــو مــعــروف، وثــائــق تسمو 
نظريا على السياسة، وتقّيد يدي الحكومات، 
بــل الــشــعــب أيــًضــا، لكنها ســرعــان مــا تصبح 
ــادة 151  الــخــافــات السياسية. واملــ ا مــن  جـــزًء
مــثــال عــلــى الــتــقــيــيــد، إذ إنــهــا تــنــص عــلــى أنــه 
ــــي جـــمـــيـــع األحـــــــــــوال« ال يـــســـتـــطـــيـــع، حــتــى  »فــ
ــرام مــعــاهــدٍة  ــ االســتــفــتــاء الــشــعــبــي، أن يــقــّر إبـ
يــتــم فيها الــتــنــازل عــن جـــزٍء مــن أرض مصر. 
وبذلك، يكون استخدام هذه املادة اآلن إلعاقة 
قرار السيسي بالنسبة للجزيرتن مثااًل آخر 
وإمكانية  وحيويتها  الدساتير  هامية  على 
تقييدها أصحابها، وذلك على الرغم من عدم 
ديمقراطية صناعة الدستور نفسه، إذ لم ينتج 
عن مجلس تأسيسي منتخب، وتّم االستفتاء 
عليه في ظروف قمعية. وسبق ذلك أن حاول 
املــادة  نظام اإلخــوان املسلمن تفادي تطبيق 
ــتـــور 2012 الـــتـــي تــجــعــل من  الـــرابـــعـــة مـــن دسـ
عليا  األزهــر مرجعيًة  في  العلماء  كبار  هيئة 
في تفسير الشريعة، والتي حاول حزب النور 
على  الحصول  لعرقلة  استخدامها،  السلفي 
ــــرٍض مـــن صـــنـــدوق الــنــقــد الــــدولــــي، بــدعــوى  قـ
تفعيل  إمكانية  ولكن  الربا.  تحريم  مخالفته 
بالقضاء  األمـــر،  نهاية  فــي  تتعلق،  الــدســتــور 
املخّول بتفسيره وتطبيقه، فتطبيق الدستور 
يستوجب التفسير أواًل، ويتعلق هذا التفسير 
بتوجهات القضاة الذين قد يصلوا إلى نتائج 
مــتــبــايــنــة، بـــل مــتــنــاقــضــة. لـــذلـــك، الـــصـــراع في 
القانون هو ليس فقط على هيمنة تفسيراٍت 
معينة، بل أيضا على التراتبية القضائية، أي 
حيث  وبالحجية،  بالتفسير  املــخــّول  هــو  مــن 
املستعجلة  لـــأمـــور  الـــقـــاهـــرة  مــحــكــمــة  ــــرت  أمـ
)الــدائــرة الــرابــعــة( بــوقــف تنفيذ قـــرار محكمة 
لــســنــة   1863 ــم  ــ رقـ )الـــحـــكـــم  اإلداري  الـــقـــضـــاء 
 )2016 ــلـــول  أيـ ســبــتــمــبــر/   29 بـــتـــاريـــخ   2016
في  بالنظر  اإلداري  القضاء  اختصاص  لعدم 
الـــقـــرار بتسليم  الــــدعــــوى، ألن هــــذا  مـــوضـــوع 
ــقـــع ضــمــن  ــر املـــحـــكـــمـــة يـ الـــجـــزيـــرتـــن فــــي نـــظـ
»أعـــمـــال الـــســـيـــادة«. ونــظــريــة أعــمــال الــســيــادة 

فــي الــقــضــاء املــصــري مــثــل نــظــريــات مشابهة 
ــم الــحــد الــفــاصــل بن  فــي الــعــالــم، تــحــاول رسـ
القانون والسياسة، ما بن التدخل القضائي 
والتشريعية.  التنفيذية  السلطات  وصاحية 
فــأعــمــال الــســيــادة هــي الـــقـــرارات الــتــي ال تمتد 
إلـــيـــهـــا الــــرقــــابــــة الـــقـــضـــائـــيـــة، ألنـــهـــا مــرتــبــطــة 
السياسية  السلطة  بممارسة  وثيقا  ارتباطا 
كسلطة حكم، وليست ضمن القرارات اإلدارية 
الــتــي يــراقــبــهــا الــقــضــاء اإلداري لــضــمــان عــدم 
الــدســتــوريــة.  املـــبـــادئ  أو  الــقــانــون  مخالفتها 
وال تــكــون هـــذه الـــقـــرارات ضــمــن األمــــور التي 
الــقــضــاء اخــتــصــاًصــا مــهــنــًيــا، وال  يملك فيها 
هي مائمة للتداول قضائيا. وبالتالي، تترك 
لــتــقــديــر الــســلــطــة الــســيــاســيــة. وقــــد تــجــاهــلــت 
محكمة األمور املستعجلة أن املحكمة اإلدارية 
نــفــت أن قــــرار الـــســـيـــادة عــلــى الــجــزيــرتــن من 
أعمال السيادة، خصوصا على ضوء مخالفة 
القرار نصا دستوريا واضحا. ويتماشى هذا 
للمحاكم  العام  التوجه  مع  القضائي  التوجه 
املصرية في العقود األخيرة، بل يتماشى مع 
فــي تقليص  الــعــالــم،  فــي  توجه محاكم كثيرة 
يتدخل  ال  التي  السياسية  لــأمــور  الحصانة 

فيها القضاء.

عن التدخل في القضاء
ومـــن إشــكــالــيــة مــحــاولــة تــرســيــم الــحــدود بن 
ــة أنـــــه ال وجــــــود ملــعــيــار  ــاسـ ــيـ ــسـ ــقــــانــــون والـ الــ
الحّد بشكٍل  هــذا  لرسم  أو محايد  موضوعي 
يــحــظــى بـــاإلجـــمـــاع، وال يـــكـــون مـــــدار خـــاف، 
فــعــلــى الـــرغـــم مـــن أن الــقــضــاء يــصــّر عــلــى أنــه 
املخّول الوحيد بتحديد ما يقع ضمن أعمال 
القضائي،  الــتــدخــل  ومــا يستوجب  الــســيــادة، 
فـــي حــقــيــقــة األمــــــر، جــوهــري  ــار،  ــيـ ــعـ املـ إاّل أن 
ــد، وســيــاســي  ــايـ ال إجـــــرائـــــي، وقـــيـــمـــي ال مـــحـ
الــقــاضــي  أن ســلــطــة  أي  مــــجــــّرد.  ــانـــونـــي  قـ ال 
الــتــقــديــريــة بــتــحــديــد الــفــاصــل بـــن الــســيــاســة 
اعتباراٍت  أخذ  القاضي  من  تتطلب  والقانون 
ــدة بــالــحــســبــان، وال  ــديـ وظــــــروف ســيــاســيــة عـ
ــك فـــي أن هــــذا ســيــتــأثــر بــخــلــفــيــة الــقــاضــي  شـ
ــذا، لن  نــفــســه ومــواقــفــه ومــعــتــقــداتــه وآرائــــــه. لــ
لـــقـــرارات املــحــاكــم املختلفة عبر  املــتــابــع  يــجــد 
الـــســـنـــوات مــنــطــقــا مــتــنــاســقــا أو مــــوحــــدًا فــي 
عملية رسم الحد. فمن ناحية، كانت املحكمة 

ــتـــعـــّدي عــلــى  ــالـ ــلـــطـــات«، وبـ ــبـــدأ »فـــصـــل الـــسـ مـ
االتــهــام  فــهــذا  التنفيذية،  السلطة  صاحيات 
جاهز عند معارضي التدخل القضائي في أمٍر 
ما، سياسي أو تشريعي، لكن استعمال مبدأ 
فصل السلطات ال يغني وال يسمن عن جوع، 
بــل ُيعيد إنــتــاج الــخــاف املــبــدئــي نفسه، ذلك 
الفصل  فــّســرت  املستعجلة  األمـــور  أن محكمة 
على أنه »عضوي« بن السلطات. في حن أن 
التفسير الــدارج اليوم في العالم أن »الفصل« 
مـــجـــازي، ويــســتــعــمــل املـــنـــّظـــرون الــقــانــونــيــون 
»املــراقــبــة والــتــوازنــات«.  عوضا عنه مصطلح 
العضوي غير متاٍح عمليا،  الفصل  كــان  وإذا 
فإن الفصل الوظيفي غير واضح أيضا لسبب 

ضبابية الحّد ما بن القانون والسياسة.  
وما يثير االستغراب أن تدخل محكمة األمور 
املستعجلة جاء متزامنا مع توجه الدولة إلى 
املحكمة اإلدارية العليا، واملحكمة الدستورية 
الدائرة  وكانت  اإلداري.  القرار  ملنازعة  العليا 
اإلداريـــة  املحكمة  فــي  طــعــون  السابعة فحص 
العليا قد الحظت خلًا في إجـــراءات منازعة 
الــقــضــاء اإلداري. فقد أمـــرت بــتــاريــخ 27  قـــرار 
رئيس  القضاة  بتنحية   ،2016 آب  أغسطس/ 
وأعـــضـــاء الــــدائــــرة األولـــــى فــحــص طــعــون في 
املــحــكــمــة نــفــســهــا، لــشــبــهــة الــتــحــيــز لــصــالــح 
القضاة  هــؤالء  أن  أولهما  لسببن،  الحكومة. 
في  من جهاٍت حكوميٍة هي خصم  منتدبون 
العادية«،  »غير  سرعتهم  وثانيهما  القضية، 
وخـــافـــا لــلــمــتــبــع، وبـــعـــبـــارات عـــامـــة، وبــشــكــل 
ــرد عــلــى الــطــعــن ضـــد تشكيلة  جــمــاعــي فـــي الــ

القضاة التي كانت ستنظر في القضية.   

عوار حكم قضائي
ويـــــشـــــوب الــــــعــــــوار تـــــدّخـــــل مـــحـــكـــمـــة األمـــــــور 
ــا يــقــتــضــيــه  ــمـ ــعــــدة أســـــبـــــاب، فـ املـــســـتـــعـــجـــلـــة لــ
ــي أن يــتــم االســتــئــنــاف على  ــرائــ املــنــطــق اإلجــ
قــــرار الــحــكــم ضــمــن الــقــضــاء اإلداري، ذلـــك أن 
الــقــضــاء اإلداري  الــدســتــور ينص صــراحــًة أن 
املــنــازعــات  »يــخــتــص دون غــيــره بالفصل فــي 
املتعلقة بجميع  التنفيذ  اإلداريــة، ومنازعات 
لــذا، ليس من الواضح  أحكامه« )املــادة 190(. 
ما التأثير القانوني أو االنعكاس العملي لهذا 
إضافة  املستعجلة.  األمــور  في محكمة  القرار 
ــك، قــضــاء األمــــور املستعجلة مختص  إلـــى ذلـ
باألمور التي يخشى عليها من فــوات األوان. 
ولــــذا، تــدّخــل املــحــكــمــة مــشــروط بــتــوفــر ركني 
االستعجال، وبأن املطلوب وقتي ال فصل في 
أصل الحق. ولذا، فإن »االستشكال« في العادة 
هو طلب مستعجل لدرء خطر ضياع حق، أو 
منع تغّير حالٍة ماديٍة في منازعة بن طرفن 
العادي.  القضاء  في  فيها  النهائي  البّت  قبل 
ولــذا فليس من الواضح ما وجه االستعجال 
في حالة »تيران« و»صنافير«: فإذا كان هناك 
اســتــعــجــال، فــا شــك فــي أنــه يميل إلــى جانب 
ــــف قــــــرار نـــقـــل الـــســـيـــادة عـــلـــى الــجــزيــرتــن  وقـ
الداخلية  القانونية  ــــراءات  اإلجـ انــتــهــاء  حتى 
بطان  ــرار  قـ تنفيذ  وقـــف  أمـــا  بخصوصهما. 
االتــفــاقــيــة )ومــعــنــاه نــقــل الــســيــادة قــبــل نهاية 
ــــذي ســيــؤدي  اإلجــــــــراءات الــقــضــائــيــة( فــهــو الـ
إلـــى ضــيــاع الــحــق، ألنـــه ســيــكــون مــن الصعب 
ومن  السعودية،  موافقة  بــدون  استعادتهما 
دون توفر اإلرادة السياسية. ولذا يصبح أي 
بإعادتهما با  قـــرار قضائي مــصــري داخــلــي 

مــعــنــى أو تــأثــيــر. لــــذا، يــحــيــد تــدخــل محكمة 
ــن املـــنـــطـــق الـــقـــانـــونـــي  األمـــــــور املــســتــعــجــلــة عــ
السليم، ويــبــدو مــثــااًل آخــر ملــمــارســات سابقة 
مــمــاثــلــة فـــي عــهــد حــســنــي مـــبـــارك، بــمــحــاولــة 
استخدام املحاكم واإلجــراءات القانونية ضد 
مــحــاكــم أخــــــرى، لــلــتــخــلــص مـــن قــــــــراراٍت غير 
اإلداري  القضاء  قــرار  أن  ذلــك  للنظام،  مريحة 
للتخلي  مــعــارض  عــام  رأي  يأتي على خلفية 
عن السيادة على الجزيرتن. كما يبدو مثااًل 
وكــان  للمحاكم.  الــســيــاســي  لاستعمال  آخـــر 
نظام السيسي قد استعمل القضاء املستعجل 
سابقا لحظر حركة شباب 6 إبريل ومصادرة 

أماكها في إبريل/ نيسان 2014.
اإلجــرائــيــة  املــــحــــاوالت   

ّ
أن إًذا،  الــــواضــــح،  مـــن 

بالتوجه إلى محكمٍة ضد أخرى، أو بمحاولة 
بــادعــاء فصل  منع القضاء من التدخل أصــًا 
السلطات أو عدم االختصاص )ألنها من أعمال 
ــيـــادة(، هـــي مـــحـــاوالت ســيــاســيــٌة مقابلة  الـــسـ
ملحاوالت القضاء لرسم الحدود بن السياسة 
ــح لــلــســلــطــة  ــريــ ــــن، بـــشـــكـــل مــ ــكـ ــ والـــــقـــــانـــــون. ولـ
 كانت هذه املحاوالت 

ْ
السياسية الحالية، وإن

للقضاء  الكثيف  التدخل  بعد  مــتــأخــرًة  تبدو 
املـــصـــري ضـــد نــظــام حــكــم مـــرســـي، بتشجيٍع 
في  غضاضة  وال  السياسين.  معارضيه  مــن 
اعــتــمــاد مــعــارضــي السلطة عــلــى املــحــاكــم في 
هذه الحالة، خصوصا أن القضاء اإلداري كان 
على  مــبــارك،  نظام  على  للثورة  حماسا  أكثر 
األقل في سنتها األولى. كما أن االحتجاج على 
على صاحيات  املنتخب  غير  القضاء  تعّدي 
الحالة،  هــذه  على  يــســري  ال  منتخبة،  سلطٍة 
ألن النظام الحالي غير ديمقراطي، على الرغم 
اته«، مثله في ذلك  من »انتخاباته« و»استفتاء
مثل نظام مبارك، إال أن التوجهات القضائية 
البعيد كبديل للسياسة،  األمــد  لن تثمر على 
ــة الــســيــاســيــة،  ــروف ضـــعـــف املــــعــــارضــ ــ ــ فــــي ظـ
وظــروف عدم نجاح الثورة املصرية بإصاح 
النظام القضائي املصري، فقد انقسم القضاة 
إّبان حكم مرسي، ثم تّم التخلص من القضاة 
املوالن لجماعة اإلخــوان املسلمن. وما زالت 
السلطة التنفيذية تعرقل استقالية القضاء، 
أما  السلطة.  مــراقــبــة  على  قــدرتــه  بما يضمن 
ظــاهــرة »الــتــوريــث الــقــضــائــي« فــقــد اســتــمــرت، 
بعد إطاحة مبارك، ما يعني أن تعين القضاة 
 مــعــايــيــر 

ّ
الـــشـــوائـــب، إذ إن مـــا زالـــــت تــشــوبــه 

ة.  التعين تحيد، في أحياٍن كثيرة، عن الكفاء
تــحــديــدًا،  واإلداري  املـــصـــري،  الــقــضــاء  أثـــبـــت 
قــــدرتــــه، مــــن حــــن إلـــــى آخــــــر، عـــلـــى مــعــارضــة 
الــســلــطــة الــســيــاســيــة، حـــن تــغــتــصــب حــقــوق 
الناس، وتفّرط في سيادة الوطن. وهذا دليل 
الفصل  الرغم من عــدم إمكانية  أنــه على  على 
املتبادل،  لتأثيرهما  والسياسة  القانون  بن 
ليس  فالقانون  تماما.  يتطابقان  أنهما ال  إال 
تــعــبــيــًرا آلــًيــا ملــصــالــح الــنــخــبــة الــحــاكــمــة. لكن 
األبــحــاث األكــاديــمــيــة، فــي دوٍل عــديــدة، تشير 
إلـــى صــعــوبــة ابــتــعــاد الــقــضــاة، خــصــوصــا في 
ــرأي الــعــام الــســائــد. لــذا  املــحــاكــم الــعــلــيــا عــن الــ
إمكانية صمود املحاكم أمام املوقف الحكومي 
ــــوط، إلــــــى حــــــّد كــبــيــر،  ــنـ ــ ــلـــطـــة مـ ــط الـــسـ ــغــ وضــ
بــاســتــمــرار االحـــتـــجـــاج الــشــعــبــي ضـــد الـــقـــرار 
الحكومي، وكذلك إمكانية معارضة القرار من 
أطراف سياسية وبيروقراطية داخل النظام.  

)أستاذ في القانون الدستوري( 

تأثيرات على المداوالت القضائية وعوار في أحكام وإجراءات

»تيران« و»صنافير« 
بين القانون والسياسة

تطبيق الدستور 
يستوجب التفسير أوًال، 
ويتعلق هذا التفسير 

بتوجهات القضاة 
الذين قد يصلون 
إلى نتائج متباينة، 

بل متناقضة

كان نظام السيسي 
قد استعمل القضاء 

المستعجل سابقًا 
لحظر حركة شباب 

6 إبريل ومصادرة 
أمالكها

يبحث أستاذ القانون الدستوري، نمر سلطاني، في مطالعته التالية، العالقة بين القانوني والسياسي في مسألة جزيرتي تيران 
وصنافير التي شاع رفض شعبي واسع في مصر من جراء ما اعتبر تنازال من نظام عبد الفتاح السيسي عنهما للسعودية

احتجاج أمام مبنى نقابة الصحافيين في القاهرة في 15 إبريل 2016 ضد »التنازل« عن جزيرتي تيران وصنافير )األناضول(

في  للسياسة،  كبديل  البعيد  األمد  على  القضائية  التوجهات  تثمر  لن 
المصرية  الثورة  نجاح  وعــدم  السياسية،  المعارضة  ضعف  ظــروف 
بإصالح النظام القضائي المصري، إذ انقسم القضاة إبّان حكم مرسي، 
ثم تم التخلص من القضاة الموالين لجماعة اإلخوان المسلمين. وما 
قدرته  يضمن  بما  القضاء،  استقاللية  تعرقل  التنفيذية  السلطة  زالت 
استمرت،  فقد  القضائي«  »التوريث  ظاهرة  أما  السلطة.  مراقبة  على 
بعد إطاحة حسني مبارك، مما يعني أن تعيين القضاة ما زال تشوبه 

الشوائب، إذ إّن معايير التعيين تحيد عن الكفاءة.

التوريث القضائي

20

اإلدارية العليا قد أمرت الحكومة املصرية في 
إسرائيل  ارتــكــاب  قضية  بمتابعة   ،2008 عــام 
جرائم حرب ضد األسرى املصرين في 1956 
املاحقة  عــن  السياسي  االمتناع  ألن  و1967، 
يـــؤثـــر عــلــى حـــقـــوق املـــواطـــنـــن. ومــــن نــاحــيــٍة 
املــحــكــمــة بــعــدم اختصاصها  ــــرى، حــكــمــت  أخـ
بــالــخــوض فـــي جـــوانـــب أخــــرى مـــن الــعــاقــات 
الدولية، مثل اتفاقية السام مع إسرائيل، أو 
القضاء  قــرار  )مثل  الدولية  االتفاقيات  بعض 
اإلداري في 2015 بصدد االتفاقية االقتصادية 
مع قبرص(. لذا، ليس غريبا أن تتهم محكمة 
ــــور املــســتــعــجــلــة املــحــكــمــة اإلداريــــــة بــخــرق  األمـ
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MEDIA

مشاريع »حب دمشق«: الصورة خارج الزمان

»سويدنا«... لتسهيل اندماج السوريين في السويد

نوار جابر

الشــمالية،  الكوريــة  الصــورة  متجنبــا 
بوجــود صــورة القائــد قبــل العلــم الوطني، 
أخضع النظام ما سماه »ماراثون سورية« 
دمشــق«،  أحــب  »أنــا  عنــوان  حمــل  والــذي 
إلجــراءات دقيقــة. ال صــورة لــرأس النظــام 
أبيــض  لبــاس  أبيــه،  أو  بشــار  الحالــي 
ســورية  علــم  فيــه  ينتصــف  األعلــى  مــن 
الجميــع  يركــض  أن  ويتبقــى  وخارطتهــا، 

نحو نقطة أخرى. 
املضحــك أن املاراثــون الرياضــي لــم يلتــزم 
فــي  نجــد  فلــم  الرياضيــة،  املعاييــر  بأدنــى 
إال  إلينــا  النظــام  أخرجهــا  التــي  الصــورة 
شــخصا واحــدًا يلبــس لباســا رياضيــا، أمــا 
جمالــي  وتحضيــٍر  بلبــاس  فهــم  الباقــون 
يليــق بحفلــة. ولــم يركــض عنــد إطــاق نــار 
بدايــة املاراثــون إال شــخص وحيــد، ومــا إن 
أي  يجــد  فلــم  للخلــف  التفــت  ركــض حتــى 
جــه للســير 

ّ
أحــٍد يركــض خلفــه فتوقــف وات

الســوري  التلفزيــون  مشــقة.  أدنــى  دون 
أجــرى مقابلــة مخجلــة مــع املنظمــن، الذين 
أكــدوا أنهــم يثقون بأن املشــاركة باملاراثون 
وأن  الســوري ســعيدًا«،  الشــعب  »ســتجعل 
تســمية الســاحات باسم » أنا أحب دمشق« 
ســيكون بدايــة ملشــاريع ال تنتهــي إلســعاد 
ســخة مباشــرة عــن 

ُ
النــاس«. هــذه األفــكار ن

املشــاريع التــي تقيمهــا مؤسســات أوروبية 
البــاردة، فعلــى هامــش ارتهــان  البــاد  فــي 
الشباب األوروبي  للعمل  والدراسة، إضافة 
لبــرودة الطقــس  وغياب الشــمس، وطبيعة 
األفــراد  فرديــة  إلــى  تنحــو  التــي  املجتمــع 
التنميــة  مؤسســات  فتدفــع  وانعزالهــم، 
الشــباب األوروبــي ملهرجانــات عامــة. هــذه 
التجــارب التــي تقــف وراءهــا عقليــة أســماء 
رديء  اقتبــاس  الرئيــس،  زوجــة  األســد، 
األوروبيــة،  التنميــة  مؤسســات  ألعمــال 
محاولــة تصويــر الشــباب الســوري بمظهر 
مــا بعــد حاجــوي، أي أنــه ال يحتــاج شــيئا، 
وال ُيطالب حكومته سوى أن تشجعه على 
فتح الساحات ملمارسة الرياضة، والرقص، 

واأللعاب، وحماية الحفات. 
ساير هذا، تنطلق 

ُ
عقلية اإلعام السوري ت

لدعــم املشــاريع بتغطية إعاميــة متكاملة، 
إال أن الجانــب الكوميــدي ال يتوقــف، فمــن 
بلــدًا  بــأن  املشــاهد  يقتنــع  أن  املســتحيل 

منوعات

كســورية متخلفــا فــي التنميــة، مفلســا فــي 
يســتفيد  والسياســية،   املدنيــة  الحيــاة 
املعنــى  مــن  الخاليــة  النشــاطات  هــذه  مــن 
األخاقي أو الذهني، أو أن تجعله ســعيدًا، 
والحفــات  والتجمــع،  الركــض،  فممارســة 
الســورين  تنقــص  مــا  ليســت  الراقصــة، 
هــذا  والرخــاء.  الســعادة  نحــو  ليتوجهــوا 

مــا لــم نتحــدث عن املجزرة التــي تجري في 
الســورية،  الخريطــة  مــن  األعلــى  الجانــب 
الــذي ال يبعــد عــن  ومــن الريــف الدمشــقي 

مكان االحتفال سوى بضعة كيلومترات.
فــي الفيديــو الذي أذاعه التلفزيون الســوري 
عــن الحــدث أبــرز أكثر من عشــر أغــاٍن رافقت 
هــذه  تكــن  ولــم  املســتعارين،  الرياضيــن 

املوسيقى سوى أغاٍن لدعم الجيش، النظام 
ُيركز على تمديد وقت االحتفال في الســير، 
ليجعــل العالــم يتفــرج علــى الرقــص العــام 
دعمــا لجيــش اإلبــادة. هــذا مطلــوب. مؤيــدو 
 يحتاجــون لرؤية 

ً
النظــام فــي الســاحل مثــا

اآلخريــن فــي دمشــق، وبأكبر كــم ممكن وهم 
يحتفلــون علــى مســامع أغــان للجيــش، فــي 
الســاحل ُيريدون التخلص من عبء الحرب 
اآلخريــن  مشــاركة  برؤيتهــم  وجرائمهــا   
أيضــا  فــي دعــم الجيــش. فكلمــا زاد اإلجــرام 
اندفــع النظــام للمهرجانات لجمع الحشــود 
الســطحي،  االنفعــال  آليــة  تحــت  وجعلهــا 
أغــاٍن ورقــص وصــراخ ورمــي لألــوان علــى 

الوجوه.
بانفعالنــا،  الشــباب  نظلــم  ال  لكــي  هنــا 
املســتهدفن شــباب  أن  الحــدث  مــن  يظهــر 
لــم يكملــوا العشــرين عاما، هــذا يعني أنهم 
مــرت  التــي  الحــدث  دائــرة  خــارج  يقعــون 
بســورية خــال الخمســة أعــوام املنصرمــة. 
الحــرب  مــن  يعــرف  ال  الشــباب  بعــض 
ســوى أنهــا مجــزرة مفتوحــة بــن فصائــل 
ســورية وأجنبيــة علــى أرض بادهــم، وهم 
مفرغون من أي ُبعد سياسي أو اجتماعي، 
سياســية،  حيــاة  بــا  ســورية  فباألصــل 
والنظــام ضــرب كل مكامنهــا تحــت شــعار 
حــرب اإلبــادة التــي يقــوم بهــا. هــذه الفئــة 
املســتهدفة يتقصد النظام استغالها لكي 
فمــن  عــن ســورية إعاميــا،  يشــكل صــورة 
تشــاهد  ال  فهــي  اجتذابهــا،  عليــه  الســهل 
وال  األمــن،  ملجلــس  السياســية  الخافــات 
الساسة السورين على التلفاز، ال يجذبها 
الفــارغ  اليومــي  بمعناهــا  الحيــاة  ســوى 
مــن األصالــة أو الغايــة. أســماء األســد أكثــر 
الفئــة،  هــذه  تلتقــط  آخــر  شــخص  أي  مــن 
مــن  مســروقة  شــبابية  ملشــاريع  وتدفعهــا 
مؤسســات عاملية، هنــا يكون اإلعام قريبا 
مجتمعــا  ُيصــور  األوربــي،  اإلعــام  مــن 
مرفهــا يحتــاج إلــى ســاحة لينفلــت مــن كل 
عقــال معرفــي أو إنســاني، ويظهــر بمظهــر 
أهميــة  علــى  داللــة  للنظــام  ليشــكل  كاٍف 
أريــاٍف  حســاب  علــى  التقدمــي،  وجــوده 
سورية يقصفها العالم ُكله. سورية ليست 
هكــذا، لكــن النظــام يبنــي مجتمعــا لــه، لكي 
يصــوره دومــا بوصفــه داعمــا لــه، وصامتا 
عــن جرائمــه، وتكــون ســعادته بــأن يرقــص 

في ساحة يحميها جيش إبادة.

