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عدنان علي

تنتهي الجولة السابعة من املحادثات السورية 
بــدأت،  مثلما  الجمعة،  اليوم  جنيف،  مدينة  في 
التي  السياسية  امللفات  فــي  تقدم  أي  دون  مــن 
ظـــهـــرت نـــوايـــا دولـــيـــة ولـــــدى املـــبـــعـــوث األمــمــي 
لوضعها  )الـــصـــورة(  مــيــســتــورا  دي  ستيفان 
األمنية،  ــاع  األوضـ أولــويــة  على حساب  جانبًا، 
ومـــا يــســمــى تــوحــيــد مــنــصــات املـــعـــارضـــة، أي 
 بالهيئة العليا للتفاوض، 

ً
وفد املعارضة ممثال

ــقــــاهــــرة ومـــوســـكـــو.  ــ ومـــــا يــســمــى مــنــصــتــي ال

املوقف  ســيــدة  التقنية«  »االجــتــمــاعــات  وكــانــت 
لم  التي  الجولة  الخمسة مــن هــذه  األيـــام  خــالل 
املعارضة  وفد  مع  ميستورا  دي  يلتق خاللها 
بــرئــاســة نصر الــحــريــري، إال مــرة واحــــدة، في 
برئاسة بشار  النظام  وفــد  مــرات مع   3 مقابل 
اليوم بني دي ميستورا  الجعفري. وقبيل لقاء 
بتصريح  األممي  املبعوث  قال  النظام،  وفد  مع 
مقتضب، أمس، إنه »من املمكن قريبًا حصول 
األولى«.  للمرة  املفاوضات  لقاءات مباشرة في 
وأضـــــاف »ال أتـــوقـــع حــصــول تــوحــد بـــني وفــد 
للمعارضة،  التابعة  للمفاوضات  العليا  الهيئة 

مع منصتي القاهرة وموسكو في هذه الجولة«، 
القادمة  الجولة  انعقاد  قبل  »حصوله  متمنيًا 
يبقى  بالقول »طبعًا  املقبل«. واستدرك  الشهر 
القرار األممي 2254 هو الطريق األساسي لنا 
إنما اآلن سيكون لدينا طريقة عملية لتطبيقه«. 
بالطريقة  يــقــصــد  أنـــه  مــيــســتــورا  ــح دي  وأوضــ
العملية هذه النقاط الـ12 أو ما يسمى بـ«وثيقة 
ــــى أفـــكـــار مــســاعــده  نــعــومــكــني«، فـــي إشـــــارة إل
بــنــودهــا على  ــرز  أبـ نــعــومــكــني. وتــنــص  فيتالي 
وأن  أراضيها،  ووحــدة  احــتــرام سيادة سورية 
طائفية  وغير  ديمقراطية  دولــة  ســوريــة  تكون 

ــة الــســيــاســيــة  ــتـــعـــدديـ ــة والـ ــنـ ــواطـ ــقـــوم عـــلـــى املـ تـ
وسيادة القانون، وتلتزم الدولة بالتمثيل العادل 
املحلية  واإلدارة  الــدولــة  في  املحليات  ــإدارات  وبـ
للمحتاجني  الدعم  وتوفير  للمحافظات،  الذاتية 
وضمان السالمة واملأوى لالجئني واملشردين، 
بــمــا فــي ذلـــك حــقــهــم فــي الـــعـــودة إلـــى ديــارهــم. 
وبحسب مصادر مطلعة على املفاوضات، فإن 
التركيز جاء في هذا املؤتمر على االجتماعات 
االنتقالي،  )الحكم  السالل  التقنية، في مسائل 

الدستور، االنتخابات، ومكافحة اإلرهاب(.
]التفاصيل ص. 6ـ7[

نهاية جنيف7 اليوم: اجتماعات »تقنية« و»وثيقة نعومكين«
الحدث

جرائم كراهية في أميركا
منذ تولّي دونالد ترامب منصب رئاسة الواليات المتّحدة، لوحظت زيادة 

في نسبة الجرائم بحّق المسلمين واألقليّات. ]18ـ19[

ينفي مدير معبر باب الجمعة  14  يوليو/ تموز  2017 م  20 شوال 1438 هـ  □  العدد 1047  السنة الثالثة
الهوى السوري، في 

حوار مع »العربي 
الجديد«، وجود أي 

هيمنة فصائلية على 
المعبر.
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فيتو أميركي 
منع اقتحام 

طرابلس
تفيد أجواء أميركية 

بأن فيتو صدر من 
واشنطن حال دون 

مواصلة مشروع 
اللواء، خليفة حفتر، 

اقتحام العاصمة 
طرابلس عسكريًا، 

على قاعدة أن 
مثل هذا التطور 

سيزيد من الفوضى، 
وأنه لن يحسم 

الحرب األهلية في 
هذا البلد، ذلك أن 
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الوحيد لتعقيدات 
الحالة الليبية.

خاص
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ليبـيا 
الحسم 

العسكري 
المستحيل

يتأكد، مجددًا، أن 
الحسم العسكري 

مستحيل في ليبيا، 
لمصلحة أي من 

األطراف المتحاربة، 
وهو ما توحي 

به تطورات األيام 
الماضية، من أقصى 

الشرق إلى الغرب، 
مرورًا بالجنوب.
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البصرة ـ سالم الجاف

لــلــشــهــر الــثــالــث عــلــى الـــتـــوالـــي تــســتــمــر حــالــة 
ــــي مـــحـــافـــظـــة الـــبـــصـــرة،  ــــي فـ ــنـ ــ االنـــــفـــــات األمـ
العراق،  العربي، جنوبي  الخليج  املطلة على 
والـــحـــدوديـــة مـــع الـــكـــويـــت، الـــتـــي شـــهـــدت في 
ــام املــاضــيــة ارتــفــاعــا خــطــيــرًا فــي مــعــدالت  األيــ
عمليات االغتيال ذات البعد الطائفي وجرائم 
أن  ســكــان  ذكــر  كما  املسلح.  والسطو  السرقة 
أزيــاء عسكرية، يجوبون  يــرتــدون  »مسلحني 
ــوات الـــشـــرطـــة،  ــ ــ ــرأى مــــن قـ ــ ــ الــــطــــرقــــات عـــلـــى مـ
ويــنــفــذون عمليات اقــتــحــام فــي عــربــات ترفع 
صور املرشد اإليراني، علي خامنئي، وزعيم 
مليشيا الــعــصــائــب قــيــس الــخــزعــلــي، وزعــيــم 
مليشيا أبو الفضل العباس، أوس الخفاجي، 
من دون صور زعيم حزب الله اللبناني حسن 

نصر الله«.
لـــوحـــدات  الـــعـــراقـــيـــة  الــحــكــومــة  وأدى ســحــب 
الــجــيــش الــقــتــالــيــة الــعــامــلــة فـــي الــبــصــرة إلــى 
املعارك  بــدء  أيــام على  بعد  نينوى،  محافظة 
فـــــي املــــــوصــــــل، فـــــي شــــهــــر أكـــتـــوبـــر/تـــشـــريـــن 
الــشــرطــة ملف أمن  إلــى تسلم  املــاضــي،  األول 
ــتـــي تــعــتــبــر عــاصــمــة  املـــحـــافـــظـــة الــنــفــطــيــة، الـ
العراق االقتصادية حاليا، وتقع فيها موانئ 
تــصــديــر الــنــفــط عــلــى مــيــاه الــخــلــيــج الــعــربــي، 
بعد  الــضــروريــة،  البضائع  استيراد  ومــوانــئ 
تــوقــف مــنــافــذ الــعــراق الــحــدوديــة مــع األردن، 
ــــوم  ــة والــــســــعــــوديــــة. ويـ ــ ــــوريـ ــــع سـ ــلـــهـــا مـ وقـــبـ
الــخــمــيــس املـــاضـــي، أقــــدم مــســلــحــون يــرتــدون 
مابس الجيش على اغتيال الدكتور بجامعة 
الــبــصــرة، أبـــو بــكــر الــســعــدون وشــقــيــقــه نذير 
البصرة.  غربي  الزبير،  مدينة  في  السعدون، 
ولــقــي الــشــقــيــقــان مــصــرعــهــمــا عــنــدمــا هــاجــم 
املــســلــحــون ســيــارتــهــمــا قـــرب حــاجــز تفتيش 

بيار عقيقي

ــاك ثـــوابـــت  ــنــ ــــن الــــغــــريــــب االعــــتــــقــــاد بــــــأن هــ مـ
تحالفية في لبنان، سواء سياسيا أو طائفيا 
أو مناطقيا. خصم األمــس قد يصبح حليف 
ــا. الـــقـــواعـــد الــشــعــبــيــة  الــــغــــد، والـــعـــكـــس أيــــضــ
جـــاهـــزة فـــي كـــل حـــني لــتــبــريــر كـــل تــحــالــف أو 
نقيضه. مــع ذلـــك، فـــإن هــنــاك أمـــرًا يسكن في 
»عــدم  عنوانه  املسيحي،  املجتمعي  الــاوعــي 
جواز تحالف« القوات اللبنانية وتيار املردة 
في أي انتخابات، مهما كانت ثانوية، فكيف 
النيابية  االنتخابات  على مستوى  كانت  إذا 

وتداعياتها وإفرازاتها؟
فـــي األســـابـــيـــع األخــــيــــرة، الـــتـــي تــلــت االتـــفـــاق 
على قانون انتخابي جديد في لبنان الشهر 
املاضي، بدأ يخرج إلى العلن ما كان ُيهمس به 
سرًا، أي تحالف القوات اللبنانية وتيار املردة 
الثالثة، األبــرز، التي تضّم  في دائــرة الشمال 
أقــضــيــة: الــبــتــرون والــكــورة وزغــرتــا وبــشــّري. 
مـــجـــرد الــتــفــكــيــر بـــهـــذا الــتــحــالــف فـــي منطقة 
تمثل الــثــقــل املــســيــحــي الــشــمــالــي، وتــضــّم 10 
نواب، بواقع 2 عن البترون و3 عن الكورة و3 
عن زغرتا و2 عن بشّري، يعني أن التحّوالت 
 تكريس تلك 

ّ
بلغت مداها األكبر. وذلك في ظل

املنطقة، نوعا ما، معركة رئاسية ثاثية، تلي 
عهد الرئيس ميشال عون، املفترض أن ينتهي 
في عام 2022. واملرشحون هم رئيس القوات 
املردة  اللبنانية سمير جعجع، ورئيس تيار 
ســلــيــمــان فــرنــجــيــة، ورئـــيـــس الــتــيــار الــوطــنــي 
الذي  باسيل،  جبران  الخارجية،  وزيــر  الحّر، 

هو صهر عون أيضا.
تعود الغرابة في التحالف بني القوات واملردة 
 ،)1990  1975( الــلــبــنــانــيــة  الـــحـــرب  زمــــن  إلــــى 
تحديدًا إلى 13 يونيو/ حزيران 1978، اليوم 
الــــــذي شـــهـــدت فـــيـــه مــنــطــقــة إهــــــدن )شــمــالــي 
لبنان(، معقل املردة، مجزرة أودت بحياة أكثر 

لــلــشــرطــة، إال أن املــهــاجــمــني انــســحــبــوا بشكل 
بالسيارة،  إســراعــهــم  حتى  دون  مــن  طبيعي 
ــهــم، وفــقــا ملــا كشفت مــصــادر 

ّ
الــتــي كــانــت تــقــل

»العربي الجديد«. أمنية عراقية لـ
الحاكم،  الوطني  التحالف  القيادي في  ورأى 
املالكي، في  السام  البصرة، عبد  النائب عن 
»العربي الجديد« أن »البصرة تشهد  حديث لـ
صراعات مخيفة منذ مــدة، وهــذه الصراعات 
تقودها قوى من داخل البصرة وتعمل تحت 
يافطات األحزاب والكتل السياسية«. وأضاف 
أن »هـــنـــاك قـــصـــورًا واضـــحـــا، لــيــس فــقــط في 
قــيــادات تلك األجهزة  الــقــوات األمنية، بل في 
املوجودة في البصرة. وبسبب ذلك لم يفصح 
أحد، حتى اآلن، عن الجهات التي تعبث بأمن 
ووصف  جريمة«.  لساحة  وحولتها  البصرة 
االغتياالت بأنها »مجهولة الدافع من جهات 
تـــريـــد الـــفـــوضـــى داخـــــل مــحــافــظــة الـــبـــصـــرة«. 
الــنــزاعــات العشائرية هــي حــاالت  وتــابــع »إن 
تــحــدث مــنــذ زمــــن قــديــم فـــي الـــبـــصـــرة، لكننا 
نتحدث عن الجماعات املسلحة والعصابات 
تنتشر في  التي  املسلحة  املنظمة  والشبكات 
البصرة اليوم«. وبنّي إن »هنالك قوى تحاول 
السيطرة على كل موارد البصرة االقتصادية، 
ــلـــى املـــنـــافـــذ  ــلـــى املـــــوانـــــئ أو عـ ــان عـ ــ ســـــــواء كــ
للبصرة من  يدخل  ما  أو مجموع  الحدودية 
مـــال. وهــم وراء مــا يــحــدث الــيــوم مــن انــفــات، 
وهــــذه جــهــات كــثــيــرة، بعضها مــعــروف ولــن 
عنها.  السكوت  فــي  االســتــمــرار  يكون مجديا 
الكشف  املحافظة  ومجلس  املحافظة  وعــلــى 

عن هذه الجهات«.
ــالـــب املــالــكــي مـــن رئـــيـــس الــــــــوزراء، حــيــدر  وطـ
»دعم القوات العسكرية التي تحت  العبادي، بـ
سيطرته، ألن القوى العسكرية املوجودة اآلن 
لدى قيادة عمليات البصرة، غير قــادرة على 
حــفــظ األمـــن فــي الــبــصــرة، بــاعــتــبــار أن الــقــوة 

قليلة وتحتاج إلى دعم«.
وكـــشـــف مــحــافــظ الـــبـــصـــرة الـــســـابـــق، الــنــائــب 
»العربي الجديد«،  الحالي خلف عبد الصمد لـ
عن »تقديم مقترح إلى هيئة رئاسة البرملان، 
وضع  ملناقشة  خاصة  فقرة  هناك  تكون  ألن 
الـــبـــصـــرة«. وأشــــــار إلــــى أن »وضـــــع الــبــصــرة 
الوضع  وفــي  للغاية،  أمنية خطر  ناحية  مــن 
ــع  ، وفـــــــي الــــوضــ ــد تـــــــــــردٍّ ــ ــوجـ ــ ــادي يـ ــ ــــصــ ــتــ ــ االقــ
االجتماعي هــنــاك خــوف مــن وجـــود الجرائم 
الــكــثــيــرة«. وأضـــــاف أن »هـــنـــاك مــشــكــلــة على 
املــســتــوى الــســيــاســي فــي الــبــصــرة، أتــمــنــى أن 
 

ّ
لحل الــوطــنــي،  التحالف  أو  الــبــرملــان  يتدخل 

من 34 شخصا، بينهم طوني فرنجية، نجل 
فرنجية،  الراحل سليمان  الجمهورية  رئيس 
وعـــائـــلـــتـــه. نــجــا مـــن املــــجــــزرة الـــجـــد الــرئــيــس 
ســلــيــمــان فــرنــجــيــة والــحــفــيــد الــنــائــب الحالي 
ســلــيــمــان فــرنــجــيــة )الــــذي يــحــمــل اســـم جــــّده(، 
الــلــذيــن لــم يــكــونــا فــي املنطقة وقـــت الــهــجــوم. 
تعّددت الروايات حول هذا النهار لكن الثابت 
فيه أن الكتائب اللبنانية، التي انبثقت منها 
إهــدن، وأن سمير  اللبنانية، هاجمت  القوات 
جعجع، املــتــحــّدر مــن بــشــّري، كــان على رأس 
املــجــمــوعــة املــهــاجــمــة. بــالــنــســبــة لــلــمــردة فــإن 
جعجع هو قاتل آل فرنجية، أما القوات فتؤكد 
قل إلى 

ُ
صيب مع بــدء العملية ون

ُ
أن جعجع أ

مستشفى في بيروت، ولم يقتل العائلة.
ــك، فـــــإن الـــنـــائـــب فـــرنـــجـــيـــة يــقــيــم  ــ ــ عـــــدا عــــن ذلـ
قـــداســـا ســنــويــا فـــي ذكـــــرى املــــجــــزرة، تــرافــقــه 
لجعجع  مــضــادة  ومجتمعية  إعامية  حملة 
ولـــلـــقـــوات، بــمــا يــشــبــه تــحــفــيــز الــــذاكــــرة الــتــي 
الرجلني  بني  الخافات  تكّرس  أنها  ُيفترض 
وبـــني  ثــــانــــيــــا،  واملــــــــــردة  الـــــقـــــوات  ــــني  وبــ أواًل، 
)املوالية بأكثريتها للقوات(  منطقتي بشّري 
وزغرتا )املؤيدة بأكثريتها للمردة( ثالثا. هذا 
الخاف تحديدًا، يتخطى سياق مجزرة إهدن 
إلى التاريخ القديم، تاريخ زحف املوارنة من 
لبنان، وتأسيسهم  إلى شمال  شمال سورية 

ونــّوه إلى أن »هناك جماعات مسلحة أخرى 
الــجــرائــم تمثل  تــلــك  تــم تشكيلها أخــيــرًا، ألن 
حة، 

ّ
تجارة رابحة، ألن بعض الجماعات املسل

يصل مدخولها الشهري إلى مليون دوالر من 
)خــوات( وجباية بالقوة من املوانئ الخاصة 
بالتصدير أو االستيراد، أو من التجار ورجال 
األعمال وسائقي الشاحنات اآلتية من خارج 
ملليشيات  »ينتمون  أنهم  وأضــاف  البصرة«. 
العصائب وبــدر وســرايــا الــســام وحــزب الله 
والــخــراســانــي ويــعــمــلــون مــعــهــم، لــكــن قــيــادة 
تــلــك املــلــيــشــيــات يــنــفــون أنـــهـــم يــنــتــمــون لهم 
فـــي كـــل مــــرة، ويـــقـــولـــون لــلــشــرطــة اعــتــقــلــوهــم 
بــذلــك. وهــم يعلمون  لنا  اقتلوهم ال دخــل  أو 
جيدًا عدم قدرة الشرطة على فعل ذلك«. ورأى 
الصحافي مقداد الحميدان، وهو من أهالي 
أن  الجديد«،  »العربي  لـ حديٍث  في  البصرة، 
»الــقــطــاع الــشــمــالــي مــن الــبــصــرة الـــذي يضم 
مــدن الــقــرنــة والــكــرمــة والــهــارثــة واملــديــنــة، ال 

قــاســيــة مـــع آخـــريـــن لــضــمــان مــقــاعــد أخــــرى. 
ــة، كــاملــســتــقــلــني  ــيـ ــاقـ ــبـ ــراف الـ ــ ــــأطـ بــالــنــســبــة لـ
ــاعـــي  ــمـ ــتـ والــــــحــــــزب الــــــســــــوري الــــقــــومــــي االجـ
والــكــتــائــب الــلــبــنــانــيــة وتـــيـــار املــســتــقــبــل، فــإن 
في  االتــحــاد  على  بقدرتها  مــرهــون  نجاحها 
الئــحــة مــنــافــســة لــائــحــة األقــــويــــاء، وهـــو أمــر 

شبه مستحيل.
صحيح أن جعجع وفرنجية تصافحا للمرة 
األولــى في 19 إبريل/ نيسان 2011، في مقّر 
الــبــطــريــركــيــة املـــارونـــيـــة فـــي بــكــركــي )وســـط 
لبنان(، إال أن لقاءهما لم يكن ال للمصارحة 
وال لــلــحــديــث عـــن املـــاضـــي، بـــل اقــتــصــر على 
ــلـــى تــســمــيــتــه »تــــبــــريــــد الـــعـــاقـــة  ــــفــــق عـ

ُ
مــــا ات

بــني املــســيــحــيــني فــي الــشــمــال«. وذلــــك بسبب 
الــخــافــات الــفــرديــة الــتــي وقــعــت بــني أنــصــار 
املــــردة وأنــصــار الــقــوات فــي مــنــاطــق مختلفة 
من البترون والكورة بني عامي 2005 و2010، 
سقط فيها عدد من القتلى والجرحى. حينها 
تـــّم تــفــعــيــل »الــلــجــنــة األمــنــيــة« بــيــنــهــمــا، ملنع 
. في 

ً
وقـــوع املــزيــد مــن االشــتــبــاكــات مستقبا

البديلة  األمــنــيــة«،  »اللجنة  مفهوم  إن  لبنان، 
انتهاء  الشرعية، خير دليل على عدم  للقوى 
الحرب  انتهت   

ْ
وإن اللبنانية،  الحرب  ذهنية 

بحّد ذاتها.
فــي حال  االنــتــخــابــي،  التحالف  فــإن  بالتالي 
تــّم نهائيا، فــإن مــن شأنه جعل الــقــوات أكثر 
قــبــواًل لــدى أطـــراف كــانــت تعاديها. فجعجع 
ــيــه تــرشــيــح عــــون لــرئــاســة 

ّ
نــجــح لــحــظــة تــبــن

الــجــمــهــوريــة فـــي 18 يــنــايــر/ كـــانـــون الــثــانــي 
2016، في كسب وّد قواعد »عدوه« األساسي 
على الزعامة املسيحية في لبنان. وفي حال 
نــجــح فـــي الــتــحــالــف مـــع املــــــردة، فـــإنـــه يــكــون 
قــد فــرض نفسه العــبــا أســاســيــا فــي الشمال، 
ومرسخا نفسه ناخبا أواًل في أي استحقاق 
سياسي. أما املردة، فإن تحالفهم مع القوات 
ــهـــم  ــراكـ ســـــيـــــؤدي إلـــــــى تــــوســــيــــع مـــــروحـــــة حـ
الــســيــاســي شــمــااًل، مــن دون إزعــــاج مــتــبــادل. 
كما يفسح املجال لفرنجية في الحفاظ على 
الكبيرة،  املسيحية  القواعد  مع  طيبة  عاقة 
مستبداًل خسارته تحالفه مع التيار الوطني 
الـــحـــّر بــتــحــالــف مـــع الــــقــــوات، لــتــأمــني عملية 
»الـــخـــروج الــســيــاســي املــنــاطــقــي« مــن منطقة 
ــا ونــــحــــو جـــبـــل لـــبـــنـــان.  ــ ــوارهـ ــ زغــــرتــــا إلـــــى جـ
والـــافـــت أن الـــحـــراك الــتــحــالــفــي قــد يــبــدأ في 
القوات في 22 يوليو/ تموز  مها 

ّ
سهرة تنظ

الحالي في أحد مطاعم إهدن، في مكان ليس 
ببعيد عن موقع مجزرة 13 يونيو 1978.

هـــذا اإلشـــكـــال. فــالــوضــع بــصــورة عــامــة ينذر 
بخطر قد ال تحمد عقباه«.

وأكــــد عــقــيــد بــقــيــادة شــرطــة الــبــصــرة الــقــاطــع 
»العربي الجديد«، عدم »قدرة الشرطة  الغربي لـ
على ضبط األوضاع والبصرة في حاجة إلى 
»هناك  وتابع  الثقيلة«.  أسلحته  مع  الجيش 
جـــرائـــم قــتــل وخــطــف وســـرقـــة وســطــو مسلح 
تقع يوميا، كما أن هناك جماعات مسلحة ال 
نعرف إلى أي جهة تنتمي، وتفرض سطوتها 
عــلــى مــنــاطــق وتــفــرض بعضها )الـــخـــوات(«. 

مجتمعا قائما على ثاثية الكنيسة أصحاب 
األراضي الزراعية الفاحني. 

ــقـــوات  ــرة الـــتـــحـــالـــف بــــني الـ ــكـ ــإن فـ ــ مــــع ذلــــــك، فـ
ــــي طـــّيـــاتـــهـــا الـــكـــثـــيـــر مــن  واملــــــــــــردة، تـــحـــمـــل فـ
االعـــتـــبـــارات والــتــنــاقــضــات. فـــي الــســيــاســة ال 
املــردة  الــســوري:  امللف  يتفقان، خصوصا في 
املعارضة. في  والــقــوات تناصر  النظام  يؤيد 
ــردة حــلــيــف أســـاســـي لـــحـــزب الــلــه،  ــ لـــبـــنـــان، املــ
والــــقــــوات تــرفــض ســــاح حــــزب الـــلـــه. ال يــهــّم، 
املقاعد الـ10 هي األهم. ففي لغة األرقام تبدو 
الــدائــرة  الــقــوات األقـــوى حزبيا على مستوى 
الثالثة، فهي األكثر قدرة على رفع  الشمالية 
يبدو  فيما  تنظيما،  ــدر  واألقــ االقــتــراع  نسب 
فقط على  الحّر منصبا  الوطني  التيار  جهد 
باسيل،  جــبــران  لرئيسه  نيابي  مقعد  تــأمــني 
أن سليمان فرنجية وحده  املــردة فيدرك  أمــا 
انتخابية  مــعــارك  سيخوض  فيما  سينجو، 

يفرق عن املدن املنكوبة. ولو أرادت الحكومة 
تسليط الــضــوء عــلــى الــبــصــرة، لــتــأكــدت من 
ذلك«. وتابع »هناك عمليات يومية إجرامية 
تــقــع فــي املــحــافــظــة، واالنـــفـــات األمــنــي كبير 
لــلــغــايــة، والـــجـــرائـــم الـــتـــي تــحــصــل كــجــرائــم 
الــقــتــل لــيــســت كــلــهــا طــائــفــيــة، فــهــنــاك دوافـــع 
الجريمة  قتل عشائرية وثــأر وأخــرى بدافع 
املنظمة«. ولفت إلى أنه »خال أسبوع واحد 
ــم قــتــل فـــي الـــزبـــيـــر وأبـــو  ــرائـ وقـــعـــت ثــــاث جـ
الخصيب لشبان من دون أن تنجح الشرطة 
فـــي الــقــبــض عــلــى الــعــصــابــات املــتــورطــة في 
الــحــوادث«. وطــالــب عضو غرفة تجارة  تلك 
الحكومة  مــن  الــهــادي،  عبد  الجنوب حسني 
»إيــجــاد طــريــقــة لــطــرد الــعــصــابــات املنتشرة 
فـــي مـــوانـــئ الــبــصــرة ومــنــافــذهــا الــبــحــريــة«. 
ــبـــدأ مــســلــســل فــــرض )الــــخــــوات(  ــاف »يـ ــ وأضــ
البصرة  إلــى  الــدخــول  لحظة  مــن  والترهيب 

بالنسبة للتجار وسائقي الشاحنات«.