المستهدفون من 
الماراثون هم شباب لم 

يكملوا العشرين عامًا

الهدف هو جعل 
الالجئين السوريين عناصر 

فعالة في المجتمع

نور عويتي

الســوريون  الاجئــون  وفــد  أن  منــذ 
املجــال  فــي  ينشــطون  وهــم  أوروبــا  إلــى 
العــروض  مــن  العديــد  فأنتجــوا  الثقافــي، 
والصحــف  الســينمائية  واألفــام  الفنيــة 
»ســويدنا«،  جريــدة  ومنهــا  اإللكترونيــة، 
العربيــة  عتبــر أول جريــدة باللغــة 

ُ
ت التــي 

مجلــة  لهــا  وتتبــع  الســويد،  فــي  تصــدر 
مطبوعــة تصــدر فــي النرويــج. وفــي حــوار 
عمــرو  مــع  الجديــد«  »العربــي  لـ خــاص 
بيطار، مؤسس ومدير تحرير »سويدنا«، 

أخبرنا عن مشروعه الجديد.
: »مشــروع »ســويدنا« 

ً
قائــا يبــدأ حديثــه 

وتتبــع  الســويد  فــي  تصــدر  جريــدة  هــو 
لهــا مجلــة تصــدر فــي النرويــج، ومرخــص 
وهــو  الســويد،  فــي  أخــرى  جريــدة  كأي 
ليــس مجــرد موقــع أخبــار وجريــدة، بــل إن 
املشــروع بدأ كإذاعة وفي مقرنا في مدينة 
بنــا،  اســتديو خــاص  لدينــا  »كوزينبــرغ« 
نســتخدم هــذا املقــر أيضا لخدمــة املجتمع 
املدنــي مــن خــال إعطــاء دروس فــي اللغــة 

للوفدين الجدد. 
»ســويدنا«،  اســم  املشــروع  علــى  وأطلقنــا 
ألننــا أردنــا املزاوجــة بــن اللغتــن العربية 
فــي دولتــن  املشــروع  والاتينيــة. وبدأنــا 
أوروبيتــن همــا الســويد والنرويــج، وكان 
»ســويدنور«،  البدايــة  فــي  املشــروع  اســم 
وهو اختصار لكلمتي الســويد والنرويج، 
ولكننــا، ولكــي نعطي االســم طابعا عربيا، 
ونحــن  »ســويدنا«،  ليصبــح  عّدلنــاه 
موجــودون فــي الســويد والنرويــج ونملــك 
الترخيــص فــي كا البلديــن، ولكننــا نعمل 
مــن  االســتفادة  علــى  الحالــي  الوقــت  فــي 
الترخيصــن، لذلــك ســنفتتح قريبا موقعا 

باســم  النرويــج  فــي  مســتقا  إعاميــا 
»موزاييك«.

لكــن ملاذا اختيــار هذا العنوان، وأال يوحي 
إلــى  الســورين  عــودة  باســتحالة  ذلــك 
بلدهم وسعيهم إلى االندماج النهائي في 
دول لجوئهم: »ال، إن العودة أمر شخصي، 
حريــة  لــه  هنــا  موجــود  ســوري  وكل 
االختيار بن البقاء في السويد أو العودة 
إلــى موطنــه األصلــي بعــد انتهــاء الحــرب 

املوجوديــن  الســورين  وعلــى  الســورية. 
انتظــار  فــي  العمــل  عــن  أال يتوقفــوا  هنــا، 
إيجابيــن  يكونــوا  أن  وعليهــم  العــودة، 
ولــن  الجديــد،  مجتمعهــم  فــي  ومنتجــن 
هــذا  ــوا 

ّ
تبن إذا  إال  إيجابيــن  يكونــوا 

املجتمع واندمجوا فيه«.
أمــا كيــف بــدأت فكرة املشــروع، فيقول »في 
البداية كنت أترجم املقاالت املهمة بنفسي، 
الســورين  تخــص  التــي  األخبــار  وأرســل 

اب«،  »الواتــس  تطبيــق  عبــر  للمشــتركن 
عــدة مجموعــات علــى فيســبوك  وأنشــأت 
مجتمعيــة  معلومــات  فيهــا  ألنشــر 
بعــض  املثــال،  ســبيل  وعلــى  متخصصــة. 
بشــؤون  عنــى 

ُ
ت كانــت  املجموعــات  هــذه 

الشــباب العازبن، وكنت أنشــر لهم بعض 
الــدروس فــي اللغــة والطبــخ. فمــن أهــداف 
املؤسســة منذ نشــأتها مساعدة السورين 
على التكّيف والتأقلم مع املجتمع املحلي، 
إلــى  الفرديــة  مبادرتــي  تحولــت  وعندمــا 
عمــل مؤسســاتي، أصبحنا ننشــر األخبار 
باللغتــن العربيــة والســويدية، مع مراعاة 

الفوارق الثقافية بن الشعبن«.
لكــن فــي وقــت تبــدو وســيلة اإلعــام األكثر 
انتشــارًا فــي العالــم هــي مواقــع التواصــل، 
تبــدو فكــرة إصــدار موقــع إعامــي عربــي 
مقــره الســويد مشــروعا ناجحــا؟ »هدفنــا 
فــي  الســورين  الاجئــن  هــو جعــل  األول 
السويد عناصر فعالة في املجتمع. كما أن 
صناعــة الخبــر من مــكان تواجدهم تعطي 
األخبــار مصداقيــة أكبــر، وعلى الســورين 
املســتضيف،  املجتمــع  فــي  يندمجــوا  أن 
ولكــن ليــس باملعنــى الســلبي لاندمــاج«، 
ويضيــف: »مؤسســتنا تضــم أفــرادا عربــا 
غيــر ســورين، فلدينــا موظفون مــن اليمن 
الســورين  ولكــن  والســودان،  وفلســطن 
يمثلون العمود الفقري للمؤسسة، ونحن 
مثلنا الجالية العربية املوجودة بالسويد 
فــي بعــض املهرجانات الســويدية كمنصة 
إعاميــة للجاليــة العربيــة، وأحيانا نلعب 
اإلعاميــة  املؤسســات  بــن  الوســيط  دور 
ال  ولكــن  العربيــة،  والجاليــة  الســويدية 
الاجئــن  نمثــل  بأننــا  االدعــاء  يمكننــا 
الوقــت  فــي  األقــل  علــى  هنــا،  الســورين 

الحالي«.

صورة الماراثون ال تشبه الواقع )األناضول(

عمرو بيطار يقرأ العدد األول من »سويدنا« )فيسبوك(

انتهى ماراثون سورية والذي حمل عنوان »أنا أحب دمشق«، لتبقى الساحة لتحليل الصورة، التي حاول النظام تصديرها من خالل هذا 
المهرجان، الذي كان يفترض أن يكون رياضيًا
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#أنا_خريج_توك توك«، وصل هذا تغريد
الوسم إلى قمة األكثر تداوًال في 
مصر، بعد الفيديو الذي ظهر فيه 

سائق توك توك رسالة عنيفة عبر 
فضائية »الحياة«، مع المذيع عمرو 
الليثي، وبرنامجه »واحد من الناس«، 

منتقدًا ما يحصل في مصر.

تناقل اللبنانيون بشكل كبير مقالة 
نشرتها صحيفة »واشنطن بوست« 

األميركية تصف فيها الوضع في 
لبنان بعد الحرب األهلية، وتكشف 

كيف أن الطبقة السياسية تستفيد من 
الدين العام بسبب امتالكها للمصارف 

اللبنانية، إلى جانب ملفات فساد اخرى.

ما زالت تتابع عبر مواقع التواصل 
حملة فضح المرشح الجمهوري 

لالنتخابات الرئاسية األميركية 
دونالد ترامب، حيث تناقل مغردون 

شهادات إضافية لنساء تحّدثن عن 
محاولة ترامب التحرش بهّن إلى جانب 

كالم جنسي إضافي قاله لهّن.

انتشرت تغريدات لناشطين عالميين 
تدين ما سّمته »نفاق فيسبوك« 

وباقي موقع التواصل في التضامن 
مع ضحايا العالم، بحيث لم تقّدم أي 
من هذه المواقع أي دعم إزاء لكارثة 

التي حصلت في هايتي وقبلها في 
أي دولة أخرى من دول العالم الثالث.



وتــزيــد مــن شــدة التصريحات املــضــادة. لكن 
ــك لـــم يــمــنــع الـــراســـي مـــن تــســجــيــل مــوقــف  ذلــ
ــنـــور فـــي إحـــدى  بــمــصــافــحــة ســيــريــن عــبــد الـ
إلى غير  املناسبات، وطــوي صفحة الخالف 
رجعة. فيما تبدو عبد النور متحفظة نوعًا 
مـــا تــجــاه مـــواقـــف زمــيــلــتــهــا، وكــأنــهــا تــرحــب 

باملصالحة من بعيد فقط.
لــم تــكــن مشكلة ســيــريــن عــبــد الــنــور ونــاديــن 
الــراســي إال فــي هــذا اإلطـــار، أي إطــار الغيرة. 

فشدة املنافسة بني املمثلني في لبنان، دفعت 
الــنــور وزميليها  إلــى مشكلة بــني عبد  أيضًا 
الــخــال، وذلــك  الــخــال وشقيقته ورد  يــوســف 
بناء على خالف قديم بني عبد النور وزوجة 
الخال الفنانة نيكول سابا. وّجهت عبد النور 
يعتبر  مــن  لكل  تلفزيونية  مقابلة  فــي  الــلــوم 
نفسه صديقها، وينتقدها في الكواليس، ما 
استدعى وقتها ردًا من املمثل يوسف الخال، 
زاد فــي تـــأزم املــشــكــلــة بــني الــفــريــقــني. وكــذلــك 

كريستين أبيض

ليست الخالفات الفنية الحاصلة 
اليوم في العالم العربي، أو حتى 
وعلى  الساعة.  ولــيــدة  العالم،  فــي 
الرغم من اتساع دائرة الفن بفروعه الغنائية 
من  كثيرا  تدفع  املنافسة   

ّ
أن إال  والتمثيلية، 

الفنانني إلــى خــوض حـــروب مــع زمـــالء لهم، 
ــام املـــنـــافـــســـة فــــي مــكــان  ــ ــزاع أمــ ــنــ مــــا يـــضـــع الــ
ي، 

ّ
الفن الفنان  إنتاج  من  أحيانًا  ويحدُّ  آخــر، 

ويجعله أسير هذا النزاع القائم على الغيرة 
في معظم األحيان.

أّيــام، انتشر فيديو يؤكد عــودة العالقة  قبل 
بــــني املـــمـــثـــلـــة الـــلـــبـــنـــانـــيـــة، نــــاديــــن الــــراســــي، 
الراسي  قت 

ّ
النور. عل وزميلتها سيرين عبد 

في  الــنــور  عبد  أداء  على حسن  الفيديو  فــي 
شهر.  قبل  أصدرتها  التي  األخــيــرة  أغنيتها 
ومـــدحـــت الـــراســـي عــبــد الـــنـــور بــطــريــقــة بــدت 
ــعـــاون  ــلـــى حـــســـن تـ ــة، وشــــــــددت عـ ــربـ ــغـ ــتـ ُمـــسـ
واختيار عبد النور ألدوارهــا وأغنياتها في 
آن معًا. يأتي ذلك بعد سنوات من النزاع بني 
النور ألسباب  عبد  الــراســي وسيرين  نادين 
تشتد  بينهما  املــنــافــســة  مــن  واهـــيـــة، جعلت 

ل الحجاب  ال يشِكّ
بالنسبة لي عائقًا 

أمام الفن

نشب الخالف بين 
نصري والحناوي بسبب 

الثورة السورية

ال يعرف أحد كيف 
يتم تحديد موعد 
المهرجان كل سنة

2223
منوعات

لــم يــخــل مسلسل »24 قـــيـــراط« مــن مــشــادات 
بــني عــبــد الــنــور وزمــيــلــتــهــا مــاغــي بــوغــصــن، 
بعدما شعرت سيرين عبد النور بأنها كانت 
الــدرامــا  عالم  ودخولها  غصن،  لبو  مصيدة 
املشتركة. املسلسل الذي فشل بسبب هشاشة 
القصة واإلخـــراج، تسبب بنزاع حــاد بني بو 
غــصــن وزوجـــهـــا املــنــتــج جــمــال ســنــان وعــبــد 
كلوديا  اللبنانية،  الكاتبة  مع  وكذلك  النور، 
 

ّ
مــرشــلــيــان، الــتــي اخــتــارت الــوقــوف فــي صف

املنتج وزوجــتــه. وانــتــقــِدت عبد الــنــور بشّدة 
بــرأي  الــتــي  املشاكل  مــن بعض  على موقفها 

مرشليان كان باإلمكان تفاديها.
وقـــبـــل عـــامـــني تــســبــب الـــخـــالف بـــني املــغــنــيــة 
ــان راغـــــب عــالمــة،  ــنـ ــفـ ــة أحــــــالم، والـ ــيــ ــاراتــ اإلمــ
بـــخـــروج األخـــيـــر مـــن لــجــنــة تــحــكــيــم بــرنــامــج 
الفضائية.   MBC على شاشة أيـــدول«  “آراب 
املــشــكــلــة تسببت أيــضــًا بــهــجــوم مــضــاد بني 
أحـــالم وعــالمــة فــي وســائــل اإلعـــالم العربية. 
ولم تستطع MBC اإلصالح بينهما ألسباب 
ــــالم تــــجــــاه بــعــض  ــ ـــت أحـ

ّ
كـــثـــيـــرة، مـــنـــهـــا تـــعـــن

مباشرة  لها  التي وجهها عالمة  االنتقادات 
لم  برأيها  والــتــي  البرنامج،  فــي  الــهــواء  على 
تعد تنفع معها املصالحة. في املقابل، كانت 
 بني أحــالم وزميلتها نانسي 

ّ
املشادات أخــف

عـــجـــرم فـــي لــجــنــة تــحــكــيــم الــبــرنــامــج نــفــســه، 
من  جــديــدة  لجولة  تستعدان  الــيــوم  لكنهما 
املبارزات، بعدما أصبح موعد عرض املوسم 

الرابع قريبًا جدًا.
أحــــالم لـــم تــكــن بــمــنــأى أيــضــًا عـــن مخاصمة 
األقــرب  كانت  التي  الكويتية،  نــوال  زميلتها، 
إلــيــهــا عــلــى الــصــعــيــد الــخــلــيــجــي. وقـــد كانتا 
واإلنسانية.  الفنية  للصداقة  مثاال  لسنوات 
ولـــطـــاملـــا عـــبـــرت أحـــــالم عـــن رأيـــهـــا صـــراحـــة، 
بأنها ال تعترف إال بنوال الكويتية كمطربة 

تنافسها في الخليج العربي.
الكويتية وأحالم  نــوال  أسباب الخالف بني 
كــانــت بــســبــب املــعــجــبــني الـــذيـــن قـــارنـــوا بني 
ــهـــور أحـــــــالم وجــــمــــهــــور نــــوال  ــمـ حــــضــــور جـ
الكويتية في مهرجان »موازين« في املغرب. 
ــالم الــــتــــي لــــم تـــقـــبـــل بــتــفــوق  ــ ــ مــــا اســـتـــفـــز أحـ
ــان. وأعــلــنــت  ــهــــرجــ زمــيــلــتــهــا عــلــيــهــا فــــي املــ
أحــالم عبر صفحاتها الخاصة على مواقع 
الــــحــــرب، متسلحة  االجـــتـــمـــاعـــي  ــتـــواصـــل  الـ
الكويتية  نـــوال  دفــع  مــا  املعجبني،  بماليني 
ــزام الــصــمــت تــجــاه كـــل مـــا يحصل،  ــتـ إلـــى الـ
ومواصلة أعمالها بترفع واضح عن الردود 

اإلعالمية.
ميادة  املطربة  بني  الحرب  أيضًا  واشتعلت   
الحناوي ومواطنتها أصالة نصري، ألسباب 
كثيرة، لكن دخول بعض املقربني منهما أدت 
تة لم تستمر كثيرًا. فعادت 

ّ
إلى مصالحة مؤق

ــام 2011، بسبب  عــ بــعــد  مـــن جـــديـــد  الـــحـــرب 
مــوقــف الفنانة أصــالــة مــن الــثــورة الــســوريــة، 
وتـــأيـــيـــدهـــا لــلــمــعــارضــة بـــوجـــه الـــنـــظـــام، مــا 
دفـــع الــحــنــاوي إلـــى مهاجمتها عــبــر اإلعـــالم 
في  ولناسها  ملوطنها  بالخيانة  واتــهــامــهــا 
بالهدوء وعدم  أصالة  التزمت  فيما  سورية، 
الـــرّد. ويــبــدو أن مشكلة أخــرى غير مفهومة 
الفنانة  األسباب تعانيها أصالة نصري مع 
اللبنانية نانسي عجرم، بعد انتشار فيديو 
ألصالة تقول عن نانسي في برنامج »صوال« 

عبارات اعتبرتها نانسي مهينة بحقها.
ــرب، الـــــوضـــــع لـــيـــس أفــــضــــل حــــــااًل،  ــ ــغــ ــ ــ فـــــي ال
ــدة دوريـــــات أمــيــركــيــة وأوروبـــيـــة  وتــعــنــون عـ
عــن الــخــالفــات بــني نــجــوم الــغــنــاء. وقــد ُحكي 
كثيرًا عن الخالف بني املغنيتني كاتي بيري 
وتــايــلــور ســويــفــت، بــســبــب مـــا ســمــتــه بــيــري 
ســرقــة راقـــصـــني مـــن فــرقــتــهــا املــوســيــقــيــة من 
مــا تسبب ببعض  عــامــني،  قبل سويفت قبل 
الــهــجــوم عــلــى املــــواقــــع، وفــــي الــصــحــافــة بني 
ــــذي وقــــع بني  املــغــنــيــتــني. وكـــذلـــك الـــخـــالف الـ
ــيـــان، والــســبــب أيــضــًا  تــريــنــا وكـــلـــوي كـــاردشـ
هو تخلي مغني الــراب فرينش مونتانا عن 
والتعلق  لكاردشيان،  مواعدته  بعد  تيرينا 
بــهــا، ونــشــوء صــداقــة بــني الــطــرفــني أدت إلــى 
ــنـــا. وقــــامــــت تــيــريــنــا  هــــجــــوم مــــن قـــبـــل تـــيـــريـ
بتسجيل أغــنــيــة تــتــحــدث عـــن الــعــالقــة الــتــي 
ووصفت  مونتانا،  باملغني  تجمعها  كــانــت 
التي  بالحقيرة  األغــنــيــة  خـــالل  مــن  زميلتها 
استغلت خالفًا بسيطًا بني تيرينا ومونتنا، 

لتدخل على الخط وتفوز بحبيبها.

A A

غزة ـ عالء الحلو

لــنــا أن نــصــف مــجــمــوعــة أنــشــطــة  إذا جــــاز 
»الــتــظــاهــرة  تــراثــيــة، أقــيــمــت فــي مــكــان مـــا، بـــ
التراثية«، فإن نشاط مجموعة مراكز السالم 
التدريبية، الذي ضم زوايا اللوحات الفنية 
الــتــراثــيــة، الــتــطــريــز واملــلــبــوســات الــتــراثــيــة، 
الــِشــعــر، واالســكــتــش املــســرحــي الـــذي تحدث 

عن أهمية التراث، »تظاهرة حقيقية«.
تلك التظاهرة التراثية والفنية، تم تنظيمها 
الباشا وســط مدينة غزة،  في متحف قصر 
ــراث  ــتـ ــال الـ ــ ــدة زوايـــــــا تــعــكــس حـ ــ ــمـــت عـ وضـ
الفلسطيني الذي يحاول الصمود في وجه 
كـــل املــنــغــصــات والــعــقــبــات، فـــي ظـــل دعـــوات 
إليه، بمشاركة  العون  يد  لحمايته، وتقديم 
ممثلني عن املراكز ووزارة السياحة واآلثار.

انقسم النشاط إلى عدة زوايا، وهي اسكتش 
مسرحي يروي تفاصيل التراث الفلسطيني 
لفنانني  فنية  لوحات  ومجموعة  وأهميته، 
من »مرسم أتيليه«، إلى جانب قسم للتطريز 
ــر لنقش  ــة، وقـــســـم آخــ ــيـــدويـ واملـــشـــغـــوالت الـ

الزخارف والرسومات على أيدي الفتيات.

خـــاص والــعــربــيــة بــشــكــل عــــام، فــقــط، هـــذا ما 
يهمني ألن موهبة الغناء في البداية والنهاية 

تعتمد فقط على الصوت وليس الشكل.

في  اإلسالميني  من  لهجوم  بالفعل  تعرضِت  هل   ■

األردن بعد حملك للقب؟
نعم حدث ذلك، لكني الحمد لله سعيدة أني 
خــالــفــت تــوقــعــاتــهــم حــيــث تــوقــع الــكــثــيــرون 
أنــنــي بــعــدمــا ســأحــمــل الــلــقــب ســأتــخــلــى عن 
ــا مــلــتــزمــة  ــأنـ حـــجـــابـــي، وهــــــذا لــــم يــــحــــدث، فـ
بالحجاب ولن أتخلى عنه أبدًا، وأدعو الله 

أن يثبتني دومًا.

■ هل من املمكن أن نــراِك في فيديو كليب قريبًا أم 

تجدين أن الحجاب سيكون عائقًا؟
ال بالطبع، الحجاب ليس عائقًا عن أي شيء 
ــيـــره، وأتــمــنــى  ــواء الـــفـــن أو غـ ــ فـــي الـــحـــيـــاة، سـ
أن يحترم حجابي،  تقديم فيديو كليب على 

ال أظهر بشكل يقلل من التزامي به.

■ وماذا كان ردك على الهجوم؟

ــرد بــالــكــالم حــتــى ال يــتــحــول األمــر  لــم أعــتــد الـ
إلــى جــدال بــدون معنى، أنــا أرد بشغلي، كما 
أنــنــي أعــتــبــر أن اســتــقــبــال رؤوس الــدولــة في 

القاهرة ـ مروة عبد الفضيل

جــت مــن بــرنــامــج اكــتــشــاف املـــواهـــب »ذا  تــخــرَّ
أن  واستطاعت  الثالث،  موسمه  فــي  فــويــس« 
العالم العربي كله إليها، كونها  تلفت أنظار 
عائقًا  ليس  الحجاب  أن  تثبت  أن  استطاعت 
أبـــدًا عــن تقديم الــفــن. إنــهــا املــطــربــة األردنــيــة، 
ــداء شــــــــرارة، املــــتــــواجــــدة حـــالـــيـــًا فــــي مــصــر.  ــ نــ

التقتها »العربي الجديد« في هذا الحوار.

■ ما سبب زيارتك الحالية ملصر؟

ــارة ألشـــكـــر كـــل مـــن دعــمــنــي ووقـــف  ــ جــئــت زيــ
ف نفسه وصّوت 

ّ
بجانبي من أهل مصر، وكل

البعض  »ذا فويس«، وبلغت  برنامج  في  لي 
املقربني لي بحضوري، ولم يكف هاتفي  من 
ــقـــاءات ســـواء  عـــن  تــلــقــي االتـــصـــاالت لــطــلــب لـ
جدًا  سعيدة  وأنـــا  تليفزيونية.  أو  صحافية 

بهذا االهتمام الذي تلقيته من »أم الدنيا«.

■ هل لديِك حفالت في مصر قريبًا؟

حــالــيــًا ال، ولــكــنــى بــالــتــأكــيــد أتــمــنــى أن أغني 
وســــط الــجــمــهــور املـــصـــري، ســـأكـــون ســعــيــدة 
جـــــدًا، فــكــم مـــن أصــــــوات عــربــيــة احــتــضــنــتــهــا 
الــنــظــيــر في  مــصــر، وأســهــمــت بشكل منقطع 
ارتفاع أسمائهم في سماء الفن، وأتمنى أكون 

واحدة من هؤالء الفنانني.

■ هل يسعدك لقب »املطربة املحجبة«؟

ال أحب أن يتركز اهتمام الناس بي في إطار 
أنــي فنانة محجبة، ال على اإلطــالق، أحــب أن 
يــتــحــدثــوا عـــن الــفــن الــــذي أقـــدمـــه، عـــن أدائــــي، 
وإعجابهم باختياري على سبيل املثال، وأن 
أكــون صــورة مشرفة للفنانة األردنــيــة بشكل 

الفنانة الفلسطينية إيناس صوان، شاركت 
الــفــنــي بــلــوحــة تشكيلية لفتى  فــي املــعــرض 
فلسطيني يتشح بالكوفية السوداء، وتقول 
ــديـــد« أنـــهـــا حـــاولـــت عكس  »الـــعـــربـــي الـــجـ ـــ لـ
الرسم  الفلسطيني من خــالل  التراث  أهمية 
واأللوان، الفتة إلى ضرورة التراث واالعتناء 
به، في ظل الهجمة اإلسرائيلية على كل ما 

يرمز للفلسطينيني، من تراث وهوية.
بينما تقول أمل أبو شعبان، والتي شاركت 
بمجموعة مــن املــنــتــجــات الــتــراثــيــة الــيــدويــة، 
إنــهــا ركــــزت عــلــى الــتــطــريــز لــكــونــه أحــــد أهــم 
ــتــــي يــجــب  ــح الـــــتـــــراث الــفــلــســطــيــنــي الــ مــــالمــ
الــحــفــاظ عــلــيــهــا وتــقــديــمــهــا فـــي كـــل الــقــوالــب 
الــقــديــمــة والــحــديــثــة، مــوضــحــة أنــهــا مهتمة 
باملشاركة في كل األنشطة التي تدعم التراث 

الفلسطيني.
الــعــرض املــســرحــي الــــذي تــحــدث عــن أهمية 
الـــتـــراث الــفــلــســطــيــنــي، وعــمــلــيــة الــنــهــب الــتــي 
اإلسرائيلي،  االحتالل  قبل  من  لها  يتعرض 
»العربي  لـ الهبيل  املمثلة هناء  عنه  تحدثت 
أن االسكتش يتكون من  الجديد«، موضحة 
ثالثة مقاطع وشاركت في تمثيله 9 فنانات، 
ــع مـــشـــهـــدًا لــســائــح  ــاطـ ــقـ يــــــروي أحـــــد تـــلـــك املـ
أجـــنـــبـــي يـــعـــجـــب بــــإحــــدى الـــقـــطـــع الـــتـــراثـــيـــة 
الفلسطينية، ويقول إنه شاهدها من قبل في 
معرض تراثي إسرائيلي، ما ُيحِدث حالة من 
الجدل، تنتهي بإقناع السائح أن تلك القطع 
اإلسرائيلي  االحتالل  قــام  ولكن  فلسطينية، 

بسرقتها.
مــنــســقــة الــنــشــاط يــاســمــني الــنــيــرب مـــن قسم 
السالم  مراكز  العامة في مجموعة  العالقات 
الــتــدريــبــيــة، تــقــول إن الــفــعــالــيــة واالســكــتــش 
ــِشــــعــــر، والــــعــــرض الــتــقــيــيــمــي  املـــســـرحـــي، والــ

لــأمــاكــن األثـــريـــة املــــوجــــودة فـــي قـــطـــاع غــزة 
أجل  مــن  اإلنكليزية،  باللغة  جميعًا  ُعــرضــت 
إيصال الفكرة للمجتمع الدولي، حول التراث 

الفلسطيني، وحق الشعب في الحياة.
»الــــعــــربــــي الــــجــــديــــد« أن  ــيــــرب لـــــ ــنــ وتــــبــــني الــ
املــجــمــوعــة تــحــاول املــشــاركــة فــي الــفــعــالــيــات 

التراثية، من أجل إيصال رسالة للعالم، تفيد 
بأهمية احتضان التراث، الفتة إلى أن إحياء 
املــنــاســبــات الــتــراثــيــة يــوضــح مـــدى انــجــذاب 
وتمسكه  وهــويــتــه،  أصــلــه  إلـــى  الفلسطيني 

بها.
بـــــــــــدوره؛ يــــبــــني حـــــمـــــودة الـــــــدهـــــــدار، مـــديـــر 

ــذي ألـــقـــى كلمة  ــ مــتــحــف قــصــر الـــبـــاشـــا، والــ
ــوزارة  ــ الـ وزارة الــســيــاحــة واآلثــــــار، اهــتــمــام 
بــالــفــعــالــيــات الـــتـــراثـــيـــة، والــفــعــالــيــات الــتــي 
داعيًا  الفلسطيني،  الــتــراث  بحماية  تنادي 
إلـــى تــركــيــز الـــضـــوء عــلــى األمـــاكـــن األثـــريـــة، 

واملساهمة في حمايتها.

األردن لي بعد حملي اللقب هو خير رد، فقد 
استقبلتني السيدة التي أحبها كثيرًا وأراها 
 للمرأة وهي امللكة رانيا، 

ً
مثااًل مشرفًا وجميال

كما استقبلني كذلك الدكتور مــروان املعشر، 
وهذا هو الرد الحقيقي على كل من هاجمني.

الوحيدة  املتسابقة  كنِت  أنــك  متخوفة  تكوني  ألــم   ■
املحجبة في »ذا فويس«؟

ال بالعكس، أحببت ذلــك ألنــي دائمًا أحــب أن 
لـــذا أحببت  مــمــيــزة ومختلفة،  إنــســانــة  أكـــون 
الفكرة جــدًا، وما كان يخيفني فقط هو أن ال 
يعجب صوتي اللجنة، ولكن في الوقت نفسه، 
كان لدي تخوف من فكرة أني أتقدم للمسابقة 
بـــالـــحـــجـــاب، لـــكـــن بـــعـــدمـــا مــــــررت بـــســـالم مــن 
املراحل األولــى، وكــّم التصويتات التي كانت 

تصوت لي، اكتسبت ثقة بنفسي.

■ بــصــراحــة ألـــم تــعــتــرض شــيــريــن عــبــد الــوهــاب في 

بداية مشاركتك على حجابك؟
أني  جــدًا  معجبة  كانت  هــي  تمامًا،  بالعكس 
محجبة، وليست شيرين وحدها بل األساتذة 
ــاعـــي وعـــاصـــي  ــربـ كـــاظـــم الـــســـاهـــر وصــــابــــر الـ

الحالني.

■ هل تأثرت بإعالنها من قبل خبر اعتزالها؟

حزنت جدًا، فصوت شيرين لم يعد ملكها، 
فهو ملكي وملكك وملك كل جمهورها في 
مــصــر والــعــالــم الــعــربــي، شــيــريــن بالنسبة 
ما يوجد، فأحبها من كل 

ّ
لي رمز غنائي قل

قلبي ألنها رقيقة املشاعر وعفوية وستظل 
عفوية رغم ما وقعت فيه من مشاكل بسبب 
عفويتها التي أحبها، لكنها طبيعة بشرية 

تليق بها.

غزة تحيي التراث الفلسطيني: ِشعر وتطريز ولوحاتنجمة »ذا فويس« نداء شرارة: انسوا حجابي
تظاهرة ثقافية 

وتراثية احتضنتها 
غزة في محاولة إلحياء 

التراث الفلسطيني من 
خالل نشاطات فنية 

مختلفة

محمد كريم

تعني كلمة »ديوالي« مهرجان األنوار، حيث آالف 
الــقــنــاديــل الــتــي تــوقــد بــالــزيــت واأللـــعـــاب الــنــاريــة 
ــور الــتــي تعبق  ــزهـ ــة الـ ــحـ واملــــوائــــد الــفــخــمــة ورائـ
اللوتس  أزهــار  امللونة على شكل  املكان والرمال 
الــتــي تــزّيــن الهند فــي هــذا العيد الــســنــوي. وهو 
احتفال قديم ذو جذور روحية، يحضره الجميع 

ويشاركون فيه.
ــقــــديــــم يـــحـــتـــاج الـــــــرب رامـــــــا إلـــى  ــــي املـــعـــتـــقـــد الــ فـ
العودة لــديــاره، لــذا يهب الهندوس في كل مكان 
ة الـــدرب  ملــســاعــدتــه، فــيــوقــدون لــه األنــــوار إلضــــاء
الزيتية خالل مهرجان يستمر  بــآالف املصابيح 
لخمسة أيام، هي عمر املهرجان الذي يقام سنويًا 

في أواخر شهر أكتوبر/تشرين األول.
ــالـــم عــلــى  ــاء الـــعـ ــنـــود فــــي جــمــيــع أنــــحــ يــتــفــق الـــهـ
االحـــتـــفـــال فـــي نــفــس املـــوعـــد ســنــويــا بــمــهــرجــان 
ديـــوالـــي، ويــشــاركــهــم أي شــخــص يـــود مــشــاهــدة 
تسيطر  التي  الغامرة  الروحية  والفرحة  األنــوار 
عــلــى الـــهـــنـــدوس مـــع تــلــك املــنــاســبــة. وبــالــنــســبــة 
للغربيني، فإنهم يــرون فيه نسخة من احتفاالت 
احتفال  الفعلية  الناحية  مــن  فهو  الكريسماس، 

ديني يشبه أعياد امليالد.
تعود جذور املهرجان إلى آالف السنني في عهد 
الهندوسي  النص  أو  الكتاب  وهــو  »الــرامــيــانــا«، 
ــه رامــــا. فــي منفاه،  الــقــديــم الـــذي يـــروي قــصــة اإللـ

يشتبك راما مع كل أنواع الشياطني في الغابات 
ــدوه رافـــانـــا  ــت عـــ املــظــلــمــة، ويــــقــــاوم إغــــــــراءات أخــ
)رافـــانـــا هــو الــشــيــطــان املــلــك والــعــدو ذو العشرة 

رؤوس(. 
ولكن بمساعدة هانومان اإلله القرد القوي يقود 
ــا جــيــشــا مـــن الـــقـــرود لــهــزيــمــة رافـــانـــا وإنــقــاذ  رامــ
األميرة سيتا املحتجزة لدى الشيطان. ويحتفل 
لــه حتى يعود  بــإنــارة الطريق  بــاألمــر  الهندوس 

إلى الديار وال يفقد طريقه في الظلمات.
أحد  يعرف  ال  الحالي  السنوي  املــهــرجــان  موعد 
تــم تــحــديــده؛ ولكن يبدو  اليقني كيف  على وجــه 
أنـــه قــد اخــتــيــر فــي مــوســم الـــوفـــرة، فــهــو يــقــام في 
الخريف ويصادف نهاية موسم الحصاد وبداية 
تدور  الهند  في  والحياة  الجديدة،  املالية  السنة 

حول التقويم الزراعي. 
وفي هذا الوقت من السنة يدفع الناس ما عليهم 
ــون، ويــقــيــمــون الـــصـــلـــوات ملـــبـــاركـــة بـــذور  ــ مـــن ديــ
ــــزرع فــي الــعــام 

ُ
املــحــاصــيــل الــتــي عــلــى وشـــك أن ت

الــقــادم الــجــديــد. إلــهــة الــجــمــال والــثــروة والــرخــاء 
»الكــشــمــي« تــلــعــب دورا مــحــوريــا فـــي االحــتــفــال 
بمهرجان ديوالي؛ ألن عبادتها والصالة لها في 
هـــذا الــوقــت تجلب الــحــظ فــي اعــتــقــاد الــهــنــدوس 

املتدينني. 
ديــوالــي هــو مهرجان هندوسي  أن  مــن  وبالرغم 
الهند  فــي  السيخ وطــوائــف أخـــرى  فــإن  بامتياز؛ 
يحتفلون به أيضا، مما يجعل االحتفاالت تضم 

أعدادًا غفيرة من الهنود.
ــداد  ــ ــز عـــلـــى اإلعــ أول يـــومـــني مــــن املـــهـــرجـــان تـــركـ
والتحضيرات، فأول يوم هو مخصص لتنظيف 
تزيني  فــي  املحتفلون  يقضيه  والــثــانــي  املـــنـــازل، 
البيوت والشوارع، أما اليوم الثالث فهو امللحمة 
الــرئــيــســيــة، وفــيــه تــطــلــق األلـــعـــاب الـــنـــاريـــة الــتــي 
تــنــافــس احــتــفــاالت عــيــد االســتــقــالل الــشــهــيــر في 
ــيـــوم الـــرابـــع يــتــوافــد األصـــدقـــاء  أمـــيـــركـــا، وفــــي الـ
ــــارب لــزيــارة أســرهــم وأصــدقــائــهــم محّملني  واألقـ
بالهدايا. ثم في اليوم الخامس واألخير، تجري 
طقوس خاصة للغاية، حيث يزور اإلخوة الرجال 
أخــواتــهــم املــتــزوجــات والــالتــي بــدورهــن يجهزن 

وجبة فاخرة لهم.
ــــي تــلــيــق  ــتـ ــ ــل األنــــــــــــوار الـ ــ ــًا كــ ــيــ ــالــ ــتــــخــــدم حــ وتــــســ
 باملهرجان، فجميع املصابيح واملشاعل صغيرها 
الليل،  سماء  تضيء  النارية  واأللــعــاب  وكبيرها 
حــيــث يــمــثــل الـــضـــوء، لــــدى الـــهـــنـــدوس، انــتــصــار 

الخير على الشر.

غيرٌة شخصية وتنافس على الضوء

من المعرض )عبد الحكيم أبو رياش(

من المهرجان 
)Getty(

تخَرّجت شرارة من برنامج اكتشاف المواهب »ذا فويس« في موسمه الثالث )فيسبوك(

سيرين عبد النور ونادين الراسي تصالحتا بعد حوالي عامين من المشاكل )العربي الجديد(

تخرج الخالفات بين الفنانين إلى العلن وعلى مواقع التواصل االجتماعي أحيانًا. كالخالف بين 
راغب عالمة وأحالم، وبين ميادة الحناوي وأصالة نصري، ونادين الراسي وسيرين

الخالفات الفنية

ديوالي... مهرجان األنوار الهندية

فنون وكوكتيل
قضية

تقاليد

معرضحوار

هي أشهر الخالفات 
السياسية ـ الفنية، إذ تحّولت 
الصداقة بين المخرج خالد 

يوسف والممثلة غادة 
عبد الرازق إلى خصام كبير 
إثر ثورة 25 يناير، التي أيدها 
خالد يوسف، فيما بقيت 

عبد الرازق تدافع عن 
الرئيس المخلوع محمد 
حسني مبارك، ووصل 

تأييدها حّد اتهام يوسف 
بالخيانة و»التخريب«. لكّن 
الحال بعدها اصطلحت 
بينهما حيث تالقيا »على 
حب الرئيس عبد الفتاح 
السيسي«، بعد أن قام 

باالنقالب العسكري على 
الرئيس المنتخب مرسي.

خالد يوسف 
وغادة عبد الرازق
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الصهيونية وفقًا لوسائل إعالمية إسرائيلية، 
كــمــا أقـــام حفلة فــي تــل أبــيــب ســنــة 2014 كــرد 
أكتب شيئًا  أن  أريــد  املقاطعة. كنت  فعل على 
وأجدني اآلن أكتب عن شيء آخر. لكن هذا من 
ذاك، األثــر الــذي تركه ديــالن على أجــيــال أتت 
الستينيات.  في مطلع  بداياته  منذ  بعده  من 
التي  اللحظة املفصلية  يــأتــي مــن  وهـــذا األثـــر 
صنعها في تاريخ كتابة األغاني واملوسيقى 
ــيـــدًا عــــن الـــصـــحـــة أن  ــيــــة، فـــلـــيـــس بـــعـ ــيــــركــ األمــ
نستعمل ديالن لنؤرخ لحقبة قبله وبعده في 
تاريخ كتابة األغاني في املوسيقى األميركية. 
ــدأ األمــــــر حــــن غــــــادر الــــشــــاب، روبـــــــرت آالن  ــ بـ
زيمرمان، بيته الريفي في بلدة في مينسوتا 
عام 1959. إنه العام نفسه الذي مات فيه مغني 
الــذي أطلق األميركيون  الـــروك، بــودي هولي، 
على يوم وفاته »يوم ماتت املوسيقى«. فترة 
إلــفــيــس برسلي،  كــانــت فيها أســمــاء مــن وزن 
تشاك بــيــري، وفــاتــس دومينو، وكــانــت هناك 
أيــضــًا فــرقــة بــريــطــانــيــة وصــلــت أغــانــيــهــا إلــى 
أمــيــركــا فـــي شــبــاط/فــبــرايــر 1964؛ غــيــرت الـــ 
»بيتلز« في مــزاج وســوق األغاني األميركية، 
ت فيها محل إلفيس برسلي 

ّ
وهناك فترة حل

ــروك األمــيــركــي.  فــي الــثــقــافــة الشعبية وفـــي الــ

ليطلق  اسمه  روبـــرت، ويغير  الــشــاب  سيأتي 
عـــلـــى نــفــســه ديــــــــالن، مــقــتــبــســًا اســـــم الــشــاعــر 
الــويــلــزي تــومــاس ديــــالن الــــذي كــتــب قصائد 
وأغانَي أصبحت جزءًا من الثقافة البريطانية 
واألمــيــركــيــة )هـــاجـــر إلـــى هـــنـــاك( مـــن دون أن 
التي  املــؤثــرة  النقد  مــن جهات  اهتمامًا  يلقى 
تعّمدت تهميشه.  وحن تكون شابًا أو مراهقًا 
فأنت  والستينيات،  الخمسينيات  أميركا  في 
بالتأكيد تسمع الروك، أي تشاك بيري وبودي 
كــان يغنيه  مــا  هولي وإلفيس برسلي، وهــذا 
الفتى زيمرمان، يلعب شيئًا من الغيتار هنا 
وهناك وشيئًا من البيانو ويعيد غناء الروك 

مع فرق مغمورة. 
لــكــن اهــتــمــامــًا بــمــوســيــقــى الـــفـــولـــك بــــدأ عند 
ديـــــالن، كــمــا تــقــول الــحــكــايــات املــتــنــاقــلــة بعد 
وقـــوعـــه تــحــت تــأثــيــر مــغــنــي الـــفـــولـــك، وودي 
غــوثــري، الـــذي كـــان مــريــضــًا بـــداء هنتنغتون 
الــــذي يــمــس الــصــحــة الــعــقــلــيــة، وكــــان روبـــرت 
املــصــح، مما جعله  فــي  يـــزوره بشكل مستمر 
الفولك خليفة لنجم حركة  فــي دوائـــر عــشــاق 
إحياء هــذا النوع من املوسيقى.   لكن املسار 
إلى  بانتقاله  بــدأ  لديالن  الحقيقي  املوسيقي 
ــاء  ــيـ ــانـــت األشـ ــيــــويــــورك، حـــيـــث كـ غــريــنــتــش نــ

نوال العلي

ــادة مـــا يــتــم تــســلــيــم جـــائـــزة نــوبــل  ــ عـ
ــفـــس األســـــبـــــوع الــــذي  لــــــــآداب فــــي نـ
بجوائز  الــفــائــزيــن  أســمــاء  فيه  تعلن 
الـــعـــلـــوم، وقــــد فــتــح الـــتـــأخـــر الـــــذي حــــدث هــذا 
الــعــام فــي اإلعـــالن عــن صــاحــب نــوبــل لـــآداب، 
الباب لتأويالت عديدة، كان من أكثرها تداواًل 
االنــقــســام بــن 18 شــخــصــًا هــم أعــضــاء لجنة 
التحكيم. كــان هناك خــالف كبير على االســم، 
الثقافي في صحيفة  القسم  املسؤول عن  أكــد 
ــر( فــــي تــصــريــح  ــبـ »داغــــنــــز نــيــخــتــر« )آخــــــر خـ
نقل عنه أمـــس، بــل إن مــراســل راديـــو السويد 
ــاء عـــلـــى مـــصـــادر  ــنـ ــيــــرج، صــــــّرح بـ مـــاتـــيـــاس بــ
ــيــــة اخــتــلــفــوا  مـــطـــلـــعـــة، أن أعــــضــــاء األكــــاديــــمــ
ــعـــض األســــمــــاء،  ــول بـ ــ ألســــبــــاب ســـيـــاســـيـــة حــ
وتــنــاقــلــت صــحــف ســويــديــة وبــريــطــانــيــة ومــن 
بينها الـ »غارديان« أن الخالف كان حول اسم 
أدونيس، بسبب »موقفه الجدلي من اإلسالم 

السياسي« ومن األحداث في سورية.  
طبعًا لــن يـــدور أي خـــالف  عــلــى بـــوب ديـــالن، 
الـــــذي حــــاز الـــجـــائـــزة بــالــفــعــل، رغــــم أنــــه أحــد 
؛ 

ً
مثال اإلسرائيلي  لالحتالل  الكبار  املؤيدين 

فمن السذاجة أن يذهب بنا الظن إلى أن يشّكل 
كاألكاديمية  فــي مؤسسة  نقطة خــالف  األمــر 

السويدية ودوائرها. 
ولــكــن، قبل أن أشــرع فــي كتابة هــذه السطور 
وأنـــا مــن املعجبن بــأعــمــال ديـــالن، لــم أكــن قد 
ــبــت كــثــيــرًا فــي مــواقــفــه السياسية أو قــرأت 

ّ
قــل

عــنــهــا، واآلن أســتــطــيــع الــقــول إن ديـــالن مثله 
ــرددوا في  ــتــ ــم يــ ــار، لـ ــبـ ــــاب كـ

ّ
مــثــل فــنــانــن وكــــت

»القطار  فصاحب  اإلسرائيلي،  االحتالل  دعم 
الـــبـــطـــيء قـــــــادم«، قـــــّدم أغــنــيــة أيـــضـــًا فـــي دعــم 
»إسرائيل« بعد عدوانها على لبنان عام 1982، 
بل وأقــام فترة من حياته في »الكيبوتسات« 

عاصف الخالدي

لم يكن داريــو فو )1926 - 2016( 
مــخــرجــًا وكــاتــبــًا مــســرحــيــًا بـــارزًا 
فحسب، بل إن له خمس روايــات 
ــا بــمــســرحــيــتــه  ــرنـ ــذّكـ  مـــوتـــه يـ

ّ
كــــذلــــك، ولــــعــــل

ــان مـــهـــّرجـــًا  األبــــــــــرز: »مـــــــوت فــــــوضــــــوي«. كــــ
ــــون فـــاولـــر  ــًا، كـــمـــا يــصــفــه جـ حــقــيــقــيــًا أيــــضــ
ــه مــثــل بــحــيــرة يــســتــقــّر كل  ــ »بــهــلــوان وروحـ
العالم في قاعها. لم تسلم منه الكنيسة، وال 
الحكومة، وال نفُسه سلمت منه، مهّرج الذع، 
بفكر يساري، عاش مثل شوكة في خاصرة 

ذين«.
ّ
السلطة واملتنف

رحل فو يوم إعــالن »جائزة نوبل لــآداب«، 
الـــتـــي حـــازهـــا عــــام 1997، لــَيــمــنــح الــفــرصــة 
ــه حــَســم  ــأنــ ــيــــرة ومـــمـــيـــتـــة، وكــ لــســخــريــة أخــ
الخالف بن أعضاء لجنة التحكيم باملوت، 
هذا العرض الذي ال يمكن رفضه، كما يقول 

اإليطاليون.
املسرح،  للحياة على  كــان فو عارضًا  طاملا 
ــدا عـــن أن مـــوتـــه يــمــنــحــه فـــرصـــة أخـــرى  ــ وعـ
راحــل،  اليوم ككاتب  اسُمه في هــذا  ليطغى 
بوب  األميركي  والشاعر  ي 

ّ
املغن إلى جانب 

الوحيد  الــفــارق  بنوبل 2016.  الفائز  ديــالن 
أن األول يشارك في العرض من مشرحٍة في 

مدينة ميالنو اإليطالية.
يمكن لـ فو أن يقّدم عرضًا مسرحيًا بسيطًا 
وفـــــوضـــــويـــــًا، هـــــو الــــــــذي اعــــتــــمــــد مـــســـرحـــه 
لالقتصاد  نقدية  أســس  على  حياته  خــالل 
والــســيــاســة فــي إيــطــالــيــا مــنــذ فــتــرة مــا بعد 
الحرب العاملية الثانية، على أساس نظرية 

محمد عالوة حاجي

بإعالن نتائجها، مساء أّول أمس األربعاء 
الــدوحــة، تكون »جــائــزة كتارا للرواية  في 
ــز الـــــــدورة  ــاجــ ــــد اجـــــتـــــازت حــ الــــعــــربــــيــــة« قـ
 حـــضـــورهـــا، فـــي املــشــهــد 

ً
زة

ّ
الــثــانــيــة، مــــعــــز

ــزة عــربــيــة  ــائــ األدبـــــــي الــــعــــربــــي، كـــأكـــبـــر جــ
مخّصصة للرواية من حيث القيمة املالية 
الالفت من  اإلقبال  إلى  لجوائزها، إضافة 
 
ُ
حيث فيها؛  املشاركة  على  العرب  اب 

ّ
الكت

تجاوز عــدد الترشيحات في هــذه الــدورة 
ألف عمل، بزيادة كبيرة عن الدورة األولى 

 روائيًا.
ً
التي شارك فيها 711 عمال

أشكال سردية
أطـــلـــقـــتـــهـــا  ــــي  ــتـ ــ الـ ــزة،  ــ ــائــ ــ ــجــ ــ الــ أن  ــدو  ــ ــبــ ــ ويــ
ــة لـــلـــحـــي الـــثـــقـــافـــي –  ــامــ ــعــ ــة الــ ــ ــسـ ــ ـــؤّسـ »املــ
إلى  الدوحة عام 2014، تسعى  كتارا« في 
ــتـــاح عــلــى أشـــكـــال ســـرديـــة مختلفة  ــفـ االنـ
ضـــيـــفـــت فــئــة 

ُ
بــشــكــل تـــدريـــجـــي؛ فــبــيــنــمــا أ

النقد والدراسات األدبية ابتداًء من الدورة 
ضـــيـــفـــت فــئــة روايـــــــات الــفــتــيــان 

ُ
الـــثـــانـــيـــة، أ

الجائزة،  إلــى  املنشورة(  وغير  )املنشورة 

الــتــي يتواصل  الثالثة  الــــدورة  ابــتــداًء مــن 
اســـتـــقـــبـــال الـــتـــرشـــيـــحـــات إلـــيـــهـــا حـــتـــى 31 

كانون األول/ ديسمبر املقبل.
ــف عند 

ّ
تــتــوق ــهــا ال 

ّ
أن مــا ُيحسب للجائزة 

األعمال  تتابع  بل  املادية  الجوائز  توزيع 
الـــفـــائـــزة، خــصــوصــًا مـــن خــــالل ترجمتها 
واإلنكليزية  كالفرنسية  عاملية  لغات  إلــى 

وتحويل بعضها إلى أعمال سينمائية. 
ــة أخــــــــرى، يـــحـــســـب عــلــيــهــا  ــهـ ــكــــن، مــــن جـ لــ
 بحيث 

ً
تــكــريــســهــا ألســمــاء مــكــّرســة أصــــال

كأنها  الفائزة  األسماء  بدت مجموعة من 
ــة مـــســـبـــقـــة لــــكــــون مـــجـــمـــوعـــة مــن  ــروفــ ــعــ مــ
العالقات  األكثر حضورًا في  فائزيها بن 
العامة للحياة الثقافية العربية ودوائرها 
مـــــن رواد  ــيــــة وبـــعـــضـــهـــم اآلخـــــــــر  ــمــ الــــرســ
الجوائز أكثر من كونهم أصحاب مقروئية 

ومتابعة من جمهور الرواية. 