جهود لخارطة طريق

فــي الــدوحــة، الــتــي غــادرهــا بعد الظهر إلى 
واشنطن، من دون ظهور أي ترتيبات لعودة 
قريبة للمسؤول األميركي إلى املنطقة، على 
الكويتيني عمل  املــســؤولــني  ــام  أمـ أن  قــاعــدة 
طـــويـــل يــقــومــون بـــه قــبــل أن تـــطـــرأ الــحــاجــة 
لــعــودة أمــيــركــيــة قــويــة إلـــى املــلــف. وبحسب 
»الوساطة  فــإن  الــجــديــد«،  »العربي  مــصــادر 
مستمرة، ويوجد تقدم طفيف في بند واحد 
وهو بدء البحث في خارطة طريق للخروج 

من األزمة«.
وكـــان وزيـــر الــخــارجــيــة األمــيــركــي قــد وصــل 
إلى  الكويت، وانتقل منها  إلــى  االثنني  يــوم 
لــيــزور جــدة السعودية  قطر، ثــم عــاد إليها، 
يـــوم الــثــاثــاء، فيبيت مــجــددًا فــي الــكــويــت، 
ويــســافــر إلــى الــدوحــة أمـــس. وســجــل رئيس 
عددًا  جولته  خال  األميركية  الدبلوماسية 
أمير  املعلنة، مع كل من  اللقاءات  كبيرًا من 
الــكــويــت صــبــاح األحــمــد الــصــبــاح )أكــثــر من 
اثــنــني مع  يــن  ولــقــاء مـــرة( ووزراء كويتيني، 
ــر الـــخـــارجـــيـــة،  ــ ــيـــر قـــطـــر، وكــــذلــــك مــــع وزيــ أمـ
ولقاءات مع كل من امللك سلمان وولي العهد 
محمد بن سلمان، ووزراء ممثلني عن دول 
الحصار، السعودية ومصر واإلمارات )التي 
مثلها وزير الدولة للشؤون الخارجية، أنور 
قرقاش، وليس وزير الخارجية عبد الله بن 

زايد(، والبحرين.
حتى وكالة »أسوشييتد برس« اعتبرت في 
تغطيتها، أمس الخميس، أن هناك »عامات 
طفيفة للتقدم« كحصيلة لزيارة تيلرسون، 
مــــع أنـــهـــا نــقــلــت عــــن مـــســـؤولـــني أمــيــركــيــني 
وانطلقت  األزمــة شهورًا.  أن تطول  توقعهم 
الوكالة في تقديرها من املذكرة املوقعة بني 
فــي لقاءات  واشنطن والــدوحــة. وكــان الفتا 
تيلرسون خال اليومني األخيرين لزيارته، 

الدوحة ـ العربي الجديد

بــانــتــهــاء الــجــولــة الــدبــلــومــاســيــة 
ــة لــــوزيــــر الـــخـــارجـــيـــة  ــيــ ــونــ ــاراثــ املــ
ــكــــس تـــيـــلـــرســـون،  ــــي، ريــ ــركـ ــ ــيـ ــ األمـ
زيــارات   5 الخليج، حيث سّجل  إلــى منطقة 
بــني ثــاث دول فــي ثــاثــة أيـــام، بــني الكويت 
افتتحت  قد  تكون  ربما  وقطر،  والسعودية 
مرحلة جديدة وطويلة من مفاوضات غير 
للتمهيد  الكويتي،  الوسيط  عبر  مــبــاشــرة، 
لــخــارطــة طــريــق لــلــتــوصــل إلـــى تــســويــة بني 
الدول التي تحاصر قطر من جهة، والدوحة 
من ناحية ثانية. وفي حني يتوقع أن تطول 
التمهيد لخارطة طريق، من  مدة محادثات 
قبل الكويت، بدعم أميركي، تستمر املنطقة 
الساعني  األجــانــب،  املسؤولني  استقبال  في 
إلــــى تــجــمــيــد حــمــلــة الــســعــوديــة واإلمــــــارات 
ــل، طــاملــا أن هـــذا املعسكر  ــ ومــصــر عــلــى األقـ
يـــبـــدو مــتــعــنــتــا ومـــمـــانـــعـــا، حـــتـــى اآلن، فــي 
تحت شعار  الدولية  املساعي  مع  التجاوب 
أن »ال تنازل عن البنود الـــ13«، أو اإلماءات 
ورفضتها  الحصار،  دول  بها  تقدمت  التي 
ــذا الــســيــاق،  ــي هــ ــل. وفــ ــامـ الــــدوحــــة بــشــكــل كـ
يصل، غدًا السبت، وزير الخارجية الفرنسي 
جــان إيــف لــودريــان، الــذي يقضي 48 ساعة 
ــة  بـــني الــســعــوديــة وقـــطـــر واإلمـــــــــارات، ودولــ

الوساطة، الكويت. 
وعـــلـــمـــت »الــــعــــربــــي الــــجــــديــــد« أن الـــكـــويـــت، 
التحضير  ســتــتــابــع  أمــيــركــيــة،  »بــمــســانــدة 
لــخــارطــة طــريــق« تــم االتــفــاق عــلــى إعــدادهــا 
التي  خــال جــوالت تيلرسون واجتماعاته، 
ثــاٍن مع  فــي لقاء  أمــس الخميس،  اختتمها، 
أمــيــر قــطــر، تــمــيــم بـــن حــمــد آل ثـــانـــي، كــذلــك 
مع نظيره محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، 

أي في جدة وفي الزيارة الثانية إلى الدوحة، 
تفضيله عدم إجراء مؤتمرات صحافية وال 
تصريحات علنية، ليكون املؤتمر الصحافي 
الذي عقده في الدوحة يوم الثاثاء، يتيما، 
حــني أعــلــن، مــع نظيره الــقــطــري، عــن توقيع 
الدوحة وواشنطن املذكرة التنفيذية ملكافحة 
تمويل اإلرهاب، والتي اعتبر تيلرسون أنها 
تعكس تجاوبا قطريا في هذا املجال. وعقد 
لــقــاء على مــأدبــة غـــداء مــع أمــيــر قــطــر، أمس 
الخميس، بحضور الوسيط الكويتي، وزير 

الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير اإلعام 
بالوكالة محمد العبد الله املبارك الصباح،  
ــال الــشــيــخ  ــ قــبــل تــوجــهــه إلــــى واشـــنـــطـــن. وقـ
أمير قطر،  ثاني، شقيق  آل  محمد بن حمد 
لــدى وداع تيلرسون في مطار الــدوحــة، إنه 
يأمل في رؤيته مرة أخرى في ظروف أفضل. 
وترجمت املواقف التي عبر عنها تيلرسون 
ــا مــــن الـــدعـــم  ــة، الــــثــــاثــــاء، نــــوعــ ــ ــــدوحــ فــــي الــ
الــدبــلــومــاســي األمــيــركــي لــقــطــر، وفـــق وكــالــة 
»أسوشييتد برس«. كما أن وزير الخارجية 

الـــبـــريـــطـــانـــي بــــوريــــس جـــونـــســـون ونــظــيــره 
األملاني زيغمار غابرييل اللذين زارا املنطقة 
في األيام املاضية، أعلنا معارضة بريطانيا 

وأملانيا للحصار املفروض على قطر. 
ــارة لـــودريـــان، الــتــي تبدأ  أمــا بخصوص زيـ
غدًا السبت، فقالت مصادر دبلوماسية في 
بــاريــس لوكالة »فــرانــس بـــرس«، إن الوزير 
الثقة  بــنــاء  إعـــادة  على  »سيعمل  الفرنسي 
وإيــــجــــاد مـــصـــالـــح مــشــتــركــة تـــدفـــع جــمــيــع 
األطــراف إلى منع تدهور األزمــة«، مضيفة: 

«. وكان بن عبد الرحمن 
ً
»علينا أن نجد حا

آل ثاني، قد أجرى اتصااًل هاتفيا مع نظيره 
األملـــانـــي زيــغــمــار غــابــريــيــل. وقـــالـــت وكــالــة 
األنـــبـــاء الــقــطــريــة إنـــه جـــرى خـــال االتــصــال 
»بــحــث الــعــاقــات الــثــنــائــيــة وســبــل دعمها 
الخليجية  األزمـــة  ومستجدات  وتطويرها 
وعدد من القضايا ذات االهتمام املشترك«، 
وذلــك بعد نحو أسبوع من جولة خليجية 
قـــام بــهــا الـــوزيـــر األملـــانـــي فـــي الــفــتــرة مـــن 3 
إلــى 5 يوليو/ تموز الــجــاري، وزار خالها 

الــســعــوديــة، ثــم اإلمــــارات، وقــطــر، والكويت، 
ضمن مساعي أملانيا لحل األزمة الخليجية. 
وفي أعقاب الجولة، كشف وزير الخارجية 
األملاني أن قطر وافقت على فتح كل ملفاتها 
على  »ستجيب  وأنها  بــاده،  الستخبارات 
أي سؤال لدينا عن جهات أو أشخاص«، في 
إشارة على ما يبدو إلى جهات وأشخاص 
ــع الـــتـــي تــقــاطــع قطر  ــ ــــدول األربــ تــتــهــمــهــم الــ
بدعم اإلرهاب. وفيما بدا أنه رسالة موجهة 
للدول األربع التي تتهمها الدوحة بتوجيه 

وسيادتها  استقالها  تنتهك  لها  مطالب 
ــة، قـــال الــوزيــر األملــانــي إنـــه »ال  إلنــهــاء األزمــ
داعــــــي ملـــطـــالـــب تـــمـــس بـــســـامـــة دولــــــة قــطــر 

واستقالها«.
الخارجية  وزيـــر  قـــال  ــر،  اآلخــ املعسكر  وفـــي 
اإلماراتي عبد الله بن زايد، أمس الخميس، 
إن قــطــر »أمـــــام خــيــاريــن فــقــط لــلــخــروج من 
األزمـــــة«. واعــتــبــر، فــي مــؤتــمــر صــحــافــي مع 
ــيـــروســـاف  وزيـــــــر خــــارجــــيــــة ســـلـــوفـــاكـــيـــا مـ
اليـــتـــشـــاك، أن »قـــطـــر وقـــعـــت اتــفــاقــيــتــني مع 

أنــهــا  الــخــلــيــجــي إال  الـــتـــعـــاون  دول مــجــلــس 
لــم تلتزم بهما«. وقــال الــوزيــر اإلمــاراتــي إن 
تقرر  وعــنــدمــا  يكفي  بــمــا  عــانــت  »منطقتنا 
الــســعــوديــة ومــصــر فنحن  ذلـــك دول بحجم 
عضوًا  تكون  أن  تريد  قطر  وإذا  متفائلون، 
، أما إذا قطر 

ً
 وسها

ً
في هذا التحالف، أها

تريد أن تكون في الجانب اآلخر فكما نقول 
بالعربية - مع السامة«.

آخــــر، طــالــبــت منظمة هيومن  عــلــى صــعــيــد 
رايـــتـــس ووتــــش الــحــقــوقــيــة، دول الــحــصــار 
اتـــهـــا ضـــد قـــطـــر، وأن  بــالــتــراجــع عـــن إجـــراء
»تــــــدرك مـــا تــســبــبــه مـــن أضــــــرار ملــواطــنــيــهــا 
وانتهاكات خطيرة لحقوق اإلنسان«. ونقل 
تــقــريــر للمنظمة، أمـــس، عــن مــديــرة الــشــرق 
األوســــط بــاملــنــظــمــة ســــارة لــي ويــتــســون، أن 
مئات الخليجيني وجدوا أنفسهم مضطرين 
أو  أوامــر حكوماتهم  تجاهل  بني  لاختيار 
على  أن  عائاتهم ووظائفهم، مضيفة  تــرك 
مواطنيها  مصالح  تــقــدم  أن  الــحــصــار  دول 
ورفــاهــيــتــهــم عــلــى مــا وصــفــتــه باستعراض 

القوة الضار. 
وأشارت املنظمة الدولية في تقريرها إلى أن 
املادة 26 من امليثاق العربي لحقوق اإلنسان 
- التي صدقت عليها دول الحصار - تحظر 
الطرد التعسفي لأجانب وأي عمليات طرد 

جماعي.
ــد دانــــــــت، أمـــــس أيـــضـــا،  ــت املـــنـــظـــمـــة قــ ــانــ وكــ
ــدول الــثــاث  ــ اإلجــــــــراءات الـــتـــي اتــخــذتــهــا الــ
بحجب وسائل إعام لها صات بدولة قطر 
أو تعتبر متعاطفة معها، ووصفتها بأنها 
وقالت  التعبير«.  لحرية  وصفعة  »انتهاك 
في تقرير نشرته على موقعها اإللكتروني، 
 من السعودية واإلمـــارات والبحرين 

ً
إن كا

فــرضــت عــقــوبــات جنائية بــمــوجــب قــوانــني 
قائمة ضد من ينتقدون إجــراءات تتخذها 
أو مواطنيها وضــد مــن يعبرون  ضــد قطر 

عن التعاطف معها.

»الحشد الشعبي« يدير البصرة فعليًّا )حيدر محمد علي/فرانس برس(

جعجع )يمين( وفرنجية  خالل لقاء ببعبدا )داالتي ونهرا(

ال ترتيبات لزيارة جديدة لتيلرسون إلى المنطقة )بول ريتشاردز/فرانس برس(

من  الخميس،  أمس  تيلرسون،  ريكس  األميركي،  الخارجية  لوزير  الماراثونية  الجولة  انتهت 
الدوحة، بصمت، من دون تصريحات، لكن بمالمح »تقدم طفيف« ترجم باتفاق على محاولة 
الناتجة  إعداد خارطة طريق، بإشرف الوسيط الكويتي، وبإسناد أميركي، للخروج من األزمة 

عن حملة دول الحصار، المستمرة منذ الخامس من يونيو/ حزيران الماضي. وفي حين تصّر 
باريس  الدوحة، حّددت  المرفوضة من  الـ13  بإمالءاتها  إعالميًا، على تمسكها  الحصار،  دول 

هدف جولة وزير خارجيتها، جان إيف لودريان، بمحاولة »منع المزيد من التدهور«
الحدث

الوساطة الكويتية 
مستمرة بإسناد أميركي

وزير الخارجية 
الفرنسي سيعمل على 

منع تدهور األزمة

»أسوشييتد برس« 
تتحدث عن »عالمات 

طفيفة للتقدم«

النزاعات العشائرية 
حاالت تحدث منذ زمن 

قديم بالبصرة

المردة يؤيد النظام 
السوري والقوات ضد 

األسد

بات االنفالت األمني في 
البصرة مرادفًا للقتل على 

الهوية وللسطو على 
الموانئ، وذلك في غياب 

أي دور للقوى األمنية 
في حماية المدينة من 

التطورات السلبية

ال تحالف سياسيًا ثابتًا 
في لبنان. هذا ما تثبته 

األيام األخيرة، في تحالف 
مرتقب بين خصمين 

أساسيين: القوات اللبنانية 
وتيار المردة

واإلمارات،  الكويت  زيارة  )الصورة(،  البشير  عمر  السوداني،  الرئيس  يعتزم 
الجابر  األحمد  صباح  الشيخ  الكويت،  أمير  مبادرة  لدعم  المقبل،  األحد 
الخليجية.  األزمـــة  لحل  الصباح، 
إبراهيم  الــخــارجــيــة،  ــر  وزيـ ــال  وقـ
»البشير  إن  الخميس،  أمس  غندور، 
األحد  ــارات،  واإلمـ الكويت  سيزور 
أمير  ــبـــادرة  مـ ــم  ــدع ل الــمــقــبــل، 
األحمد  صــبــاح  الشيخ  الــكــويــت، 
منطقة  أزمة  لحل  الصباح،  الجابر 
الخليج«. وأضاف، أن »الزيارة تؤكد 
لمبادرة  الداعم  السودان  موقف 

الكويت لحل األزمة«.

البشير إلى الكويت واإلمارات األحد

لبنان العراق
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وائل قنديل

أسراب من الجراد اإللكتروني، تسرح 
على شبكات التواصل االجتماعي، 

وقطعان من األصوات تمرح في 
الفضاء التلفزيوني، وكثير من 
»املكرم محمد أحمد« وأكثر من 

ذلك من »الشعبان عبد الرحيم«، في 
ترسانة مصر السيسية في الحرب 
املجنونة على قطر. ما نتحدث عنه 

 
ً
ونرصده ونشير إليه ونتخفى خجال

منه ليس هو مصر الحقيقية، التي 
يعرفها كل مدرٍك في العالم، بل هو 
طور منعدم القيمة، منخفض القدر، 

حد الوضاعة، منها، وهو طور ال 
عالقة له من بعيد أو قريب بما يعرفه 

العارفون عنها، ويحفظونه له.
من املهم، وقد هدأ الغبار، أن نبحث 

عن وجه مصر في هذه املعركة 
املسعورة، أو باألحرى الوجه الذي 
ظهرت به مصر الرسمية خاللها، 

ونحاول املقارنة بينه وبني وجه 
مصر، كما هو في الحقيقة، أو كما 

ينبغي أن يكون. لن نقارن بني ما هو 
كائن، اآلن، وبني ما كان في أزمنة 

أخرى، عرف العالم فيها مصرًا كبيرة 
ورائدة، وعنوانًا ال يخطئه أي باحث 
عن مفاتيح تخص استقرار املنطقة، 
أو حتى فوضاها. لن نقارن بما كان 
قبل يوليو/ تموز 1952 أو ما بعده. 
سنقارن بني كنزين استراتيجيني، 

بامليزان اإلسرائيلي، بني قاهرة عبد 
الفتاح السيسي، وقاهرة حسني 

مبارك. على مستوى النظامني، 
ال توجد اختالفات جوهرية في 

املضمون، إذ يعتمد كالهما أسلوب 
املبلغ قبل املبدأ، واملكسب قبل القيمة، 

وقد كان ذلك األساس السياسي 
واالستثماري الذي انطلق منه حسني 

مبارك لصياغة مواقفه مما يجري 
على الساحة العربية، وعلى سبيل 
 
ً
املثال أزمة العراق، غزوًا ثم احتالال
وتدميرًا، واملوضوع الفلسطيني، 
الذي تحّول عند النظام املصري 

إلى وسيلة سياسية لجني أرباح 
اقتصادية، فكان أن تحولت مصر 

من العب رئيسي ومقر طبيعي 
الحتضان القضايا العربية، إلى 

فندق يستضيف الالعبني الجديد، 
ويوفر لهم اإلقامة الفاخرة، ثم يكتفي 

بتحصيل الفواتير. 
مع عبد الفتاح السيسي، لم يتغير، 
كثيرًا، جوهر املوضوع إذ يبدو أنه 
قرر أن يواصل اللعب باملضمون، 

وفي املضمون، لكنه على مستوى 
الشكل انتقل إلى وضعية أكثر بؤسًا 
من وضعية املضيف املتربح، وانتقل 
إلى حالة املشجع الهاتف، بأجر، في 

املالعب الخارجية.
من يمر سريعًا على منصات 

السيسي اإلعالمية في الساعات 
األخيرة سيجد ذلك الهلع من 

احتماالت الوصول إلى تهدئة في 
أزمة الحصار الجائر على قطر، 
فترى أصواتًا مرتعشة، تنادي 

على السعودية واإلمارات، وحتى 
إسرائيل، أن تواصل الحرب على 

قطر، وحصارها حتى يختتق آخر 
مولود قطري، وترى استدعاء ملطرب 

القبح في األيام األقبح، شعبان عبد 
الرحيم، ينعق بغناء يدفعك للبكاء 
على مصر الحقيقية،  كما عرفها 

العالم وكما ينبغي لها أن تكون. 
وتجد مكرم محمد أحمد، وقد 

اشتعل القلم إسفافًا وبلغ التدني في 
اللفظ وفي الفكر منه مبلغًا. وترى 

ناصريني يغطون وجوههم ويضعون 
أصابعهم في آذانهم، وهم يطالعون 

اإلهانات البذيئة من الصحافة 
السعودية لزعيمهم التاريخي. وال 

تعدم قوميني عرب يرددون عبارات 
الليكود الصهيوني، ويصطفون معه 
في املواقف من املقاومة الفلسطينية.

 داخل 
ٌ
كأن مصر كلها محبوسة

كهف أفالطون، ظهرها للنور 
ووجهها للظالم، ومن الخلف يتالعب 
السجان باألشكال والظالل، فيصير 

ما يراه الناس، املكبلون بالقيود، 
منعكسًا على الحائط الوحيد 

أمامهم، من ظالل باهتة لألشياء، 
هو الحقائق، بالنسبة لهم، وهم على 

هذه الوضعية الفقيرة من اإلدراك. 
حتى إذا أخرجوا من ظالم الكهف 

إلى نور الواقع، رفضوا أن يصّدقوا أن 
ما وقعت عليه أعينهم هو الحقيقة. 
والوضع كذلك، فإن االعتذار واجب 

إلى مصر الحقيقية... كما أن االعتذار 
أكثر وجوبًا عن بذاءات »مصر 

املزيفة«.

اعتذار إلى مصر... 
وعنها

مرور 
الكرام



الحسم العسكري المستحيل
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يحدث اآلن
تبدو التطورات على الساحة الليبية ملتبسة وغامضة وبعيدة عن أي حسم سياسي أو عسكري، في ظل تضارب 
األنباء حول مدى النجاحات العسكرية لقوات خليفة حفتر، وحديث عن االختالف بينه وبين رئيس برلمان طبرق، 

عقيلة صالح

45
سياسة

ناصر السهلي

أكثر ما يلفت االنتباه في تدفق بعض 
التصريحات العربية حول فلسطني، 

وخصوصًا بعيد قمة الرياض، 
هو التصنيف الصريح للحركات 

الفلسطينية بمسميات لم تكن بهذه 
العلنية في السابق. ما يبدو في 

سيل التعبير عن املواقف، تارة من 
موسكو وواشنطن، وآخرها، وربما 
ليس نهاية هذا املوسم، من عاصمة 

املليون ونصف املليون شهيد من 
الجزائر، أنها تكاد تتحول إلى ثقافة 
سياسية تقرأ من قاموس سياسي 
واحد. سفير السعودية يخبرنا عبر 
تلفزيون جزائري أن حركة حماس 
»مصنفة إرهابية«، وللشرح نأخذ 

»سعادته« عن  علمًا بالدرس الثوري لـ
»فنادق خمس نجوم« وعن مقاومة 

منظمة التحرير الفلسطينية. 
ويبدو أن املستمع، من دون أن يدقق 
باملتحدث، سيظن أنه أمام شخص 

خارج للتو من خندق معركة ينفض 
عن جسده غبارها. وعن املقاومة 

التي يقصدها، يبدو أنها من النوع 
الذي ال يقبل به حتى االحتالل في 

تصنيف محمود عباس نفسه، 
رغم كل التنسيق األمني واإلدمان 
التفاوضي، سرًا وعالنية. فبعض 
العرب، وقد بات إدمان استرضاء 
بوصلة تل أبيب وواشنطن مهنة 
الدبلوماسية والسياسة واإلعالم، 

يجدون متعة في زمننا الحالي، زمن 
التمزق واالنحدار في قيمة ووزن 

العرب، بتبني تصنيفات وخطابات 
تتجاوز هذا الزمن إلى الزمن 

الذي يخططون له. وبالرغم من أن 
الجزائريني، )شعبًا حرًا، وقوى حية(، 

قالوا ما يجب أن يقال عن فلسطني 
وحركة تخص شعبها، سواء كانت 
مقاومة أو غير ذلك، فإن ما ينقص 
املشهد املأساوي هو غياب حقيقي 
لحركة التحرر الوطني الفلسطيني 

لتقول كلمة واحدة على األقل في 
جانبي االستخفاف تارة واملتاجرة 

في أخرى باسم فلسطني. ذلك الغياب، 
وهو ليس جديدًا، مستمر منذ اندالع 
الربيع العربي على األقل في تجاذب 
صادم عن فلسطني وركوب ظهرها، 

أمر ال يقل خطورة في مناكفة رام 
الله وغزة وعقلية رجل األمن الذي 

يفرك يديه فرحًا في درس االنتهازية 
املتأصل ليعيد تسويق نفسه كما 
تشتهي سفن تل أبيب وعواصم 
»املمانعة الجديدة« التي رأت في 

الدوحة »حليفًا إلسرائيل« من جهة، 
في البيان املنتحل فجر 24 مايو/أيار، 

وداعمة »لإلرهاب الحمساوي« على 
الجهة األخرى. تسويق ُيصمت عليه، 
ولألسف أن سفراء باتوا مرجعية في 

إفهام الشعب الفلسطيني »كيف تكون 
املقاومة«، بينما ذات منظمة التحرير 
الفلسطينية، كممثل شرعي ووحيد 
للشعب الفلسطيني، وجدت نفسها 
وقد استقالت عن مهمتها لألسف 

منذ أن صارت أوسلو البقرة املقدسة 
في التاريخ الفلسطيني الحديث.