غياب التشويق
مــن جــهــة أخـــرى بـــدا اإلعــــالن عــن الــجــائــزة 
شبيهًا بمفاجأة لم يسبقها تشويق، لعدم 
الــتــســلــســل فــي إعــــالن الــفــائــزيــن مــن خــالل 
قائمة طويلة وقصيرة، وأيضًا عدم إعالن 

مجموعٍة  بن  عها 
ّ
وتوز تحكيمها،  لجان 

 فئة، األمر الذي 
ّ

كبيرة من الفائزين في كل
ــــرادة الـــفـــوز. فلننظر هــنــا إلــى  يــقــلــل مـــن فـ
كأنه  الفوز  التي تجعل  الفائزين  حصيلة 
فوز جماعي بما يشي بنزعة إرضاء لدى 

محكمي الجائزة والقائمن عليها.  

الفائزون
الثانية من  الـــدورة  خمسة عشر فائزًا في 
»كتارا للرواية العربية« يبدو رقمًا كبيرًا 
لــجــائــزة أدبـــيـــة بــحــيــث يــصــعــب تـــذّكـــر كل 
إلـــى تراتبية  فــيــهــا أو االنــتــبــاه  الــفــائــزيــن 
الــفــوز. املــصــري نــاصــر عـــراق والــســودانــي 
عــلــي أحــمــد الــرفــاعــي، عـــادت إليهما أبــرز 
ــه »األزبــكــيــة«  ــتـ جــائــزتــن؛ األّول عـــن روايـ
الـــتـــي اخـــتـــيـــرت كــأفــضــل روايــــــة مــنــشــورة 
درامــــي وقيمة  عــمــل  إلـــى  للتحويل  قــابــلــة 
جائزتها مئتا ألف دوالر أميركي، والثاني 
روايــة  كأفضل  ميرو«  عائلة  »جينات  عن 
غــيــر مــنــشــورة قــابــلــة لــلــتــحــويــل إلـــى عمل 

درامي، وتبلغ قيمتها مئة ألف دوالر.
فــي فــئــة الـــروايـــة املــنــشــورة عـــادت الــجــوائــز 
 من ناصر عراق عن الرواية نفسها، 

ّ
إلى كل

»أوالد  عـــــن  خــــــــوري  إلـــــيـــــاس  والــــلــــبــــنــــانــــي 
الغيتو«، والفلسطينين إبراهيم نصر الله 
عن »أرواح كيلمنجارو« ويحيى يخلف عن 
إيــمــان حميدان  الــريــح«، واللبنانية  »راكـــب 
عن »خمسون غرامًا من الجنة«، بينما عادت 
فـــي فــئــة الـــروايـــة غــيــر املـــنـــشـــورة، إلـــى علي 
الــروايــة ذاتــهــا، وساملي  الرفاعي عــن  أحمد 
الــنــاصــر عــن »األلــســنــة الـــزرقـــاء«، والــعــراقــي 
 جسد.. ضفاف 

ّ
سعد محمد رحيم عن »ظال

الرغبة«، واليمني محمد الغربي عمران عن 
مصطفى  واملغربي  العالية«،  جبال  »ملكة 
الــحــمــداوي عــن »ظــل األمـــيـــرة«. أّمـــا فــي فئة 
الروائي والدراسات، فعادت الجوائز  النقد 
ــيـــم الــحــجــري،   مـــن إبـــراهـ

ّ
الــخــمــس إلــــى كــــل

وحسن املودن، وحسام سفان، وزهور كرام، 
ومحمد أبو عزة.

بعد ما سبق هل يمكن القول إن »كتارا« 
تـــمـــكـــنـــت مـــــن إظـــــهـــــار ســـخـــائـــهـــا بــحــجــم 
زال  مــا  لكن  الكبيرة،  ومبالغها  الــجــائــزة 
أمامها الكثير قبل الوصول إلى مستوى 
رفــيــع ال غــنــى عــنــه لــلــجــوائــز، الــتــي تــريــد 
 وأن تــؤثــر فــي الــحــيــاة 

ً
أن تــعــيــش طــويــال

العربية تأثيرًا نوعيًا؟

بوب ديالن نوبل لشيء  خبا
طبعًا لن يدور أي خالف 
على بوب ديالن، كاتب 

كلمات األغاني، الذي حاز 
نوبل لآلداب، رغم أنه 
أحد مؤيدي االحتالل 

اإلسرائيلي مثًال

هرب واختبأ في 
علّية البيت حتى انتهت 
الحرب العالمية الثانية، 

بعدها قرّر عيش الحياة 
التي أُعطيت له 

بطريقته يخدش 
فيها وجه العالم 

ومركزياته

كتارا للرواية العربية سخاء بال مفاجآت

داريو فو رحيل قبل نهاية الحرب

تذكرته نوبل 
وذّكرته بأيامه الخوالي 

التي نّجم فيها

»مستر  أغنية  الفنان  قّدم  نجمها،  ديالن  بوب  يعتبر  التي  الستينيات  من 
تامبورين« التي تعتبر من نمط الـ »فولك روك« سنة 1965. أُديت األغنية 
ونجوم  ــرق  ف مــن  كثيرة  بنسخ 
لمعظم  نجاحًا  وشكلت  آخرين 
األغنية  فــي  تظهر  غنّاها.  مــن 
بحسب النّقاد تأثّرات كثيرة تحّدث 
هناك  أيــضــًا؛  نفسه  ــالن  دي عنها 
شيء من أحد أعمال باخ وشيء 
رامبو  شعرية  ومن  »بيتلز«،  الـ  من 
األغنية  وتعد  فلّيني.  وأجـــواء 
في  أغنية   500 أهم  من  واحــدة 

القرن العشرين. 

مستر تامبورين

2425
ثقافة

ممدوح عزام

 تــنــّدد 
ً
ــعــرب الــشــعــري قــصــيــدة مــن الــصــعــب أن يــجــد الــبــاحــث فــي ديــــوان ال

رة 
ّ
طلق الحكم املــنــذرة، أو املــحــذ

ُ
بــالــحــرب، وتــصــّور أضــرارهــا وأهــوالــهــا، وت

قة 
ّ
ــــدرة، مــن معل  مــن الــخــطــر الـــذي تــطــاول بــه اإلنـــســـان، أكــثــر فــصــاحــة، وقـ

زهير بن أبي سلمى: »أمن أم أوفى دمنة لم تكلم«، وهي القصيدة التي عاين 
قّر 

ُ
ي عبس وذبيان، مثلما مدح السالم الذي أ

َ
فيها الشاعر الحرب بني قبيلت

في زمنه. 
وقد كان الشاعر واضحًا في ذكر السلم صراحة، وتمجيد الرجلني اللذين 
سعيا، والظاهر أنهما نجحا في مسعاهما، لتدارك االقتتال الدموي املّجاني 

وا بينهم عطر منشم«.
ّ
بني رجال القبيلتني الذين »تفانوا ودق

الكالسيكي،  العربي  الشعر  تــاريــخ  فــي  ومــتــفــّردًا  مختلفًا   
ّ

ظــل زهير  وألن 
عــّدت في 

ُ
أ في هذا النهج السلمي، فإننا ال نجد بني الــدراســات األدبية التي 

عصرنا، دراسة عن شعر السالم، على غرار »شعر الحرب في أدب العرب« 
أن  ذلك  املاضي.  القرن  في ستينيات  املحاسني  زكي  الدكتور  كتبها  التي 
»شعر الحرب في أدب العرب«، كما يقول: »هو أقوى ما نظم الشعراء وأبقى 

على ترادف األحقاب«.
أن هذا  أدبــنــا نزعم فيها  مــن  بأمثلة  بــه على رسالته  نــرّد  مــا  لدينا  وليس 
األدب الذي احتفى بشعر الحرب قد سعى أيضا للتأّمل في أحوال السلم. 
وفي حساب املحاسني ملحاولة تفسير هذا الجموح الشعري في االنشغال 
ب 

ِّ
بموضوعات الحرب أن »حب الحرب غريزة في اإلنسان«، وهو قول يغل

الــجــانــب الــوحــشــي فــي الطبيعة اإلنــســانــيــة عــلــى كــل مــا عـــداه مــن الطبائع 
والــعــواطــف واملــيــول، ويتناقض مــع بحثه الــذي يمضي إلــى تــأّمــل ودراســة 

الجانب الفني أو الجمالي في الشعر.
، حني يرى ما يحدث 

ًّ
ومع ذلك فإن الرجل قد يسألنا اليوم، فيما لو كان حيا

لــلــدمــاء، وإزهــــاق لــــأرواح الــبــشــريــة، بــال أي رادع نفسي أو  هنا مــن سفك 
أخالقي: »ملــاذا؟«؛ إذ ال يزال كثيرون من بيننا يهتفون: »أال ال يجهلن أحد 

علينا/ فنجهل فوق جهل الجاهلينا«. 
ولدى أي متحّدث يؤّيد هذا القول مختارات من الشعر العربي، جمع أجزاء 
»الحماسة«، وهــي مفردة  الطائي من قبل في كتاب سّماه:  تمام  أبــو  منها 
تعني املشاعر التي تتلّهف إلى القتال، أو تنجم عنه. بل إن أبا تمام دسَّ في 
الحماسة ذاتها شعرًا آخر رأى أنه ينتمي إلى الحرب، حتى لو لم يأت على 

ذكر القتال.
وها نحن نعبر العتبة الثانية من القرن الواحد والعشرين بعد امليالد وليس 
في جعبتنا ما نردع به »غريزة الحرب« سوى بضع حكم قالها ذلك الشاعر 

العجوز.
الــنــاس فيما يــرغــبــون، فــي هذه  تــيــح ألي امـــرئ أن يستفتي 

ُ
أ ولــكــن إذا مــا 

»الــحــمــاســة« الــتــي تــســود املــشــرق الــعــربــي لــلــحــرب، فــإنــه ســوف يعثر على 
الحرب من جهة، ويجد شــراذم مسعورة تقتات من  املاليني ممن يلعنون 
الضغائن، وتهتف للموت اليومي الذي يدّمر هذا املشرق في الجهة األخرى، 
فيما ما نــزال ننتظر الصوت الزهيري املقبل الــذي قد يعود ليقول لنا من 

م وذقتُم«.
ُ
جديد: »وما الحرُب إال ما علمت

في انتظار زهير

تتغير وتــحــدث حــقــًا أكــثــر مــن أي مــكــان آخــر 
األولــى  القصيرة  الفترة  وستظل  أميركا،  فــي 
كتبها  التي  الناجحة  األغــانــي  متعثرة، حتى 
ــا بــصــوتــه، مثلما حـــدث مع  فشلت حــن أداهــ
العام  أغنية  التي أصبحت  الريح«  »فــي مهب 
حن أدتها فرقة »بيتر وبول وماري«، وفشلت 

حن قدمها بصوته بل رفضت اإلذاعة بثها. 
ــــي الـــتـــي يــكــتــبــهــا ديــــــالن تــشــبــه  ــانـ ــ ظـــلـــت األغـ
املــــزاج الــشــائــع ألغــنــيــة الــفــولــك، والــتــي تعود 
الــقــرن  إلـــى  مواضيعها  ومــــزاج  تقاليدها  فــي 
العدالة االجتماعية والفقر  التاسع عشر، عن 
واملساواة وحقوق العمال. ومع استمرار ديالن 
في الكتابة لنفسه تضّمن ذلك تطويرًا للغته 
الذاتية والذهاب إلى مواضيع أخرى جديدة، 
حــتــى أصـــبـــح مـــن املـــفـــارقـــة أن تـــحـــاول كــتــابــة 
أغانيك الخاصة وأن تجعلها في الوقت نفسه 
جزءًا من سياق عام. وبالتدريج بدأ اإلحساس 
بأن ديــالن يبتعد عن الفولك، وعن الـ »نحن« 
إذ إنه ذاهب إلى األنا، وهذا جعله عرضة إلى 
الصاعد،  يــرونــه نجمهم  كــانــوا  ممن  االنتقاد 
ولكن هــذا االنتقال مــن »نــحــن« إلــى »أنـــا« هو 
الــذي أعطى معنى جديدًا لفن كتابة األغنية. 
املوتوسايكو«،  »كــابــوس  األغــانــي  هــذه  وأول 
وفيه يظهر النفس القصصي الكوميدي لديه. 
 Bringin› It All Back  بعد ذلك سيظهر ألبوم
االكهربائي،  الغيتار  يستخدم  وفــيــه   ،Home
وحن ظهر عقب صــدور األلبوم في مهرجان 
ــفــــولــــك«، صـــعـــد مــع  ــيــــوبــــورت ملــوســيــقــى الــ »نــ
الصراخ  من  موجة  ليلقى  الكهربائي  غيتاره 
والـــرفـــض، وقــصــص كــثــيــرة تــــروى عــن نجوم 
ركـــضـــوا وأكـــفـــهـــم عــلــى آذانــــهــــم، ومــــن بينهم 
الحفلة  هــذه  ومــع  بيتر سيغر،  الفولك  مغني 
التراجيدية لم يعد لديالن نجومية بن عشاق 
كمغني  أكثر  صعدت  نجوميته  لكن  الــفــولــك، 

روك وكاتب لألغاني أيضًا.
 Blonde on و     Revisited  61  Highway قــدم 
Blonde، ووصـــف الــنــقــاد أعــمــالــه بــأنــه يأخذ 
مــوســيــقــى الـــثـــقـــافـــات املــخــتــلــفــة ويــضــربــهــا 
بـــبـــعـــضـــهـــا لـــيـــصـــنـــع هـــــــذا االنـــــفـــــجـــــار. وفــــي 
كانت  لديالن  الفعلية  النجومية  إن  الحقيقة 
فــي هـــذه الــفــتــرة الــقــصــيــرة مــن 1963 وحتى 
1966، فكانت سنوات مضيئة وقصيرة مثل 
مذنب، إذ وقــع له حــادث وهــو يقود دراجته 
مدة  إثــره  على  وانسحب   1966 النارية سنة 
من العمل في املوسيقى، وحن عاد كان شيء 
فيه قد خبا، كتب عدة أغان نجحت وغناها 

رأى  اها، حيث 
ّ
تبن التي  الشعب«  »سخرية 

أن القانون للدولة، والحرية للناس، وأن أّية 
هي  الدينية،  املؤّسسة  فيها  بما  سلطوية، 

ماّدة للنقد الساخر. 
يــقــول: »لــطــاملــا كـــان املــســرحــيــون الــعــظــمــاء، 
أريستوفان وحتى موليير، مشغولن  منذ 
بحاالت الجوع األساسية في املجتمع عبر 
الــتــاريــخ، الــجــوع لــلــكــرامــة، لــلــعــدالــة، وحتى 

للسلطة«.
ــذه الــــرؤيــــة املـــســـرحـــيـــة، مــنــعــت  ــ وبـــســـبـــب هـ
الفاضل«  »اللص  أميركا صاحب مسرحية 
من تقديم عروضه فيها ألكثر من مــّرة في 
مقوالته  إلــى   

ً
مستندة الثمانينيات،  بــدايــة 

ماركسيًا،  اعــتــبــاره  فــي  املسرحية،  ورؤيــتــه 
وهـــو مـــا يــتــعــارض مـــع قــوانــيــنــهــا للهجرة 
املكارثي، ما  العهد  املفروضة منذ  والسفر، 

قبل الحرب، وما قبل الحداثة.
لــكــن شــهــرة فــو فــي إيــطــالــيــا منحته فرصة 
زيــــــارة أمـــيـــركـــا عــــام 1985، بــرفــقــة زوجــتــه 
لة املسرحية رام فرانكا. وهناك، وبعد 

ّ
املمث

ــًا فــــي »مــــســــرح بـــــــــرودواي«،  تــقــديــمــه عـــرضـ
بقوله  جينكيز  رون  األمــيــركــي  الناقد  ق 

ّ
عل

»اســـتـــخـــدم فــــو فــــي مــســرحــيــتــه مــســاحــيــق 
التي استخدمها هارليكان  التجميل ذاتها 
في القرن السادس عشر، ولم تكن مساحيق 
ظهر مالمح قاسية 

ُ
كوميدية بقدر ما كانت ت

بة، ساخرة بغضب ما يعّبر عن 
ّ
وغير مهذ

للتهريج في  اإلنـــســـان األســاســيــة  حــاجــات 
عصر املؤّسسة«.

ورغــــم أن كـــالم جــيــنــكــيــز قــــاده فـــي الــنــهــايــة 
لــُيــفــهــم أن فـــو ســـِخـــر مـــن مــكــارثــيــة قــانــون 
ــديــــــــولــــــــوجــــــــي، حـــــتـــــى حـــن  اإلبـــــــــعـــــــــاد األيــــــ
نـــوبـــل،  ــا، إال أن  ــيــــركــ أمــ ــارة  ــ ــزيـ ــ بـ لــــه   ُســــمــــح 
قــــّررت فــعــل الــعــكــس، واحـــتـــواء فــو مــن بــاب 
الــتــصــالــح مــعــهــا كــمــركــزيــة ثــقــافــيــة تمثل 
ــايـــة مــرحــلــة  ــنـــهـ  عــــالمــــة لـ

ّ
أوروبــــــــــــا، فـــتـــظـــل

تــــجــــاذب أيــــديــــولــــوجــــي وفـــــوضـــــوي كــانــت 
فــتــرة شــيــوع األحـــزاب  فــي  إيطاليا بطلتها 
ــنــــاهــــضــــة ألفـــــكـــــار املــــركــــزيــــة  ــة املــ ــاريــ ــســ ــيــ الــ
ــة بــعــد الـــحـــرب الــعــاملــيــة الــثــانــيــة،  ــيــ  األوروبــ
وكـــــان صـــاحـــب روايــــــة »املــــــالك الــحــقــيــقــي«، 
كـــفـــوضـــوي ســـاخـــر مـــن مـــركـــزيـــة املــؤّســســة 
محسوبًا  األوروبــيــة،  والسياسية  الثقافية 

على ذلك الطرف.
وألن قّوة الثقافة تكمن في عدم مركزيتها، 

فإن السخرية ال يمكن أن تكون مركزية أبدًا، 
وال يمكن اعتبارها، ولو ملــّرة واحــدة، مادة 
روتــيــنــيــة تــنــضــوي تــحــت جـــنـــاح مــؤّســســة 
ُيــعــّد عمل  . هــكــذا، 

ً
رسمية مــا للترفيه مــثــال

فـــو امـــتـــدادًا لــلــمــســرح الــســاخــر فـــي الــقــرون 
ــــــف مـــحـــتـــواه الــهــجــائــي، 

ّ
الـــوســـطـــى، إذ وظ

تجميل  مساحيق  استخدام  طريقة  وحتى 
السخرية  مسرح  استمرار  ليؤّكد  ليه، 

ّ
ممث

مـــن املـــؤّســـســـة الــديــنــيــة والــســيــاســيــة الــتــي 
ــعــتــبــر مــســرح السخرية 

َ
ت تــــزال،  كــانــت، وال 

تمّردًا وسحرًا وهرطقة.
خــــالل حــيــاتــه األدبــــيــــة، كــتــب فـــو أكـــثـــر من 
ــّدمــت 

ُ
ثــالثــن مسرحية، وخــمــس روايــــات، ق

رجمت إلى لغات 
ُ
في أكثر من ثالثن بلدًا، وت

عديدة؛ من أبرز تلك األعمال: »حادثة موت 
لــه شهرته األولـــى،  قت 

ّ
الــتــي حق فــوضــوي« 

التي  السخرية«  للبيع«، و»غموض  ة 
ّ
و»جث

ُعرضت أكثر من ألف مّرة.
ــاد لــه بــأنــه مجّرد 

ّ
عــانــى فــو مــن وصــف الــنــق

هـــّجـــاٍء ســيــاســي، لكنه اســتــمــر فــي صياغة 
أعـــمـــالـــه عــلــى أســـــاس كــومــيــديــا مــلــحــمــيــة، 
وأثـــبـــت ذلـــك بــتــقــديــمــه دراســـــات عـــن أعــمــال 
في  وتوظيفهما  وموليير  بريخت  برتولد 
أعماله منذ ستينيات القرن املاضي، مقّدمًا 
عروضًا تهريجية مختلفة طاولت املجتمع 
والـــســـيـــاســـة والــــديــــن، عــــدا عـــن اســتــخــدامــه 
موسيقى الــجــاز بــارتــجــال خـــالل عــروضــه، 
وركـــونـــه إلـــى مــحــاولــة خــلــق إبــــداع مباشر 

على خشبة املسرح.
الـــحـــرب  أثــــنــــاء  ــــي  ــام 1926. وفــ ــ عــ فــــو  ُولـــــــد 
ـــن الـــعـــالـــم كــمــا  ــة، هـــــرب مـ ــيـ ــانـ ــثـ الـــعـــاملـــيـــة الـ
انتهت  البيت حتى  ية 

ّ
فــي عل قـــال، واخــتــبــأ 

ــّرر أن يــعــيــش الــحــيــاة  ــك، قــ الـــحـــرب. بــعــد ذلــ
عطيت له بطريقته، فقضاها يخدش 

ُ
التي أ

ــل فــي مــركــزيــاتــه، ثقافية 
ّ
وجـــه الــعــالــم املــمــث

 عــلــى هـــذه الــحــال 
ّ

كــانــت أم ســيــاســيــة، وظـــل
 إلــى أن قـــّررت »نــوبــل« ضــّمــه إلــى قائمتها، 
فقال وهو يعتلي املنّصة: »عملي املسرحي، 
القرون  في  املهّرجون  يفعله  كان  ملا  امتداد 
للقداسة  ونــزع  للسلطة،  نقٍد  من  الوسطى، 
ــّرر نــزعــتــهــا  ــ ــبـ ــ ــات وتـ ــســ ــؤّســ ــن املــ ــ ــزّي الـــتـــي تــ

لالضطهاد«.
الـــيـــوم، يـــعـــود داريـــــو فـــو إلــــى عــتــبــة نــوبــل، 
ويعيد  واالنتظار،  املراهنات  سحر  ليسلخ 

توجيه النظر إلى نوبل، من زاوية أخرى.

آخرون، ثم أصدر ألبوم »بورتريه ذاتي« عام 
الــخــراء؟« من  1970، فقوبل بعبارة »مــا هــذا 
قبل كاتب الرولينغ ستون والناقد املوسيقي 
البارد  االستقبال  ذلــك  تبع  مــاركــوس.  غريل 
واملجافي ألعماله، أكثر من إخفاق، هكذا كان 
حال ألبومه Blood on the Tracks 1975 الذي 
ُوصــف بأنه مجرد أحاديث لشخص يتدرب 

على الغناء. سنوات قصيرة كان فيها ديالن 
 عــلــى أجــيــال 

ً
ــرًا فــعــال ــؤثـ نــجــمــًا مــعــشــوقــًا، ومـ

أتت بعده في طريقة الغناء والتمرد وابتكار 
نمط كتابة خاص، لكنها لم تستمر وأصبح 
ــــى أن تـــذكـــرتـــه نــوبــل  ــكـــذا إلـ ــقـــل، هـ ظــــهــــوره يـ
وذّكرته بأيامه الخوالي، التي نّجم فيها ولم 

يعرف كيف يستعيدها.

إطاللة

التهريج في عصر المؤّسـسة
القاهرة،  في  الهوسابير«،  »مسرح  على  المقبل  األحد  مساء  من  السادسة  عند  ُتعرض 
مسرحية المخطوطة المستوحاة من رواية »مخطوطة بن إسحاق: مدينة الموتى« 
أحمد زكي، ويدور حول  فرقة 500 من إخراج  حسن الجندي. العمل الذي تقّدمه  لـ 

الغيبيات وعوالم الجن والموت في إسقاط على الحياة المعاصرة في مصر.

يُفتتح مساء األحد المقبل معرض الفنان التشكيلي العراقي، ضياء العزاوي، بعنوان أنا 
الصرخة أي حنجرة تعزفني؟.. من 1963 حتى الغد في »المتحف العربي للفن الحديث« 
نيسان/  الذي يتواصل حتى 16  الدوحة. المعرض  الرواق« في   - و»غاليري متاحف قطر 
أبريل المقبل يضّم 500 قطعة فنية ويُسلّط الضوء على اللحظات السياسية المفصلية 

في التاريخ المعاصر للعراق والعالم العربي.

مهرجان البحرين الدولي للموسيقي،  الخامسة والعشرين من  الدورة  ضمن فعاليات 
يقام عند الثامنة من مساء غٍد السبت حفل للفنانة البحرينية  البريطانية، ياز أحمد، في 
الثقافية« في المنامة. يتضّمن الحفل مقطوعات ألبرز فناني الجاز في العالم،  »الصالة 

إضافة إلى أغاٍن تراثية بحرينية. 
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تصويب

نجوان درويش

ــال أحــيــانــًا،   عــالــم الــســلــطــة واملــ
ّ

يـــرق
ــفــــت إلــــــــى عـــــالـــــم الــــــحــــــواس/  ــتــ ــلــ ويــ
ــز وإغــــــداقــــــات.  ــوائــ ــجــ املــــشــــاعــــر؛ بــ
االلتفاتات السخية هي في حقيقة 
األمــــــر مـــقـــايـــضـــة ضـــمـــن عـــالقـــات 
الفنون  تستطع  لــم  لعبة  الــســلــطــة. 
واآلداب عبر تاريخها أن تتجنبها. 

■ ■ ■

بتنا أكثر اقتناعًا أن الجوائز األدبية 
الــعــربــيــة، وبــشــكــل خـــاص الــجــوائــز 
ما  لديها  ليس  املــحــدثــة،  الخليجية 
ما 

ّ
تمنحه سوى قيمتها املالية. وكل

زادت القيمة املالية صارت الجائزة 
 من ذلك الشيء الذي ندعوه 

ّ
في ِحل

ــل ثـــقـــافـــة تــنــتــج  ــ ــتــــوى«. وكـ ـــ«املــــســ بــ
جوائز في »مستواها«.

■ ■ ■

بالطبع ثمة استثناءات، وسنجازف 
بــاإلشــارة إلــى واحـــدة؛ »جــوائــز ابن 
علنت نتائج دورتها 

ُ
أ التي  بطوطة« 

الـــجـــديـــدة مــطــلــع هــــذا الــشــهــر. قــوة 
هـــذه الــجــائــزة الــعــربــيــة -إلـــى جانب 
الــقــائــمــة على  ــتــهــا  فــكــرتــهــا/رســال
قديمه  الــعــربــي  الــرحــلــة  أدب  نــشــر 
ة مواردها. ما 

ّ
وجديده- هي في قل

يجعلها في حاجة دائمة إلى أفكار 
االستمرار،  من  لتتمكن  وشراكات 
ة مواردها أيضًا هو ما يجعلها 

ّ
وقل

ــطــبــع  ــلـــفـــســـاد. وبــال أقـــــل عــــرضــــة لـ
ــر لــلــعــمــل  ــ ــبـ ــ وراءهــــــــــا الـــــراعـــــي األكـ

الثقافي: الشغف.
■ ■ ■

م« يقول 
َ
ل
َ
َم في ماله ما ظ

َ
»مــن َحك

ــول الـــجـــوائـــز  ــقــ املـــثـــل الـــشـــعـــبـــي وتــ
إلــى أصغرها.  أكبرها  مــن  األدبــيــة 
ال أحــــد ســيــوبــخ لــجــنــة نــوبــل على 
مهيمنة  أدبية  جائزة  أكبر  منحها 
ــاٍن أمــيــركــي.  ــ فـــي الــعــالــم لــكــاتــب أغـ
وحدها دعابة صديق مصري راح 
يسأل أصدقاءه على فيسبوك: هل 

له أغاٍن بصيغة PDF؟

في الهامش
جدارية لديالن 
في مينابوليس، 
آب/أغسطس 
2015، )تصوير: 
آدم بيتشر(

داريو فو قبيل ظهوره في برنامج تلفزيوني، 20 شباط/ فبراير 2015، ميالنو/ إيطاليا، )تصوير: فينتشينزو لومباردو(
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ArtPC .. كمبيوتر 
سامسونغ األسطواني

فــي ســوق عامليــة للكمبيوتــر املكتبــي 
تغييــر  يصبــح  قــد  بالركــود،  تتصــف 
روافــد  مــن  رافــدًا  فيهــا  املنتــج  شــكل 
إنعاشــها. مــن قبــل، كانــت شــركة آبــل 
 Mac( بــرو  للمــاك  بعرضهــا  ســباقة 
Pro(، وهــا هــي اآلن شــركة سامســونغ 
لـــ  بعرضهــا  الخطــوة  نفــس  تخطــو 
ArtPC، وهــو جهــاز كمبيوتــر مكتبــي 
بشــكل أســطواني، يوصف بأنه أصغر 
أجهــزة  متوســط  مــن   %  87 بنســبة 

الكمبيوتر املكتبية.
يعمل تحت نظام تشــغيل ويندوز 10، 
ويحتــوي علــى معالــج إنتــل مــن نــوع 
Skylake Core i5-6400 رباعــي النــواة، 
غيغاهيرتــز،   2.7 تــردد  علــى  ويعمــل 
نــوع  مــن  عشــوائية  بذاكــرة  مدعــوم 
كمــا  غيغابايتــات.   8 بحجــم   DDR4
علــى  تحتــوي  أقــوى،  نســخة  تتوفــر 
 3.4 علــى  يعمــل   6700-i7 معالــج 
عشــوائية  ذاكــرة  مــع  غيغاهيرتــز 

بحجم 16غيغابايتًا. 
ويعتمد الجهاز في تخزين املعلومات 
 256 بحجــم   SSD قــرص  علــى 
غيغابايــت باإلضافة إلى قرص صلب 

عادي بحجم 1 تيرابايت. 
شاشــة  بطاقــة  علــى  يحتــوي  كمــا 

.AMD 460 من شركة Radeon RX
سامســونغ  شــركة  اهتمــت  وقــد 
بمخــارج الصــوت، حيــث اعتمــدت فــي 
 .Harman Kardon أنظمــة  علــى  ذلــك 
تســويقه  فــي  الشــروع  املتوقــع  ومــن 
ا من  بالواليات املتحدة األميركية، بدًء
يــوم 28 أكتوبــر الجــاري، بســعر أولــي 

يناهز 1200 دوالر.

أول بانكرياس اصطناعي 
في األسواق

مرضــى  معانــات  مــن  للتخفيــف 
الســكري، تعمــل العديــد مــن الشــركات 
علــى تطويــر أجهــزة طبيــة لهــا القــدرة 
على تزويد الجسم باألنسولني بشكل 
تلقائــي، حيــث ســبق وأن قامــت شــركة 
»ميدترونيــك« األميركية بالكشــف عن 
جهــاز يحاكــي خصائــص البنكرياس. 
ويقــوم اآلخيــر بضــخ كميــة دقيقــة مــن 
األنســولني فــي جســم املريــض حســب 
الحاجة. باإلضافة إلى إمكانية إيقاف 
عندمــا  تلقائــي  بشــكل  الضــخ  عمليــة 
يتــم الكشــف عــن انخفــاض مســتويات 
السكر، مما يساهم في حماية املريض 
أو  زائــدة  جرعــات  أخــذ  مخاطــر  مــن 

قليلة من األنسولني.
وفــي هــذا الســياق، وافقــت إدارة الغذاء 
والدواء األميركية )FDA( على الجهاز 
»بنكريــاس  أول  يعــد  الــذي  املبتكــر 
اصطناعي« سيتم طرحه في األسواق. 
كمــا أشــارت شــركة »ميدترونيــك« إلى 
 the أن جهازهــا الــذي أطلــق عليــه اســم
جهــاز  أول  يعتبــر   670G  MiniMed
هجــني، ســوف يتيــح ملرضــى الســكري 

العيش بحرية أكبر.
راحــة  بتوفيــر  الجهــاز  يقــوم  وســوف 
ضــخ  خــال  مــن  للمريــض  أكبــر 
األنسولني بكميات دقيقة ومحسوبة.

شــركة  تقــوم  أن  املرتقــب  ومــن 
مــن  العديــد  بإجــراء  ميدترونيــك 
االختبــارات قبــل أن يتم إطاق الجهاز 

في ربيع سنة 2017.

دراجة نارية بنظام توازن ذاتي

ســاحة  عــن  ســنوات  لعــدة  غيابهــا  بعــد 
تقــوم  أن  املرتقــب  مــن  الذكيــة،  الهواتــف 
الفنلنديــة بطــرح هواتــف  شــركة نوكيــا 
بعــد  أندرويــد  بنظــام  تعمــل  جديــدة، 
وينــدوز،  نظــام  علــى  ســابقًا  اعتمادهــا 
شــركة  اســتحوذت  بعدمــا  وذلــك 
تصنيــع  قطــاع  علــى  مايكروســفت 
الهواتــف الذكيــة فــي شــركة نوكيــا ســنة 

.2014
أن  إلــى  التســريبات  بعــض  وأشــارت 
الفنلنديــة تنــوي طــرح هواتــف  الشــركة 
 مــن العــام 

ً
تعمــل بنظــام أندرويــد بدايــة

تبــدأ  أن  املتوقــع  مــن  حيــث  املقبــل، 
بإطــاق مجموعــة من الهواتــف من الفئة 
 Nokia هاتــف  بينهــا  ومــن  املتوســطة، 
مــن  مواصفاتــه  تســريب  تــم  الــذي   D1C
األداء  قيــاس  تطبيــق  بيانــات  قاعــدة 

.AnTuTu
وســيأتي هذا الهاتف بمعالج من شــركة 
 ،430 ســنابدراغون  نــوع  مــن  كوالكــوم 
مــزود بذاكــرة وصــول عشــوائي بحجم 3 
غيغــا بايــت، وشاشــة بدقة 1080 بكســل، 
غيغابايــت،   32 بحجــم  داخليــة  وذاكــرة 
بدقــة 13  كاميــرا خلفيــة  إلــى  باإلضافــة 

 8 بدقــة  أماميــة  وكاميــرا  ميغابكســل، 
ميغابكسل.

وسوف يعمل الهاتف بالنسخة األخيرة 
تحمــل  والتــي   ،7.0 أندرويــد  نظــام  مــن 
الجديــد  النظــام  ويتميــز  “نوغــا”.  اســم 
بخاصية اإلقاع املباشر، وهو املصطلح 
الــذي أطلقتــه غوغــل علــى تســريع وقــت 
إقــاع الهاتــف مــن خال الحــد من ميزات 
تلقائــي  بشــكل  تعمــل  التــي  التطبيقــات 

لدى تشغيل الهاتف.

يعمــل فريــق مــن املهندســني بمركــز غوغل لألبحــاث على تطوير روبوتــات قادرة على 
تعليم بعضها بعضًا، ومشــاركة جميع املهارات التي يتم اكتســابها من خال إرســال 
املعلومات عبر شبكة مشتركة، حيث تطمح غوغل إلى تمكني الروبوتات من استخدام 
التعليــم القائــم علــى مشــاركة البيانات عبر الســحابة اإللكترونيــة بهدف تطوير جيل 
جديــد مــن الروبوتــات ســريعة التعلــم. وتــم تزويــد هــذه الروبوتــات بشــبكات عصبية 
اصطناعية، تتيح لها االستفادة من تقنيات التعلم العميق، التي تسمح لها بمعرفة 
وتحديد األخطاء، والعمل على تطوير مهاراتها للحصول على أفضل نتيجة ممكنة 

بعد تكرار التجارب.
ولتجــاوز مرحلــة تعليــم كل روبــوت على حدة، اعتمد الباحثون على اســتخدام تقنية 
التعلــم القائــم علــى الســحابة اإللكترونيــة التــي تجعــل الروبوتــات تتبــادل الخبــرات 
تتــم  التــي  البيانــات  خــال  مــن  بعضــًا  بعضهــم  بتعليــم  لهــم  والســماح  الجماعيــة، 

مشاركتها بهدف القيام ببعض املهمات البسيطة، مثل فتح الباب أو تحريك كتاب.
فبعد قيام الروبوت بمجموعة من املحاوالت الفاشلة والعشوائية يتوصل في نهاية 
املطــاف إلــى الطريقــة الصحيحــة لفتــح البــاب، وبعــد ذلــك يتــم تحميــل البيانــات التــي 
تعكــس تجربــة الروبــوت إلــى الخــادم املشــترك ممــا يجعــل كل روبــوت يتشــارك نفــس 

املعلومات من خال تجارب مختلفة.
وقــام فريــق غوغــل بنشــر فيديــو علــى موقــع يوتيــوب يظهــر مجموعــة مــن التجــارب 
التي تم اتباعها لتعليم الروبوتات، وإيجاد أفضل طريقة للقيام بهمة محددة. فعلى 
ســبيل املثــال فــي التجربــة األولــى، تــم تكليــف الروبوتــات بفتــح البــاب، حيــث تميــزت 
حركة الروبوت في البداية بالعشــوائية، وبعد قيامه بمجموعة من املحاوالت، تمكن 
فــي نهايــة املطــاف مــن فتــح البــاب، ليقــوم بعــد ذلــك بمشــاركة النتائج بــني الروبوتات 
األخــرى لتمكينهــا مــن فتــح البــاب، والتنبــؤ بالخيــار األنســب من دون املــرور بمرحلة 

التعلم.

عالم االتصاالت عالم الروبوت

خطط نوكيا للعودة  إلى سوق الهواتف

روبوتات ُتعلِّم بعضها بعضًا

هشام حدانة

املســتقبلية  الدراجــة   تتميــز 
أتوماتيكــي  بنظــام  الجديــدة 
درجــة  للســائق  يوفــر  للتــوازن، 
علــى  قــادرًا  يجعلــه  مــا  األمــان،  مــن  كبيــرة 
االســتغناء عــن خــوذة الحمايــة مــن الصدمات 
وأثنــاء الســقوط. كمــا تتوفــر الدراجــة الناريــة 
الجديدة على نظام اتصاالت متطور يجعلها 

دائمة االتصال بالشبكة الرقمية.
وتــم عرضهــا ألول مــرة في لــوس أنجليس في 
للصانــع  املئويــة  بالذكــرى  االحتفــاالت  إطــار 
 Motorrad اســم  إطــاق  وتــم    .BMW األملانــي
نمــوذج  وهــي  عليهــا،   100  VISION NEXT
تجريبــي، لــن يتــم البــدء فــي تســويقه قبــل عام 

.2030
واحــدة،  قطعــة  مــن  الدراجــة  هيــكل  ويتكــون 
الســائق  مقعــد  يتواصــل  بحيــث  مصممــة 

كشفت BMW، األسبوع 
الماضي في لوس 

أنجليس، عن نموذج 
يجسد رؤيتها المستقبلية 

للدراجة النارية

واحــد  خــط  فــي  الرقميــة،  القيــاس  بلوحــة 
طويل ديناميكي وانســيابي بالنســبة للهواء. 
 100 VISION NEXT ويســمح جســم الدراجــة

األجوف، بظهور املحرك ذات السعة الكبيرة.
تصميــم  مديــر  هاينريــش،  إدغــار  وذكــر 
Motorrad، وهــو قســم الدراجــات الناريــة فــي 
االتصــال،  علــى  قدرتهــا  »إن   ،BMW شــركة 
ونظــام التــوازن الذاتــي، ســوف يســاعدان فــي 
توفيــر الحمايــة للســائق فــي أي وقــت، أثنــاء 

القيادة وقد ال يحتاج إلى ارتداء خوذة«. 
الدراجــة  راكــب  مابــس  تصبــح  ســوف  كمــا 
حداثــة،  وأكثــر  وزنــًا  أخــف  أيضــا  الناريــة 
أو  مخاطــر  مــن  الســائق  لتحذيــر  ومتصلــة 
عقبــات علــى الطريــق. واعتــرف هاينريش بأن 
يبقــى  الناريــة دون حمايــة  الدراجــات  ركــوب 
لغايــة اللحظــة مــن الخيــال، ألنــه فــي أي حــال، 
تبقــى الخــوذة إلزاميــة في العديــد من البلدان. 
وإلى ذلك، ال تزال تكنولوجيا التوازن الذاتي، 
فــي  الجيروســكوبات،  أســاس  علــى  القائمــة 
طــور التطويــر. وذكــر هاينريــش أنه ال يســعى 
إلنتــاج دراجــة ناريــة ذاتية القيــادة، في ظل أن 
معظــم صانعــي الســيارات، شــرعوا في ســباق 

نحو تطوير سيارات ذاتية القيادة.
أن  الشــركة،  رئيــس  شــالر،  ســتيفان  وذكــر 
األولــى  الســوق  تعتبــر  املتحــدة  الواليــات 
 ،BMW دراجــات الفاخــرة، ومنهــا  للدراجــات 
والتي تســتخدم أساســًا من أجل املتعة وليس 
اليوميــة. ويتــم تســويق  التحــركات  مــن أجــل 

أكثــر مــن 200.000 دراجــة ناريــة فــي الواليــات 
املتحــدة، ذات ســعة محــرك أكبــر مــن 500 ســم 
مكعــب. وتمثــل دراجــات BMW نســبة 4 إلــى 
 890 وحوالــى  األميركيــة،  الســوق  مــن   %  5
ألــف دراجــة ناريــة فــي العالم. ويمثــل مجموع 

الســوق العامليــة للدراجــات الناريــة، بــدءًا مــن 
العادية، وصواًل إلى الدراجات النارية القوية 
والفخمــة، حوالــى 114 مليــون وحــدة. ويأتــي 
ترتيــب أملانيــا وفرنســا بعد الواليــات املتحدة 
والبرازيل والصني، التي تشهد تطورًا سريعًا.

أحمد ماء العينين

تمكــن باحثــون مــن جامعــة »واشــنطن« فــي 
تطويــر  مــن  األميركيــة  املتحــدة  الواليــات 
رة، 

ّ
وســيلة جديدة لتمرير كلمات الســر املشــف

بطريقــة تحمــي هــذه األخيــرة مــن االختــراق 
أو الضيــاع. وتعتمــد هــذه الطريقــة الجديــدة 
كلمــات  لنقــل  كقنــاة  اإلنســان  جســم  علــى 
الســر ومفاتيــح التشــفير التــي يتــم إرســالها 
الضوئيــة  املاســحات  طريــق  عــن  تلقيهــا  أو 
الذكيــة.  الهواتــف  فــي  األصابــع  لبصمــة 
مؤتمــر  فــي  التقنيــة  هــذه  عــن  الكشــف  وتــم 
بالتكنولوجيــا   الخــاص   2016  UbiComp

والــذي عقــد فــي أملانيا. وأشــار الباحثون إلى 
يتطلــب  ال  التكنولوجيــا  هــذه  اســتخدام  أن 
اســتخدام معــدات إضافيــة، بــل يعتمــد فقــط 
على هاتف ذكي يحتوي على ماسح ضوئي 
تســتخدم  وســوف  األصابــع.  لبصمــات 
أو  الســر  كلمــة  إلدخــال  التكنولوجيــا  هــذه 
يتعــدى  ال  زمنــي  بفاصــل  الرقمــي  الرمــز 
اإلشــارات  علــى  تعتمــد  حيــث  ثــوان،  بضــع 
املنخفــض  التــردد  ذات  الكهرومغناطيســية 
املنبعثــة مــن قارئ بصمات األصابع الخاص 
بالهواتــف الذكية. وتقوم فكرة املشــروع على 
نقــل هــذه املوجــات التي تحتــوي على كلمات 
السر عن طريق الجسم من الهاتف إلى جهاز 

ســبيل  علــى  الفيزيائــي.  التمــاس  عبــر  آخــر 
املثال، قام الباحثون باستخدام هذه التقنية 
لفتــح بــاب عمــارة مــن خــال وضــع اإلصبــع 
علــى قــارئ البصمة الخاص بالهاتف الذكي، 
ووضع اليد األخرى على مقبض الباب الذي 
يحتــوي علــى رقــم ســري لفتحــه. وتــم تمريــر 
الرقــم الســري مــن الهاتــف إلــى مقبــض البــاب 
عــن طريــق الجســم. ووفقــًا للباحثــني، تعتبــر 
التــي  اآلمنــة  الطــرق  بــني  مــن  الطريقــة  هــذه 
 لتأمني املنشآت 

ً
يمكن اســتخدامها مســتقبا

وتبــادل  الطبيــة،  األجهــزة  أو  الحساســة 
والســاعات  الذكــي  الهاتــف  بــني  البيانــات 

الذكية أو األجهزة األخرى.

تمرير كلمة السر عبر جسم اإلنسان

  ( Getty )  تصميم   انسيابي   مع   تقنيات   التوازن   الذاتي   القائم   على   الجيروسكوب

قصيــرة  ملســافات  جــوي  توصيــل  خدمــة  تقديــم  إلــى  يهــدف  مشــروع  علــى  أوبــر  شــركة  تعمــل 
باســتخدام طائــرات عموديــة اإلقــاع، حيــث تطمــح الشــركة إلــى التخفيــف مــن االزدحــام الــذي 
تشــهده املــدن األميركيــة عبــر االعتمــاد علــى طــرق مبتكرة للتنقل. وســيتم االعتمــاد على طائرات 
اإلقــاع العمــودي، مثــل الطائــرات املروحيــة، للقيــام بهذه املهمة. وذكرت الشــركة أنهــا تنوي مزج 

تكنولوجيا الطائرات بدون طيار مع هذا النوع من الطائرات لتقديم مركبات ثورية. 
وأشــار جيــف هولــدن، رئيــس منتجــات أوبــر، إلــى أنــه مــن املمكن توفير هــذه الخدمة خــال العقد 
القادم، خصوصًا أن وكالة مشاريع البحوث املتطورة الدفاعية )DARPA( تحرز تقدمًا ملحوظًا 
فــي مشــروعها الخــاص بتطويــر طائــرات ذات إقــاع  عمــودي.  وتعتمــد شــركة أوبــر علــى تطبيق 

ذكي إلدارة قطاع سيارات األجرة، وتوفير خدمات جديدة للزبائن بسرعة أكثر وتكلفة أقل.

خدمات توصيل جوي بطائرات عمودية
لتخفيف االزدحام

جديد
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ُتستأنف بطوالت 
الدوري المحلية 
في معظم 
دول العالم، بعد 
انتهاء االلتزامات 
الدولية 
للمنتخبات في 
أسبوع الفيفا، 
ليكون للدوريين 
األلماني 
والفرنسي 
ضربة البداية 
على الصعيد 
األوروبي، 
بمواجهات 
بين بروسيا 
دورتموند 
وهيرتا برلين، 
ونيس مع ليون، 
وتولوز ضد 
موناكو.

دورتموند يسعى لمواصلة الرحلة في الدوري األلماني (األناضول)

عودة الدوريات
نفى األرجنتيني الدولي، خابيير باستوري، العب 

فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، الشائعات 
التي تداولتها وسائل اإلعام الفرنسية حول 

غيابه لفترة طويلة عن املاعب بداعي اإلصابة، 
مشيرًا في الوقت ذاته إلى أنه يقضي فترة عاج 

في مدريد من أجل العودة »سريعا«. 
وأكد باستوري، عبر موقع التواصل االجتماعي 

)إل فاكو(: »أنا حاليًا أخوض برنامجًا تأهيليًا في 
مدريد إلى جانب أخصائي العاج الطبيعي.

توصل نادي ريال مدريد وتوني كروس التفاق 
بشأن تمديد عقد العب الوسط األملاني حتى 30 

يونيو/حزيران 2022. وكان الدولي األملاني قد 
انضم لصفوف الريال في 17 يوليو/تموز 2014، 

قادمًا من بايرن ميونخ، ووقع على عقد لستة 
مواسم، ليمدده اآلن ملوسمني آخرين بعد املردود 
الجيد الذي قدمه، وتوج خاله مع الفريق بدوري 
األبطال )2016( ومونديال األندية )2014( ومرتني 

بكأس السوبر األوروبي )2014 و2016(.

أكد األرجنتيني، ماوريثيو بوكيتينو، أنه من 
»املبكر للغاية« الحديث عن فرص فريقه توتنهام 
في التتويج بلقب الدوري اإلنكليزي هذا املوسم. 
وأبدى في مقابلة مع قناة )بي بي سي( ثقته في 

مشروع »السبيرز«، مشيرًا إلى أنهم على »الطريق 
السليم«، ولكنهم بحاجة إلى »وقت«. وقال: »نحن 
نبني مشروعًا جيدًا.. فريقًا جيدًا ونحن في وقت 

علينا أن نثبت فيه ونعتقد أننا قادرون على 
تحقيق أشياء كبيرة والفوز بمباريات كبرى«.