من الجزائريين 
فيتو أميركي يوقف خطة حفتر القتحـام طرابلسإلى سعادة السفير

القاهرة ـ العربي الجديد

شــهــد املــلــف الــلــيــبــي، عــلــى مــــدار األيــــام الــثــاثــة املــاضــيــة، 
صدور قرار أميركي حاسم، علمت »العربي الجديد« أنه 
حفتر،  خليفة  املــتــقــاعــد،  الليبي  الــلــواء  تنفيذ  دون  حــال 
عملية عسكرية باتجاه العاصمة الليبية طرابلس، وهو 
مــا جـــاءت املــواقــف والــتــحــركــات األمــيــركــيــة فــي الساعات 
أن الحل في ليبيا  بــه، على قاعدة  الـــ48 املاضية لتوحي 

سياسي وليس عسكريا.
املتحدة  لــلــواليــات  استخباراتية  معلومات  وصلت  وقــد 
بشأن تحركات من جانب قوات حفتر، القتحام طرابلس 
عــســكــريــا، عــقــب إعــانــه الــســيــطــرة عــلــى مــديــنــة بــنــغــازي، 
في  أميركي  إمــاراتــيــة. وكشف مصدر  بمساعدة مصرية 
قبولها  عــدم  أبلغت مصر  املتحدة  الــواليــات  أن  الــقــاهــرة 
بأي خطوة من شأنها زعزعة األوضاع األمنية في ليبيا 
بــشــكــل أكــبــر مــن الـــصـــورة الــحــالــيــة. وأكــــد املـــصـــدر، الــذي 
األميركية  الــقــيــادة  »قــائــد  أن  الــجــديــد«،  »الــعــربــي  التقته 
فــي أفريقيا )الــجــنــرال تــومــاس والـــدهـــاورز(، أكــد لرئيس 
األركــان املصري، ورئيس اللجنة املعنية بمتابعة الشأن 

الليبي، الفريق محمود حجازي، الذي التقاه منذ يومني، 
أن الــواليــات املــتــحــدة لــن تقبل فــي ليبيا بــأي حــل خــارج 
إطــــار الـــتـــوافـــق األمـــمـــي بــشــأن حــكــومــة الــــوفــــاق، واتــفــاق 

الصخيرات«.
وأضـــــاف املـــصـــدر أن »الــــواليــــات املــتــحــدة أكــــدت لــكــل من 
تحركات  أي  أن  لحفتر،  الداعمني  أكبر  ــارات،  واإلمــ مصر 
عسكرية نحو العاصمة طرابلس، أو القيام بأي تصرفات 
من شأنها إثــارة الفوضى، مرفوضة أميركيا«. وتابع أن 
»الواليات املتحدة متمسكة بالخيار األممي، وترى أن أي 
حل ال بد أن يكون داخــل هذا اإلطــار، وبمشاركة حفتر«، 

الفــتــا، فــي الــوقــت ذاتـــه، إلــى أن »أمــيــركــا ال يمكن أن تقبل 
مشددا  الليبية«،  للدولة  حصري  كممثل  وقواته  بحفتر 
على أن باده »ترى أن حفتر بمفرده ال يختلف كثيرًا عن 
معنى  »لــيــس  موضحا  ليبيا«،  فــي  املنتشرة  املليشيات 
الجيش   هذا هو 

ّ
أن القذافي  أن تضم قواته بقايا كتائب 

كان  التي  الخطوة  أن  املصدر  وأوضــح  الليبي«.  الوطني 
يعتزم حفتر تنفيذها تم التخطيط لها بمباركة مصرية، 
اتفاقات  بتمويل  أبوظبي  ستقوم  إذ  إمــاراتــي،  وتمويل 
حفتر مع بعض املليشيات القبلية ملساعدته في اقتحام 
طرابلس، الفتة إلى أن زيارة حفتر ألبوظبي، التي التقى 
الهدف.  لهذا  كانت  زايـــد،  بــن  العهد، محمد  ولــي  خالها 
وأشــــــارت إلــــى أن خــطــة حــفــتــر كـــانـــت تــســعــى إلــــى فــرض 
واقع جديد على األرض بشكل سريع، بحيث يتم إجبار 
املجتمع الدولي بعدها على القبول بهذا الوضع الجديد.
في السياق ذاته، نقلت وسائل إعام ليبية، أمس الخميس، 
عن مسؤولني في السفارة األميركية لدى ليبيا تصريحات 
بــإشــراك مجموعة واسعة من  »تقوم  أميركا  بــأن  مفادها 
محاولة  فــي  الليبية،  واألمــنــيــة  السياسية  الشخصيات 
للنهوض بالعملية السياسية واستعادة االستقرار، وهذا 

يــشــمــل خليفة حــفــتــر«. وأضـــافـــت مــصــادر الــســفــارة إنها 
التوتر،  لتخفيف  ليبيا  في  األطـــراف  على جميع  تضغط 
والتحرك نحو حل توافقي على أساس االتفاق السياسي 
وانتخابات  انتقالية  لحكومة  طريق  خــارطــة  يوفر  الــذي 
ما  املتحدة  الــواليــات  أن  فــي تصريحها،  وأكـــدت،  وطنية. 
الرئاسي،  تــزال ملتزمة تماما بالعمل مع رئيس املجلس 
الخاص  واملمثل  الوطني،  الوفاق  وحكومة  السراج،  فائز 

لأمني العام لأمم املتحدة، غسان سامة. 
ومن غير املعروف ما إذا كان لقاء حفتر مع قائد القوات 
ــكــــوم(، الـــجـــنـــرال تــومــاس  ــريــ األمـــيـــركـــيـــة فـــي أفــريــقــيــا )أفــ
ــاورز والــســفــيــر األمــيــركــي فــي ليبيا، بيتر بـــودي،  والـــدهـ
ــا أوردتــــــــه شــبــكــة »ســـــي إن إن«  ــنــــاول مــ ــد تــ األربـــــعـــــاء، قــ
دونــالــد  األمــيــركــي،  الرئيس  إدارة  حــول سعي  األميركية 
جديدة  وعسكرية  دبلوماسية  سياسة  لــدراســة  تــرامــب، 
في ليبيا، قد ترى النور خال األسبوعني املقبلني، تهدف 
الجماعات  االستخباراتية ملاحقة  املعلومات  تبادل  إلى 
أن هذه  إلى  الشبكة  اإلرهابية والقضاء عليها. وأشــارت 
السياسة، إن تمت املصادقة عليها، ستوسع بشكل مهم 

انخراط واشنطن في امللف الليبي.

طرابلس ـ عبد اهلل الشريف

الــفــتــرة  الليبية فــي  الــســاحــة  تــشــهــد 
ــيــــة -  ــيــــاســ األخــــــــيــــــــرة، تـــــــطـــــــورات ســ
املستمر  التخبط  عنوانها  عسكرية 
منذ بدء اللواء املتقاعد خليفة حفتر عملياته 
العسكرية باسم »عملية الكرامة« من بنغازي 
انـــقـــابـــه  تـــحـــقـــيـــق  ــــي  فـ وفـــشـــلـــه   ،2014 عــــــام 
العسكري في العام ذاته من داخل طرابلس. 
العسكري  بــالــحــســم  الــتــطــورات  هـــذه  تتمثل 
فـــي بــنــغــازي ملــصــلــحــة حــفــتــر، مــقــابــل فشله 
ــة، وبــتــعــيــني الــســيــاســي واألكــاديــمــي  فــي درنــ
للدبلوماسي  خلفا  اللبناني، غسان سامة، 
فــي منصب مبعوث  مــارتــن كوبلر،  األملــانــي، 
األمني العام لأمم املتحدة إلى ليبيا، مرورًا 
بمحاولة توسع قــوات الشرق إلــى ســرت با 
نتيجة حــتــى اآلن، وصــــواًل إلـــى حــســم قــوات 
»املــجــلــس الــرئــاســي« الــوضــع فــي العاصمة 
طــرابــلــس، وظــهــور مــامــح خـــاف بــني حفتر 
ــبـــرملـــان املــنــعــقــد بـــطـــبـــرق، شــرقــي  ورئـــيـــس الـ

ليبيا، عقيلة صالح.
هــي تــطــورات شــديــدة األهــمــيــة، لــكــن مــن غير 
املـــتـــوقـــع أن تــحــســم املـــشـــهـــد الــلــيــبــي فــــي أّي 
اتجاه، ألن الحسم العسكري محكوم بالفشل 
باإلجماع  الليبي محكوم  والــحــل  ألي طــرف، 
ــدولــــي،  الــســيــاســي والــقــبــلــي واإلقـــلـــيـــمـــي والــ
ــارفـــون بــالــتــفــاصــيــل  وهــــو مـــا يــجــمــع عــلــيــه عـ
الــلــيــبــيــة، ومـــن بــيــنــهــم مــبــعــوث أمــمــي ســابــق 
إلـــى هـــذا الــبــلــد. وطــيــلــة الــفــتــرة الــتــي أعقبت 

إطاق »عملية الكرامة« من قبل حفتر في عام 
2014، بدأت األوضــاع السياسية والعسكرية 
تتمحور حول األحداث املرتبطة به، خصوصا 
اإلقليميني واملحليني في  بعد نجاح حلفائه 
إقــنــاع نــواب الــبــرملــان نهاية الــعــام نفسه، في 
اتـــخـــاذ طــبــرق مــقــرًا لــهــم، لــيــصــبــحــوا واجــهــة 
سياسية ملساعي حفتر العسكرية، مع أن هذا 
األمر أدخل الباد في انقسام سياسي وأمني 
واضح منذ تلك اللحظة. وساهمت املحاوالت 
الــدولــيــة واألمــمــيــة إلخـــراج الــبــاد مــن أزمتها 
عبر حوارات سياسية، بالتوصل إلى توقيع 
اتفاق سياسي نهاية عام 2015، إال أن حفتر 
ماطل في تنفيذه بسبب احتوائه على بنود 

تلغي الشرعية املمنوحة لعمليته العسكرية.
واالنقاب املفاجئ في مواقف حفتر الرافضة 
لاتفاق السياسي، جاءت أخيرًا خال كلمته 
في ثالث أيام عيد الفطر املاضي، عندما منح 
ــقــــادة الــســيــاســيــني فـــي الـــبـــاد مــهــلــة ستة  »الــ
أشهر« إلنقاذ الباد قبل أن يتدخل عسكريا 
لــحــســم املـــوقـــف، وهـــي الــكــلــمــة الــتــي اعتبرها 
مــراقــبــون اعــتــرافــا مــفــاجــئــا لحفتر بــاالتــفــاق 
السياسي الذي تنتهي مدته بعد ستة أشهر 
ــر  فـــي ديــســمــبــر/ كـــانـــون األول املــقــبــل. واألمــ
هو  املتحول  موقف حفتر  في  الثاني  الافت 
الجديد،  األمــمــي  باملبعوث  الترحيب  إعــانــه 
غـــســـان ســـامـــة، وســــط تـــســـاؤالت عـــن مــغــزى 

ترحيبه، كونه رفض مقابلة املبعوث السابق 
مــارتــن كــوبــلــر، تــحــت ذريــعــة أنـــه غــيــر معني 

بالشأن السياسي.
ورأى محللون أن التحول املفاجئ في مواقف 
حــفــتــر جـــاء بـــالـــتـــوازي مـــع تــقــدمــه الــعــســكــري 
الــكــبــيــر فـــي بــنــغــازي وســيــطــرتــه عــلــى أجـــزاء 
واســعــة مــن الــجــنــوب الليبي، وهــو مــا شجع 
داعــمــيــه اإلقــلــيــمــيــني والـــدولـــيـــني عــلــى إقــنــاع 
املــجــتــمــع الــــدولــــي بــــضــــرورة إفـــســـاح املــجــال 
لـــه مـــن خـــال تــعــيــني ســامــة مــبــعــوثــا جــديــدًا 
مرشحا من قبل فرنسا، واملــعــروف بعاقاته 
الــوطــيــدة مــع ولـــي عــهــد اإلمـــــارات، محمد بن 
زايـــد آل نــهــيــان، ومـــع املــســؤولــني الفرنسيني 
الذين ُيعتبرون، شأنهم شأن اإلماراتيني، من 

الداعمني الرئيسيني لحفتر وملعسكره.
لكن حفتر يواجه صعوبات ميدانية ال يمكن 
ــوم األربــــعــــاء  ــ تــجــاهــلــهــا. فــبــعــدمــا حــــــرص، يـ
املاضي، على الظهور مرتديا الزي العسكري 
إلعان سيطرته على بنغازي، أتت تصريحات 
قـــادة عسكريني تــابــعــني لـــه، لــتــؤكــد اســتــمــرار 
 عــن تــأكــيــدات من 

ً
الــقــتــال فــي بــنــغــازي، فــضــا

قبل »مجلس شورى بنغازي« على ذلك. وفي 
وقت يسعى فيه حفتر التخاذ خطوات جديدة 
في املسار العسكري، جاءت الصور واملشاهد 
فــي مــنــاطــق الــصــابــري وســـوق الــحــوت، التي 
أعلن حفتر عن تحرير بنغازي بعدما سيطر 
ــرأي الـــعـــام بــفــعــل مشاهد  ــ عــلــيــهــا، لــتــصــدم الـ
الــدمــار الــكــلــي جـــراء الــقــصــف الــجــوي املكثف 
بمنع  عسكريا  تعميما  اســتــدعــى  مــا  عليها، 

األهالي من الدخول إلى هذه املناطق بحجة 
انتشار كميات كبيرة من األلغام واملفخخات 
فيها. وهذا الواقع يظهر أن أي تقدم ميداني 
التسبب  دون   

ً
مستحيا يبدو  حفتر  يحققه 

بدمار كامل للمدن التي يستهدفها، ليحولها 
بالتالي إلى أرض محروقة.

باتجاه ســرت.  التقدم  فــي  كــذلــك، فشل حفتر 

للمتحدث  تصريحات  على  ساعات  تمر  فلم 
بـــاســـم قـــــوات حــفــتــر، أحـــمـــد املـــســـمـــاري، بــأن 
قلب  مــن  »سيكون  املقبل  الصحافي  مؤتمره 
ســــرت«، حــتــى هــاجــمــت ســرايــا تــابــعــة لحفتر 
ســرت مــن ثاثة مــحــاور، لكن قــوات »البنيان 

املرصوص« تمكنت من صدها.
ــن الــهــجــوم عــلــى ســــرت مـــع مــعــلــومــات  ــزامـ وتـ

جـــــديـــــدة كـــشـــفـــت عـــنـــهـــا »عـــمـــلـــيـــة الـــبـــنـــيـــان 
ــي، حـــول  ــاضــ ــــوم الــجــمــعــة املــ املـــــرصـــــوص«، يـ
املتمركزين  »داعــش«  تنظيم  مقاتلي  اشتراك 
في مناطق جنوب وشــرق ســرت في الهجوم 
مــن ثاثة  الكرامة على ســرت  مــع »مليشيات 
 أن »مــلــيــشــيــات الـــكـــرامـــة« 

ً
مــــحــــاور«، مــــؤكــــدة

عــــادت ملــنــطــقــة الــعــامــريــة، شـــرق ســــرت، الــتــي 

ال يـــزال »داعــــش« يحتفظ بــتــواجــد فــيــهــا، ما 
يــطــرح عــامــات استفهام حــول وجـــود عاقة 

بني الطرفني.
»مــجــلــس شـــورى  كـــذلـــك، شــنــت قــــوة تــابــعــة لـــ
درنــــــة« أخـــيـــرًا عــمــلــيــات نــوعــيــة ضـــد مــواقــع 
أوقــعــت خالها  ســـرت،  قـــوات حفتر بمحيط 
ــات فــي صــفــوفــهــا، وهـــو ما  ــابـ عــــددًا مــن اإلصـ
تسويقها  حفتر  أراد  الــتــي  الــصــورة  يضعف 
للرأي العام املحلي والدولي، وهي أنه يحكم 
سيطرته على شرق الباد، وأن لديه إمكانية 

تحقيق انتصارات عسكرية باتجاه الغرب.
الفاشلة  حفتر  تصريحات  ارتــــدادات  وبـــدأت 
من البرملان، إذ دعا عضو برملان طبرق، زيدا 
إلى ضرورة  دغيم، واملعروف بدعمه لحفتر، 
توضيح التحذير والتهديد الذي وجهه حفتر 
الــقــادة السياسيني،  إلــى  ومــن قبله املسماري 
 خــال حديث له مع صحيفة »املرصد« 

ً
قائا

الليبية، إنه »يجب إيضاح من تستهدف مثل 
هذه التهديدات«. وحمل سؤاله املوجه لحفتر 
 »إذا كــان الجيش 

ً
تــذمــرًا مــن إخفاقاته، قــائــا

الــشــعــب فلماذا  يملك حــلــواًل إلنــهــاء مــعــانــاة 
يتأخر ويؤجل ذلك ألشهر؟«.

وتلت هذه التصريحات موافقة رئيس برملان 
النقاط  مناقشة  عــلــى  صــالــح،  عقيلة  طــبــرق، 
إعــان  عبر  السياسي،  االتــفــاق  فــي  الخافية 
البرملان عن قبوله لدعوة هولندية للجلوس 
مع ممثلي مجلس الدولة في طرابلس، لبدء 
مـــفـــاوضـــات جـــديـــدة مـــن أجــــل وضــــع االتــفــاق 
السياسي حيز التنفيذ. ويشاع منذ فترة عن 
وجود خاف بني صالح من جهة، وحفتر من 

جهة ثانية، من دون أي تأكيد لهذه األنباء.
وتوجه صالح للتفاوض مع خصوم البرملان 
مباشرة  غير  رسالة  حمل   

ْ
وإن طرابلس،  في 

لرفض تهديدات حفتر باالنقاب على االتفاق 
السياسي ومخرجاته بعد ستة أشهر، يبدو 
أنـــه جـــاء عــلــى خــلــفــيــة قــنــاعــتــه بــعــدم امــتــاك 
حفتر قــدرة لحسم املوقف عسكريا، ال سيما 
فـــي طــرابــلــس الــتــي نــجــح املــجــلــس الــرئــاســي 
بإجاء املجموعات املسلحة املناوئة لاتفاق 
السياسي منها، بل ومنعها من العودة إليها.

الرباط ـ حسن األشرف

عــــاد مــلــف تــرســيــم الــــحــــدود الــبــحــريــة بني 
املــغــرب وإســبــانــيــا، الــــذي يــثــيــر الــكــثــيــر من 
إلــى الواجهة  الــجــدل والــريــبــة بــني البلدين، 
أخيرًا  املغربية  الحكومة  إدراج  مع  مجددًا، 
الصحراء  سواحل  قبالة  البحرية  املجاالت 
يعني  ما  الوطنية،  القانونية  املنظومة  في 

سيناء ـ محمود خليل

مّر اعتداء تنظيم »والية سيناء« على مركز 
الــبــرث الــعــســكــري املــصــري، وأوقــــع ضحايا 
كــثــر فـــي صــفــوف »الــكــتــيــبــة 103 صــاعــقــة«، 
بني قتيل وجريح، من دون تقديم السلطات 
جردة حساب ملكامن التقصير التي ساهمت 
ــا فــــي إيــــقــــاع هــــــذا الــــعــــدد الـــكـــبـــيـــر مــن  ــمــ ربــ
الــذي  التنظيم  أســلــوب  يكن  ولــم  الضحايا. 
ــــش«، فـــي عــمــلــيــة الـــبـــرث جــديــدًا.  ــ بــايــع »داعـ
االقتحام  ثم  فاستخدام سيارة مفخخة من 
بــواســطــة انــتــحــاريــني، هــو مشهد تــكــرر في 
ارتكبها  التي  الدموية  االعــتــداءات  عــدد من 
»واليـــــة ســيــنــاء« طــيــلــة الــســنــوات املــاضــيــة، 
كاعتداء كرم القواديس، أو الكتيبة 101. لكن 
املقابل، لم تغير قيادة الجيش املصري  في 
املنتشرة  األمــنــيــة  للمراكز  الحماية  أنظمة 
في ربــوع سيناء، كما يقول خبير عسكري 

مصري، متحدثا إلى »العربي الجديد«.
ــة الـــتـــي نــشــرهــا  ــ ــروايـ ــ وبــحــســب الـــصـــور والـ
التنظيم لجريمته التي قتل فيها 23 جنديا 
ــاضــــي، جــنــوب  ــا، يــــوم الــجــمــعــة املــ ــابـــطـ وضـ
مــن قبل  العملية استمرت  فــإن  رفــح،  مدينة 
الفجر حتى شروق الشمس، وهو ما أكدته 
»العربي الجديد« بقولها إن  مصادر قبلية لـ
الــهــجــوم استمر ملــدة ســاعــة ونــصــف كاملة. 

ترسيم الحدود البحرية لسواحل الصحراء.
القرار املغربي، املتخذ ضمن مجلس الوزراء، 
فسرته الرباط بأنه »يدحض كل االدعاءات 
ــدود الــبــحــريــة  ــ ــحـ ــ ــذه الـ ــ املـــشـــكـــكـــة فــــي أن هــ
ــادة املـــغـــربـــيـــة«،  ــيـ ــسـ ال تـــدخـــل فــــي نـــطـــاق الـ
وبــأنــه يقطع الطريق أمــام مــنــاورات جبهة 
البوليساريو في املحاكم األوروبية ضد ما 
تسميه »منتجات الصحراء«. وسارع نواب 
حـــزب »نـــوفـــا كـــاريـــا« اإلســبــانــي إلـــى دعـــوة 
قــرار صارم  إلى اتخاذ  الحكومة اإلسبانية 
حـــيـــال الـــخـــطـــوة املـــغـــربـــيـــة، الـــتـــي اعــتــبــرهــا 
قـــرارًا توسعيا  اإلســبــان  السياسيني  بعض 
للمغرب. وتعيد هذه التطورات إلى األذهان 
ــنــــدمــــا طــلــبــت  ــنــــتــــني، عــ ــبــــل ســ مـــــا حــــصــــل قــ
إسبانيا، من جانب واحد، من األمم املتحدة 
وهو  اإلقليمية،  البحرية  حــدودهــا  ترسيم 
الرباط في حينه، واعتبرته  ما استهجنته 

استفزازًا لها.
ويـــقـــول املــســتــشــار الــدبــلــومــاســي والــخــبــيــر 
فـــي مــلــف الـــعـــاقـــات املــغــربــيــة اإلســبــانــيــة، 
»العربي الجديد«،  لـ الدكتور سمير بنيس، 
ــيــــاه اإلقـــلـــيـــمـــيـــة، املـــتـــواجـــدة  إن تـــوســـيـــع املــ
بـــني الـــصـــحـــراء املــغــربــيــة وجـــــزر الـــكـــنـــاري، 
ــــي مــن  ــة، هـ ــيــ ــانــ ــبــ الـــتـــابـــعـــة لـــلـــســـيـــادة اإلســ
املواضيع الشائكة في العاقات بني املغرب 
وإســبــانــيــا. ولــفــت إلـــى أنـــه خـــال الــســنــوات 

وقال خبير عسكري رفض الكشف عن اسمه 
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«، إن اخــتــيــار الــتــوقــيــت  لـــ
من  وعسكريا  دقيقا  كــان  التنظيم  قبل  مــن 
الدرجة األولــى، إذ تزامن الهجوم مع اتجاه 
املجندين إلى االستراحة بعد ليل طويل من 
الــتــأهــب لــحــمــايــة املــنــطــقــة املــحــيــطــة بــاملــركــز 
املفاجأة،  التنظيم عنصر  األمني، ما أكسب 
وأتاح له استهداف املوقع في ظل أقل نسبة 
انتباه لدى العناصر البشرية املتواجدة في 

املكان املستهدف.
ــلـــوب  ــكـــري أن أسـ وأوضــــــــح الـــخـــبـــيـــر الـــعـــسـ
تنظيم »والية سيناء« في االعتداء اإلرهابي 
لــم يحمل جــديــدًا عــن ســابــقــاتــه، باستخدام 
الــســيــارات املفخخة واقــتــحــام االنــتــحــاريــني 
ــة بـــاســـتـــخـــدام األســلــحــة  ــاريـ ــنـ والــتــغــطــيــة الـ
املتنوعة من زوايا مختلفة، ما يضع عامات 
استفهام على مراجعة قيادة الجيش لخطط 
كذلك،  العسكرية.  للمواقع  والحماية  العمل 
عـــدم وصــول  التقصير واضــحــا لجهة  كـــان 
تــعــزيــزات عــســكــريــة بــحــجــم الــهــجــوم، وعــدم 
إيــجــاد بــدائــل لــطــرق الــتــعــزيــزات العسكرية، 
عوضا عن الطرق املعتادة التي كان التنظيم 
ر نفسه الستقبالها بسيارة مفخخة 

ّ
قد حض

كما جرت العادة.
الجديد«،  »العربي  لـ قبلية  مصادر  وذكــرت 
أن قـــوات الــجــيــش فــي املــراكــز األمــنــيــة برفح 

القليلة املاضية ظهرت بعض البوادر التي 
سرعت من عملية قطع املغرب الطريق على 
أي مــحــاولــة إســبــانــيــة للسيطرة عــلــى هــذه 
الدولي  القانون  وبحسب  اإلقليمية.  املــيــاه 
لقانون  املتحدة  األمم  اتفاقية  الذي تحكمه 
ــة الـــحـــق فـــي تــرســيــم  ــ الـــبـــحـــار، فــــإن ألي دولـ
حدودها إلى ما يصل إلى 200 ميل، انطاقا 
من خط ساحلها، وهو ما قامت به إسبانيا 

منذ سنوات في جزر الكناري. 
وهــــنــــاك بـــنـــد آخـــــر فــــي االتـــفـــاقـــيـــة نــفــســهــا 
مياهها  بتوسيع  الساحلية  لــلــدول  يسمح 
 انــطــاقــا من 

ً
اإلقــلــيــمــيــة لــتــشــمــل 350 مــيــا

خطها الساحلي. 
ــيـــر أن إســـبـــانـــيـــا حـــاولـــت  ــبـ الـــخـ وأوضـــــــــح 
االستفادة من حالة عدم الوضوح القانوني 
ــلـــصـــحـــراء املـــغـــربـــيـــة،  لـــلـــمـــيـــاه اإلقـــلـــيـــمـــيـــة لـ
باعتبارها منطقة متنازعا عليها، وعملت 
عــلــى ســن قــانــون تــقــوم بــمــوجــبــه بتوسيع 
مياهها اإلقليمية ملا يفوق 200 ميل بحري، 

لتشمل بذلك املياه الصحراوية. 
ويشرح بنيس أن »املغرب فطن لهذا املخطط 
اإلســبــانــي، وقـــام بقطع الــطــريــق عــلــيــه، من 
ــدود الــجــرف  خـــال االحــتــكــام إلـــى لــجــنــة حــ
القاري التابعة لأمم املتحدة، إذ راسل هذه 
آذار 2015، وعــبــر عن  مــــارس/  الــلــجــنــة فــي 
رفــضــه الــتــام ألي مــحــاولــة أحــاديــة الجانب 

لــم تكن على علم بتفاصيل  والــشــيــخ زويـــد 
»الكتيبة 103 صاعقة«، وهو  ما يجري في 
مــا ظــهــر بــضــعــف الــتــعــزيــزات الــتــي حــاولــت 
الـــوصـــول إلــــى مـــوقـــع الــكــتــيــبــة، إذ تــحــركــت 
بينما هناك  فقط،  »هامر«  وآليتا  مدرعتان 
ــات والـــدبـــابـــات الــثــقــيــلــة في  ــدرعــ عـــشـــرت املــ
ــزهـــور بــالــشــيــخ زويــــد ومعسكر  مــعــســكــر الـ
القبلية  املصادر  كما كشفت  برفح.  الساحة 
املـــجـــمـــوعـــات  مـــــن  املـــســـلـــحـــني  أن عـــــشـــــرات 
والتي  الــتــرابــني،  لقبيلة  التابعة  العسكرية 
تعمل مــع الــجــيــش فــي مــنــاطــق جــنــوب رفــح 
املاضي،  إبريل/ نيسان  والشيخ زويــد منذ 
كـــانـــوا جــاهــزيــن إلســـنـــاد الـــقـــوة املــحــاصــرة 
ــنـــي املــســتــهــدف. وأوضـــحـــت  فـــي املـــركـــز األمـ
لدخولهم  تنسيق  وجـــود  عـــدم  أن  املــصــادر 
ــال  ــ ــلـــى الــــرغــــم مــــن إرســ ــدث، عـ ــ ــحـ ــ مــنــطــقــة الـ
لقيادة   

ً
ــارة إشــ العسكرية  املــجــمــوعــات  هــذه 

ــلـــحـــني عـــلـــى اســـتـــعـــداد  الـــجـــيـــش بــــــأن املـــسـ

الــقــاري«. وتوقع بنيس أن  لترسيم الجرف 
تــكــون الــخــطــوة الــتــي قـــام بــهــا املـــغـــرب، من 
خـــال جــعــل الــســواحــل الــصــحــراويــة تابعة 
لقطع  مــحــاولــة  املــغــربــيــة،  اإلقليمية  للمياه 
الـــطـــريـــق عـــلـــى كــــل مـــحـــاولـــة إســـبـــانـــيـــة فــي 
ــهــــا ضــمــن املــيــاه  املــســتــقــبــل مـــن أجــــل إدراجــ
مراقبون  يــرى  وفيما  اإلسبانية.  اإلقليمية 
ــذه الــخــطــوة قـــد تـــؤثـــر عــلــى املــصــالــح  أن هــ
إنــه على  املشتركة بني البلدين، قــال بنيس 
الرغم من األهمية التي يوليها كا البلدين 
أن  املنتظر  غير  فمن  اإلقليمية،  املياه  لهذه 
العاقات  على  املغربية  الخطوة  تؤثر هذه 

بني الرباط ومدريد. 
ووصـــف املــســتــشــار الــدبــلــومــاســي الخطوة 
املــغــرب، بكونها ذات مغزى  بــهــا  قـــام  الــتــي 
اتفاقية  إن  إذ  قانونيا،  منه  أكــثــر  سياسي 
األمـــم املــتــحــدة لــقــانــون الــبــحــار تــنــص على 
أنـــه فــي حـــال وجـــود دولــتــني جــارتــني، فإنه 
منطقتهما  تــوســيــع  مــنــهــمــا  ألي  يــمــكــن  ال 
القاري  جرفهما  أو  الحصرية  االقتصادية 
بشكل أحــادي الجانب. وخلص بنيس إلى 
ــإدراج الـــصـــحـــراء ضمن  ــ ــ ــغـــرب بـ أن قـــيـــام املـ
ــتـــصـــاديـــة الـــحـــصـــريـــة يــعــتــبــر  مــنــطــقــتــه االقـ
ــرب حـــريـــص  ــ ــغـ ــ إشـــــــــارة إلســـبـــانـــيـــا بــــــأن املـ
عـــلـــى حـــمـــايـــة مـــصـــالـــحـــه االســـتـــراتـــيـــجـــيـــة 

واالقتصادية في املنطقة.

املهاجمة،  التنظيم  قـــوة  عــلــى  لــانــقــضــاض 
حال دون مشاركتهم في صد الهجوم، علما 
القوة  لصالح  إيــجــابــا  ستؤثر  كــانــت  بأنها 
املـــحـــاصـــرة داخــــل املـــركـــز األمـــنـــي وأن تقلل 

الخسائر البشرية.
ــار إلــــــى أن املــــجــــمــــوعــــات الــعــســكــريــة  ــ ــــشـ ويـ
ــة  الــتــابــعــة لــقــبــيــلــة الـــتـــرابـــني هـــي أكـــثـــر درايــ
بــدروب املنطقة املحيطة باملركز األمني في 
مربعة البرث من قوات الجيش نفسه، وكان 
بــإمــكــانــهــا الــتــدخــل لــصــالــح قــــوات الــجــيــش، 
ما يضع عامات استفهام على عدم توفير 

قيادة الجيش التنسيق الازم لتدخلها.
وأشارت مصادر قبلية إلى أن الكهرباء كانت 
مفصولة عن املركز األمني املستهدف، كبقية 
الكهرباء  عنها  تنقطع  التي  مناطق سيناء 
في غالبية األيــام، فيما تعتمد القوات على 
أن  أي  والــيــدويــة،  الداخلية  بعض اإلضـــاءة 
املــنــطــقــة املــحــيــطــة بــاملــركــز لـــم تــكــن مــضــاءة 
بــالــشــكــل الــــذي يــســهــل الـــرؤيـــة عــلــى الــقــوات 
الطيران  أن  املــصــادر  املــوجــودة فيه. وبينت 
الــحــربــي تــدخــل بــعــد ســاعــتــني مــن الــهــجــوم، 
ــة ســيــنــاء«  ــ إذ تــمــكــنــت آلـــيـــات تــنــظــيــم »واليــ
إلى  االنسحاب  من  الهجوم  في  املستخدمة 
نقاطها التي كانت فيها، من دون أن تتعرض 
الطيران هجماته على  بينما شن  للقصف، 

مناطق زراعية وبيوت فارغة.

أثناء معارك قوات 
حفتر في بنغازي 

أخيرًا)عبداهلل 
دوما/فرانس برس(

لن تقبل أميركا أي حّل 
خارج إطار التوافق األممي 

بشأن حكومة وفاق

تشكيك بفعالية خطط 
الجيش لحماية المواقع 

العسكرية بسيناء

تأتي قوننة المغرب 
للسواحل البحرية للصحراء، 

لقطعه الطريق على 
محاولة إسبانيا إدراجها 

ضمن المياه اإلقليمية

خطوة المغرب سياسية أكثر منها قانونية )فاضل سنا/فرانس برس(

تواصل وزارة الدفاع في تونس جهودها لمراقبة الحدود التونسية، 
خاصة تلك التي تربطها بليبيا، خشية تسلل إرهابيين وتهريب األسلحة. 
العاملة  العسكرية  الوحدات  أن مختلف  األربعاء،  الوزارة، يوم  وأكدت 
يناير/  1 منذ  تمكنت  الشرقي،  بالجنوب  العازلة  الحدودية  بالمنطقة 
كانون الثاني 2017 وحتى 10 يوليو/تموز الحالي، من إيقاف 505 أفراد 
من بينهم 232 من جنسيات أفريقية مختلفة، وحجز بضائع مختلفة، 

إضافًة إلى أسلحة وذخائر.

حصيلة حملة الحدود

التقى وزير الخارجية في حكومة الوفاق الوطني، 
محمد الطاهر سيالة )الصورة(، بطرابلس، مساعدة 

وزير الخارجية األميركي لشؤون مصر واملغرب 
العربي، ييل ليمبيرت. وذكر املكتب اإلعالمي للوزارة  

أن الجانبني ناقشا، بحضور السفير األميركي في 
ليبيا، بيتر بودي، إمكانيات تعديل االتفاق السياسي 

وفق اآلليات املنصوص عليها، واستبعاد أي حل 
عسكري واملضي قدمًا في املصالحة الوطنية.

وصل وزير الداخلية اإليطالي، ماركو مينيتي 
)الصورة( أمس الخميس، إلى طرابلس، في زيارة 

يلتقي خاللها مع رئيس املجلس الرئاسي لحكومة 
الوفاق، فايز السراج. ونقلت »قناة ليبيا« عن 

مصادر بوزارة الخارجية الليبية أن هدف الزيارة 
التي لم تحدد مدتها هو »بحث االستراتيجيات 

املثلى ملكافحة الهجرة غير القانونية« في لقاءات 
ستجمعه بالسراج ووزير الداخلية، عارف الخوجة.

الطاهر سيالة 
وبحث تعديل 

االتفاق 
السياسي

وزير الداخلية 
اإليطالي في 

طرابلس
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  شرق
      غرب

اتفاق فلسطيني ـ 
إسرائيلي على المياه 

برعاية أميركية
ــن مــــســــؤولــــون فــلــســطــيــنــيــون  ــلــ أعــ
ــلـــيـــون، أمــــس الــخــمــيــس،  ــيـ وإســـرائـ
أنهم »توصلوا إلى اتفاق ملشاركة 
ــاثــــة أحـــيـــاء  ــه إغــ ــأنـ ــاه«، مــــن شـ ــ ــيـ ــ املـ
فــلــســطــيــنــيــة مـــتـــنـــاثـــرة، مــــا شــكــل 
خال  عنه  علن 

ُ
أ متواضعا،  تقدما 

األمــيــركــي  زيــــارة للمبعوث  أحـــدث 
إلـــــــى الـــــشـــــرق األوســــــــــط جـــيـــســـون 
غــريــنــبــات )الــــصــــورة(، الــــذي قــال 
إن »اإلســرائــيــلــيــني ســيــبــيــعــون ما 
يــصــل إلـــى 33 مــلــيــون مــتــر مكعب 
ــالـــون( مـــن املــيــاه  )8.7 مـــلـــيـــارات غـ
لــلــفــلــســطــيــنــيــني ســنــويــا عــلــى أقــل 

تقدير«. 
)أسوشييتد برس( 

حماس تستهجن 
وصفها بـ»اإلرهاب«

عــّبــرت حــركــة املــقــاومــة اإلســامــيــة 
»حــــــــــمــــــــــاس«، أمــــــــــس الــــخــــمــــيــــس، 
ــغ »األســـــــــف  ــ ــالــ ــ فـــــــي بـــــــيـــــــان، عـــــــن بــ
واالســــــتــــــهــــــجــــــان« ملـــــــا صـــــــــدر عـــن 
الــســفــيــر الـــســـعـــودي فــــي الـــجـــزائـــر 
ســـامـــي الـــصـــالـــح، مـــن تــصــريــحــات 
الحركة ووصفها  على  تحريضية 
ــارت الــحــركــة إلــى  ــ بــــاإلرهــــاب. وأشــ
الصالح  الــســفــيــر  »تــصــريــحــات   

ّ
أن

غــريــبــة عــن قــيــم ومـــبـــادئ وأعــــراف 
ــة،  ــ ــيــ ــ ــــامــ أمــــتــــنــــا الــــعــــربــــيــــة واإلســ
ــيـــجـــي لــلــقــضــيــة  ــراتـ ــتـ الـــعـــمـــق االسـ
الــفــلــســطــيــنــيــة«. وشـــــددت عــلــى أن 
»حــمــاس حــركــة مــقــاومــة مشروعة 

ضد االحتال الصهيوني«.
)العربي الجديد(

... وُتصدر أحكامًا 
ضد مدانين بالتخابر 

مع إسرائيل
أصـــــدرت مــحــكــمــة عــســكــريــة تابعة 
ــاع غـــــــزة، أمـــس  ــــي قــــطــ لــــحــــمــــاس، فـ
بـــاإلعـــدام بحق  الــخــمــيــس، حكمني 
ــا »بـــالـــتـــخـــابـــر مــع  ــنــ شــخــصــني أديــ
ــادرة  ــيـــل« بــحــســب بـــيـــان صــ ــرائـ إسـ
لحماس.  التابعة  الداخلية  لــوزارة 
وذكر البيان أن »املحكمة العسكرية 
الـــعـــلـــيـــا الـــتـــابـــعـــة لــهــيــئــة الـــقـــضـــاء 
أيــدت ثاثة أحــكــام على  العسكري 
ــع االحـــتـــال  ــدانــــني بـــالـــتـــخـــابـــر مــ مــ
شـــمـــلـــت حـــكـــمـــني بــــــاإلعــــــدام شــنــقــا 
باألشغال  وحكما  متخاِبرين  على 
الشاقة املؤبدة على متخابر ثالث«.
)فرانس برس(

800 وحدة استيطانية 
جديدة في القدس 

صادقت بلدية االحتال اإلسرائيلي 
على مخططات  الــقــدس،  مدينة  فــي 
لــبــنــاء 800 وحــــدة اســتــيــطــانــيــة في 
ــقــــدس املــحــتــلــة  مــســتــوطــنــات فــــي الــ
استيطانية  وحــــدة   276 بينها  مــن 
ــي مــســتــوطــنــة »بـــســـغـــات زئـــيـــف«  فــ
»نافيه  فــي مستوطنة  وحــدة  و120 
يعقوب« و200 وحدة في مستوطنة 
»راموت« و202 وحدة في مستوطنة 
»غيلو«. وذكرت صحيفة »معاريف« 
ــيـــة أمـــــس الـــخـــمـــيـــس، أن  ــلـ ــيـ اإلســـرائـ
»بلدية االحتال صادقت أيضا على 
بناء 71 مسكنا في عرب السواحرة 

و29 مسكنا في شرفات«.
)قنا(

 
باكستان: شريف لن يتنّحى

أمس  الباكستانية،  الحكومة  أيدت 
الخميس، قرار رئيس الــوزراء نواز 
شريف )الصورة( بعدم التنحي عن 
منصبه كرئيس ملجلس الوزراء، في 
بتنحيه  مطالبات  تصاعد  أعــقــاب 
عــلــى خــلــفــيــة اتـــهـــامـــه وأســــرتــــه في 
قضية فساد. ووافق أعضاء مجلس 
ــــوزراء الــفــيــدرالــي، وفـــق مــا نقلته  الـ
الباكستانية  داون«  »ذا  صحيفة 
)خاصة(، على قرار شريف بالبقاء 
الدفاع  في  في منصبه، ومساندته 
املوجهة  الفساد  عن نفسه من تهم 
إعاميا  املعروفة  القضية  في  إليه، 

باسم »وثائق بنما«. 
)األناضول(



ساجد  وتركيا،  سورية  بين  الحدودي  الهوى  باب  معبر  مدير   نفى 
إلى أي فصيل مسلح، مشددًا على  يتبع  المعبر  أبو فراس، أن يكون 
شرطة  جهاز  هي  تحميه  التي  الوحيدة  والجهة  مدنية،  إدارته   أن 

خاص به

عدنان علي

تــخــتــتــم فـــي جــنــيــف الـــيـــوم الــجــمــعــة الــجــولــة 
الــســابــعــة مــن املــفــاوضــات بــني وفــــدي الــنــظــام 
واملـــعـــارضـــة فـــي ســـوريـــة، مــثــلــمــا بـــــدأت، دون 
نـــتـــائـــج تــــذكــــر وســــــط اتــــهــــامــــات مـــــن جـــانـــب 
التهرب  بمواصلة  السوري  للنظام  املعارضة 
الرئيسية،  السياسية  الــقــضــايــا  مناقشة  مــن 
مستفيدًا من غياب أية ضغوط جدية عليه من 

جانب األطراف الدولية الراعية.
ولــفــتــت االنــتــبــاه، أمـــس الــخــمــيــس، تسريبات 
ــأن الـــــــروس طــــرحــــوا فــــي كـــوالـــيـــس املــؤتــمــر  ــ بـ
من  إمكانية تشكيل مجلس عسكري مشترك 
النظام واملعارضة إلدارة الباد خال املرحلة 
املــقــبــلــة، وهــــو مـــا نـــفـــاه لــــ»الـــعـــربـــي الــجــديــد« 

مــصــدر رســمــي فــي املــعــارضــة الــســوريــة، لكن 
لم يستبعده مصدر آخر في املعارضة خارج 
جنيف. وقد عقد دي ميستورا أمس محادثات 
النظام واملــعــارضــة، لكنه  منفصلة مــع وفــدي 
ــفـــاوضـــات مـــبـــاشـــرة خــال  اســتــبــعــد إجــــــراء مـ
بني  السورية  املــحــادثــات  مــن  الحالية  الجولة 
وفدي النظام واملعارضة. وأوضح في تصريح 
أنــه »عندما  الخميس،  أمــس  صحافي صباح 
يــحــصــل ذلــــك )الــــحــــوار املـــبـــاشـــر(، فـــإنـــه يجب 
أنفسهم،  السوريني  إرادة  مــن  نابعا  يكون  أن 
وليس نتيجة ضغط خارجي«، مشيرًا إلى أن 
»الجولة الحالية من املفاوضات تنتهي اليوم 

الجمعة«.
ــيـــك«  ــنـ ــوتـ ــبـ ــة »سـ ــ ــالــ ــ ــن جـــهـــتـــهـــا، نـــقـــلـــت وكــ ــ مــ
الـــروســـيـــة عـــن دي مــيــســتــورا قــولــه إن »قــــادة 
الـــعـــالـــم أصـــبـــحـــوا يــــركــــزون مــعــا عــلــى إيــجــاد 
األولــويــات الــتــي مــن شأنها أن تبسط األزمــة 
الــســوريــة، وبــاتــت األولــويــة عند الجميع هي 
محاربة داعــش وتحرير الرقة ورفــع الحصار 
عن دير الــزور، إضافة إلى تخفيف التصعيد 
وإيــــصــــال املــــســــاعــــدات اإلنـــســـانـــيـــة وتــنــظــيــف 
املعتقلني، وربطا بهذا كيفية  األلغام وقضية 
تحقيق االستقرار في الباد والــذي ال يتم إال 
عبر الحل السياسي«. وأضــاف أن »ما نفعله 
هنا هو التحضير لتلك اللحظة عندما تكون 
الــظــروف مواتية لحصول هــذا، ومــا نقوم به 
منقسمة  كانت  التي  املــعــارضــة،  هــو تحضير 
بــــشــــدة، واآلن يـــوجـــد فــيــمــا بــيــنــهــا تـــواصـــل، 
بصيغة أخرى، وهي تتجه إلى موقف موحد 

على األمور الدستورية وحتى في النقاط الـ12 
أمر كان  التي تتعلق بمستقبل سورية، وهو 
غير قابل للتصور قبل عام«. واستدرك بالقول 
»طبعا يبقى القرار األممي 2254 هو الطريق 
لدينا طريقة  اآلن سيكون  إنما  لنا  األساسي 

عملية لتطبيقه«.
وأوضح أنه »يقصد بالنقاط الـ12 ما يسمى 
ــا، احـــتـــرام ســيــادة  بــوثــيــقــة نــعــومــكــني )أبـــرزهـ
سورية ووحدة أراضيها، تكون سورية دولة 
ديمقراطية وغير طائفية تقوم على املواطنة 
والـــتـــعـــدديـــة الــســيــاســيــة وســــيــــادة الـــقـــانـــون، 
الــعــادل وبــــإدارات  الــدولــة بالتمثيل  وتــلــتــزم 
الذاتية  الدولة واإلدارة املحلية  املحليات في 
للمحتاجني  الـــدعـــم  وتــوفــيــر  لــلــمــحــافــظــات، 
وضــــــــمــــــــان الــــــســــــامــــــة واملـــــــــــــــــأوى لــــاجــــئــــني 
واملشردين بما في ذلك حقهم في العودة إلى 
»انفراجا  ميستورا  دي  واستبعد  ديــارهــم(. 
قــريــبــا، بــاإلضــافــة إلـــى أن أســتــانــة كــمــا قــرار 
مجلس األمــن 2254 ال تــزال حبرًا على ورق، 
ونحن نبحث عن كيفية تطبيقه من الناحية 
ــال املــتــحــدث بــاســم  الــعــمــلــيــة«. مـــن جــهــتــه، قــ
وفـــد املــعــارضــة الــســوريــة يــحــيــى الــعــريــضــي 
ــاك انــــســــدادا  ــنــ ــديــــد«، إن »هــ لــــ«الـــعـــربـــي الــــجــ
النظام  مــحــادثــات جنيف، ألن  فــي  متواصا 
ــّر عـــلـــى الـــنـــهـــج نــفــســه  ــوري مــــا زال يـــصـ ــســ الــ
املتمثل في )أحكمها أو أدّمرها(، معّواًل على 
ــران، مــن دون أن تتبلور  داعــمــيــه روســيــا وايــ
الجدي  لــانــخــراط  إرادة  أيــة  اآلن  لــديــه حتى 
فـــي الــحــل الــســيــاســي، أو حــتــى فـــي املــســائــل 

الــتــقــنــيــة والـــتـــي حــقــقــت املــنــاقــشــات بشأنها 
بعض التقدم مع وفد املعارضة، من دون أن 
يقابله تقدم مماثل مع وفد النظام«. وأوضح 
اســتــراتــيــجــيــة  يــعــتــمــد  زال  ــا  مــ »الـــنـــظـــام  أن 
عليه  الدولي  الضغط  غياب  بسبب  املماطلة 
فــي مــوضــوع االنــتــقــال الــســيــاســي، ويحاجج 
 بـــأن لــديــه دســـتـــورًا وضــعــه عـــام 2012، 

ً
مــثــا

ــجــرى فــي وقــتــهــا«. ولفت 
ُ
أمــا االنــتــخــابــات فــت

إلى تفريغ مناقشات  »النظام يسعى  أن  إلى 
 

ّ
جــنــيــف مــن مــحــتــواهــا، والـــدفـــع بــاتــجــاه حــل
على طريقته، يقوم على املصالحات املحلية 
وتهجير من يرفضها إلى الشمال السوري«.