باستوري يكذب 
شائعات غيابه لفترة 

طويلة لإلصابة

ريال مدريد 
يمّدد عقد توني كروس 

حتى 2022

بوكيتينو: من المبكر 
الحديث عن فوز 
توتنهام بالدوري
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كيريوس دخل في مشادة 
كالمية مع متفرج طلب 

منه »احترام اللعبة«

االتحاد يسعى لتحقيق فوز جديد 
بالدوري السعودي

الجمعة،  اليوم،  التعاون  الفوز عندما يستضيف  املتصدر شعار  االتحاد  يرفع 
على استاد مدينة امللك عبدالله الرياضية في جدة في افتتاح املرحلة الخامسة 
من الدوري السعودي لكرة القدم. ويعتبر االتحاد )10 نقاط حاليًا( في أفضل 
حــاالتــه الفنية واملــعــنــويــة، فــي الــوقــت الـــذي يــأمــل فيه الــتــعــاون الــخــروج بنتيجة 
إيجابية ملعالجة مشاكله الفنية، التي قد تطيح بمدربه الهولندي داريو كالزيتش 
لو تلقى الفريق خسارة جديدة. ووفقا للمعطيات الفنية، يعتبر االتحاد الطرف 
األبرز واألقرب إلى الفوز )سجل 12 هدفا في 4 مباريات(، لكن التعاون قد يظهر 
يــزال  األخــيــر ال  أن  أول خــســارة، خصوصا  بــصــورة مغايرة ويلحق بمضيفه 
أهــداف(. ويبرز في صفوف  الدفاع )استقبلت شباكه 8  يعاني من ثغرات في 
االتحاد عساف القرني وبدر النخلي وأحمد عسيري ومعتز تمبكتي وفهد املولد 
وعبد الرحمن الغامدي والكويتي فهد األنصاري والتشيلي كارلوس فيالنويفا 
املباراة  التعاون  ويدخل  العكايشي.  أحمد  والتونسي  كهربا  واملصري محمود 
وهو في املركز الحادي عشر برصيد 4 نقاط، وسجل هجومه 6 أهداف بينما 

تلقى مرماه 8 أهداف.

المقاصة يزيد معاناة حسام حسن مع المصري
املصورين  عــدســات  أمـــام  البورسعيدي  املــصــري  مـــدرب  ابتسم حــســام حسن 
تهكمًا على قرارات التحكيم، بعدما طرد العب من صفوفه واستقبل هدفا من 
ركلة جزاء في أول 25 دقيقة ليخسر 1-صفر أمام مصر للمقاصة في الدوري 
املصري املمتاز لكرة القدم. وُطرد مدافع املصري ومنتخب مصر، حمادة طلبة، 
في الدقيقة 13 بعد تدخل عنيف ضد أحمد الشيخ ثم احتسب الحكم ركلة جزاء 
إلى  الشيخ  ليحولها  بيده  الكرة  أيمن منصور  أحمد  إثــر ملس  للمقاصة  ملصر 
الشباك في الدقيقة 25. وعبر حسن، هــداف منتخب مصر على مر العصور، 
قد  تجنبا الرتكاب تصرف  املصورين  أمــام  بابتسامة مصطنعة  استيائه  عن 
يعرضه لإليقاف مجددا. واعتدى حسن على مصور، تبني أنه شرطي، في آخر 

مباراة بالدوري في املوسم املاضي، مما عرضه لإليقاف لثالث مباريات.

غروس يسعى للعودة باألهلي للصدارة

ــدرب الــعــائــد لــتــدريــب األهـــلـــي، حــامــل لــقــب دوري  يــأمــل كــريــســتــيــان غــــروس، املــ
املحترفني السعودي لكرة القدم، أن يبدأ من حيث انتهى مع الفريق عندما يواجه 
القادسية يوم السبت. ويحتل األهلي املركز الخامس برصيد سبع نقاط من أربع 
مباريات، متخلفا بفارق ثالث نقاط عن االتحاد املتصدر. وقرر غروس الرحيل 
عن تدريب األهلي بعد الفوز بثنائية الدوري والكأس في املوسم املاضي، ليتعاقد 
الفريق مع البرتغالي جوزيه غوميز. وفاز الفريق بأول مباراتني في الدوري تحت 
قيادة غوميز، لكنه حصد نقطة واحدة في املباراتني التاليتني لتقرر إدارة النادي 
االنفصال عن املدرب البرتغالي وعودة غروس. وقال غروس: »تلقيت العديد من 
العروض، لكني فضلت العودة إلى األهلي بعد اإلنجازات التي حققتها معه. أنا 

سعيد بالعودة بعد فترة قصيرة ورحيلي كان ألسباب خاصة.«

الشباب يسعى لتصدر الدوري اإلماراتي
يملك الشباب فرصة االنفراد بالصدارة مستغال غياب شريكيه األهلي والعني، 
عندما يستضيف بني ياس اليوم الجمعة، في افتتاح املرحلة الثالثة من الدوري 
ــارات، وحتا مع  اليوم أيضا دبــا الفجيرة مع اإلمـ الــقــدم. ويلعب  اإلمــاراتــي لكرة 
مع  والجزيرة  الوحدة،  مع  الظفرة  والسبت  النصر،  مع  والوصل  كلباء،  االتحاد 
الشارقة. ويتصدر الشباب الترتيب برصيد 6 نقاط مشاركة مع األهلي والعني 
إلى 31 كانون األول/ديسمبر بسبب انشغال األخير  اللذين تأجلت مباراتهما 
الــقــطــري. وحقق  الجيش  أبــطــال آســيــا مــع  إيـــاب نصف نهائي دوري  بــخــوض 
الشباب بداية مثالية بفوزه على الشارقة واالتحاد كلباء بنتيجة واحــدة 1-2 ، 
ويأمل في أن يحقق فوزه الثالث على التوالي أمام بني ياس الثاني عشر )نقطة 
واحدة( الطامح بدوره لتحقيق انتصاره األول في املوسم، بعدما عجز عن ذلك 

في 6 مباريات خاضها في الدوري وكأس الرابطة. 

أثــار األســتــرالــي، نيك كيريوس، جــدال كبيرًا 
ــانـــي  ـــــام األملـ ــل املـــلـــعـــب فــــي خـــســـارتـــه أمـ داخــــ
غــيــر املــصــنــف، مــيــشــا زفـــيـــريـــف، فـــي بــطــولــة 
قد  فــاتــر  بــــأداء  لــأســاتــذة  للتنس  شنغهاي 
يــتــســبــب لـــه فـــي مــتــاعــب مـــع رابـــطـــة العــبــي 

التنس املحترفني.
واحــتــاج زفــيــريــف الــبــالــغ عــمــره 29 عــامــا 48 
املصنف  كيريوس  ليتغلب على  فقط  دقيقة 
12 الـــذي لــم يــبــد رغــبــة فــي تــجــاوز مواجهة 
عــن ضربات  الجدية  إذ غابت  الثاني  الـــدور 

إرساله ورد إرسال املنافس.
مع  في مشادة كالمية  األسترالي  دخــل  كما 
مشجع، قبل أن يتعرض لصيحات استهجان 
من جانب املتفرجني بعد خسارته 6-3 و1-6.

وفــي إحــدى النقاط بــدا أن كيريوس - الــذي 
التنس  العــبــي  بــني  عامليا   14 للمركز  صعد 
املحترفني يوم األحد، وهو أعلى تصنيف له 
 - املفتوحة  اليابان  بطولة  بلقب  الفوز  بعد 
يتوجه لخارج امللعب قبل أن يرد زفيريف له 
الكرة. واعتذر كيريوس بعدها عبر حسابه 
»تويتر«.  االجتماعي  الــتــواصــل  مــوقــع  على 

بيروت ـ العربي الجديد

تنتظر فريق »العهد« مهمة أخيرة قبل التفرغ 
ــاء  ملــعــركــتــه الـــقـــاريـــة عــنــدمــا يــســتــضــيــف اإلخــ
األهـــلـــي، الـــيـــوم الــجــمــعــة، عــلــى مــلــعــب صــيــدا 
البلدي في افتتاح املرحلة الرابعة من الدوري 
اللبناني لكرة القدم. ويخوض العهد، الثالثاء 
املقبل، استحقاقه األهم املتمثل في إياب الدور 
نصف النهائي لــكــأس االتــحــاد اآلســيــوي مع 
تعادال  بعدما  العراقي  الجوية  القوى  ضيفه 
مع  نقاط   6( الثاني  العهد،  ويمر   .1-1 ذهابا 
مباراة مؤجلة(، بمرحلة مميزة بقيادة مدربه 
األملاني روبرت ياسبرت الذي يمتلك تشكيلة 
قد تكون األقــوى في الساحة املحلية وقــادرة 
لم يسبق  الــذي  الــقــاري  التتويج باللقب  على 
ألي فــريــق لــبــنــانــي إحــــــرازه. ويـــعـــول األملــانــي 
على نور منصور وحسني دقيق وحسني زين 
الدولي هيثم فاعور  الوسط على  دفاعًا وفي 
الدولي دينيس إيغوما  إلى جانب األوغندي 
والقائد عباس عطوي »أونيكا« وأحمد زريق 
اآلخر  والــدولــي  املساكني  يوسف  والتونسي 

وكتب كيريوس - الذي أثار جدال في مباراة 
الدور األول في فوزه على الالعب األميركي، 
الثالثاء عندما قال  سام كويري، مساء يوم 
إنه شعر بامللل: »لم أكن جيدًا بالقدر الكافي 
اليوم على عدة مستويات. أنا أفضل من ذلك. 
يمكنني االستطراد في االعتذار ولكن ليس 
هــنــاك مــبــرر. أعـــتـــذر«. وخــــالل مــبــاراتــه أمــام 
زفيريف دخل كيريوس في مشادة كالمية مع 
متفرج طلب منه »احترام اللعبة« و»احترام 
الــنــاس«. ورد كــيــريــوس »هــل تــريــد أن تأتي 

هنا وتلعب؟ اجلس واخرس وشاهد«.
ــال كــيــريــوس فـــي مــؤتــمــر صــحــافــي بعد  ــ وقـ

املباراة إنه ال يدين للمشجعني بأي شيء.
ــاف الـــالعـــب األســـتـــرالـــي املــثــيــر للجدل  ــ وأضـ
»إنــه اخــتــيــاري.. إذا لم تحب ذلــك.. فإنني لم 
أطلب منك أن تأتي وتشاهد. ببساطة غادر.« 
وتـــابـــع »إذا كــنــت جـــيـــدا لــلــغــايــة فـــي تــقــديــم 
الــنــصــيــحــة وفــــي الـــتـــنـــس.. ملــــاذا لــســت جــيــدا 

مثلي؟ ملاذا ال تشارك في املنافسات؟«
تــعــال  ــرة؟  ــذكــ تــ تــشــتــري  أن  »تـــريـــد  وأردف: 
وشاهدني. تعلم أن سلوكي ال يمكن التنبؤ 

مــحــمــد حـــيـــدر واملـــهـــاجـــم الــنــيــجــيــري كــبــيــرو 
موسى إضافة إلى دكة احتياط قوية لسد أي 
العهد بصفوف  الــفــريــق. وسيلعب  فــي  ثــغــرة 
كــامــلــة عــلــى عــكــس الــفــريــق الــجــبــلــي الــســادس 
)4 نقاط( الذي يفتقد لالعب الوسط الدفاعي 
مــحــمــد حـــمـــود، فــيــمــا يــــدرك املـــــدرب الــســوري 
أنــه سيكون فــي اخــتــبــار صعب  حسني عفش 
ــريـــق مـــتـــكـــامـــل، وســيــقــتــصــر اعـــتـــمـــاده  ضــــد فـ
عــلــى املـــدافـــع أحــمــد عــطــوي والــصــربــي نيناد 
نــوفــاكــوفــيــتــش والـــبـــرازيـــلـــي بـــيـــتـــار بـــازيـــش 

والبرتغالي ايليو مارتينيز. 
ــــاب الــــســــاحــــل الــــــحــــــادي عــشــر  ــبـ ــ ــبــــحــــث شـ ويــ
)نقطة واحـــدة( بـــدوره عــن فــوزه األول عندما 
يستضيف الراسينغ بيروت الرابع )5 نقاط( 
بــقــيــادة املــــدرب مــالــك حــســون الـــذي حــل محل 
أسماء  ويملك حسون  املستقيل سمير سعد. 
العاجي  غـــرار  على  الثقة  الــى  تحتاج  مميزة 
ســالــيــفــو جـــوبـــيـــرو والــــشــــاب حــســن كـــورانـــي 
ــانــــي عـــيـــســـى يـــاكـــوبـــو،  ــغــ ومـــحـــمـــد ســــالــــم والــ
ويفتقد الفريق بسبب اإلصابات موسى زيات 
وحــســن طــهــمــاز وأحــمــد أيـــوب وحــســني الـــدر. 
القوية  عــروضــه  بمواصلة  الــراســيــنــغ  ويــأمــل 
بــقــيــادة املــــدرب مــوســى حــجــيــج الــــذي يــواجــه 
فريقه السابق. وقدم الراسينغ مستوى جيدا 
واقعي  أداء  مع  السابقة  الثالث  مبارياته  في 
أبــرز  عــلــى تشكيلة متجانسة  االعــتــمــاد  عــبــر 
عناصرها الحارس محمد سنتينا والروماني 
ــدري فــيــتــيــالرو والـــدولـــيـــان غــــازي حنيني  ــ انـ
وسيرج سعيد ومحمد جعفر. وتتجه األنظار 

به. إنه خيارك. ال أدين لك بأي شــيء.« وقال 
كيريوس البالغ من العمر 21 عاما - والذي 
فاز بألقابه الثالثة في بطوالت رابطة العبي 
»مرهق  -إنـــه  املــوســم  هــذا  املحترفني  التنس 

بدنيا« لخوض املنافسة.
ما  البريطانية  »مــتــرو«  صحيفة  وانــتــقــدت 
قــام بــه كــيــريــوس، حــني أشـــارت إلــى أنــه قدم 
املباراة،  أداًء مثيرًا للسخرية بشكل عام في 
وعـــانـــى مـــن ضــعــف إرســــاالتــــه ولــــم تــتــح له 
ــتـــني لـــكـــســـر إرســـــــــال مـــنـــافـــســـه،  ســــــوى فـــرصـ
استغل واحــدة منهما، مقابل خمسة لالعب 
األملاني، فيما أثار الالعب جدال وعاد ليكرر 
ما فعله سابقا في بطولة أستراليا املفتوحة 
املاضي  العام  في  كذلك  ويمبلدون  وبطولة 
لعقوبة  تــعــرض  قــد  كــيــريــوس  وكــــان   .2015
العام املاضي من قبل رابطة محترفي التنس، 
حيث فرضت عليه غرامة مالية، بعد أن أهان 
خالل  فافرينكا،  ستانيسالس  السويسري، 
املباراة التي جمعت بينهما في ثاني أدوار 

بطولة مونتريال، والتي انسحب منها.
كما سبق أن أثار استياء كبيرًا خالل بطولة 
ويــمــبــلــدون 2015، عــنــدمــا تـــراخـــى بــصــورة 
متعمدة في رد إرسال الفرنسي جاسكيه في 
أحد أشواط املباراة، التي جمعت بينهما في 
رابع أدوار البطولة التي تقام على األراضي 
الــعــشــبــيــة، والـــتـــي انــتــهــت ملــصــلــحــة األخــيــر، 
ويبدو أنه سيتعرض لعقوبات تأديبية من 

قبل االتحاد الدولي للتنس.
)العربي الجديد(

)نقطتان(  العاشر  النجمة  فريق  الــى  مــجــددا 
الذي حقق أسوأ انطالقة في البطولة املحلية 
مــنــذ 1998 بــتــعــادلــني وخـــســـارة، والــــذي يحل 
ضــيــفــا الــســبــت عــلــى الـــســـالم زغـــرتـــا املــتــصــدر 
)9 نقاط( والحاصل على 3 ألقاب في األشهر 
والنخبة والسوبر.  لبنان  كــأس  هــي  األخــيــرة 

ويدرك مدرب النجمة الروماني تيتا فاليريو 
صــعــوبــة املــوقــف وثــقــل الــضــغــوط عليه األمــر 
الــذي سيدفعه إلــى الــرمــي بكامل أوراقـــه بــدءًا 
مـــن الـــحـــارس أحــمــد تــكــتــوك، واملــــدافــــع قــاســم 
الــزيــن الـــى جــانــب الــصــربــي بــيــتــار بالنيتش 
وبشار املقداد ومحمد شمص وحمزة سالمي 

والسوري عبد الرزاق الحسني وخالد تكه جي 
»املنقذ«  واملــهــاجــم  كوفي  نيكوالس  والــغــانــي 
أكرم مغربي، بينما من املتوقع استمرار غياب 
القائد عباس عطوي بداعي اإلصابة. ويعتمد 
ــا عـــلـــى صـــالبـــة خــط  ــرايــ الـــتـــونـــســـي طــــــارق جــ
الدفاع بوجود حسن القاضي وشادي سكاف 
فــي مــواجــهــة فــريــقــهــمــا الــســابــق، والــبــرازيــلــي 
ــاردو دي أولــيــفــيــيــرا وثـــالثـــي الــهــجــوم  ــونـ ــيـ لـ
ادمـــــــون شــــحــــادة والـــغـــانـــي مـــايـــكـــل هــيــلــغــبــي 
واملـــوريـــتـــانـــي أمـــــادو نــيــاس مــتــصــدر ترتيب 
التضامن  ويستضيف  ــداف(.  اهــ  5( الــهــدافــني 
االجتماعي طرابلس  نــقــاط(   3( الثامن  صــور 
ــقــــاط(، وكـــالهـــمـــا يــســعــيــان الــى  الـــتـــاســـع )3 نــ
تحسني موقعهما في الترتيب. ويحل الصفاء 
حامل اللقب والخامس )4 نقاط( ضيفا على 
الــنــبــي شــيــت الــثــالــث )6 نـــقـــاط(، وســيــحــاول 
متجانسة  توليفة  اشـــراك  اميل رستم  املـــدرب 
للفريق  املتذبذب  املظهر  عن  التخلي  بغرض 
ــل الـــثـــالث األولـــــى بــعــد نــــزوح أبـــرز  ــراحـ فـــي املـ
عــنــاصــر نــجــاحــه فـــي املـــوســـم املـــاضـــي، فيما 
يــأمــل املــضــيــف بمتابعة انــتــصــاراتــه والــبــقــاء 
الــصــدارة وتسطير مفاجأة جديدة  قريبا من 
كــالــتــي حققها عــلــى حــســاب الــنــجــمــة. بـــدوره، 
االقتراب من  نقاط(   4( السابع  األنصار  يأمل 
الصدارة عبر استعادة نغمة الفوز بعد تعثره 
في املرحلة املاضية في الثواني األخيرة ضد 
يستضيف  عندما  النجمة،  التقليدي  غريمه 
طــرابــلــس الــريــاضــي األخـــيـــر مـــن دون رصــيــد 

والذي يعيش فترة من فقدان التوازن.

لبنان: »العهد« يواجه »اإلخاء« قبل مهمته القاريةاألسترالي كيريوس يثير جدًال في عالم التنس
لطالما تصدر الالعب 

األسترالي، نيك كيريوس، أبرز 
العناوين المثيرة للجدل 

بتصرفاته وتصريحاته

تنطلق اليوم منافسات 
الدوري اللبناني لكرة 

القدم بمواجهة بين 
العهد واإلخاء األهلي

)Getty(  العب التنس األسترالي نيك كيريوس رجع  لعاداته المثيرة للجدل

)Getty( الدماء تسيل من وجه نيمار

)Getty( قائد إسبانيا سيرجيو راموس الذي ستكلفه اإلصابة الغياب شهرًا

)Getty/هيثم فاعور نجم العهد والمنتخب اللبناني )تانانوات سريراسانت

مباريـات
      األسبـوع

محمد السعو

تــتــكــرر قــصــة إصـــابـــات الــالعــبــني 
حول العالم في كل عام، وبنفس 
الـــوتـــيـــرة، خــــالل الــــجــــوالت الــتــي 
ــي لــــكــــرة الـــقـــدم  ــ ــدولــ ــ ــاد الــ ــ ــحــ ــ يـــنـــظـــمـــهـــا االتــ
»فــيــفــا«، مــن أجـــل خـــوض مــنــتــخــبــات الــكــرة 
التصفيات القارية املؤهلة لكأس العالم أو 
حــتــى لبطولة قــاريــة، حــيــث يــتــعــّرض فيها 
الالعبون- بمختلف جنسياتهم- لإلصابات 
التي تبعدهم عن املالعب لفترات متفاوتة، 
كل حسب حجم وقوة اإلصابة، ليطلق على 
تــلــك الــحــالــة الــتــي تــحــدث بــشــكــل دائــــم اســم 

»فيروس الفيفا«.

فيروس 
الفيفا

الالعبون في فخ اإلصابات

تعرّض العديد من الالعبين في مختلف األندية 
مسيرة  على  حتمًا  ستؤثر  مختلفة  إلصابات 
التصفيات  جولة  في  تمامًا  حدث  كما  األندية، 
في  القدم  لكرة  الدولي  االتحاد  نظمها  التي 

األيام الماضية والتي شهدت سقوط العبين

تقرير

ـــرة أخـــــرى  ـــ ـــرب مـ ـــ ــروس الــــفــــيــــفــــا« ضـ ــ ــيـــ ــــ و»فـ
ــتـــي يــســافــر  ــبــــاب عــــديــــدة، فـــاملـــســـافـــة الـ ألســ
ــادات فــي  ــ ــعـ ــ خـــاللـــهـــا الــــالعــــب، أو تــغــيــيــر الـ
التدريبات، ليسا سوى بعض األمــور التي 
تــســبــب إصـــابـــات الــالعــبــني الــدولــيــني خــالل 
املـــنـــافـــســـات أو الــتــصــفــيــات. وفــــي كـــل عــام 

يتعرض  بحيث  نفسها،  القصة  تــكــرار  يتم 
الالعب الدولي إلصابة في بداية املوسم، ما 

يشكل قلقا كبيرا من قبل األندية.
ولـــــم تـــكـــن هـــــذه الـــجـــولـــة الـــتـــي أقـــيـــمـــت فــي 
ــم فــي  ــالــ ــعــ ــة لــــكــــأس الــ ــلــ ــؤهــ ــات املــ ــيـ ــفـ ــتـــصـ الـ
روسيا 2018 لتشهد عددا أقل من إصابات 
أبطاال  اإلصــابــات هاجمت  إن  بل  الالعبني، 
مع فرقهم، على غرار الصور الحزينة التي 
ظهر فيها البرازيلي نيمار دا سيلفا، حينما 
غطت الدماء وجهه بعد تلقيه »كوعا« خالل 
مباراة منتخب بــالده، ما أدى إلــى إصابته 
»فجوة في الحاجب«، وصوال إلى املدافع  بـ
الــدولــي اإلســبــانــي سيرجيو رامـــوس الــذي 
ــاراة ضـــد ألــبــانــيــا بعد  ــبـ فــشــل فـــي إكـــمـــال املـ
إصــابــتــه فــي ركــبــتــه الــيــســرى، أو اإليــطــالــي 
ــكـــاردو مــونــتــولــيــفــو، الــــذي سيغيب ملــدة  ريـ
ستة أشهر خالل املباراة ضد إسبانيا بعد 
تعّرضه لقطع في الرباط الصليبي األمامي 

في ركبته اليسرى، والقائمة تطول.
ويــشــكــل فــيــروس الــفــيــفــا هــاجــســا للجميع، 
ولــيــس لــأنــديــة فحسب، بــل يمتد األمـــر ملا 
االستثمارات  أو  التجارية  باألعمال  يتعلق 
ــا كــبــار  ــهـ ــقــــوم بـ ــتــــي يــ املــــالــــيــــة الـــضـــخـــمـــة الــ
الــتــجــار واملــســتــثــمــريــن فــي الــالعــب املــصــاب 
ــا بــخــســائــر  ــمــ ــتــــه ربــ ــابــ الـــــــذي تـــتـــســـبـــب إصــ
ــمـــارات املـــالـــيـــة الــضــخــمــة الــتــي  ــثـ ــتـ فـــي االسـ
إال  الــالعــب ال يستطيع  أن  كما  عليه،  تعقد 
بـــالده، ومــن غير  االمــتــثــال لخدمة منتخب 
ــــالده، لكن  املــعــقــول أن يــرفــض الــلــعــب مـــع بـ
أيـــــام الــفــيــفــا لــطــاملــا تــســبــبــت فـــي إصـــابـــات 
طــويــلــة األمـــد وحــرمــت العــبــني مــن الظهور 
مع أنديتهم، فهي ال تمثل خضوعا للعالج 
بــل تشكل ضغطا  للتوقف فحسب،  وأيــامــا 
الزمنية  النواحي  جميع  من  الالعبني  على 
أو الــفــنــيــة، مـــا يــزيــد مـــن احــتــمــاالت انــتــقــال 

»فيروس الفيفا إلى أجساد الالعبني«.