وفي شأن موقف املعارضة، قال العريضي إن 
»هّمها، خافا لتكتيكات النظام ضيقة األفق، 
هو الحفاظ على الباد واإلفراج عن املعتقلني 
ــل هــذه  وتــحــقــيــق الــعــدالــة والــديــمــقــراطــيــة. وكـ
ــار ســيــاســي«.   إال بـــوجـــود إطــ

ّ
ـــحـــل

ُ
ــــور ال ت األمـ

ــاق  ــفـ وأشــــــــار إلــــــى أن »املــــعــــارضــــة تــعــتــبــر اتـ
األرضية  يهّيئ  ألنــه  إيجابيا  تطّورًا  الجنوب 
املــنــاســبــة للحل الــســيــاســي، لــكــن الــنــظــام عمد 
بــعــد ســـاعـــات مـــن تــوقــيــع االتـــفـــاق إلـــى ضــرب 

الشرقي،  الــســويــداء  ريــف  خصوصا  املنطقة، 
حيث يوجد الجيش الحر وال وجود لتنظيم 

داعش في تلك املنطقة«.
واســتــبــعــد أن »تــســفــر الـــجـــولـــة الــحــالــيــة من 
تــقــدم«، معربا عن  مــفــاوضــات جنيف عــن أي 
ـــجـــرى مــنــاقــشــات جــديــة بشأن 

ُ
أمــلــه فــي أن »ت

القضية السورية خال دورة األمم املتحدة في 
التعاون  على  أيضا  ومــعــّواًل  املقبل،  سبتمبر 
الروسي األميركي، الذي قد يثمر سياسيا كما 
أثمر في اتفاق الجنوب«. وحول ما تسّرب عن 
بــشــأن تشكيل مجلس عسكري  طــرح روســـي 
إدارة  يتولى  واملعارضة،  النظام  بني  مشترك 
العريضي  نفى  املقبلة،  املــرحــلــة  الــبــاد خــال 
 إنه 

ً
طرح هذا األمر على وفد املعارضة، قائا

»لم يسمع باألمر إطاقا«.
وحــول هذه النقطة، قال اللواء املنشق محمد 
حاج علي لـ»العربي الجديد«، إنه »سمع بهذه 
الــتــســريــبــات، وقـــد ســبــق أن نــوقــش هـــذا األمــر 
خــــال ورش عــمــل كــثــيــرة مـــع جـــهـــات دولـــيـــة، 
وأعتقد أنهم يعملون عليه، من دون استبعاد 
حــصــولــه فــي حـــال كــانــت هــنــاك إرادة روســيــة 
أميركية مشتركة في هــذا األمــر«. وأوضــح أن 
»الهدف من إقامة مثل هذا املجلس هو جمع 
قــــوات الــنــظــام واملـــعـــارضـــة ملــحــاربــة اإلرهــــاب 
املــصــنــف وحــفــظ األمـــن داخـــل الــبــاد وتنظيم 
العمل املسلح وجمع األسلحة من أيدي من ال 
يؤمنون بالحل السياسي«. وأعرب حاج علي 
عــن »اعــتــقــاده بصعوبة حـــدوث ذلــك مــن دون 

وضوح الرؤية السياسية للحل«.

■ كم عدد السوريني الذين عادوا من 
سورية إلى تركيا لقضاء إجازة عيد 

الفطر، وكيف كانت إجراءات العبور؟
إن عدد السوريني الذين دخلوا من الجانب 
التركي إلى سورية عبر معبر باب الهوى، 
حـــضـــرنـــا  وكــــنــــا  ــا،  شــــخــــصــ  120732 ــلــــغ  بــ
أنفسنا جّيدًا إلدخــال ما بني 150 إلــى 175 
ألــف ســوري مــن تركيا إلــى ســوريــة، وبــدأت 
إجــــــراءات الــتــحــضــيــر لــلــدخــول، مــنــذ ثــاثــة 
ــعــــدد، ســـــواء عبر  أشـــهـــر الســتــقــبــال هــــذا الــ
تجهيز الحافات أو تجهيز الُبنى التحتية، 
أو حــتــى تــجــهــيــز كـــل نــقــطــة مـــن املــمــكــن أن 
يمّر عبرها العائد من إجازته. وكــان هناك 
تنسيق عـــاٍل مــع الــجــانــب الــتــركــي مــن أجــل 
ــاالت  ــاة بـــعـــض الـــحـ ــ ــراعـ ــ ــنــــاس ومـ دخــــــول الــ
تستطيع  ال  التي  واالستثنائية  اإلنسانية 
فني وأصحاب 

ّ
ب واملوظ

ّ
االنتظار، مثل الطا

اإلجـــازات من املخّيمات واملــرضــى، وكــل من 
له حالة استثنائية.

■ سمعنا أن نحو 10 في املائة من السوريني الذين 
دخلوا إلى سورية لن يعودوا، فما مدى صّحة هذه 

املعلومات؟
ــــذه املـــعـــلـــومـــات صــحــيــحــة تـــمـــامـــا، ولــكــن  هـ
تّمت في معبر باب السامة. أما ما يخص 
معبر باب الهوى، فنحن لدينا اعتقاد بأن 
هناك جزءًا من السوريني الذين دخلوا إلى 

سورية، لن يعودوا إلى تركيا.

■ من يستطيع الدخول والخروج من تركيا وإليها 
عبر املعبر خارج أوقات إجازات العيد؟

ُيـــســـمـــح لـــفـــئـــات مـــعـــّيـــنـــة بــــالــــدخــــول، وهـــي 
الــطــاب فــي الــجــامــعــات الــتــركــيــة، واألطــبــاء 
إلى  وينتقلون  فــي ســوريــة  يعملون  الــذيــن 
تركيا في أوقات راحتهم، وممثلو املنظمات 
والـــعـــامـــلـــون فــيــهــا فـــي الـــجـــانـــب الـــســـوري، 
بني  البضائع  يدخلون  الذين  التجار  وفئة 
الجهتني وأصحاب اإلقامات األجنبية الذين 
يوّدون السفر إلى بلد اإلقامة. وبالنسبة إلى 
التواصل  يتم  فإنه  السوريني،  الصحافيني 
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الــذيــن انشقوا  املــبــاحــث  فــي  مــن املختصني 
عن النظام، ولدينا قسم املــرور الــذي ينظم 

حركة السير من املعبر للداخل.

الفصائل بسبب  املعبر محط تنافس بني  ■ كان 
ــوارده، فمن يحميه فــي حــال حـــاول أي فصيل  مــ

السيطرة عليه؟
جهازنا  هــي  املعبر  تحمي  الــتــي  الجهة  إن 
التنظيم  فــي  عملنا  يحمي  الـــذي  الــشــرطــي 
اإلداري. وإضافة إلى ذلك، فإن لدينا عاقات 
مــــع عــــــّدة فـــصـــائـــل تـــؤمـــن بــتــرســيــخ الــفــكــر 
الشام«،  أحــرار  »حركة  ومنها  املؤّسساتي، 

لكن الحماية للمعبر ذاتية تماما.

كل  وتقديم  تنقلهم،  خــال  املعبر  إدارة  مــع 
التسهيات لهم، سواء من وإلى تركيا. أّما 
في ما يخص دخــول الصحافيني األجانب 
إلى سورية، فإن هذا األمر يتم بالتنسيق مع 
وزارة الخارجية التركية، ألنه يمنع دخول 
أي صحافي أجنبي إلى سورية عبر تركيا 
 بعد حصوله على تصريح، وذلك بهدف 

ّ
إال

بما  لــه،  التسهيات  وتقديم  عمله  تنسيق 
في ذلك مرافقته وحمايته وضمان سامته 
في الخروج والعودة أثناء العمل. علما أنه 
يــتــم الــتــعــامــل مــع الــصــحــافــيــني الــســوريــني، 
الــذيــن يعملون فــي وســائــل إعـــام أجنبية، 
عــلــى أنـــهـــم ســــوريــــون، ولــيــســوا مــضــطــريــن 
ــن الــخــارجــيــة  لــلــحــصــول عـــلـــى تـــصـــريـــح مــ
بــإدارة  يرتبط  التركي  الجانب  إن  التركية. 
معبرنا ارتباطا وثيقا، وهناك تنسيق بني 
الجهتني، وال يصدر أي قرار بشكل انفرادي 

من دون تنسيق وتشاور بني الجهتني.

■ ما هو دوركــم في عبور السوريني إلى الجانب 
التركي، وماذا تفعلون تحديدًا لدخولهم؟

نحن  ــمــا 
ّ
إن فــقــط،  تنسيقيا  لــيــس  عملنا  إن 

نـــمـــثـــل الـــجـــانـــب الـــــســـــوري فــــي مــــا يــتــعــلــق 

بالعبور واملغادرة، ونقّدم أيضا خدمات في 
الداخل السوري، منها إدارة كراج معبر باب 
الهوى الخدمي الذي يتم فيه نقل املسافرين 
مـــن املــعــبــر إلــــى الــــداخــــل الــــســــوري مــجــانــا، 

وتنظيم السير من املعبر تجاه الداخل.

■ من هي الجهة التي تحمي املعبر؟
هــنــاك جــهــاز شــرطــة يــتــبــع إلـــى مــعــبــر بــاب 
ــام، مـــنـــهـــا األمـــــن  ــ ــســ ــ ــــوى، فـــيـــه عــــــــّدة أقــ ــهــ ــ ــ ال
واالنضباط، الذي يقوم بضبط األمن داخل 
ني عن 

ّ
املعبر وفي كراج املعبر، ويضم منشق

جهاز شرطة النظام. وإضافة إلى ذلك، فإن 
هــنــاك جــهــاز األمـــن الــجــنــائــي، ويــضــم عــددًا 

■ هل لديكم قوائم مطلوبني للداخلني والخارجني؟
بمؤسسات  ارتــبــاط  لنا  مدنية،  إدارة  نحن 
الـــداخـــل الــتــي تــتــواصــل مــعــنــا بــاســتــمــرار، 
الــتــي يــمــكــن أن تخاطبنا  ومــنــهــا املــحــاكــم، 
ب على أسماء 

ّ
وتطلب منا وضع إشارة ترق

معّينة.

■ تم منع إصدار صحف مطبوعة، فمن املسؤول 
معايير  وما هي  الصحف ومراقبتها،  تقييم  عن 

املنع وكفاءة املانع؟
ــّيـــم الـــصـــحـــف، وال نـــجـــعـــل مــن  نـــحـــن ال نـــقـ
أنفسنا رقباء على اإلعام أو حّرية التعبير 
ــّدة حـــاالت  ــ ــار. لــقــد حــصــلــت عـ ــكــ ونـــشـــر األفــ

ت 
ّ

منع، ومنها عدد صادر عن إحدى املجا
بــعــنــوان »يـــا بــابــا شــيــلــنــي«، وكــــان يضرب 
حركة  فحصلت  املسلم،  الشعب  بمعتقدات 
احــتــجــاج فـــي الـــداخـــل الـــســـوري والــغــوطــة، 
ــلــــت مـــعـــنـــا مـــجـــالـــس الـــقـــضـــاء فــي  وتــــواصــ
ــيــة والــنــشــطــاء، 

ّ
ــالـــس املــحــل الـــغـــوطـــة واملـــجـ

أنه  العدد. علما  وطلبوا إيقاف دخــول هذا 
ــى، وبــعــد االتـــصـــاالت من  ــ دخـــل كــدفــعــة أولـ
الجهات القضائية عن أنه ال بد من إيقاف 

هذه املجلة أوقفنا دخول بقية األعداد.

■ هناك من يقّيم هذه الصحف؟
األصل عندنا هو السماح بمرور الصحف 
ت، والــرقــابــة اإلعــامــيــة، الــتــي هي 

ّ
واملـــجـــا

فـــي تـــصـــّور بــعــضــهــم أن هــنــاك مـــن يجلس 
ــا. عــنــدمــا  ـــل، لــيــســت مـــوجـــودة إطـــاقـ

ّ
ويـــحـــل

وتركيا  سورية  في  الصحف  مع  تواصلنا 
معايير  منهم  طلبنا  الــعــالــم،  دول  ومعظم 
واضحة للنشر تراعي النظام العام واآلداب 
لــلــشــعــب، وتــــراعــــي املــعــتــقــد املـــســـلـــم، وعـــدم 
اإلساءة لأديان السماوية واحترام األديان 
والـــرســـاالت الــســمــاويــة والــعــمــل بــنــاًء على 
هـــذه املــعــايــيــر، ألنـــه ال بــد دائــمــا مــن وجــود 
ــمـــل، وهــــــذا األمــــــر الــــذي  نـــظـــام يــضــبــط الـــعـ
طــلــبــنــاه مـــن الــصــحــف عــبــر وضـــع معايير 

ليتم العمل بها.

■ هل من املمكن أن تحّدثنا عن واردات املعبر؟
ـــق الـــتـــجـــارة من 

ّ
املــعــبــر يــقــوم بــتــنــظــيــم تـــدف

الــجــانــب الــتــركــي إلـــى الــســوري وبالعكس، 
فا يعملون وفق نظام عمل 

ّ
ولدينا 450 موظ

ــم بــقــوانــني مــعــّدة مسبقا، 
ّ
مــضــبــوط ومــنــظ

ــذه الـــخـــدمـــات ُيــقــابــلــهــا نـــفـــقـــات كــحــال  ــ وهــ
فإننا  لذلك  العالم،  في  دولــة  أي  مؤّسسات 
نــأخــذ بـــدل خــدمــة خــاصــا بـــمـــرور الــقــوافــل 
ـــف لــإنــفــاق 

ّ
الـــتـــجـــاريـــة، وهـــــذا الـــبـــدل يـــوظ

استنادًا  الخدمة  بــدل  ويــكــون  اإلدارة.  على 
ــي األســـــــــواق عـــبـــر الــفــصــل  لـــلـــحـــاجـــة لـــهـــا فــ
كمالية،  أو  أســاســيــة  السلعة  كــانــت  إذا  مــا 
وال يــتــعــّدى الــبــدل 1 أو 2 فــي املــائــة مــن أي 
خدمة، وفــي بعض األحــيــان ال يكون هناك 
أساسية  السلعة  كــانــت  إذا  خــدمــة  بـــدل  أي 
بحتة، في حني ال نطلب أي بدل خدمة من 
الــقــوافــل اإلغــاثــيــة واإلنــســانــيــة ونــقــدم لها 
إلى  بالنسبة  األمــر  التسهيات. وكذلك  كل 
املسافرين، إذ يتم نقلهم من سورية وإليها 

بشكل مّجاني.
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التعديل الوزاري المرتقب في تونس

مساع لتطويق البرود 
التونسي المغربي

لم يرافق رئيس الحكومة التونسية، يوسف الشاهد، في زيارته إلى الواليات املتحدة 
أّي مــن وزرائــــه، فــي إشـــارة قوية منه إلــى أن التعديل الــــوزاري املرتقب قــد يشمل أي 
الشاهد معه  التي حملها  امللفات  أن  الرغم من  الــوزاريــة. وعلى  الحقائب  حقيبة من 
إلى واشنطن هي ملفات مهمة تتضمن األمن واالقتصاد والعاقة مع صندوق النقد 
ل االستعانة بمستشاريه وليس الوزراء، مؤكدًا أنه كرئيس فريق 

ّ
الدولي، إال أنه فض

يسيطر على كل هذه امللفات، حتى ال يمنح أي وزير أحقية البقاء في التشكيل املقبل 
قبل إجرائه، إذا اختاره عن غيره لهذه الزيارة.

وتسيطر أجــواء التعديل على املشهد التونسي هــذه األيـــام، فيما بــدأت تبرز بعض 
املواقف السياسية إلى العلن، بعد تداولها سّرًا لفترة طويلة، ما يعني بلوغ املنعطف 
األخير قبل تشكيل مشهد جديد. وُينتظر أن يحّدد التشكيل الحكومي املقبل مامح 
 .2019 في  املقبلة  االنتخابات  لغاية  املعارضة  وصــورة  الجديد  الحكومي  االئــتــاف 
واليته  مــن  تبقى  مــا  فــي  نفسه  الحكومة  رئــيــس  مستقبل  سيحدد  التعديل  أن  كما 
ومــا بــعــدهــا. ويــبــدو أن الــشــاهــد قــد أطــلــق مــشــاوراتــه مــع بعض األطــــراف السياسية 
واالجــتــمــاعــيــة مــنــذ فــتــرة، خــصــوصــا مــع الــحــلــيــف الـــقـــوي، االتـــحـــاد الــعــام التونسي 
للشغل.  ويسيطر التفاهم بني الطرفني بشكل واضح، بدل األزمات التي طبعت عاقة 
للشغل،  التونسي  الــعــام  لاتحاد  الــعــام  األمــني  وأعـــاد  السابقة.  بالحكومات  النقابة 
نورالدين الطبوبي، التأكيد أخيرًا، على »ضــرورة إجــراء تحوير )تعديل( وزاري في 
حكومة يوسف الشاهد«. ورأى الطبوبي، في حوار مع إذاعة شمس، أن الحكومة في 
الــــوزارات املعنية  أمــّس الحاجة إلــى تغيير فــي بعض املــواقــع الهامة، مشيرًا إلــى أن 
بالتحوير هي »الوزارات الحساسة التي لها عاقة باملسائل الخدماتية اليومية وفي 
إلى  واضــحــة  إشـــارة  الطبوبي  ويعكس حديث  الــبــاد«.  مستقبل  باستشراف  عاقة 
هذه  رأس  على  وغيرها، ستكون  والتعليم  والنقل  الصحة  الخدماتية،  الـــوزارات  أن 
التعديات الوزارية، باإلضافة إلى املالية التي يسّيرها إلى حد اآلن وزير بالنيابة. 
غير أن السؤال األهم في هذا التعديل ليس تقنيا، بمعنى البحث عن شخصية ذات 
كفاءة قادرة على إدارة وزارة ولديها خبرة في ذلك، وإنما هو باألساس سياسي، أي 
يتعلق بطبيعة التحالفات التي سيبني عليها الشاهد خياراته، نظرًا الحتمال كونه 
الخيار األخير قبل 2019 الذي قد يحمله إلى أبعد من منصبه الوزاري أو يشّكل عقبة 
أمامه. وينتظر الغاضبون من أداء الشاهد سقوطه، ويعتبرون أن ما تبقى لغاية ذلك 
ل مدة زمنية كافية إلسقاطه. ويعِرف الشاهد أنه ال يمكنه السير وحيدًا في 

ّ
املوعد يمث

هذا الطريق، كما حاول سلفه الحبيب الصيد، وفشل، إذ عليه أواًل أن يرضي الرجل 
الذي أتى به قصر القصبة، أي الرئيس الباجي قائد السبسي، الذي يملك كل خيوط 
لعبة التحالفات فــي يــده، مــع مــا يعنيه ذلــك مــن ضـــرورة إرضـــاء شــق مــن حــزب نــداء 
تونس، الذي يقوده نجل الرئيس، حافظ قائد السبسي.  لكن هذا األمر صعب حاليا، 
إذ تعطلت لغة الكام بني الرجلني، وأصبح السبسي االبن يبعث بالرسائل السياسية 
املهمة عبر صفحته الرسمية على »فيسبوك«، وآخرها تأكيده، أن رأي حزبه »حول 
الــوزاري املمكن... هو اقتراح كل ما من  تصورات األحــزاب السياسية تجاه التحوير 
شأنه دعم االستقرار السياسي املطلوب ملواجهة التحديات االقتصادية واالجتماعية 
املتراكمة في الباد«. وأضاف »بناًء على كل ما تقدم، ال نخفي في نداء تونس مواقفنا 
الصريحة والواضحة في املشاركة ضمن أي تشكيل حكومي قادم بجانب أي طرف 
أساء لنداء تونس ومارس في حقه التجني واالتهامات املسيئة ال لشيء سوى أن هذا 
األمر يتناقض مع الوحدة واالنسجام املطلوبني بني كل مكونات الحكومة«، معتبرًا 
في بادنا  السياسي  املشهد  نرتضيه ملجمل  ال  أخاقيا  احــتــرام وسقوطا  »قلة  ذلــك 

وليس فقط في عاقتنا مع هذا الطرف السياسي أو ذاك...«.
وعلى الرغم من أن نجل السبسي لم يسّم هذه األطــراف التي تتجنى على حزبه، إال 
أن الجميع فهم أن املقصود في املقام األول هو حزب آفاق تونس الذي يقوده ياسني 
أن  لـــ»الــنــداء«  الذين سبق  الحكومة،  الـــوزراء في  أيضا بعض  إبراهيم، وربما يشمل 
عّبر عن رفضه لبقائهم. وتضع هذه التحفظات مزيدًا من الضغط على الشاهد في 
االتحاد  إمكانية عــودة  إلى تجدد  التعديل، باإلضافة  التي سيبني عليها  معادالته 
الوطني الحر إلى االئتاف، بعدما ذاق مرارة املعارضة، وُوضع رئيسه سليم الرياحي 
تحت املجهر وصودرت أمواله املوجودة في تونس، فاجتمعت كتلته مع ممثلني عن 

»النداء« و»النهضة«، ما فهم منه أن الرياحي فهم الدرس جيدًا.
وليد...

تونس ـ وليد التليلي

تشهد العاقات التونسية املغربية منذ فترة حالة من البرود السياسي، بعدما أشيع 
عن رفض امللك املغربي محمد السادس، استقبال رئيس الحكومة التونسية يوسف 
الشاهد، أثناء زيارته للمغرب نهاية الشهر املاضي، بسبب رفض األخير إدراج فقرة 
بد تونس أي موقف رسمي تجاه هذا 

ُ
في البيان املشترك تؤيد مغربية الصحراء. ولم ت

األمر، وكذلك املغرب، بما فهم أنه محاولة لتطويق أزمة محتملة. وتعمل الدبلوماسية 
الشاهد خــال شهر يونيو/حزيران  زيــارة  أحدثته  الــذي  الصدع  رتــق  املغربية على 
املاضي إلى املغرب، فعلى الرغم من توقيع مجموعة من االتفاقيات بني البلدين، إال 
أن رفض ملك املغرب محمد السادس استقبال رئيس حكومة تونس أثــار تساؤالت 

كثيرة، في غياب أي توضيح يذكر من الديوان امللكي أو الخارجية املغربية.
وكان الشاهد قد اكتفى في زيارته بلقاء نظيره املغربي سعد الدين العثماني، ورئيس 
تــونــس بنقاط استفهام  إلــى  الــعــودة  املــالــكــي، قبل  املــغــربــي الحبيب  الــنــواب  مجلس 
كثيرة. كما بنّي مصدر من وزارة الخارجية التونسية، أن »الشاهد رفض إدراج فقرة 
املغربي  الطرف  أصــّر  الغربية،  الصحراء  بمغربية  ضمنيا  تونسيا  اعترافا  تتضمن 
أثار  ما  وهــو  املغربية.  التونسية  العليا  للجنة  الختامي  البيان  في  على تضمينها 

نا للجزائر«.
ّ
حفيظة امللك محمد السادس واعتبره انحيازًا مبط

وبدا وكأن الشاهد تفادى أي إشارة إلى موضوع الخاف التاريخي املغربي الجزائري، 
وذلك مراعاة للعاقات التونسية الجزائرية، التي تعتبر متميزة باإلضافة إلى التزامه 
املوقف الدبلوماسي التونسي التاريخي، املتمثل في عدم االنحياز إلى أي طرف في ما 
يتعلق بقضية الصحراء. وفي موازاة ذلك، كشفت مصادر تونسية لـ«العربي الجديد«، 
عن أن »سفيرة املغرب في تونس، لطيفة أخرباش، تكثف تحركاتها لتوضيح املوقف 
املغربي من هذه األزمة«. ولفتت املصادر إلى أن »سفيرة املغرب توّجهت إلى البرملان 
 
ً
التونسي وشرحت األسبوع املاضي، موقف املغرب مما حدث«، معتبرة أن »تهويا

إعاميا أحاط بالزيارة التي كانت إيجابية«. وبّينت أخرباش أن »العبارة التي وردت 
في نّص البيان، تتمثل في تحية تونس لجهود املغرب إليجاد حلول سياسية وحوار 
أي محاولة القتاع  لم يتضمن  »البيان  أن  إلــى  املتحدة«، مشيرة  األمــم  تحت رعاية 
اعتراف تونسي بسيادة املغرب على الصحراء«. وأعربت سفيرة املغرب عن احترام 
بادها ملوقف تونس إزاء النقطة الخافية بني الجزائر واملغرب، معتبرة أن »البرملان 

يمكن أن يؤدي دورًا مهما في تنشيط الدبلوماسية بني البلدين«.
من جانبه، أكد رئيس البرملان التونسي، محمد الناصر، لضيفته، أن »عاقات األخوة 
التاريخية والعريقة التي تربط الشعبني التونسي واملغربي ال يمكن أن تتأثر وهي 
عاقات متواصلة«، مؤكدًا على »نجاح الزيارة التي أداها رئيس الحكومة إلى املغرب«. 
ودعا إلى »ضرورة أن تبصر االتفاقيات الـ18 التي توصل إليها الطرفان النور قريبا، 

وأن يسعى الطرفان الحكوميان إلى تنفيذها«.

تنتهي مفاوضات 
جنيف7، اليوم الجمعة، 
من دون أي تغيير يُذكر 

في المسار السياسي، 
مع التأكيد على 

ضرورة اعتماد وثيقة 
نعومكين، في سبيل 

تنفيذ القرار 2254

أبو فراس: يتم نقل 
المسافرين بشكل 

مّجاني )العربي الجديد(

معبر  كان  إذا  عما  سؤال  على  ردًا 
أحرار  »حركة  إلى  يتبع  الهوى  باب 
ساجد  المعبر،  مدير  قال  الشام«، 
بحتة،  »مدنية  اإلدارة  إن  فراس،  أبو 
ــرار  أح بحركة  ال  عــالقــة  لنا  ولــيــس 
فالمعبر  آخر،  فصيل  بأي  وال  الشام 
المالية  خططه  له  مستقل،  كيان 
أنه  وأضــاف  المستقلّة«.  ــة  واإلداري
أن  سترى  المعبر،  ترتاد  كنت  »إذا 
من  هــم  عليه،  القائمين  جميع 
االختصاص  وأصــحــاب  المدنيين 
عسكريين«.  وليسوا  ــرات،  ــخــب وال
المعبر  إلدارة  عالقة  ال  أن  أكد  كما 
ــل  ــداخ ــال ــات الـــفـــصـــاءل ب ــالف ــخ ب

السوري.