قائمة المصابين
ــد نـــهـــايـــة  ــعــ ــــني بــ ــابـ ــ ــــصـ ــة املـ ــمــ ــائــ ــعــــت قــ ــســ اتــ
لكرة  الــدولــي  االتــحــاد  نظمها  التي  الجولة 
الــقــدم، والــتــي شملت الــعــديــد مــن الالعبني، 
فــفــي صــفــوف بــرشــلــونــة اإلســبــانــي أصــيــب 
البرازيلي نيمار دا سيلفا في حاجبه، كما 
أصــيــب اإلســبــانــي جــــوردي ألــبــا، وتسببت 
ــدة 10 أيــــــام عــقــب  ــ ــيـــاب ملـ اإلصــــابــــة فــــي الـــغـ
لساقه  الفخذ  تعرضه إلصابة في عضالت 
ــبــــانــــي ســيــرجــي  ــيــــســــرى، كـــمـــا غـــــاب اإلســ الــ
ــاق الـــيـــمـــنـــى، والــــحــــارس  روبــــرتــــو فــــي الــــســ

اإليطالي ريكاردو 
مونتوليفو سيغيب لمدة 

ستة أشهر عن المالعب

)Getty( مونتوليفو من أكبر المتضررين من اإلصابة

الجديد للفريق الكتالوني الهولندي ياسبر 
سيلسن ملــدة ثــالثــة أســابــيــع مــن الــتــواء في 

الكاحل األيمن.
وفي ريال مدريد، لم يكن الحال أفضل بعد 
إصــابــة قــائــد إســبــانــيــا، سيرجيو رامـــوس، 
الــتــي ســتــكــلــفــه الــغــيــاب شــهــرا عـــن املــالعــب 
نظير التواء في الرباط الجانبي في ركبته 
رودريــغــيــز  جيمس  والكولومبي  الــيــســرى، 
الــــذي تــعــرض إلصـــابـــة فـــي عــضــالت ســاقــه 

اليمنى.
أيضا  أصيب  إسبانيا،  فــرق  صعيد  وعلى 
كايسيدو،  فيليبي  إسبانيول،  فريق  العــب 
الساق  في عضالت  أسبوعني إلصابة  ملــدة 
بابلو  فيغو  سيلتا  فريق  والعــب  اليسرى، 
ــابـــة في  ــدة 2-3 أســابــيــع إلصـ هــرنــانــديــز ملــ

سيغيب على إثرها ملدة ستة أشهر لتمزق 
في الرباط الصليبي في ركبته اليسرى. كما 
اإليطالي ميليك، كما  نابولي  أصيب العب 
كيليني معسكر  غـــادر جــورجــيــو  أن  ســبــق 
ربلة  في  إلصابته  نظرا  اإليطالي  املنتخب 
ــّرض اإلكـــــــــــــوادوري فــيــلــيــبــي  ــ ــعـ ــ ــاق، وتـ ــ ــسـ ــ الـ

كايسيدو إلصابة أيضا.

فيروس االعتزال
ــي اعـــتـــزال  ــا تــســبــبــت اإلصـــــابـــــات فــ ــاملـ ــطـ ولـ
الالعبني على مــدار تــاريــخ كــرة الــقــدم الــذي 
يشهد على حاالت االعتزال بسبب اإلصابة، 
وتـــضـــم الــقــائــمــة العـــبـــني ســبــق أن أعــلــنــوا 

اعتزالهم بسبب اإلصابة.
الفرنسي  الالعب  الالعبني،  أولئك  ومن بني 

ــبـــة فــــي الــــســــاق الـــيـــمـــنـــى، فــيــمــا  أوتـــــــار الـــركـ
ــــب فــــريــــق أتــلــيــتــيــكــو مــــدريــــد،  تــــعــــّرض العــ

ساؤول نيغويز، إلصابة في كاحل قدمه.
وعلى صعيد فرق الدوري اإلنكليزي، افتقد 
فــريــق مــانــشــســتــر ســيــتــي نــجــمــه سيرجيو 
أغويرو إلصابة في الساق اليسرى، وكذلك 
بــــاكــــاري ســانــيــا ملــــدة ثـــالثـــة أســـابـــيـــع آلالم 
ــــب لــيــفــربــول  ــعـــضـــالت، وتــــعــــرض العـ فــــي الـ
العضالت،  في  آلالم  وينالدوم  جورجينيو 
وكذلك الحال بالنسبة لالعب فريق ستوك 

سيتي، جو ألني، إلصابة في أوتار الركبة.
وفي أملانيا، فقد فريق بوروسيا دورتموند 
العبه لوكاش بيشتشيك إلصابة في الركبة. 
ــا فــي صــفــوف فــريــق مــيــالن فــقــد تعرض  أمـ
مؤملة  إلصابة  مونتوليفو  ريــكــاردو  القائد 

جاست فونتني، الذي سجل في كأس العالم 
13 هــدفــا فــي الــســويــد فــي عـــام 1958. ومــع 
ذلك، كان عليه أن ينهي حياته املهنية مبكرا 
فـــي ســـن الــــــ28 عــامــا لــكــســر إحــــدى ســاقــيــه، 
وحينها أعلن أنه ال يمكن أن يتعافى تماما، 

وبالتالي اضطر إلى االنسحاب واالعتزال.
ويــبــرز األرجــنــتــيــنــي بــابــلــو إيـــمـــار، الــالعــب 
السابق لفريقي فالنسيا وريــال سرقسطة، 
حيث أعلن العام املاضي اعتزاله كرة القدم 
بسبب التواء في كاحله األيمن الذي جعله 
يــتــرك املــالعــب فــي املــوســم األخــيــر مــع ريفر 

بليت.
ويبرز أسطورة الكرة الهولندية، ماركو فان 
باسنت، كمهاجم مع هولندا وميالن، حيث 
اعتزل كرة القدم في عام 1993 بعد أن أجرى 

عدة عمليات جراحية في الكاحل، وتبني أنه 
اعتزل  كما  مــن إصابته.  ُيشفى  أن  يمكن  ال 
األرجــنــتــيــنــي غــابــريــيــل بــاتــيــســتــوتــا، نجم 
الذي  وانترناسيونالي،  ورومــا  فيورنتينا 
اضطر إلــى تــرك كــرة القدم بسبب إصابات 

في الكاحل والركبتني بشكل متكرر.
وال شك أن أبــرز من تعّرض لإلصابات هو 
الــظــاهــرة الــبــرازيــلــيــة، رونــــالــــدو، فــهــو أحــد 
أفــضــل الــالعــبــني الــبــرازيــلــيــني فــي عــصــرنــا، 
ــابـــات،  لــكــن مــســيــرتــه كـــانـــت مــلــيــئــة بـــاإلصـ
خــصــوصــا فـــي ركــبــتــيــه، فــبــعــدمــا عــــاد إلــى 
كــرة القدم البرازيلية في عــام 2009 بعد أن 
تــعــافــى مــع كــوريــنــثــيــانــز، اغـــرورقـــت عيناه 
بالدموع حينما اضطر إلى قول كلمة وداعا 

لكرة القدم بسبب اإلصابة.
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برشلونة ـ العربي الجديد

كـــــــــشـــــــــفـــــــــت والـــــــــــــــــــــــــــــــــدة الــــــــنــــــــجــــــــم 
ــانـــي، لــويــس ســواريــز،  األوروغـــوايـ
ــــن حـــيـــاة  ــــن تـــفـــاصـــيـــل مـــثـــيـــرة عـ عـ
الـــاعـــب عــنــدمــا كـــان صــغــيــرًا قــبــل أن يصبح 
العبًا محترفًا، خصوصًا أنه بدأ في لعب كرة 

القدم عندما كان في السابعة من عمره فقط.
مع  خــاصــًا  حديثًا  »بانينكا«  مجلة  ونــشــرت 
ــدرا ديـــــاز، الــتــي  ــانـ والـــــدة لــويــس ســــواريــــز، سـ
ــاة الـــنـــجـــم األوروغــــوايــــانــــي  ــيـ تـــحـــدثـــت عــــن حـ
وكـــيـــف بــــدأ مــســيــرتــه فـــي مـــاعـــب كــــرة الـــقـــدم. 
وأشـــارت ديــاز إلــى أن ســواريــز لعب ألول مرة 

مع فريق عندما كان في السابعة من عمره.
 

بداية متواضعة
ــدة ُتـــســـمـــى ســـالـــتـــو فــي  ــلـ ــد ســــواريــــز فــــي بـ ــ ولـ
األوروغــــــــواي، عــائــلــة ســـواريـــز لـــم تــتــمــكــن من 
شـــراء الــكــثــيــر مــن األشـــيـــاء لــه بسبب الــوضــع 
ــادي الـــســـيـــىء الــــــذي كـــانـــت تــعــيــشــه  ــتــــصــ االقــ
العائلة. وعندما كبر تمكنت العائلة من شراء 
ــر الـــذي  ــذاء لــكــي يــرتــديــه فـــي املـــدرســـة، األمــ حــ
يعني أنه كان يلعب كرة القدم في الشوارع مع 
األصــدقــاء عــاري القدمني، كما تصف ساندرا 

الحالة آنداك.

سواريز 
من سالتو لبرشلونة

القدمين، ألنه ال يملك  الذي يقطنه حافي  السكني  الحي  يلعب في  كان 
المال الكافي لشراء حذاء كرة قدم. سجل« سوبر هاتريك« في أول مباراة 
عندما كان في سن السابعة من عمره. هذا ما كشفته والدة سواريز في 

مقابلة تحدثت فيها عن الطفل، الذي أصبح اليوم نجمًا
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لكن وبحسب والـــدة ســواريــز، فــإن ابنها كان 
يــمــلــك اإلصـــــــرار لــكــي يــحــقــق أهــــدافــــه مــنــذ أن 
ــــدة عــــن الـــيـــوم  ــــوالـ ــــان صـــغـــيـــرًا، وتـــتـــحـــدث الـ كـ
لكي  مونتيفيدو  العاصمة  إلــى  أخــذتــه  الـــذي 
يـــجـــري تــجــربــة أداء مـــع فـــريـــق أوريــــتــــا، لكن 
ــور لـــم تــذهــب فـــي االتـــجـــاه الــصــحــيــح مع  ــ األمـ
القصة  التجارب. وتحدثت ساندرا عن  بداية 
الكاملة: »أخذت سواريز تلك الليلة وقالوا لي 
إنهم اختاروا األوالد املناسبني لكي ينضموا 
ــًا مــن  ــفـ ــــى الـــفـــريـــق، لـــقـــد تــــم اخـــتـــيـــار 16 طـ إلـ
أصـــل حــوالــى 30. ذهــبــت ســانــدرا إلـــى املـــدرب 
ــاءت مــــن مـــديـــنـــة ســالــتــو،  ــ وقــــالــــت لــــه إنـــهـــا جــ
بــأن سواريز العب  أقنعها  وشقيقها ماكسي 
ــيـــز«. رد عــلــيــهــا املـــــــدرب: »وهـــل  ــمـ كــــرة قــــدم ُمـ
تجربة  لــه  سنجري  حسنًا  األهــــداف؟  ُيسجل 
أن  يمكنني  ال  لكنني  املــقــبــل،  الــخــمــيــس  أداء 
أعـــدك بـــأي شــــيء«. فــي هـــذا الــيــوم لــعــب فريق 

أوريتا مباراة وكــان متأخرًا بهدفني نظيفني. 
استدعى املدرب سواريز لكي يجربه في اللقاء 
ولم يصدق ما حصل بعد ذلك. دخل سواريز 
النتيجة رأســًا على  الثاني وقلب  الــشــوط  فــي 
هاتريك«،  »سوبر  أهـــداف،  أربعة  عقب. سجل 
وقاد الفريق، الذي لم يوقع معه بعد، إلى فوز 
مــثــيــر ورائـــــع. وتــحــدثــت ســـانـــدرا عـــن األلــقــاب 
التي ُمنحت لسواريز عندما كان صغيرًا، أواًل 
أطلقوا عليه لقب »شيو«، ثم أطلق زماؤه اسم 
»ميمي« بسبب روحه املرحة، واليوم لقبه هو 
التي  املنطقة  اســم  من  املستوحى  »أل سالتا« 
أن سواريز  ولد فيها، سالتو. وتقول ساندرا 
لم يعش كثيرًا في املنطقة التي ولد فيها، ألنه 
بعد أن أصبح العبًا في فري أوريتا عاش في 
وكــان  أوقــاتــه.  معظم  مونتيفيديو  العاصمة 
سواريز يقول لوالده عندما يعود إلى سالتو: 
ــا أحـــضـــر إلـــــى هـــنـــا ال أعــــــرف أســـمـــاء  ــدمـ ــنـ »عـ
الطرقات«، وبحسب ساندرا فإن أشخاصًا من 
الكام  البلدة ال يسامحون سواريز على هــذا 

أبدًا«.
 

مقومات بطل
من  الكثير  يملك  ســواريــز  أن  ســانــدرا  تعتقد 
ــًا.  الـــطـــمـــوح والــــــــروح لــتــحــقــيــق األفــــضــــل دائـــمـ
في  دائــمــًا  يركض  برشلونة  مــع  يلعب  عندما 
كل االتجاهات بغية تحقيق األفضل، ويزعج 
الخصوم عندما تكون الكرة معه أو ال تكون، 
الصغر، والحظها  كانت معه منذ  امليزة  هــذه 

املدربون منذ أن ملس الكرة ألول مرة.
الخسارة كثيرًا.  وتضيف ساندرا: »كان يكره 
ُيــســجــل األهــــداف وال يحب  يغضب عــنــدمــا ال 
فـــائـــزًا، واســتــعــمــل تكنيك خاصًا  الـــخـــروج  إال 
به وطــوره عندما كان يلعب في األوروغــواي، 
ومن أهم ميزاته عندما كان صغيرًا، أنه يلحق 
الكرة منه في كل  حــارس املرمى لكي يخطف 

مرة يكون في مواجهته«.
وتؤكد ساندرا عشق سواريز لكرة القدم منذ 
الــصــغــر: »لــــم أضــطــر فـــي أي يــــوم لــكــي أذهـــب 
وأوقــظــه، يستيقظ لــوحــده، كــان مــســؤواًل منذ 
املطر يتساقط بغزارة  كــان  لو  صغره، وحتى 
كان سواريز يمضي قدمًا متحديًا كل الظروف 
الصعبة. وفي حال لم يجد املــال الكافي الذي 
ينقله إلى التدريب، كان يطلب من أي شخص 
إلى هناك«. وُيعتبر  سواريز  البلدة نقله  في 
الــيــوم مــن أفــضــل املهاجمني فــي الــعــالــم، لعب 
مـــع أنـــديـــة مــثــل أيـــاكـــس الــهــولــنــدي، لــيــفــربــول 
وهو  اإلسباني.  برشلونة  وحاليًا  اإلنكليزي 
مــــن بــــني املـــرشـــحـــني لــلــمــنــافــســة عـــلـــى جـــائـــزة 
أفضل العب في العالم لعام 2016. وذلــك بعد 
أدائـــه الــخــارق فــي املــوســم املــاضــي مــع الــنــادي 
»الكتالوني« عندما سجل معه 59 هدفًا وصنع 

22 في كل البطوالت املحلية واألوروبية.
ــدأ ســـواريـــز مــســيــرتــه الــكــرويــة في  ومــنــذ أن بـ
ــاب املــحــلــيــة  ــقــ أوروبـــــــــا، حـــقـــق الــكــثــيــر مــــن األلــ
ــتـــي لـــعـــب مــعــهــا،  واألوروبــــــيــــــة مــــع األنــــديــــة الـ

بداية سواريز
 في عالم كرة القدم لم 

تكن سهلة

هاميلتون يغيب عن اختبارات إطارات الموسم الجديد
بطل  هاميلتون  لويس  البريطاني  السائق  إن  الخميس،  أمــس  مرسيدس،  فريق  قــال 
فورموال 1 ثالث مرات انسحب من اختبار لإلطارات في برشلونة إلراحة قدمه قبل 
املشاركة في سباق جائزة أميركا الكبرى، األسبوع املقبل. وكان من املقرر أن يختبر 
نيكو روزبــرغ، زميله  األملاني  لكن  بيريلي ملوسم 2017،  إطــارات  البريطاني  السائق 
في مرسيدس ومتصدر بطولة العالم، تولى هذه املهمة بدال منه. وقال متحدث باسم 
الثانية.  االختبارات  واصــل  االحتياطي  السائق  فيرلني،  باسكال  األملــانــي،  إن  الفريق 
وأوضح »شعر لويس ببعض التعب في قدمه بعد التدريبات. واتفق معه الفريق على 
لالستعداد  عــالج طبيعي  والحصول على جلسة  القدم  االختبار إلراحــة  الغياب عن 
بشكل جيد لسباق جائزة أميركا الكبرى على حلبة أوسنت الذي سيشارك فيه وال 

توجد أية شكوك حول ذلك.«

رامون دياز يتولى تدريب الهالل السعودي
ــعــــودي تـــعـــاقـــده مــع  ــــســ ــادي الــــهــــالل ال ــ ــ ــلــــن نـ أعــ
األرجنتيني، رامون دياز، خلفا لألوروغواياني، 
أقيل مــن منصبه  الــذي  مــاتــوســاس،  غوستافو 
قبل 3 أسابيع غداة الخسارة أمام االتفاق 2-1 
لكرة  السعودي  الــدوري  الثالثة من  املرحلة  في 
الــقــدم. وديـــاز )57 عــامــا( هــو ثــانــي أرجنتيني 
كــالــديــرون،  غابرييل  بعد  الــهــالل  على  يــشــرف 
الــذي قــاده في موسم 2010-2011 إلــى إحــراز 
بطولة الدوري دون خسارة، وكأس ولي العهد. 
الصفقة،  العقد وقيمة  مــدة  الهالل  ولــم يكشف 
عــدد من  مــع  بعد محادثات مضنية  تمت  التي 
املدربني قبل ان يستقر الرأي على األرجنتيني، 
جديد.  مــن  أنفاسها  الــنــادي  جماهير  وتلتقط 
وبدأ دياز مسيرته التدريبية مع فريقه األصلي 
و2014-2012(  و2002-2001   2000-1995( مـــرات   3 عليه  وأشـــرف  بــاليــت  ريــفــر 
تنقل خاللها بني عدة أندية في األرجنتني )سان لورنزو وإينديبندينتي( واملكسيك 
)أميركا( قبل أن يتولى اإلشراف على منتخب الباراغواي )2014-2016(. وبدأ دياز 
ودافــع عن  ثم 1993-1991(،   ،1981-1978( أيضا  باليت  ريفر  مع  مسيرته كالعب 
أندية نابولي وفيورنتينا وإنتر ميالن اإليطالية، وأنهى مسيرته مع يوكوهاما  ألوان 

مارينوس الياباني )1995-1993(.

نادال يلمح لعدم مشاركاته في باقي بطوالت الموسم
أملح اإلسباني، رافائيل نــادال، بعد خروجه من 
لكرة  الــدولــيــة  دورة شنغهاي  فــي  الثاني  الـــدور 
املضرب، إحدى دورات املاسترز )1000 نقطة(، 
للتدريبات.  والتفرغ  موسمه  إنهاء  احتمال  إلى 
وخــســر نــــادال الــخــامــس عــاملــيــا أمــــام الــصــربــي 
فيكتور ترويسكي 3-6 و6-7 )3-7( في املباراة 
ــــدور األول،  ــــى بــعــد أن أعــفــي مــن خـــوض ال األول
وقال بعد الهزيمة: »ال أستطيع أن أحدد اآلن ما 
واثقا  لست  املقبلة.  األشهر  في  بعمله  سأقوم 
من روزنامتي وال أعرف ماذا علي أن أفعل كي 
أكون جاهزا 100% للموسم املقبل«. ولم يبلغ 
نادال )30 عاما(، صاحب 14 لقبا في البطوالت 
األربع الكبرى، املباراة النهائية منذ تتويجه في 

برشلونة في نيسان/أبريل باللقب الثاني هذا املوسم.

أجل  »من  مباراة  وجوه  أبرز  وتوتي  ورونالدينيو  مارادونا 
السالم«

فرانشيسكو  واإليطالي  رونالدينيو  والبرازيلي  مــارادونــا  دييغو  األرجنتيني  خاض 
توتي ونجوم سابقون آخرون »مباراة من أجل السالم« بدعوة من البابا فرانسيس، 
الــذي كان وراء تنظيم مباراة أولــى من هذا القبيل عام 2014. وصــرح مارادونا )56 
السالم في كل مكان«.  الــســالم،  لنلعب من أجــل  املــبــاراة »نحن هنا  عامًا( قبل بداية 
والتقى البابا في الفاتيكان باملشاركني وبينهم االرجنتينيان هرنان كريسبو وخوان 
فنسان  والفرنسي  كوستا  روي  والبرتغالي  كافو  والبرازيلي  فيرون  سيباستيان 
كانديال واملالي فريديريك كانوتيه. وتم تخصيص ريع هذه املباراة الخيرية ملجموعة 
آب/ إيطاليا في  التي ضربت  األرضية  الهزة  العالم، وكذلك ضحايا  املــدارس في  من 

أغسطس املاضي.

ومّثل أحد أقوى األندية هناك وهو أرسنال، وحتى اآلن لعب 
املحلي واألوروبـــي وسجل  معه 87 مباراة على الصعيدين 
17 هدفًا. وعلى الصعيد الدولي مّثل أوزيل املنتخب األملاني 
بالنسبة  اآلن.  هــدفــًا حتى   21 فيها  مــبــاراة سجل   83 فــي 
أللقاب أوزيل مع األندية التي لعب معها، فهو حقق لقب كأس 
أملانيا مع فيردر بريمن في موسم 2008-2009، وحصد مع 
ريال مدريد اإلسباني لقب الدوري في موسم 2012-2011 
ولقب كأس ملك إسبانيا في موسم 2010-2011، كما حقق 
مع النادي »امللكي« لقب »السوبر« اإلسباني في عام 2012.

االتحاد  لقب كــأس  اإلنكليزي  أرســنــال  في حني حصد مع 
الخيرية  الــدرع  اإلنكليزي عامي 2014 و2015 ولقب كأس 
في عام 2015. أما مع املنتخب األملاني فحصد أوزيــل لقب 
الــعــام فــي عــام 2014، وحــل ثالثًا فــي نسخة جنوب  كــأس 
أفريقيا عام 2010، كما حصد لقب يورو 2009 مع منتخب 

أملانيا تحت 21 سنة. وشارك أوزيل مع منتخب »املانشافت« 
العالم  يـــورو 2012، كـــأس  الــعــالــم 2010،  بــطــولــة كـــأس  فــي 
لعب  يــورو 2016. وفي موسم 2017-2016  2014 وأخيرًا 
أوزيل مع أرسنال حتى اآلن ست مباريات فقط سجل فيها 
هدفني، ليرفع رصيده إلى 22 هدفًا في 123 مباراة. ويتميز 
أوزيــل بأنه العــب خط وســط مهاري يعرف كيفية التحرك 
والتمركز وصناعة اللعب واألهداف، وقارنه املدرب البرتغالي 
جوزيه مورينيو بالنجم الفرنسي السابق زين الدين زيدان. 
األهــداف  أوزيــل صانعي  وفــي موسم 2010-2011 تصدر 
في أوروبا برصيد 25 تمريرة حاسمة. وفي موسم 2011-
األهــداف برصيد 17 تمريرة  2012 تصدر قائمة صانعي 
حاسمة. وكان بني أكثر الالعبني صناعة لألهداف في بطولة 
كــأس العالم 2010 ويــورو 2012، إذ سجل ثــالث تمريرات 

حاسمة في كل بطولة.

رياض الترك

الالعب  أملانيا حاليًا،  أبــرز نجوم  أوزيــل من  ُيعتبر مسعود 
عــام 2013،  منذ  اإلنكليزي  أرســنــال  فــي صفوف  املحترف 
امللعب، وهو العب  يقدم كرة قدم جميلة وراقية على أرض 
دولي مع منتخب بالده األول منذ عام 2009، ولفت األنظار 
ألول مـــرة فـــي كـــأس الــعــالــم 2010، وحــصــد جـــائـــزة الــكــرة 
الذهبية في املونديال آنــذاك. بدأ أوزيــل مسيرته الكروية مع 
شالكه األملــانــي فــي عــام 2006، ومثله فــي 30 مــبــاراة، لكنه 
فشل في هز الشباك في أي مناسبة. انتقل في عام 2008 
إلى فريق فيردر بريمن الذي مثله في 71 مباراة سجل فيها 
النجم األملاني االنتقال إلى  13 هدفًا. وفــي عــام 2010 قــرر 
الــذي لعب معه 105 مباريات سجل  ريــال مدريد اإلسباني 
فيها 19 هدفًا. وفي عام 2013 انتقل إلى الدوري اإلنكليزي، 

مسعود أوزيل

على هامش الحدث

النجم األلماني 
مسعود أوزيل 

يخطف األنظار بما 
يقدمه مع أرسنال 
اإلنكليزي ومنتخب 
بالده في السنوات 

الماضية

لويس سواريز 
نجم هجوم 
)Getty(  برشلونة

حامل لقب الدوري اإلسبان

في ظل التألق الكبير لسواريز حاليًا، يسعى وكيل أعمال الالعب لتجديد 
العقد مع برشلونة اإلسباني، ويسعى مدير أعماله جاهدًا ألن يحصل 
نفسها،  سيلفا،  دا  نيمار  البرازيلي،  النجم  عقد  خصائص  على  موكله 
وذلك خالل المفاوضات التي تجري بين الطرفين حاليًا. وذكرت صحيفة 
»سبورت« أن مدير أعماله اجتمع مع إدارة النادي »الكتالوني« من أجل 
االتفاق على تجديد العقد. وطلب وكيل األعمال أن تكون خصائص 

عقد لويس سواريز االقتصادية موازية لعقد البرازيلي نيمار.