معبر مستقل
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)Getty( الشاهد ووزير الدفاع األميركي في مقر البنتاغون

  شرق
      غرب

حجازي وساترفيلد يبحثان
األوضاع في سيناء

بــــحــــث رئـــــيـــــس األركـــــــــــــان املـــــصـــــري، 
مــحــمــود حـــجـــازي، أمـــس الــخــمــيــس، 
»األوضـــــاع األمــنــيــة فــي ســيــنــاء« مع 
مدير عام القوة متعددة الجنسيات، 
ـــال املــتــحــدث  ديــفــيــد ســاتــرفــيــلــد.  وقـ
ــم الـــجـــيـــش املـــــصـــــري، الــعــقــيــد  ــاســ بــ
تامر الرفاعي، إن »حجازي استقبل 
األمنية  األوضــاع  وبحثا  ساترفيلد 
فـــي ســيــنــاء، والـــــدور الــكــبــيــر املــنــوط 
ــيـــات«.  ــنـــسـ ــعــــددة الـــجـ ــتــ بــــالــــقــــوات مــ
ــاول ســبــل  ــ ــنـ ــ وأوضــــــــح أن الـــلـــقـــاء »تـ
التنسيق لتنفيذ مهام القوة متعددة 
الـــجـــنـــســـيـــات ومــــــجــــــاالت الــــتــــعــــاون 

املشترك مع القوات املسلحة«.
)األناضول(

السودان سيواصل 
التعاون مع أميركا 

رغم العقوبات

أعــلــن وزيــــر الــخــارجــيــة الـــســـودانـــي، 
ــورة(، أمــس  ــ ــــصـ ــنـــدور )الـ إبـــراهـــيـــم غـ
الــخــمــيــس، أن الــــســــودان ســيــواصــل 
الــتــعــاون مــع الــواليــات املــتــحــدة، بما 
فــي ذلــك فــي مجال تــبــادل معلومات 
ــم مــن  ــ ــرغــ ــ ــلــــى الــ ــارات، عــ ــ ــبــ ــ ــخــ ــ ــتــ ــ االســ
عــمــل لجنة  الــخــرطــوم تجميد  ــرار  قــ
ــن بـــشـــأن  ــ ــطـ ــ ــنـ ــ الـــــتـــــفـــــاوض مــــــع واشـ
تــخــفــيــف الـــعـــقـــوبـــات. وقـــــال غــنــدور 
ــمـــرون بـــالـــتـــعـــاون مــع  ــتـ »نــــحــــن مـــسـ
ــتـــحـــدة عـــلـــى املــســتــوى  الـــــواليـــــات املـ

الثنائي بني املؤسسات املتناظرة«.
)رويترز(

»جيش اإلسالم« يوافق 
على الصلح في الغوطة 

أكبر  أعلن فصيل »جيش اإلســـام«، 
فصائل املعارضة السورية املسلحة 
فـــــي ريــــــف دمــــشــــق الــــشــــرقــــي، أمـــس 
ــادرة  ــبـ الـــخـــمـــيـــس، مـــوافـــقـــتـــه عـــلـــى مـ
لــعــقــد الــصــلــح مـــع »فــيــلــق الــرحــمــن« 
في الغوطة الشرقية وشــرق دمشق. 
وقـــال املتحدث بــاســم أركـــان »جيش 
اإلســــام«، حــمــزة بــيــرقــدار، فــي بيان 
مــصــور، إن »جــيــش اإلســـــام« وافــق 
املجلس  أطلقها  الــتــي  املــبــادرة  على 
العسكري في دمشق وريفها إلنهاء 
ــة الـــشـــرقـــيـــة بــني  ــغـــوطـ ــي الـ األزمـــــــة فــ
الرحمن«  و«فيلق  من جهة  الفصيل 

وحلفائه من جهة أخرى.
)العربي الجديد(

»رايتس ووتش«: 
ال رّد على تقرير السجون 

السرية
»هيومن  منظمة  في  الناشطة  قالت 
رايتس ووتش«، كريستني بيكيرلي، 
الرئيس  إن حكومة  الخميس،  أمــس 
الــيــمــنــي، عـــبـــدربـــه مــنــصــور هــــادي، 
تـــردا على  لــم  والسلطات اإلمــاراتــيــة 
تــقــريــرهــا بـــشـــأن الـــســـجـــون الــســريــة 
في اليمن. وأشــارت بيكيرلي إلى أن 
إلــى حكومة  املنظمة وجهت رسائل 
هادي، والحكومة اإلماراتية، عارضة 
بشأن  إليها  توصلت  الــتــي  النتائج 
الــســجــون الـــســـريـــة، وطــالــبــت بــالــرد 

عليها. وقالت »لم يجب أي منهما«.
)األناضول(

وفاة المعارض الصيني 
ليو شياوبو الحائز على 

نوبل للسالم

تــــوفــــي املــــــعــــــارض الــــصــــيــــنــــي، لــيــو 
ــيــــس، فــي  ــمــ ــخــ شـــــيـــــاوبـــــو، أمـــــــس الــ
كــان محتجزًا فيه،  الــذي  املستشفى 
إثر صراع مع سرطان الكبد بحسب 
ما ذكرت السلطات الصينية.  وكان 
لــيــو شــيــاوبــو، حــائــز جـــائـــزة نــوبــل 
 لثماني 

ً
للسام سنة 2010، معتقا

ســـنـــوات بــتــهــمــة »الـــتـــخـــريـــب«، بعد 
أكــثــر مــن شهر مــن نقله مــن سجنه 
ــة  ــــى مــســتــشــفــى مــــشــــدد الـــحـــراسـ إلــ
لــعــاجــه مـــن املـــراحـــل املـــتـــأخـــرة من 
الــســرطــان. وســـارعـــت لــجــنــة جــائــزة 
نوبل الى تحميل الصني »مسؤولية 
كــــــبــــــرى« عــــــن الـــــــوفـــــــاة »املـــــبـــــكـــــرة« 
لــلــمــعــارض الــصــيــنــي عــبــر حــرمــانــه 

العاج الطبي املائم.
)فرانس برس(
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العراق يُقّسط ديونه إليران
بغداد ـ علي الحسيني

ــــس، عـــن ســـداد  ــراق، أمـ ــعــ أعـــلـــن الــ
مــن  إليـــــــران  دوالر  مـــلـــيـــون   150
إجمالي 400 مليون دوالر ديون 
البالد.  شــراء طاقة كهربائية متراكمة على 
ويعاني العراق من أزمة طاقة حادة بسبب 
تفشي الــفــســاد فــي الــقــطــاع وقــيــام األحـــزاب 
املــشــاركــة فــي الحكومة بــشــراء وبــيــع عقود 
الكهرباء بمليارات الدوالرات منذ عام 2003 
اإلحــصــاءات  وتشير  الحالي،  الــعــام  وحتى 
الــحــكــومــيــة إلـــى أن الــعــراق صـــرف نــحــو 54 
قــطــاع  عـــلـــى  ــا  ــامـ عـ ــــالل 14  مـــلـــيـــار دوالر خـ
الكهرباء، ورغم ذلك لم يحقق مستويات في 
اإلنتاج تغطي كامل املحافظات التي تصل 

إلى نحو 16 ألف ميغا واط.
وأكــــــد عـــضـــو مــجــلــس مـــحـــافـــظـــة الـــبـــصـــرة، 
ــة املـــحـــلـــيـــة( مــجــيــب الـــحـــســـانـــي،  ــكـــومـ )الـــحـ
مــن  دوالر  مـــلـــيـــون   150 ســــــّدد  ــــراق  ــعـ ــ الـ أن 
ديــون شــراء كهرباء إيـــران. وقــال الحساني 

ــراق  ــعــ فــــي مـــؤتـــمـــر صـــحـــافـــي أمــــــس، إن »الــ
الــجــانــب اإليـــرانـــي تقسيط املبلغ  طــلــب مــن 
ــأمــــن تـــجـــهـــيـــز الــــكــــهــــربــــاء خـــالل  ــغــــرض تــ لــ
الــصــيــف الـــجـــاري، وااللـــتـــزام بــمــدة مــحــددة 
ــي الـــتـــســـديـــد حـــتـــى يـــتـــم بـــعـــدهـــا تــجــديــد  فــ
أن  لذلك«. وأضــاف  العراق  إن احتاج  العقد 
»البصرة تأمل أن توقف شراء الكهرباء مع 
عدة  فتح  بعد  وذلــك  الصيف  نهاية موسم 
مــحــطــات اســتــثــمــاريــة فــيــهــا ومــــن املحتمل 
ــة الــفــعــلــيــة لــلــمــحــافــظــة«.  ــاجـ ــحـ أن تـــســـد الـ
وتشهد محافظات الجنوب تظاهرات أسفر 
آخــرهــا فــي مــديــنــة كــربــالء عــن مقتل مدني 
املقرات  أحــد  على  املتظاهرين  هجوم  عقب 
الـــديـــنـــيـــة بــســبــب عـــــدم انـــقـــطـــاع الـــكـــهـــربـــاء 
عــنــهــا وانــقــطــاعــهــا عـــن األحـــيـــاء املـــجـــاورة، 
ــــن فـــتـــرة  ــرات قـــائـــمـــة بـ ــاهــ ــظــ ــتــ وال تـــــــزال الــ
الرتــفــاع  الــطــاقــة  بتوفير  للمطالبة  وأخـــرى 
ــة  ــى أكـــثـــر مـــن 50 درجـ ــرارة إلــ ــحــ درجــــــات الــ
مــئــويــة فــي الــصــيــف. وكــانــت إيــــران أوقــفــت 
بشكل جــزئــي، فــي يــولــيــو/تــمــوز مــن الــعــام 

الكهربائية  بالطاقة  العراق  إمــداد  املاضي، 
ـ  البصرة(، و)كرخة  ـ  عبر خطي )خرمشهر 
إلى  إمدادهما  طاقة  تصل  اللذين  العمار(، 
الحــقــا  تشغيلهما  وأعـــيـــد  مـــيـــغـــاواط،   800
بــعــد ســــداد الـــديـــون. وتـــــزود إيـــــران الــعــراق 
الطاقة  من  ميغاواط  1500 و2000  بما بن 
البلدان  وقــعــه  اتــفــاق  بموجب  الكهربائية، 
املــحــافــظــات  غــالــبــيــة  وتـــعـــانـــي  عــــام 2005. 
العراقية من زيــادة في ساعات قطع التيار 
الكهربائي. من جهتها قالت عضو البرملان 
»العربي  لـ كمبش  غــيــداء  الــطــاقــة  لجنة  عــن 
ــران تــســتــغــل الــــعــــراق في  ــ ــ ــديـــد«، إن »ايـ الـــجـ
املجهز ملحطات تشغيل  الــغــاز  بيع  أســعــار 
مــحــطــات الــكــهــربــاء حــيــث إنــهــا تبيع الــغــاز 
بــأربــعــة أضــعــاف ســعــره املــتــوفــر فــي ســوق 

الغاز الدولي«.
وفي ذات السياق قال مساعد وزيــر الطاقة 
اإليـــــرانـــــي، هــوشــنــك فـــالحـــتـــيـــان، إن ديـــون 
الـــعـــراق مــن الــطــاقــة الــكــهــربــائــيــة املستحقة 
طـــهـــران  وإن  دوالر  مـــلـــيـــار  بــلــغــت  ــبــــالده،  لــ

ــعـــراق الــنــاجــمــة عـــن شـــراء  قــّســطــت ديــــون الـ
الكهرباء، بناء على طلب األخير، إال أنه عاد 
وأخلف في دفع مستحقاته، مبينا أن سبب 
تخلف العراق عن دفع مستحقات الكهرباء 

هو انخفاض أسعار النفط.
من جهته قال الخبير بقطاع الكهرباء عباس 
»العربي الجديد«، إن »العراق قادر  حسن لـ
على سداد ديون الكهرباء وفق االتفاق بن 
بــغــداد وطــهــران على أن تــكــون عبر دفعات 
العراق  أن  وليست دفعة واحـــدة«، موضحًا 
غير قادر في الفترة القريبة على استكمال 
االكتفاء الذاتي بسبب فساد املسؤولن في 
وزارة الكهرباء ومن يقف خلفهم من أحزب 

مشاركة في الحكومة«.
وأضاف أن العراق يعاني من مشاكل أمنية 
وفـــســـاد وأزمـــــة مــالــيــة ولــــن يــنــجــح فـــي سد 
حــاجــة املـــواطـــن مـــن الــطــاقــة حــتــى ســنــوات 
نفذت  كهربائية  مشاريع  هــنــاك  ألن  قريبة 
ولكن شهدت إهــدارًا للمال العام باإلضافة 

تضرر محطات بفعل الحرب«.

القاهرة ـ العربي الجديد

قبل بعض أصحاب  مــن  كبيرة  استياء  تــســود حــالــة 
الــفــلــل والــشــالــيــهــات فـــي املــنــاطــق الــســكــنــيــة الــراقــيــة 
فــي مــصــر، بسبب مــا أســمــوه بــالــتــقــديــرات الجزافية 
الــعــقــاريــة، ال بــل يــؤكــدون أن تحديد حجم  للضريبة 

الضريبة »ُترك لألهواء« .
وقال بعض هؤالء، في حديث مع »العربي الجديد«، 
إنهم ال يمانعون من سداد الضريبة، رغم أن الحكومة 
طلبت دفعها بأثر رجعي منذ عام 2013، إال أن األزمة 
للوحدات  بها  واملباَلغ  املرتفعة  التقديرات  في  تكمن 

والتي قاربت املليون جنيه للشاليهات وأعلى من ذلك 
للفلل املطلة على البحر أو تلك املتواجدة في التجمع 

الخامس وكمبوندات الشيخ زايد وأكتوبر.
وأكدوا أنهم قدموا عددًا هائاًل من الطعون اعتراضًا 
عــلــى تــلــك الــتــقــديــرات، وقــامــت إدارة الــشــالــيــهــات في 
الشاليهات  أصــحــاب  مــع  بالتفاوض  مارينا  منطقة 
لم  الــتــقــديــرات  أن  اعتراضاتهم. وأضــافــوا  فــي  للنظر 
تأخذ في االعتبار القواعد األساسية للتقدير، حيث 
البحر ضرائب  عــن  البعيدة  الفلل  فــرض على بعض 

أعلى من املطلة مباشرة على البحر. 
وقال مسؤول حكومي بارز في وزارة املالية املصرية 

القيم  من  منزعجون  العقارية  الــوحــدات  أصحاب  إن 
املحددة لهم بسبب ارتفاعها، إال أن التقديرات تعود 

لعام 2013، ما يبرر ارتفاع الفواتير.
وتـــابـــع أن هــنــاك تــيــســيــرات كــبــيــرة مـــن قــبــل وزارة 
العقارية  الضريبة  تحصيل  سرعة  لناحية  املالية، 
من تلك التجمعات السكنية الفاخرة والتي يرفض 
وأكد  ارتفاعها.  بدعوى  الضريبة  ســداد  أصحابها 
املسؤول: »نتوقع تحصيل 3 مليارات جنيه من تلك 
الــضــريــبــة خـــالل الــفــتــرة الــحــالــيــة، وســيــتــم االنــتــهــاء 
املــقــدمــة«. وأضـــاف: »لم  سريعًا مــن فحص الطعون 
نــتــعــمــد املــبــالــغــة فـــي تــقــديــرات الـــضـــرائـــب، وجـــاءت 

مطابقة إلى حد كبير مع أوضاع سوق العقارات في 
مصر حاليًا«. وأكد أنه سيتم إلغاء أي تقدير جزافي 
يتم اكتشافه، إال أن أحدًا ال يريد أن يسدد ضرائب 
ــم الــرفــاهــيــة الـــتـــي تــتــمــتــع بــهــا تــلــك الــتــجــمــعــات  رغــ
الــســكــنــيــة. وتـــابـــع: »نــســعــى ألن تــســدد كــل شريحة 
حتى  أنــواعــهــا،  بكل  الــعــادلــة  ضريبتها  مجتمعية 
تتمكن الحكومة من اإلنفاق على القطاعات األخرى 
والــخــدمــات«، مشيرًا إلــى توجيه 50% مــن حصيلة 
وبلغ حجم  واملحليات.  للعشوائيات  الضريبة  تلك 
املتأخرات للضريبة العقارية منذ 2013 حتى اآلن، 

وفق التقديرات الرسمية، نحو 27 مليار جنيه.

أثرياء مصر يعترضون على تقديرات الضريبة العقارية

ارتفاع إنتاج الجزائر من الطاقة 
أظهرت بيانات رسمية أن إجمالي 

إنتاج الجزائر من الطاقة ارتفع 
بـ 2.5% في الربع األول من العام 

الحالي، مقارنة مع الفترة ذاتها من 
العام املاضي بفضل زيادة إنتاج 

النفط الخام والغاز الطبيعي. 

وأشار تقرير صادر عن الديوان 
الوطني لإلحصاء في الجزائر إلى 
أن إنتاج الغاز الطبيعي زاد %3.6 

في األشهر الثالثة األولى من 
العام الحالي. وأبرز التقرير نمو 

املنتجات النفطية املكررة بـ %2.3، 
بعد سلسلة انخفاض متواصلة 
سجلها خالل الثالثي الثالث من 

العام املاضي. 

ماكرون يدعو لتصحيح 
اختالالت »اليورو«

اعتبر الرئيس الفرنسي، إيمانويل 
ماكرون، في مقابلة نشرت أمس، 
قبيل ساعات من انعقاد مجلس 

وزراء فرنسي-أملاني مشترك، 
أنه يتعني على برلني »أن تتحرك« 

لتصحيح »االختالالت« في منطقة 
اليورو وإعطائها »املصير الذي 

تستحق«. 
وقال ماكرون على برلني »أن 

تواكب إحياء االستثمار العام 
والخاص في أوروبا«. 

%10.5 زيادة التجارة بين كوريا 
الشمالية والصين

أعلنت الصني أن التجارة بينها 
وبني كوريا الشمالية ازدادت بنسبة 
10.5% في النصف األول من العام، 
في الوقت الذي تتهم فيه واشنطن 

بكني بتعزيز تبادالتها التجارية مع 
بيونغ يانغ على الرغم من العقوبات 

الدولية املفروضة على النظام.
وقالت إدارة الجمارك الصينية، إنه 

خالل األشهر الستة األولى من 
العام سجلت الصادرات الصينية 
إلى كوريا الشمالية نموًا بنسبة 

.%29.1

واشنطن تراجع اتفاقية 
تجارية مع سيول

أكدت الواليات املتحدة رسميًا 
أنها تنوي إعادة النظر في اتفاقية 
التجارة الحرة مع كوريا الجنوبية، 

ضمن سعي إدارة الرئيس 
األميركي، دونالد ترامب، إلى 

إعادة صياغة نظام تجاري يصب 
في مصلحة واشنطن. وكان 

ترامب هاجم بشدة خالل حملته 
االنتخابية االتفاقيات التجارية 

محماًل إياها مسؤولية خسارة 
الوظائف خالل سعيه لنيل دعم 

ناخبي الطبقة العاملة. 

نيروبي الرابعة عالميًّا باحتضان 
الشركات

قال أدان محمد، وزير الدولة لشؤون 
التجارة والصناعة والتعاونيات في 

كينيا، إن العاصمة نيروبي تأتي 
في املركز الرابع عامليًا بعد نيويورك 

وجنيف السويسرية وفيينا 
النمساوية، من حيث احتضان 

شركات متعددة الجنسيات. 
وأوضح محمد أن املستثمرين 

األجانب يولون في الدرجة األولى 
األهمية لقطاع الطاقة في كينيا.

أخبار

»القطرية« 
تتوّسع نحو 

أميركا

قال الرئيس التنفيذي للخطوط الجوية القطرية، أكبر الباكر )الصورة(، أمس، إن »القطرية« ما زالت تخطط لشراء حصة في »أميركان إيرالينز«، رغم أن 
الناقلة األميركية أنهت اتفاقًا لتشارك الرمز مع الشركة القطرية. وكانت »أميركان إيرالينز« قالت، أمس األربعاء، إنها أنهت اتفاقات التشارك في الرمز 
مع الخطوط القطرية واالتحاد للطيران. وعلى نحو منفصل، قالت إن الخطوط القطرية سحبت وأعادت تقديم إخطارها بشأن شراء حصة في الناقلة 
األميركية. وقال الرئيس التنفيذي للخطوط القطرية، أكبر الباكر، في تصريحات صحافية: »طلب شرائنا للسهم وإيداع العرض يمضي قدما على نحو 
طبيعي. كان علينا أن نوضح أسئلة بعينها طرحتها الجهة التنظيمية، وهو ما قمنا به«. وانتزعت الخطوط القطرية، الشهر املاضي، لقب أفضل ناقلة 

في العالم من الخطوط اإلماراتية، لتحصل على الجائزة للمرة الرابعة في تاريخها.
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)إيرك بورمونت/فرانس برس(

مشاركة غريبة للرئيس األميركي باحتفاالت فرنسا

حين حّل ترامب ضيفًا على »هذا البلد الحزين«

فشل المحادثات القبرصية يريح إسرائيل

ترامب رجل جاهل 
وحريص على تحويل 

مصالحه إلى صفقات 
أسلحة

باريس ـ محمد المزديوي

ــة الـــعـــالقـــات الــتــي  ــقـ ــّيـ غـــريـــبـــة وشـ
الـــرئـــيـــســـن  بــــــن  اآلن،  ُتـــــنـــــَســـــج، 
األمـــــــيـــــــركـــــــي، دونــــــــالــــــــد تــــــرامــــــب، 
ــــرون. كــــل شـــيء  ــاكـ ــ والـــفـــرنـــســـي إيـــمـــانـــويـــل مـ
ولكن  املشترك.  والنفور  للتطاحن  يدفعهما 
السياسة تجترح املعجزات. فمن كان يتصور 
أن يــســتــقــبــل مـــــاكـــــرون الـــرئـــيـــس الــــروســــي،  
فــالديــمــيــر بــوتــن، فــي قــصــر فــيــرســاي، على 
الرغم من شبهات تحوم حول تدخل روسي 
دعم  إلــى  إضــافــة  الفرنسية،  االنتخابات  فــي 
سياسي ومالي من الــروس ملارين لوبان؟ ال 
أحد، ربما، سوى ماكرون. ال شيء مستحياًل 
في السياسة. ليس فقط ألنها فن املمكن، أو 
ــــرارات صعبة تفرضها  قـ الـــكـــذب، بــل ألن  فــن 
ــًا. مــشــكــلــة الــرئــيــس  ــانـ ــيـ ــبــــالد، أحـ مــصــالــح الــ
األميركي الكبيرة، إن اعتبر األمر مشكلة، هو 
الساسة.  كما معظم  ليست خشبية  لغته  أن 
يقول كل ما يفكر فيه، بشكل تلقائي وسريع، 
ويــســتــخــدم »تـــويـــتـــر« بــســرعــة تــفــوق ســرعــة 
الــظــل، كــمــا كـــان أســالفــه، الــذيــن يفتخر بهم، 
مـــن رعــــاة الــبــقــر يــســتــخــدمــون مــســدســاتــهــم، 
أيــام زمــان. من هو الرئيس الــذي يجرؤ على 
 حــزيــن«، ثــم يستجيب، 

ٌ
قـــول: »فــرنــســا مــكــان

بشكل فــــوري، لــدعــوة الــرئــيــس الــفــرنــســي لــه، 
البلد  لزيارة هــذا  لقائهما في هامبورغ،  في 
»الــــحــــزيــــن«، غـــيـــر دونــــالــــد تــــرامــــب. تـــرامـــب، 
الــــذي يــريــد أن يــعــيــد ألمــيــركــا مــجــدهــا الــذي 
ــاراك أوبـــامـــا، كما  ــ ضــيــعــتــه ســـنـــوات ســلــفــه بـ
ــارة فــرنــســا ملـــدة يــومــن.  ــ يـــقـــول، ســيــكــرس زيـ
ــل، مـــشـــاركـــة الــحــلــفــاء الــفــرنــســيــن  ــافـ لـــقـــاء حـ
بمناسبة  االحتفال  وأيضًا  الوطني،  عيدهم 
عزيزة على األميركين، كل األميركين، وهي 
 املئوية األولى النتشار القوات األميركية على 
لـــقـــاء  ــم  ــ ثـ  .1917 ســـنـــة  ــفــــرنــــســــي،  الــ ــراب  ــ ــتــ ــ الــ
إكراهاتها،  لــرأس. وللمعدة  رأسًا   ،

ْ
للرئيَسن

عشاء الرئيسن مع زوجتيهما في أحد أفخم 
إيفل،  بــرج  فيرن«، في  مطاعم فرنسا، »جيل 

إحدى عجائب العاَلم.
الجماهيرية  واللقاءات  التغريدات  في  ينُدر 
ــرات عـــديـــدة، أن  لــلــرجــل، الــــذي زار فــرنــســا مــ
مــن ســخــريــتــه، وينتقد  الــبــلــد  هـــذا  يستثني 
ــٌج من  ــزيــ ــهــــوس، ومــ  مـــن الــ

ٌ
ســـيـــاســـاتـــه. نـــــوع

الــفــضــول والــنــفــور. ومـــن َيــَشــأ أن يــغــرف من 
تصريحاته املهينة لفرنسا، ال بد أن يتذكر 
ما قاله، بعيد اعتداءات 13 نوفمبر/تشرين 
ــاريـــس،  ــربـــت بـ ــتـــي ضـ ــيــــة الـ الـــثـــانـــي اإلرهــــابــ
ــي تـــصـــريـــحـــات أثـــــــارت إعــــجــــاب الــيــمــن  ــ وهـ
»لم  فرنسا  أن  ومفادها  املتطرف،  الفرنسي 
أيضًا.  املاضي، وباريس  َتُعد كما كانت في 
ــاء فيها  ــيـ ويـــســـود انـــطـــبـــاع بـــأنـــه تـــوجـــد أحـ
ــارج الـــقـــانـــون«. لــكــن بــعــضــهــم ال يـــرى في  خــ
مــواقــفــه عـــداًء لفرنسا، بــل مــجــرد خيبة أمل 
من وضعية فرنسا الراهنة، وهــذا ما يقوله 
أندري بيركوف، الصحافي الفرنسي الوحيد 
الــذي التقاه الرئيس األميركي، والــذي ينقل 
عنه »أحب فرنسا، ولكني ال أفهم كيف أنكم 

وهو خطأ الفرنسين، ألنهم تركوا أشخاصًا 
ــذا الــخــلــيــط من  يــدخــلــون إلـــى أرضـــهـــم«. وهــ
الــفــضــول تــجــاه الــفــرنــســيــن ونـــفـــوره منهم، 
ال يــمــنــع دونـــالـــد تـــرامـــب مـــن عــشــق األنـــاقـــة 
ــيـــاره ألســـلـــوب قصر  ــتـ الــفــرنــســيــة، ومــــن اخـ
الداخلية  الديكورات  في  الفرنسي  فيرساي 
إلقــامــاتــه. وعــلــى الــرغــم مــن إشــــارات سلبية 
عن فرنسين في ماضيه، وأيضًا عن رغبته 
في مجاراة سباق فرنسا للدراجات والتفوق 
عليه، إال أنــه لــم ُيــخــِف، قبل مــا يزيد عــن 20 
سنة، ُطموحاته في تشييد ُبرج في العاصمة 
مدينة  عمدة  يتخيل  جعله  حلم  الفرنسية، 
بــاريــس، حينها، وهــو جــان تــيــبــري، يهرول 
وحينها،  لــه.  املساعد  الطاقم  مع  الستقباله 
أي سنة 1996، صّرح ترامب إن »باريس هي 
إحدى أجمل مدن العاَلم. لو عثرت فيها على 
مــنــتــوج جــيــد، ســـوف أشــتــريــه، وأطــبــع فوقه 

اسمي«.
انتقاد الفرنسين سهل وأيضا مفيٌد لكسب 
أصوات الجمهورين األميركين الغاضبن 
ــون غـــاضـــبـــن( مــــن مـــوقـــف فــرنــســا  ــزالــ )ال يــ
ــراق ســنــة 2003.  ــعـ ــرافـــض لــلــحــرب ضـــد الـ الـ
وفــــي هــــذا اإلطــــــار يـــأتـــي قــــــراره االنــســحــاب 

املــنــاخ، ألنه  من اتفاق باريس العاملي حــول 
»لــم ينتخبه سكان  بكل بساطة، كما يقول: 
ــاريــــس«. فـــي كـــتـــاب لـــه صــــدر ســنــة 1987،  بــ
يــنــتــقــد تـــرامـــب الــرئــيــس الــفــرنــســي الـــراحـــل، 
فرانسوا ميتران، ألنه، كما يكتب »كشف عن 

التكنولوجيا  يبيع  ألنــه  جــدًا  كــونــه خطيرًا 
السقوط  أكــثــر. وال يمكن  يدفع  ملــن  النووية 
املــســتــوى«. ويضيف إن »رئيسهم  إلــى هــذا 
مـــتـــعـــجـــرف، وغــــبــــي، بــشــكــل  ــتــــران(  ــيــ مــ )أي 
كامل، ويحاول أن يستعيد مكانه من خالل 
إنها  للجميع.  الــنــوويــة  التكنولوجيا  بــيــع 
فــضــيــحــة، فــضــيــحــة«. وهــــذا الــقــلــق مـــن بيع 
بــلــدان  إلـــى  الــنــوويــة  للتكنولوجيا  فــرنــســا 
ــتــــرامــــب، مـــنـــذ ذلـــك  أخــــــرى شـــكـــل هـــاجـــســـًا لــ
فــرنــســا »حليفًا  يــعــتــبــر  الـــوقـــت، وقـــــاده ألن 
ضعيفًا«، بل »كان الفرنسيون خالل سنوات 
أوفــيــاء بشكل  وكــانــوا غير  حلفاء فظيعن. 
كبير، وأعتقد أن عليهم أن يتعلموا االحترام 

... أقول هذا، ألنه ال أحد فعل هذا من قبل«.
 كل هذه القراءات التي تقّدم أسبابًا قد 

ّ
ولكن

والفرنسين،  فرنسا  من  الرجل  نفور  تفسر 
مؤلفات،  لكتابة  الكثيرين  تــدفــع  قــد  والــتــي 
ــافــــي  ــــب والــــصــــحــ ــاتـ ــ ــكـ ــ يــــعــــتــــرض عـــلـــيـــهـــا الـ
األمـــيـــركـــي، رون روزنــــبــــام )صـــاحـــب مــقــال: 
حــن حــــاول دونـــالـــد تــرامــب حــرمــان فرنسا 
مـــن الـــســـالح الــــنــــووي(، حـــن يــقــتــرح البحث 
عن تفسير آخر: »إن ترامب رجل جاهل جدًا 
وحريص على تحويل مصالحه إلى صفقات 
أسلحة. وفي واقع األمر، ال أعتقد أنه يعرف، 
بــبــســاطــة، أن يــفــكــر«. ال شــك فــي أن الرئيس 
الفرنسي يعرف كــل هــذا، وأكــثــر، عــن ضيفه 
الغرب يستطيع  األميركي. ولكن ال أحد في 
أن  األكــبــر، خــصــوصــًا  األخ  عــن  أن يستغني 
الــجــار الـــروســـي مــصــدر لكثير مــن اإلزعــــاج 
لـــألوروبـــيـــن. ومـــن هــنــا ال شـــيء أفــضــل من 
الــتــودد للرئيس األمــيــركــي، وعــبــره للشعب 
 

ٌ
ر فــرنــســا مــن الــنــازيــة َدْيـــن األمــيــركــي، فــتــحــرُّ

فــي أعــنــاق الفرنسين، رغــم مضي كثير من 
الفرنسي، وهو واحد  فالطبخ  الزمن. ولهذا 
والشامبانيا  العالم،  في  املطابخ  أفضل  من 
الـــتـــي تــعــشــقــهــا زوجـــــة الـــرئـــيـــس األمـــيـــركـــي، 
مــيــالنــيــا، قـــد يــســتــطــيــعــان تــلــطــيــف األجــــواء 
الزعيمن، ويجعالن فرنسا، خالل هذه  بن 
الزيارة، تحظى بإطراء جديد، من قبل ترامب 

الذي قد يقول الشيء ونقيضه.

8
سياسة

تكاد إسرائيل تكون 
أول المستفيدين من 

فشل المحادثات 
القبرصية ــ القبرصية 

األخيرة، ألن التسوية في 
الجزيرة ستؤدي إلى 

تحسين العالقات بين 
تركيا وقبرص اليونانية

يندر في التغريدات واللقاءات الجماهيرية للرئيس األميركي، دونالد ترامب، أن يستثني هذا البلد من سخريته، وينتقد سياساته، 
لكنه سارع للموافقة على دعوة الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، للمشاركة في العيد الوطني

آل ترامب وآل ماكرون في باريس أمس )ميشال أولر/فرانس برس(

صالح النعامي

عــلــى الـــرغـــم مـــن أنـــه لـــم يــصــدر أي رد فعل 
رسمي إسرائيلي على فشل املباحثات التي 
السويسرية لحل  جرت في مدينة مونتانا 
القبرصية، يوم الجمعة املاضي، إال  األزمــة 
أنه يمكن القول إن تل أبيب نظرت بارتياح 
إلـــــى هـــــذه الـــنـــتـــيـــجـــة. فـــتـــوصـــل الـــقـــبـــارصـــة 
األتــــــراك والـــقـــبـــارصـــة الــيــونــانــيــن إلــــى حل 
ــة، كـــان سيهدد  ــ تــاريــخــي يــنــهــي هـــذه األزمــ
العالقات االستراتيجية التي تطورت خالل 
السنوات السبع املاضية بن إسرائيل وكل 

من قبرص واليونان.
وحل األزمــة القبرصية كان سيحدث تحواًل 
إيــجــابــيــًا عــلــى الــعــالقــة بـــن تــركــيــا وكـــل من 
قبرص واليونان، بشكل كان يمكن أن يفضي 
وأثينا ملواصلة  تقليص حماس الرنكا  إلى 
القول  أبيب. ويمكن  تل  العالقات مع  تعزيز 
لــو تــم التوصل لحل لــألزمــة القبرصية،  إنــه 
فـــإن صــنــاع الـــقـــرار الــيــونــانــيــن والــقــبــارصــة 
كانوا سيعمدون إلى مراعاة املصالح التركية 
عند تطوير عالقاتهم مع إسرائيل، ال سيما 

أن أنقرة تصر على أن بعض مظاهر تطور 
واليونان  قبرص  من  بكل  إسرائيل  عالقات 

جاءت على حساب املصالح التركية.
وقـــد رفــضــت تــركــيــا االتــفــاق الـــذي توصلت 
إليه قبرص وإسرائيل بشأن ترسيم الحدود 
املائية، عام 2010، وهو االتفاق الذي أسس 
الحتكار كل من تل أبيب والرنكا السيطرة 
املياه.  هــذه  تقع في  التي  الغاز  على حقول 
القبرصية كــان سيهدد فرص  وحــل األزمـــة 
أخيرًا،  إليه  الــذي توصلت  االتــفــاق  تطبيق 
والذي  واليونان،  إسرائيل وكل من قبرص 
يــنــظــم نــقــل الــغــاز اإلســرائــيــلــي إلـــى أوروبــــا 
من  لكل  اإلقليمية  باملياه  يمر  أنــبــوب  عبر 

اليونان وقبرص.
ومــــمــــا يـــمـــكـــن أن يــــعــــزز مــــن فـــــرص مــــراعــــاة 
ــل الـــقـــبـــارصـــة  ــبــ ــن قــ ــ ــة مــ ــيــ ــركــ ــتــ املــــصــــالــــح الــ
والــيــونــانــيــن حقيقة أنــه فــي حــال تــم وضع 
اتــفــاق حول  حــل لــألزمــة القبرصية، فــإن أي 
الـــحـــل ســيــمــنــح الـــقـــبـــارصـــة األتـــــــراك قـــــدرًا ال 
يــســتــهــان بــه مــن الــتــأثــيــر عــلــى عملية صنع 
القرار في الرنكا. وعلى الرغم من أن السفير 
اإلسرائيلي األسبق في أثينا، آرييه مكيل، لم 
بيغن  »مركز  الــذي نشره  مقاله  في  يتطرق، 
- الــســادات لــلــدراســات االســتــراتــيــجــيــة« يوم 
األزمــة  حــل  لتأثيرات  موقعه،  على  األربــعــاء 
الــقــبــرصــيــة عــلــى مــســتــقــبــل الــعــالقــة بـــن تل 
أبيب وكل من الرنكا وأثينا، إال أنه شدد على 
إال بعد تدهور  لم تتطور  العالقات  أن هــذه 

العالقات مع أنقرة.
وإشـــارة مكيل في مكانها، إذ إن حل األزمــة 
ــل عــلــى  ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ الـــقـــبـــرصـــيـــة يــــهــــدد قــــــــدرة إسـ
مــواصــلــة الــتــعــويــض عــمــا فــقــدتــه مــن عــوائــد 
استراتيجية جراء تفجر القطيعة مع تركيا 
على  اإلسرائيلي  الجيش  اعــتــداء  أعقاب  في 
ــــذي كــــان مــتــجــهــًا لفك  »أســـطـــول الـــحـــريـــة« الـ
ــزة. وقـــد أفــضــت هــذه  الــحــصــار عـــن قــطــاع غــ

ــيـــل أحــــد أهــم  ــرائـ األحـــــــداث إلــــى خـــســـارة إسـ
تركيا  مع  لعالقتها  االستراتيجية  العوائد 
سالحي  سيما  ال  جيشها،  بتمتع  واملتمثل 
الجو والبحرية، بإجراء مناورات في األجواء 
التعاون  توقف  جانب  إلــى  التركية،  واملــيــاه 
األمني واالستخباراتي بن أنقرة وتل أبيب.

ــلـــي أن  ــيـ ــرائـ ــد رأت دولــــــة االحــــتــــالل اإلسـ ــ وقـ
ــد إثــر  ــوائـ ــا فــقــدتــه مـــن عـ تــعــويــض بــعــض مـ
تدهور عالقتها مع أنقرة، يمكن أن يحصل 
ــل مــن  ــ ــع كـ ــ ــن خــــــالل تـــطـــويـــر الــــعــــالقــــات مـ ــ مـ
قبرص واليونان على وجه الخصوص. وقد 
انطلقت تل أبيب من افتراض مفاده بأن إرث 
من جهة  واليونانين  القبارصة  بن  العداء 
واألتــــراك مــن جهة أخـــرى، يحّسن مــن فرص 
بكل  إســرائــيــل  إقليمي يجمع  تــحــالــف  بــنــاء 
مــن قــبــرص والـــيـــونـــان. وقـــد عــمــدت حكومة 
االحـــتـــالل عــلــى الــفــور إلـــى اســتــنــفــاد الــطــاقــة 
الــكــامــنــة فـــي الــعــالقــة مـــع قــبــرص والــيــونــان 
من خالل التوصل التفاقات منحت الجيش 
ــاورات  ــ ــنـ ــ ــة إلجـــــــــراء مـ ــفــــرصــ اإلســــرائــــيــــلــــي الــ
عــســكــريــة فـــي الـــيـــونـــان وقـــبـــرص. وســمــحــت 
قبرص قبل حوالي شهر، للواء الكوماندوس 
ــي بــــإجــــراء مــــنــــاورة عـــلـــى جــبــال  ــلـ ــيـ ــرائـ اإلسـ
ــــالم اإلســرائــيــلــي  ــار اإلعـ »تـــــــرودوس«، إذ أشــ
إلى أن هذه املناورة هدفت للتدرب على شن 
ــرافـــق وشــخــصــيــات  هــجــوم عــلــى أهـــــداف ومـ
قــيــاديــة لــحــزب الــلــه فــي قلب لــبــنــان، تحسبًا 
لــنــشــوب مــواجــهــة جـــديـــدة. ومــمــا يــزيــد من 
العالقة مع قبرص واليونان، حقيقة  أهمية 
أن صــنــاع الــقــرار فــي تــل أبــيــب يــعــتــقــدون أن 
التحسن الــذي طرأ على العالقات مع تركيا 
فـــي أعـــقـــاب الــتــوقــيــع عــلــى اتـــفـــاق املــصــالــحــة 
التركي  الرئيس  بقي  وأنــه طاملا  هو مؤقت، 
ــــي مـــنـــصـــبـــه، فـــإن  رجــــــب طـــيـــب أردوغــــــــــــان فـ
فــــرص اســـتـــعـــادة تـــل أبـــيـــب وأنـــقـــرة الــطــابــع 

االستراتيجي لعالقاتهما تبقى معدومة.

ال تدافعون عن أنفسكم بشكل كــاف«. وعلى 
الـــرغـــم مـــن إشـــــادة تـــرامـــب بــجــهــود الــشــرطــة 
ــه انــتــقــد »ســهــولــة  والـــــدرك الــفــرنــســيــن إال أنـ

وصول اإلرهابين إلى موقع الهجوم«.
ومــــــــن هــــنــــا فـــــإنـــــه اســــتــــغــــل بــــشــــكــــل عــمــيــق 
اعتداءات باريس لكشف مواقفه وسياساته 
بخصوص الهجرة واألمن وحق املواطن في 
امتالك السالح. ولهذا يتعجب، عقب اعتداء 
يمتلكون  ال  الفرنسين  أن  مــن  نوفمبر،   13
أسلحة، ثم يذهب بعيدًا، في يونيو/حزيران 
2016، في لقاء جماهيري، فيزعم أن »فرنسا 
مكان حزين«، ويصل إلى الذروة، بعد اعتداء 
نــيــس،  مــديــنــة  فـــي  يـــولـــيـــو/تـــمـــوز 2016   14
فيصرخ »إن فرنسا أصابتها عدوى اإلرهاب. 

تحليل

■   األميركيون ينظرون إلى #ترامب بسلبية ويضغطون عليه النتهاج 
خطوات صارمة تجاه الروس، هناك هوس عظمة عند األميركين وال 

يريدون منافسة أحد معهم في قيادة العالم

■   أزمة #قطر واإلجراءات التي اتخذتها دول الحصار األربع ستكون 
درسًا قاسيًا لتلك الدول التي تفكر بمنهج اللعب بالنار

■   في اتفاقية قطر والواليات املتحدة، بدت قطر وكأنها تقول: تزايدون 
علينا بمحاربة اإلرهاب؟ طيب هذا التزامنا يالله وّرونا التزامكم

■   أهم شيء #املوصل تحررت والعراق خرج منتصرًا ومبروك عليكم 

■   اتفاق #ترامب و#بوتن حول #الهدنة في جنوب #سورية إذا طّبق حقًا 
سيكون أول عملية إقصاء وطرد لـ#إيران من بالدنا

ليس محبة بنا ولكن مصالحهم تقتضي ذلك

■   تقارير إعالمية كثيرة ومتطابقة تقول إن غالبية قوات #داعش غادروا 
#الرقة منذ وقت طويل. فلماذا تضحكون على ذقوننا بهذه »اإلنجازات«؟

■   ستكون الرقة أميركية وتم إعطاء نظام بشار دير الزور. والعن ستكون 
على عفرين. سيكون اتفاقًا أميركيًا روسيًا تركيًا مع تحييد إيران أيضًا

■   استسالم عناصر #داعش لقوات #قسد دليل على انعدام معنويات 
التنظيم بريف #الرقة

■   إذاعة فرنسا الدولية تقول إن اإلدارة األميركية، وعلى ما يبدو تدرس 
مقاربة جديدة لتقديم دعم لحفتر. نهاية غريبة فعاًل

■   أظهر الرئيس الفرنسي #إيمانويل_ماكرون أن #فرنسا ما زالت تلك 
املستعمرة املسيطرة على #أفريقيا وعلى مقدراتها ومستقبلها

■   تحتفل #فرنسا بعيدها الوطني في 14 يوليو، وفي #برلن، سيقام 
احتفال #أملاني-#فرنسي أمام بوابة براندنبورغ

■   اقرأوا تاريخ اليمن لتعلموا الورطة التي توّرط فيها الكثر. شاهدوا 
مجريات األحداث وسوف تعرفون مدى عمق الورطة

هي  والنكتة،  السخرية  خلق  أجل  من  الكالم،  في  ــراع  اإلس أن  يبدو 
عدوى انتقلت من ترامب إلى ماكرون. فاألخير صار صاحب السخرية من 
قوارب جزر القمر، »كواسا كواسا«، التي تستخدم في أجل الصيد ونقل 
مهاجرين إلى جزيرة مايوت، التي أصبحت فرنسية، وتسببت في غرق 
م على بطون وخصوبة نساء  آالف منهم. وبعدها عاد الرئيس فتهجَّ
أفريقيا، باعتبارها مسؤولة عن التخلف في أفريقيا، حين قال »في بلد 

ال تزال المرأة تنجب فيه ما بين 7 إلى 8 أطفال«.

عدوى اإلساءة والسخرية
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اقتصاد

غزة ـ يوسف أبو وطفة

ــحــــســــس ســــــكــــــان قــــــطــــــاع غـــــزة  ــتــ يــ
املحاصر إسرائيلًيا للعام الحادي 
ا من األمل 

ً
عشر على التوالي بعض

انــفــراجــه اقــتــصــاديــة مــن ناحية الجنوب،  فــي 
وتــحــديــًدا مــصــر، بــعــدمــا أقــدمــت أخـــيـــًرا، على 
إدخــــــال شـــاحـــنـــات مـــن الــــســــوالر بــشــكــل شبه 
يـــومـــي لــصــالــح مــحــطــة تــولــيــد كـــهـــربـــاء غــزة 
ومــحــطــات الــبــتــرول الــعــامــلــة فــي الــقــطــاع، إثــر 

تفاهمات تمت مع حركة حماس.
ويــبــنــي أهـــالـــي غــــزة آمـــالـــهـــم عــلــى مـــزيـــد من 
االنــفــتــاح عــلــى جــارتــهــم مــصــر مــن خـــالل فتح 
بــوابــة مــعــبــر رفـــح الــبــري الــتــي ظــلــت ســنــوات 
طــويــلــة مــصــدر قــهــر لــهــم، بشقيه أمـــام حركة 
خــروج  وأمـــام  للقطاع،  والعائدين  املسافرين 

ودخول البضائع على أنواعها املختلفة.
ــهــــم ســـمـــاح الـــســـلـــطـــات املـــصـــريـــة دخــــول  وأســ
الــــســــوالر إلــــى الـــقـــطـــاع فـــي انـــخـــفـــاض طفيف 
عـــلـــى أســــعــــاره مـــقـــارنـــة مــــع أســــعــــار الـــســـوالر 
اإلسرائيلي الذي كان يجري إدخاله عبر معبر 
كــرم أبــو سالم الــتــجــاري، فــي الــوقــت الــذي من 
املتوقع أن تشهد الفترة املقبلة إدخال البنزين 

والغاز الطبيعي املصري لغزة.
ويـــرى املختص فــي الــشــأن االقــتــصــادي، رائــد 
ــرة مــــع مــصــر  ــ ــيـ ــ حــــلــــس، أن الـــتـــفـــاهـــمـــات األخـ
ــن يــــــؤدي إلـــى  ودخـــــــول الــــســــوالر والـــــوقـــــود لــ
انــتــعــاش اقــتــصــادي حــقــيــقــي فـــي ظـــل ارتــفــاع 
حــجــم الــبــطــالــة ووصــولــهــا إلـــى مــعــدالت غير 
 عـــن ارتــــفــــاع نــســب الــكــســاد 

ً
مــســبــوقــة، فـــضـــال

والخصومات التي طاولت رواتب املوظفن.
الجديد«  »العربي  لـ  في حديثه  ويبرر حلس 
األســـبـــاب وراء ذلــــك، إلــــى الــخــصــومــات الــتــي 
تعرض لها أكثر من 58 ألف موظف حكومي 
عــدم  عـــن  عـــدا  الفلسطينية  لــلــســلــطــة  تــابــعــن 
توفر السيولة النقدية في القطاع واألوضــاع 
املــعــيــشــيــة والــســيــاســيــة الـــتـــي يــعــيــشــهــا أكــثــر 
مـــن مــلــيــونــي مـــواطـــن غــــزي. ويـــؤكـــد املختص 

عمان ـ زيد الدبيسية

الحرب على عمالة  األردنــيــة  الحكومة  أعلنت 
األطــــفــــال، مـــا أدى إلــــى تــقــلــيــص أعــــدادهــــا في 
ــــحـــــالت  ــيــــة واملـ ــآت الــــحــــرفــ ــ ــشـ ــ ــنـ ــ املــــصــــانــــع واملـ
ــــذت ظــاهــرة  الـــتـــجـــاريـــة، ولـــكـــن فـــي املــقــابــل أخـ
عــمــالــة األطـــفـــال أشـــكـــااًل أخـــرى إذ انــتــقــل عــدد 
كبير من األطفال إلى ممارسة أعمال تجارية 

مختلفة في أماكن خطرة بالشارع.
وال تكاد تخلو إشارة مرور ضوئية في األردن 
وبخاصة في العاصمة عّمان واملدن الرئيسية 
مثل أربد والزرقاء من أطفال يتاجرون بسلع 
ــعـــاب صــغــيــرة  مــتــواضــعــة كـــمـــواد غــذائــيــة وألـ
ومــواد زينة معرضن حياتهم للخطر، حيث 
يتدافعون على عرض سلعهم على السائقن 

ــرورة أن أي  ــ فـــي الـــشـــأن االقـــتـــصـــادي عــلــى ضـ
بــإجــراءات  مرتبطة  تكون  أن  تسهيالت يجب 
ســـيـــاســـيـــة كــــي يــتــمــكــن املـــــواطـــــن الــــغــــزي مــن 
وواضــح  إيجابي  بشكل  وتنعكس  تحسسها 
ــل تـــحـــكـــم الــــالعــــب  ــ ــــي ظــ عـــلـــيـــه خــــصــــوًصــــا فــ
اإلسرائيلي باملشهد مع غزة سواء عبر البحر 
أو الــبــر مــن خـــالل بــعــض املــعــابــر الــتــي تربط 

القطاع باألراضي املحتلة عام 1948.
ويستدرك حلس القول، إنه رغم كل الصعوبات 
الـــتـــي مـــن شــأنــهــا الــتــأثــيــر عــلــى الــتــســهــيــالت 
املصرية املقدمة للقطاع إال أنه يبقى إيجابًيا 
كــــونــــه ســيــخــلــص الـــقـــطـــاع االقــــتــــصــــادي مــن 
مــعــانــاة اتــفــاقــيــة بــاريــس والــتــي أســهــمــت في 

تكبيل حرية االقتصاد الفلسطيني.
ويــلــفــت املــخــتــص فــي الــشــأن االقــتــصــادي إلــى 
أن االنفتاح االقتصادي على مصر من شأنه 
زيادة مدخوالت وزارة املالية في غزة وارتفاع 
 40 مــن  أكثر  يتقاضاها  التي  الدفعات  معدل 
ألــــف مـــوظـــف حــكــومــي جــــرى تــعــيــيــنــهــم بعد 
ا 