عقد جديد مع البرسا

وجه رياضي

فحقق مع أياكس لقب الــدوري الهولندي في 
موسم 2010-2011 ولقب كأس هولندا في عام 
2010. ومـــع لــيــفــربــول اإلنــكــلــيــزي حــصــد لقب 
كـــأس الــرابــطــة اإلنــكــلــيــزيــة فــي مــوســم 2011-
ألقابه،  برشلونة فحقق معظم  أمــا مع   .2012
إذ حصد لقب الــدوري اإلسباني أعــوام 2015 
أعــوام  فــي  كــأس ملك إسبانيا  ولــقــب  و2016، 

»كوبا أميركا« في عام 2011. وفي هذا املوسم 
يبدو أن سواريز سيكون أحد أفضل املهاجمني 
ونجوم كرة القدم في العالم، إذ إنه حتى اآلن 
خاض عشر  مباريات مع برشلونة اإلسباني 
أبطال  الـــدوري اإلســبــانــي ودوري  فــي بطولة 
أوروبـــــا، عــشــر مــبــاريــات ســجــل فــيــهــا ثمانية 
ــداف، لــيــرفــع رصــيــده إلـــى رقـــم خــيــالــي هو  ــ أهـ

في  اإلسباني  »السوبر«  ولقب  و2016.   2015
أبطال  لقب دوري  إلــى  بــاإلضــافــة  عــام 2016، 
أوروبا في موسم 2014-2015 ولقب »السوبر« 
األوروبـــــي فــي عـــام 2015، وأخـــيـــرًا حــصــد مع 
النادي »الكتالوني« لقب كأس العالم لألندية 
الدولي  أنــه على الصعيد  فــي عــام 2015. كما 
حقق مع املنتخب األوروغواياني لقب بطولة 

92 هدفًا فــي 106 مــبــاريــات، وهــو الــرقــم الــذي 
يؤكد قوة لويس سواريز الهجومية ونجاحه 
ــفـــرص بــشــكــل رائـــــع أمـــــام أي  فـــي اســـتـــغـــال الـ
ــارس مــرمــى يــواجــهــه، ومــنــذ أن حــضــر إلــى  حـ
النادي »الكتالوني« في عام 2014 وهو ُيشكل 
فــريــقــًا هــجــومــّيــًا رائـــعـــًا مـــع الــبــرازيــلــي نيمار 

واألرجنتيني ليونيل ميسي.

أكد الفرنسي، فرانك ريبيري، جناح بايرن ميونخ األملاني، أن مواطنه، أنطوان غريزمان، 
مهاجم أتلتيكو مدريد اإلسباني، لم يصل بعد ألن يكون من طراز عاملي، وما زال أمامه 
عدة سنوات من أجل الوصول لهذا الهدف. وقال ريبيري في تصريحات صحافية ملوقع 
مجلة »بيلد« األملانية: »لم يصل )غريزمان( بعد للمستوى العاملي، ولم يقدم حتى اآلن 
مستوى ثابتًا ألكثر مــن عــام، وهــو مــا سيحدد تــواجــده بــني الكبار مــن عــدمــه«. وتابع 
»عندما يواصل أداءه املميز لعشرة أو 12 أو 15 عاما، سأقوم بتهنئته، ألنه سيكون قد 

استحق لقب العب عاملي«.

صورة في خبر

ريبيري وغريزمان
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جامعات أميركا
عنصريون يستهدفون العرب والمسلمين

واشنطن ـ منير الماوري

يأمل الجامعي السعودي عبدالله 
معاناته  نسيان  في  عبدالرحمن، 
من العنصرية في جامعة آيداهو 
ــرر مــــغــــادرة الـــواليـــة  األمـــيـــركـــيـــة، بــعــد أن قــ
للدرس  أجــواء طبيعية  بأكلمها، بحثًا عن 
ــثـــاثـــة اعـــــتـــــداءات  والـــتـــعـــلـــم، إذ تــــعــــرض لـ
عــنــصــريــة، تــكــلــلــت بــســرقــة شــقــتــه ووضـــع 
ملصق عــلــى ســيــارتــه ُكــتــب عليه »عـــد إلــى 

بلدك، ملاذا أنت هنا؟«.  
تــــــكــــــررت مــــــع 50 مــن  ــاة عــــبــــدالــــلــــه  ــ ــانـ ــ ــعـ ــ مـ
زمـــائـــه، تــمــت ســرقــة مــنــازلــهــم فــي إبــريــل/

نيسان املــاضــي، فيما تــعــرض آخـــرون إلى 
اعــتــداءات بالضرب، حتى وصــل األمــر إلى 
الشتائم  توجيه  جانب  إلــى  مبتعث،  طعن 
لــلــجــامــعــيــن الــســعــوديــن والــكــويــتــيــن في 
املــنــطــقــة مــن جــانــب عـــدد مــن ســكــان مدينة 
بــوكــاتــيــلــو بـــواليـــة آيـــداهـــو )شـــمـــال غــربــي 
الـــواليـــات املــتــحــدة(، مــمــن يــكــرهــون الــعــرب 
واملسلمن كما يؤكد زميله الكويتي خالد 
أنــه تمت سرقة 24 منزال  مــبــارك، موضحًا 
لــطــاب كويتين فــي املــديــنــة بــالــتــزامــن مع 
الــســرقــات الــتــي تــعــرض لــهــا الــســعــوديــون، 
ــن الــشــرطــة  ــل ردود فــعــل ضــعــيــفــة مـ فـــي ظـ
ــا أرجـــعـــه  ــة والـــجـــامـــعـــة، وهـــــو مــ ــيـ ــركـ ــيـ األمـ
مــديــر الـــنـــادي الــســعــودي فـــي املــديــنــة عبد 
العنصرية  الدعوات  أن  إلى  الدوسري،  الله 
للرئاسة  الجمهوري  املــرشــح  أطلقها  التي 
األمــيــركــيــة دونــالــد تــرامــب، كـــان لــهــا تأثير 
كــبــيــر فـــي تــأجــيــج مــشــاعــر الــكــراهــيــة ضد 
مشيًرا  والكويتين،  السعودين  املبتعثن 
في تصريحات صحافية، إلى أن آيداهو من 

الواليات املؤيدة لترامب. 
وحــصــل تـــرامـــب عــلــى 28.1% فـــي آيـــداهـــو، 
مــــن أصـــــــوات املــــنــــدوبــــن فــــي االنـــتـــخـــابـــات 
ــار مـــــرشـــــح الــــحــــزب  ــ ــيـ ــ ــتـ ــ الــــتــــمــــهــــيــــديــــة الخـ
الحزب  فيما حصلت مرشحة  الجمهوري، 
الديمقراطي هياري كلينتون، على %21.2.

15% من جرائم الكراهية 
تُرتكب بالجامعات

يبلغ متوسط عدد جرائم الكراهية املسجلة 
كراهية  آالف جريمة   6 حــوالــى  أميركا  فــي 
ســـنـــويـــًا عـــلـــى مـــســـتـــوى جــمــيــع الــــواليــــات، 
ــاءات مـــكـــتـــب الــتــحــقــيــقــات  ــ ــــصــ بـــحـــســـب إحــ
الــفــيــدرالــيــة األمــيــركــيــة، وتــتــراوح نسبة ما 
يــرتــكــب مـــن هــــذه الـــجـــرائـــم فـــي الــجــامــعــات 
واملؤسسات التعليمة )يبلغ عددها 4 آالف 
مؤسسة عــامــة وخــاصــة( مــا بــن 10% إلى 
15%، أي قرابة 900 جريمة كراهية سنويًا.

ــدارســــن الــســعــوديــن الــذيــن  ــدد الــ وبـــلـــغ عــ
ــيـــة فــي  ــافـ ــقـ ــثـ ــرف عـــلـــيـــهـــم املـــلـــحـــقـــيـــة الـ ــشــ تــ
الواليات املتحدة، ) 125513 دارًسا ودارسة( 
وفقًا إلحصائية عام 2015، بحسب امللحق 
الــثــقــافــي فـــي الــــواليــــات املـــتـــحـــدة الــدكــتــور 
محمد بن عبدالله العيسى، فيما يبلغ عدد 
وطالبة،  طالب  ألــف   11 الكويتين  الطاب 
بــحــســب الــســفــيــر األمـــيـــركـــي لــــدى الــكــويــت، 

دوغاس سليمان.

تعميم لحّث الجامعات على 
حماية الطالب المسلمين

عــقــب حــادثــة تــشــابــل هــيــل الــتــي قــتــل فيها 

ثاثة طاب مسلمن من أصول فلسطينية 
وســــوريــــة فـــي واليـــــة كـــارولـــيـــنـــا الــشــمــالــيــة 
فبراير/شباط 2015،  فــي  أمــيــركــا(  )شــرقــي 
تعميمًا  األميركية  التعليم  وزارة  أصـــدرت 
العمل   فيه مسؤولي الجامعات على 

ّ
تحث

يظن  مــن  أو  املسلمن  الطلبة  حماية  على 
البعض أنهم مسلمون.  

 التعميم بحسب جامعين، على ارتفاع 
ّ

ودل
حدة املشاعر املعادية للعرب واملسلمن في 
أميركا بشكل عام ولطلبة الجامعات بشكل 
خاص، إلى درجة ظهور مخاوف من أعمال 
وزارة  وتــضــمــن تعميم  انــتــقــامــيــة ضــدهــم. 
 الكليات والجامعات 

ّ
التعليم األميركية حث

األمــيــركــيــة فـــي جــمــيــع أنـــحـــاء الـــبـــاد على 
»تكثيف جهود مكافحة التمييز، وال سيما 
ضد الطلبة القادمن من سورية وبقية دول 
الــشــرق األوســـط وتــوفــيــر الحماية لكل من 
ينظر إليه على أنه مسلم، أو قــادم من بلد 
إسامي«. ووفقًا للتعميم الذي تم توزيعه 
فــإن على  الــجــاري،  الــعــام  إلكترونيًا مطلع 
الجهات املعنية العمل على: »حماية الطلبة 
الــعــرق، أو  الــتــعــرض ملضايقات بسبب  مــن 
الدين، أو األصل القومي، في أجواء الخوف 
ــيـــة،  والـــغـــضـــب مــــن بـــعـــض األحــــــــداث الـــدولـ

وأحيانا من جراء التعبئة الخاطئة«.
وحذرت الــوزارة من السكوت على الشتائم 

ــا أبــــنــــاء الـــاجـــئـــن  ــهـ ــتـــعـــرض لـ ــتــــي قــــد يـ الــ
السورين، كما شددت على أهمية التعامل 
على  الكتابة  تتضمنها  تــهــديــدات  »أي  مــع 
ــوادث  ــ الـــــجـــــدران، والـــتـــعـــامـــل بـــحـــزم مــــع حـ
الــعــنــف الـــجـــســـدي الـــتـــي يــتــعــرض لــهــا أي 
طالب بسبب عرقه الحقيقي أو املتصور أو 

بسبب دينه أو خلفيته الثقافية«.

نعوت عنصرية
يــؤكــد طـــاب عـــرب ومــســلــمــون أمــيــركــيــون، 
ــد الـــتـــحـــقـــيـــق آراءهـــــــــــــــم، أن  ــعــ ــلــــع مــ اســــتــــطــ
إلى  بــاإلضــافــة  يستهدفونهم  العنصرين 
ــن يــظــنــون أنـــهـــم مــســلــمــون«، إذ وقــعــت  »مــ
ومسيحين،  سيخ  ضــد  عنصرية  حـــوادث 

ظنًا من مهاجميهم أنهم مسلمون.
وتــــتــــراوح أنــــــواع جـــرائـــم الــعــنــصــريــة ضد 
العرب في الجامعات األميركية بن العنف 
الـــجـــســـدي والـــعـــنـــف الـــلـــفـــظـــي، بــاســتــخــدام 
والبلد،  والــديــن  العرق  الــدالــة على  النعوت 
الجمال«،  مثل كلمات »إرهابيون«، »راكبو 
»زنوج الصحراء« ، »انتحاريون«، »كارهو 
أمــــيــــركــــا« وفــــــي بـــعـــض األحــــــيــــــان، يــنــطــق 
العنصريون كلمة »عرب« بطريقة تهكمية 
مسيئة. وغالبًا ما يتعرض الطالب العربي 
ــنـــف الـــجـــســـدي بـــمـــجـــرد تــعــرضــه  ــى الـــعـ ــ إلــ
ــا جــــــاء فــي  ــ ــي. ويــــطــــابــــق مـ ــظـ ــفـ ــلـ لـــلـــعـــنـــف الـ

آخـــر تــقــريــر صــــادر عــن مــكــتــب التحقيقات 
فــي  آي(  بــــي  )إف  ــيــــركــــي  األمــ ــة  ــيـ ــيـــدرالـ ــفـ الـ
الكراهية  جــرائــم  عــن   ،2015 فبراير/شباط 
ــتـــحـــدة، مـــا ذكـــره  عــلــى نـــطـــاق الــــواليــــات املـ
إذ لفت مكتب  آراؤهـــم،  املستطلعة  الــطــاب 
الغالبية من  أن  إلى  الفيدرالية  التحقيقات 
األميركية هم  املتحدة  الــواليــات  العرب في 
من املسيحين، لكن الخلط يحدث دومًا بن 
الواليات  في  العرب  واملسلمن  املسيحين 
لــدرجــة تعرضهم العــتــداءات ظنًا  املتحدة، 

من مهاجميهم أنهم مسلمون.
ــدرالــــي  ــيــ ــفــ وقـــــــــرر مـــكـــتـــب الـــتـــحـــقـــيـــقـــات الــ
ــــاري أن  ــــجـ ــن الـــعـــالـــم الـ ــي، بــــــدءًا مــ ــركــ ــيــ األمــ
يــوثــق لــلــمــرة األولــــى فــي تــاريــخــه الــجــرائــم 
الــتــي ارتــكــبــت ضــد الــعــرب داخـــل الــواليــات 
ــلـــى أن تــعــلــن  ــة عـ ــيـ ــرقـ املــــتــــحــــدة لـــــدوافـــــع عـ
األرقام في إحصاءات 2016 التي لم تصدر 
بــعــد، فـــي حـــن أن الـــدوافـــع الــديــنــيــة كثيرًا 
مــــن يــــثــــار الــــجــــدل حـــولـــهـــا. ووفـــــــق تــقــريــر 
الجناة  فــإن  الفيدرالية،  التحقيقات  مكتب 
يتعرفون على ضحيتهم من خال سماعهم 
يقرأ  أو عندما  العربية،  باللغة  يتحدث  له 
ويتردد  العربية.  باللغة  كتابًا  أو  صحيفة 
الشرطة  إبــاغ  في  العرب  الضحايا  بعض 
بشأن تعرضه لعنف لفظي أو جسدي، كما 
يحاول البعض إخفاء أصلهم العربي حتى 
مــن الــشــرطــة نفسها، كــمــا أكـــد عــلــي جاسم 

الطالب السعودي في الواليات املتحدة.

تطبيع مع استهداف المسلمين
ــدأ  ــبــ صــــــــــــورة الـــــــعـــــــرب واملـــــســـــلـــــمـــــن لـــــــم يــ
 ،2001 سبتمبر/أيلول   11 منذ  تشويهها 
الــعــاقــات  ملجلس  التنفيذي  للمدير  وفــقــًا 
األميركية اإلســامــيــة )كــيــر(، نــهــاد عــوض، 
بــل إن الــتــاريــخ األمــيــركــي »خــــال 90 سنة 
ماضية رســم صــورة املسلمن والــعــرب في 
قــالــب نــمــطــي تــشــويــهــي، إذ قــامــت شــركــات 
هـــولـــيـــوود، والـــثـــقـــافـــة الـــعـــامـــة األمــيــركــيــة، 
بــتــقــديــمــه عــلــى أنــــه جـــاهـــل ومــتــخــلــف وال 

يحترم املرأة واآلخر«.
ووفـــقـــا لــتــصــريــحــات عـــوض إلـــى »الــعــربــي 
ــب الـــخـــطـــاب  ــ ــرامــ ــ ــل تــ ــقــ ــد نــ ــقــ ــد«، فــ ــ ــديــ ــ ــجــ ــ الــ
املـــــــــعـــــــــادي لـــــأقـــــلـــــيـــــات واملـــــســـــلـــــمـــــن مـــن 
هــامــش اإلعـــــام والــســيــاســة إلـــى تــيــار عــام 
ــتـــمـــاعـــي وإعـــــامـــــي، أي أنـــه  ســـيـــاســـي واجـ
اســـتـــطـــاع تــطــبــيــع ذلـــــك الــــخــــطــــاب. وتـــابـــع 
واستهداف  والتحريض  »اإلســامــوفــوبــيــا 
األقليات أصبحت سياسة معمواًل بها. لقد 
سبق بن كارسون، وتيد كروز الذي اقترح 
أن تجري مراقبة )األحياء اإلسامية( رغم 
أنــه ال يوجد مثل تلك األحــيــاء فــي أميركا. 
وكـــبـــار مــنــظــري الـــحـــزب الـــجـــمـــهـــوري، من 
نيوت غينغريتش، ساهموا جميعًا  أمثال 
هــؤالء  إذًا  املسلمن،  استهداف  تطبيع  فــي 
أوقعوا الضرر في خطاب إقصاء املسلمن، 
وهـــــذا أحـــــدث شـــرخـــًا فـــي نــســيــج املــجــتــمــع 

األميركي«.
يحمل الناشط اإلسامي األميركي إبراهيم 
هـــوبـــر، شــبــكــات إعــامــيــة مــســؤولــيــة نشر 
كراهية املسلمن، قائا إن »حمات الكراهية 
في وسائل إعــام اليمن هي السبب في ما 
الجديد«  »العربي  لـ مضيفا  إليه«،  وصلنا 
املليارديرات  أميركا عشرات  في  »هناك  أن 

الكارهن لإلسام واملؤيدين إلسرائيل«.

)Getty( وزارة التعليم األميركية حثت الجامعات على حماية الطالب المسلمين
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يبلغ متوسط عدد جرائم الكراهية المسجلة في أميركا حوالى 6 آالف جريمة، وتتراوح نسبة ما يرتكب من هذه الجرائم في 
الجامعات والمؤسسات التعليمية ما بين 10% إلى 15%، أي قرابة 900 جريمة كراهية سنويًا

هوامش

معن البياري

 من الدهشة، وأطناٌن من االستهجان، 
ٌ

بينما كانت أرطال
مــن مطارح  تتقاطر  االستنكار،  مــن   

ٌ
غــزيــرة ومــقــاديــُر 

كثيرة في العالم، أمس، بعد إعالن األكاديمية السويدية 
منحها جائزة نوبل لآلداب للمغني واملوسيقي الشعبي 
ـــي!(، كـــان خــبــٌر آخــر 

ّ
ــم فـــن األمــيــركــي، بـــوب ديـــالن )اسـ

ــاة املــســرحــي  يــتــطــايــر، فــي الــســاعــات نــفــســهــا، عــن وفــ
ــو فــو، عــن 90 عــامــا، والـــذي كــان منحه  اإليــطــالــي، داريـ
الــجــائــزة نفسها فــي 1997 مــبــعــث اســتــغــراٍب واســـع، 
وإْن ليس بشساعة الذي شاع مع مفاجأة ديالن هذا. 
أن داريــو فو صاحب أعمال مسرحيٍة، تهريجيٍة،  ذلك 
أحيانا،  مــونــولــوجــات، مرتجلة  كــاتــب  وســاخــرة. وهــو 
وشعبية إلى حد كبير، مع أنفاٍس نقدية جريئة وذات 
مــضــامــن يــســاريــة )مــتــطــّرفــة أحـــيـــانـــا(. كــــان عجيبا 
أن تــذهــب الــجــائــزة العاملية األشــهــر إلــى فــنــاٍن مــن هذا 
الـــلـــون. يــومــهــا، تــعــّجــبــت تــعــلــيــقــاٌت لــيــســت قــلــيــلــة من 
اختيار  إن  كتب  إيطاليا  نــاقــدًا  أن  إال  »املــفــاجــأة«،  تلك 
ــــو فـــو لــلــجــائــزة عــلــى حــق،  األكــاديــمــيــة الــســويــديــة داريـ
يقوم  بــل  الــكــتــب،  تــألــيــف  عــلــى  يقتصر  ال  »األدب  ألن 
نــاس هذه  أن  الــكــالم«. يبدو  أيضا عبر  التواصل  على 
األكاديمية على هذه القناعة، وال مشكلة لديهم في أن 

أمس.  فيه  العالم  باغتوا  الــذي  الحّد  إلــى  فيها  يتطّرفوا 
بالكاد، هضمت الصحافة الثقافية في أوروبا وأميركا 
منح  الغربية(  املركزية  تعبيرات  من  »نوبل«  )للتذكير: 
لكاتبة ريبورتاجات صحافية،  العام املاضي،  الجائزة، 
بعد  وذلــك  أليكسيفيتش.  البيالروسية سفيتالنا  هي 
 ،1953 في  تشرشل،  لوينستون  إعطائها  على  عقوٍد 
العاملية  الــحــرب  فــي مجلداته عــن  أدبـــي رفــيــع  ملستوى 
ــى الــصــحــافــة بــبــورصــة 

ّ
ــام، تــتــســل الــثــانــيــة. وفـــي كـــل عــ

وبالقارات  الجائزة،  يستحق  وبمن  حة، 
ّ

املرش األسماء 
 من األخرى. 

ّ
التي أخذتها أقل

ندّس نحن العرب أنوفنا في هذا املوسم، باإلتيان على 
قصة أدونــيــس إّيــاهــا، ونــقــول املعتاد قــولــه عــن أحقّية 
محمود درويش ويوسف إدريس وعبد الرحمن منيف 
وغــيــرهــم. وفـــي االســتــطــراد، نستعيد الــحــدوتــة إّيــاهــا 
بــورخــيــس وجيمس جــويــس ومارسيل  عــن عــدم نيل 
 ،

ّ
بروست وتشيخوف وغيرهم، ونزيد قائلن، عن حق

 كعبا من عديدين من 
ّ

أقــل الجائزة  ُمنحوا  ثّمة من  إن 
أدبائنا، فمن هم، هيرتا مولر وألفريدي يلينيك وجان 
لوكليزيو )وغيرهم(، حتى ُيعطوا »نوبل«، وال ُيعطاها 
وس. ونحن العرب 

ّ
ا مينة ونزار قباني وسعدالله ون

ّ
حن

 أو فرنسية، 
ٌ
 أميركية

ٌ
نجد في أن تجود علينا صحيفة

إنـــصـــافـــا، مـــع تسليمنا  نــــوع،  أّي  بــتــقــريــٍظ مـــن  مــثــال، 

املــزمــن بــأن ال جمل لــنــا، وال نــاقــة، فــي جــوائــز »نــوبــل« 
يأخذ  أمــس،  جــرى،  ما  والفيزياء.  والكيمياء  الطب  في 
قصة »نوبل لآلداب« كلها إلى مطرٍح آخر. يريد أعضاء 
اللجنة الخاصة بها في األكاديمية السويدية أن نعرف 
أن التقاليد الثقيلة، مهما تعّززت أركانها، في أي شأن، 
مــغــايــرٍة،  مـــســـاراٍت  اجـــتـــراح  تــنــكــســر، يمكن  أن  يمكن 
ثّمة حساسيات مستجّدة،  آخــر.  إلى سياٍق  تعبر بها 
 متحولة. تريد هذه الهيئة، الطوطمية في 

ٌ
بل ثّمة ذائقة

ا وليس عالنا 
ً
مراوغاتها مع الشغوفن بالتنبؤ بأن فالن

سيأخذ الجائزة، أن تقول إن الكيني نغوجي واثينغو، 
أديب كبير، كما األميركي فيليب روث، وكما السوري 

مكانتهم  تمنحهم  التي  هي  »نوبل«  فليست  أدونــيــس، 
ثّمة  ولكن  اإلنسانية.  اآلداب  في  املبدعن  بن  الرفيعة 
أدبا غير رفيع، وثقافة شعبية، وأمزجة أخرى في تلقي 
الــفــنــون وأجــنــاس اإلبــــداع الــفــنــي. هـــذه هــي »الــشــيــفــرة« 
املضمرة، ربما، في رمي اسم بوب ديالن قّدامنا، فائزًا 
بجائزة نوبل لآلداب، وفي أن يجتمع في الئحٍة واحدٍة 
مـــع مــاركــيــز وبـــامـــوق وســـارامـــاغـــو ونــجــيــب محفوظ 

وأوكتافيو باث ونيرودا وشولوخوف وأستورياس. 
أكثر من  بــاع  وإْن  عابث،  مغنٍّ وموسيقّي   

ّ
ال يستحق

مائة مليون أسطوانة، وإْن أعطاه أوباما وسام الحرية 
لــآلداب. منذ  )مناصر دؤوب إلسرائيل(، جائزة نوبل 
)األميركية؟!(  الشعبية  األغنية  في  التجديد  كان  متى 
إنــجــازًا يــوصــل صاحبه إلــى تــكــريــٍم كــهــذا. لــو عرفنا، 
ـــرًا، لــكــنــا أدخــلــنــا في 

ّ
ــذه الــبــدعــة مـــبـــك نــحــن الـــعـــرب، هــ

سردّيتنا املستعادة سنويا، أن الراحلن، عبد الرحمن 
ــنـــودي وعـــاصـــي ومــنــصــور الــرحــبــانــيــن وجـــوزف  األبـ
حــرب، استحقوا »نــوبــل«، وفــيــروز أيــضــا، فقد جــّددوا 
)الشعبية وغيرها(. هل في وسع شعبان  األغنية  في 
عبد الرحيم أن ينتظر جائزة نوبل؟ سخر عرٌب بهذا 
السؤال أمس. وضّج كثيرون في العالم بما يشبه هذه 
الــســخــريــة... وحــدهــا السخرية مــن أالعــيــب الــعــالــم، في 

»نوبل« وغيرها، ما في وسعنا أن نفعله.

بوب ديالن... مزحة »نوبل«

وأخيرًا

ال يستحّق مغّنٍ 
وموسيقّي عابث، وإْن باع أكثر 

من مائة مليون أسطوانة، 
جائزة نوبل لآلداب
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تشويه خالل 
90 سنة

صورة العرب واملسلمن 
لم يبدأ تشويهها منذ 11 

سبتمبر/أيلول 2001، وفقا 
للمدير التنفيذي ملجلس 

العالقات األميركية اإلسالمية 
)كير(، نهاد عوض، بل إن 

التاريخ األميركي »خالل 90 
سنة ماضية رسم صورة 
املسلمن والعرب في قالب 
نمطي تشويهي، إذ قامت 
شركات هوليوود، والثقافة 
العامة األميركية، بتقديمه 
على أنه جاهل ومتخلف 

وال يحترم املرأة 
واآلخر«.
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