ً
أحداث االنقسام الفلسطيني عام 2007. ووفق

لــتــقــديــرات جــهــات حــكــومــيــة وغــيــر حكومية 
فإن  والتجاري  االقتصادي  باملجال  مختصة 
أكثر  إدخــال  االنفتاح مع مصر سيساهم في 
مـــن مــلــيــار دوالر لــصــالــح الـــخـــزانـــة املــصــريــة 
ســنــوًيــا قــد تــصــل بــعــد فــتــرة وجــيــزة ملــا يزيد 

ــال فــي  ــفــ ــعـــت عـــمـــالـــة األطــ ــنــــن. وارتـــفـ ــواطــ واملــ
مــع استضافة  األخــيــرة،  السنوات  فــي  األردن، 
ــن 1.3 مــلــيــون الجــــئ ســـوري  ــبـــالد ألكـــثـــر مـ الـ
معظمهم يقيمون في املناطق الشمالية كمدن 
أربــد والــزرقــاء واملــفــرق وجــرش. وقالت وزارة 
العمل األردنية، إنها تعاملت مع 207 حاالت 
عمالة أطــفــال، خــالل األشــهــر الخمسة األولــى 

عن 7 مليارات دوالر حال سمح لجميع السلع 
عبر  للقطاع  بالدخول  الغزية  واالحتياجات 
معبر رفح البري. وأسهمت اإلجراءات األخيرة 
ضد  الفلسطينية  الــحــكــومــة  اتــخــذتــهــا  الــتــي 
القطاع مطلع أبريل/نيسان املاضي بتقليص 
ــــب مــوظــفــي الـــقـــطـــاع 30% تــحــت ذريــعــة  رواتــ
تعرضها ألزمـــة مــالــيــة، فــي انــخــفــاض الــقــدرة 
التابعن  الــغــزيــن  املــوظــفــن  الــشــرائــيــة آلالف 
لــلــســلــطــة الــفــلــســطــيــنــيــة والـــــذيـــــن يــشــكــلــون 
التجارية  الحركة  لتشجيع  رئيسًيا  مــصــدًرا 
فــــي األســــــــــواق. فــــي األثـــــنـــــاء، يــعــتــبــر الــخــبــيــر 
االقــتــصــادي، محمد أبـــو جــيــاب، أن االنــفــتــاح 
ــتـــجـــاري مـــع مــصــر ســيــصــب فـــي املــصــلــحــة  الـ
العامة ويمكن تسميته أنه خطة اإلنقاذ لغزة 
فـــي ضــــوء مـــا يــعــانــيــه الـــقـــطـــاع مـــن ســيــل من 
األزمات املتمثلة في انقطاع التيار الكهربائي 
جياب  أبــو  ويــقــول  وغيرها.  والبطالة  والفقر 
السوالر  البدء بدخول  إن  الجديد«  »العربي  لـ
الــخــاص بمحطة تــولــيــد كــهــربــاء غـــزة تعتبر 
خطوة من ضمن مجموعة من الخطوات التي 
مــن شــأنــهــا أن تــســاهــم فــي مــعــالــجــة األزمــــات 
ــتــــي يـــجـــب أن يــتــبــعــهــا ســلــســلــة خـــطـــوات  والــ

مستدامة ومتواصلة مع الجانب املصري.
ويؤكد على أن تحسن الواقع االقتصادي في 
اإلجــراءات املصرية  القطاع مرهون بديمومة 
لتشمل  رقعتها  واتــســاع  القطاع  مــع  املتخذة 
قطاعات واسعة من شأنها أن تخفف من آثار 
الغزين  على  املتواصل  اإلسرائيلي  الحصار 

للعام الحادي عشر على التوالي.
ــاب تـــخـــوفـــه مــــن تــعــرض  ــيـ ــو جـ ــ ــِف أبـ ــم يـــخـ ــ ولـ
القطاع ألزمة مالية كبيرة جراء عجز السيولة 
الكامل مع  النقدية حال االنفتاح االقتصادي 
مصر األمر الذي يتطلب من السلطات املصرية 
فتح املجال أمام الشركات املحلية الفلسطينية 
السيولة  على  للحصول  منتجاتها  لتصدير 
النقدية الالزمة من العمالت األجنبية. وأسهم 
الــحــصــار اإلســرائــيــلــي املــفــروض على القطاع 
واإلجــــــــراءات املـــشـــددة الــتــي اتــخــذتــهــا سلطة 
النقد الفلسطينية برام الله في تعرض القطاع 
ألزمة سيولة نقدية في العمالت األجنبية، إذ 
يجري السماح بإدخال مبالغ بأرقام وكميات 
القطاع.  في  املعتمدة  البنوك  لصالح  محددة 
وعن إمكانية مساهمة االنفتاح التجاري مع 
مــصــر فــي خــلــق فـــرص عــمــل، يــوضــح الخبير 
ــه مـــن املــحــتــمــل أن يصل  ــتـــصـــادي إلــــى أنــ االقـ
إجمالي فرص العمل التي سيجري توفيرها 
املجاالت  فــي مختلف  فرصة عمل   100 لنحو 
الـــذي سيخفف  األمـــر  الصناعية واإلنــشــائــيــة 

من معدالت البطالة املرتفعة في القطاع.

 غــيــر أردنــــي. 
ً
ــام، مــنــهــم 82 طــفــال ــعـ مـــن هــــذا الـ

وأضافت الوزارة في تقرير أصدرته قبل أيام، 
أن لجان التفتيش كثفت من زياراتها امليدانية 
على القطاعات التي تنتشر بها عمالة األطفال 
ونفذت 3442 زيارة على مستوى األردن خالل 
تــلــك الــفــتــرة ووجــهــت 205 إنـــــذارات بــاإلغــالق 

و102 مخالفة بحق مكرري املخالفات.
وحسب التقرير، فإن نسبة عمالة األطفال من 
الجنسية األردنية من مجموع السكان بلغت 
0.8% عام  الــعــام 2007 لتصبح  0.6 % خــالل 
2016 حسب املــســح الــوطــنــي األخــيــر الـــذي تم 
تنفيذه من قبل مركز الدراسات االستراتيجية 
ــراف لجنة  فــي الــجــامــعــة األردنـــيـــة وتــحــت إشــ
متخصصة شــاركــت فيها دائـــرة اإلحــصــاءات 
العاملن  العمل. وكانت نسبة  العامة ووزارة 

األطفال  تركيز عمالة  فيما جــاء  الذكور %89 
ــبــــات بــنــســبــة %36  ــركــ فــــي قــــطــــاع إصـــــــالح املــ
التحويلية %16  والزراعة 27 % والصناعات 

والتشييد 8% و12% لباقي القطاعات.
وقال املستشار في وزارة التنمية االجتماعية 
ــــروط لـــ«الــعــربــي الــجــديــد » إنـــه رغــم  ــواز رطـ فــ
الـــجـــهـــود الـــتـــي تــبــذلــهــا الـــجـــهـــات الــحــكــومــيــة 
ملــحــاربــة  الـــعـــمـــل  وزارة  ســيــمــا  ال  املـــخـــتـــصـــة 
املنظمة  املنشآت  في  تراجعت  األطفال  عمالة 
إال أن أعــداد األطفال العاملن في أعمال حرة 
واملــتــاجــرة على اإلشــــارات الضوئية وأطــراف 

الطرق قد ارتفع في اآلونة األخيرة.
وأضاف، أنه يتم من حن آلخر تنظيم حمالت 
العمالة وخاصة األطفال  النوع من  على هــذا 
واتــخــاذ اإلجــــراءات الــالزمــة بحقهم ومــن ذلك 
إدمــاجــهــم فــي بــرامــج تأهيل وتــوعــيــة، مشيرًا 
إلى خطورة انخراط األطفال بأعمال تجارية 
ــارع عـــلـــى الـــســـلـــوك الـــعـــام  ــ ــــشـ ــي الـ وغـــيـــرهـــا فــ

وشخصياتهم وتأثر املجتمع بذلك.
ــر فــإن  ــــاف أنـــه مــهــمــا كــانــت ظــــروف األســ وأضـ
العمل  األطفال بسوق  ذلــك غير مبرر إللحاق 
ــواء فـــي املـــنـــشـــآت أو املـــتـــاجـــرة فـــي الــطــرق  ســـ
ــارات الــضــوئــيــة ذلـــك أن الحكومة  ــ وعــلــى اإلشـ
توفر الرعاية لألسر املحتاجة مثل تخصيص 
معونات شهرية بحوالى 280 دوالرًا لألسرة 
الواحدة وتوفير املساكن املالئمة لهم وبرامج 
مساعدات أخــرى مختلفة. وقــال وزيــر العمل، 
علي ظاهر الغزاوي، في تصريحات صحافية، 
القضايا  مــن  تعتبر  األطــفــال  عــمــل  قضية  إن 
االقــتــصــاديــة واالجــتــمــاعــيــة املــلــحــة وتكتسب 
الطفل  بحقوق  مرتبطة  كونها  بالغة  أهمية 

التي ترعاها كل الشرائع والقوانن.
وأضاف أن اتساع حجم هذه الفئة عامليًا سنة 
بــعــد أخـــرى يــعــد مــؤشــرًا خــطــيــرًا عــلــى جهود 
األســــرة الــدولــيــة الــتــي تــبــذل مــن أجـــل تحقيق 
الــعــمــل الــالئــق وتــرســيــخ مــبــادئــه وأســســه في 
الــعــمــل.  وكـــان األردن قــد صـــادق عــلــى جميع 
تعنى  التي  الــدولــيــة  العمل  منظمة  اتفاقيات 
ــر الــعــمــل، إنـــه تم  ــال وزيــ بــعــمــالــة األطـــفـــال. وقــ

العاملن وأســرهــم من  إعـــادة تأهيل األطــفــال 
خالل تنفيذ »مشروع الحد من عمل األطفال« 
والــذي ينفذ بالتعاون مع الصندوق األردني 

الهاشمي للتنمية البشرية.
ومــن أهــم اإلجـــراءات التي اتخذتها الحكومة 
تــخــصــيــص مــــوازنــــات لــلــمــســاهــمــة فـــي الــحــد 
مــن عــمــل األطـــفـــال فــي املــؤســســات الحكومية 
وتكثيف حمالت التفتيش على املنشآت التي 
تستخدم األطــفــال مــن ســن 5-17 عــامــًا للعمل 
وتشجيع األسر على بناء املشاريع الصغيرة 
واملـــمـــولـــة مــــن الـــحـــكـــومـــة كـــبـــرامـــج الــتــشــغــيــل 
الذاتي والجماعي وسلف الضمان االجتماعي 

وتسهيل الحصول عليها.
ــم 8 لــســنــة 1996  وقــــد نــظــم قـــانـــون الــعــمــل رقــ
وتــعــديــالتــه عــمــل األحــــــداث تــفــصــيــلــيــًا، حيث 
ورد في املــادة )73( منع تشغيل الحدث الذي 
لم يكمل 16 عامًا بأي صورة من الصور، كما 
املــواد األخــرى منع تشغيل األطفال  تضمنت 
فـــي األعـــمـــال الــخــطــرة أو املــرهــقــة أو املــضــرة 
بالصحة حــتــى ســن 18 عــامــًا، إضــافــة لحظر 
والعطل  الدينية  األعــيــاد  عطل  فــي  تشغيلهم 

الرسمية واألسبوعية.
الــعــمــل األردنــــي بــن العامل  وال يميز قــانــون 
املــهــاجــر ونــظــيــره الــوطــنــي ومــن هــذا املنطلق 
يتم التعامل مع الطفل العامل كحالة بصرف 
النظر عن جنسيته وينسجم ذلك مع املعايير 
التي صادقت عليها. من جانبه، قال  الدولية 
رئيس املرصد العمالي األردني، أحمد عوض، 
املعيشة  األوضـــــاع  إن   ،« الــجــديــد  »الــعــربــي  لـــ
لــبــعــض األســــر تــدفــع بــهــم لــتــشــغــيــل أبــنــائــهــم 
وخــاصــة فــي املــحــالت الــحــرفــيــة وبــيــع بعض 

السلع من خالل الشوارع والطرقات.
وأضاف، أن أغلب األطفال يعملون في محالت 
ــيــــارات والـــنـــظـــافـــة،  املــيــكــانــيــك وصـــيـــانـــة الــــســ
املمنوع  القانوني  الــســن  دون  هــم  مــن  ومنهم 
شاَهد أعداد كبيرة 

ُ
التشغيل بحدوده، فيما ت

مــنــهــم يــعــمــلــون فــــي بـــيـــع الـــخـــضـــار والــلــعــب 
ــرق  ــطـ ــل الـ ــثـ ــرة مـ ــطــ ــــن خــ ــاكـ ــ ــــي أمـ ــرة فـ ــيـ ــغـ الـــصـ

الخارجية واإلشارات الضوئية.

الجزائر ـ حمزة كحال

غير بعيد عن محطة القطار بمدينة بجاية )شرق الجزائر(، 
ــرة طــريــق املــســافــريــن لعرض  يعترض سائقو ســيــارات األجـ
 آخر إال سيارات 

ً
خدماتهم. الجزائريون الذين لم يجدوا سبيال

األجـــــرة لــلــوصــول إلــــى الـــشـــواطـــئ واملــنــتــجــعــات الــســيــاحــيــة 
طويلة  ومــســاومــات  مفاوضات  وتنطلق  بالعرض،  يقبلون 
حول سعر الرحلة، الذي ارتفع األيام األخيرة بحوالى الثلث 
لــم تكن بجاية وحدها  الــصــيــف. مشاهد  مــع دخـــول مــوســم 
مسرحًا لها، بل معظم املدن الساحلية مثل جيجل وسكيكدة 
تعيش  تيموشنت ومستغانم  وعـــن  الــقــالــة  إلـــى  بــاإلضــافــة 
نفس املظاهر مع ارتفاع اإلقبال عليها في هذه األيــام، وقد 
زاد مع هذا اإلقبال الطلب على الفنادق واإلقامات الشاطئية 

من قبل األسر الجزائرية القادمة من الجزائر العميقة.
يالحظ املواطن عبد الرحيم عيسات القادم من مدينة باتنة 
إلــى بجاية رفقة زوجــتــه وأبنائه األربــعــة للعام  الــذي سافر 
الرابع على التوالي، أن أسعار املواصالت والفنادق واملطاعم 

ارتفعت هذا العام مقارنة مع السنوات املاضية.
ولــم يتفهم عبد الــرحــيــم فــي حــديــث مــع »الــعــربــي الجديد« 
سبب ارتفاع األسعار مقارنة مع السنة املاضية بالرغم من 
الــذي اعتاد املكوث فيه لم يغير شيئًا  أن املركب السياحي 

في خدماته.
الجزائرية  املــحــافــظــات  جميع  فــي  كثيرًا  الــوضــع  يختلف  ال 
املــطــلــة عــلــى الــبــحــر األبـــيـــض املــتــوســط والــبــالــغ عـــددهـــا 14 
محافظة على طول 1200 كيلومتر، حيث تقفز أسعار النقل 

بحوالى 30% وترتفع أسعار الفنادق واإلقامات. 
يـــقـــول املــــواطــــن صـــالـــح تـــادمـــيـــت الـــــذي الــتــقــت بـــه »الــعــربــي 
 80( السياحية  بــومــرادس  أحــد مركبات مدينة  الجديد« في 
كم شرق العاصمة الجزائرية(: إن »سعر اإليجار ارتفع ألف 
دينار )نحو 9 دوالرات( لليلة الواحدة مع العلم أن اإليجار 
ال يشمل الوجبات التي ارتفعت أسعارها هي األخرى أيضًا 
مــقــارنــة بــالــســنــة املــاضــيــة. ويــضــيــف نــفــس املــتــحــدث: »حتى 

قــارورة املياه املعدنية ارتفعت خمسة دنانير بالرغم من أن 
سعرها مقنن من طرف وزارة التجارة«.

وتواجه العائالت الجزائرية الباحثة عن السياحة الداخلية 
غـــالًء مــن نــوع آخــر يمس أســعــار الــكــراســي والــطــاوالت التي 

يفرضها أصحاب الشواطئ على املصطافن.
وإلى ذلك تقول صفية ياريجان أم لطفلن، إنها تدفع يوميًا 
ألف دينار )9 دوالرات( إليجار طاولة و200 دينار )1.8 دوالر( 
إليجار كرسي واحد ما يكلفها، وهي مصاريف جعلت صفية 
»العربي الجديد« أنها »نادمة على عدم ذهابها إلى  تؤكد لـ
تونس لقضاء العطلة ألن مصاريفها أقل وخدماتها أحسن«.
السياحة  إلنعاش  األســر  على  الجزائرية  الحكومة  وتراهن 
ورفـــع مــداخــيــل الــقــطــاع الــتــي عــجــزت عــن تخطي عتبة 900 
ــام الــرســمــيــة، مـــا جعل  ــ ــ مــلــيــون دوالر ســنــويــًا حــســب األرقـ
بمداخيل  يتعلق  ما  في  الجوار  دول  األضعف بن  الجزائر 

قطاع السياحة.
وحسب نائب رئيس النقابة الجزائرية للوكاالت السياحية، 
إلياس سنوسي، فإن »توجه الجزائرين إلى تونس بالدرجة 
بالرغم من  الصيفية  العطل  األولــى وتركيا واملغرب لقضاء 
توفر البالد على شريط ساحلي مبهر، يعتبر أمرًا منطقيًا، 
حــيــث إن قــضــاء عطلة ألســبــوعــن فــي مــديــنــة بــجــايــة يكلف 
عائلة من 4 إلــى 5 أشخاص ما بن 2500 دوالر إلــى 3 آالف 
كــالــوقــود  مــصــاريــف جــانــبــيــة  احــتــســاب  ــــذا دون  دوالر، وهـ
»الــعــربــي الــجــديــد« أن  ــاف نــفــس املــتــحــدث لـــ ــ والــتــنــقــل. وأضـ
األسعار  ارتفاع  ثنائية  الجزائر هي  في  املطروحة  »املشكلة 

وتردي الخدمات، في فصل الصيف باملدن الساحلية«.
جدير بالذكر أن الجزائر استقبلت موسم االصطياف لسنة 
2017، في وقت ال يزال فيه منصب وزير السياحة شاغرًا منذ 
إقالة مسعود بن عقون بعد 24 ساعة من تعيينه منتصف 
ــار املـــاضـــي، بــســبــب تــلــقــيــه حــكــمــًا قــضــائــيــًا ســالــبــًا  ــايـــو/أيـ مـ
للحرية قبل سنوات، وهي اإلقالة التي أحدثت ضجة كبيرة، 
حيث تبن أيــضــًا فــي مــا بعد أن الــوزيــر املــقــال ال يحمل أي 

تجربة عملية أو إدارية في املجال.

غزة: آمال بكسر الحصار عبر 
انفتاح اقتصادي مع مصر

موريتانيا: »الفّكة« ترفع األسعاراألردن: عمالة األطفال تتراجع بالمنشآت وتزداد في الشارع

الجزائر تتمتع بمساحات شاطئية كبيرة )Getty(مصر ترسل شاحانت وقود لغزة عبر معبر رفح )عبد الحكيم أبو رياش(

%27 من األطفال يعملون بالقطاع الزراعي )خليل مزراوي/فرانس برس(

الجزائر: الغالء يهّدد السياحة الداخلية

يترقب سكان غزة 
انفراجة في حياتهم 
المعيشية عقب بدء 

مصر إرسال شاحنات وقود 
إلى القطاع المحاصر 

عبر معبر رفح

اتفاقية قرض للكويت 
مع المالديف 

وقع الصندوق الكويتي للتنمية االقتصادية 
العربية اتفاقية قرض مع جمهورية 

املالديف بقيمة 3.6 ماليني دينار كويتي 
)نحو 12.2 مليون دوالر( لإلسهام في 

تمويل مشروع حماية الساحل الشرقي 
لجزيرة فوموال. وقال الصندوق في بيان 

صحافي، أمس، إن املشروع يهدف إلى 
دعم التنمية االقتصادية واالجتماعية 

في املالديف من خالل تحسني األحوال 
املعيشية للسكان في جزيرة فوموال التي 
تعد إحدى الجزر الرئيسية في البالد من 

خالل حماية الساحل الشرقي للجزيرة من 
أثر األمواج.

إلغاء معرض سيارات الجزائر
كشف مدير الشركة الجزائرية للمعارض، 

الطيب زيتوني، عن أن الطبعة الـ20 
للصالون الجزائري الدولي للسيارات قد 

ألغيت رسميًا، وذلك بعدما تم تأجيلها 
سابقًا إلى شهر سبتمبر/أيلول املقبل 

عوض شهر مارس/آذار كما جرت عليه 
العادة في السنوات األخيرة. وقال زيتوني 

في تصريحات للصحافة الجزائرية، إن 
»اللقاء الذي جمعه مع وكالء السيارات 

أخيرًا أكد استحالة تنظيم صالون 
السيارات في سبتمبر/أيلول املقبل، ألنهم 

غير قادرين على املشاركة بسبب عدم 
اإلفراج عن رخص االستيراد املجمدة منذ 

نهاية السنة املاضية، رغم حديث وزير 
الصناعة عن حصة بـ25 ألف مركبة«.

ُعمان تنتج 29 مليون 
برميل نفط في شهر

أشار التقرير الشهري الذي تصدره وزارة 
النفط والغاز العمانية إلى أن إنتاج السلطنة 

من النفط الخام واملكثفات النفطية خالل 
ا 

ً
شهر يونيو 2017 قد بلغ 29 مليون

ا و300 برميل أي بمعدل يومي 
ً
و55 ألف

ا و510 براميل. في حني 
ً
قدره 968 ألف

بلغ إجمالي كميات النفط الخام املصدرة 
ا 

ً
للخارج في شهر يونيو املاضي 24 مليون
 أي بمعدل يومي 

ً
ا و243 برميال

ً
و144 ألف

قدره 804 آالف و808 براميل مرتفًعا 
بمقدار 0.05% مقارنة بشهر مايو/أيار 

2017 عند احتساب املعدل اليومي. وارتفع 
معدل استيراد كل من تايوان واليابان من 

النفط الخام العماني بنسبة 8.03 % و2.14 
% على التوالي مقارنة مع كميات استيراد 

شهرأبريل/نيسان.

قواعد بريطانية 
لتداول الشركات

تقترح هيئة املراقبة املالية في بريطانيا 
قواعد جديدة ستتمخض عنها فئة جديدة 

إلدراجات الشركات التي تسيطر عليها 
الدول في أسواق األسهم بالبالد. تأتي 
املقترحات في الوقت الذي تسعى فيه 

بورصات في أنحاء العالم للفوز بإدراج 
أرامكو السعودية التي تسيطر عليها 

الحكومة. كانت رويترز قالت، في مايو/
أيار، إن بورصة لندن لألوراق املالية تعكف 

على وضع نوع جديد من هياكل اإلدراج 
سيزيد جاذبيتها ألرامكو كي تنضم إلى 

البورصة. وقالت سلطة السلوك املالي، 
أمس، إنه توجد في الوقت الحالي فجوة 

في قواعد اإلدراج البريطانية فيما يخص 
الشركات التي تسيطر عليها مؤسسات 

سيادية. وقالت إنها تقترح فئة جديدة 
لإلدراج »املمتاز« بسوق األسهم، ستعفي 

الشركات التي تسيطر عليها الدول من 
متطلبات بعينها.

استقرار بورصة طوكيو
أغلقت األسهم اليابانية على استقرار، أمس، 
حيث عّوضت مكاسب شركات التكنولوجيا 
إثر األداء الضعيف للقطاع املالي بعد تراجع 

العوائد األميركية، إثر تصريحات جانيت 
يلني، رئيسة مجلس االحتياطي االتحادي 
)البنك املركزي األميركي(. وختم املؤشر 

نيكي القياسي جلسة، أمس، مرتفعا 0.01 
% عند 20099.81 نقطة، في حني انخفض 
املؤشر توبكس األوسع نطاقا 0.01% إلى 
1619.11 نقطة. وقالت يلني إن االقتصاد 

األميركي قوي بما يكفي لرفع أسعار 
الفائدة والبدء في تقليص محفظة السندات 
الضخمة للبنك املركزي، لكن تدني معدالت 
التضخم قد ال يتيح مجاال واسعا للمناورة.

واجتذبت أسهم شركات التكنولوجيا طلبات 
الشراء مع صعود نظيراتها األميركية، 

ليغلق سهم طوكيو إلكترون مرتفعا %3 
ويزيد سهم موراتا %1.1.

أخبــار 
      العرب

أخبــار 
      العالم

%60
اللجنة  إحصائيات  حسب 
الــشــعــبــيــة لــكــســر الــحــصــار 
)مــنــظــمــة غير  ــزة  عــن غـ
معدل  فــإن  حــكــومــيــة(، 
يصل  القطاع  في  البطالة 
لنحو ربع مليون عاطل عن 
من   %60 منهم  العمل، 

خريجي الجامعات.

نواكشوط ـ خديجة الطيب

ارتـــــــفـــــــعـــــــت أســـــــــعـــــــــار بــــــعــــــض الــــســــلــــع 
االستهالكية في موريتانيا بشكل غير 
الفكة  في  الحاد  النقص  بسبب  مباشر 
)القطع النقدية الصغيرة( في ظل توقف 
املصرف املركزي عن إصدارها. ويستغل 
الـــتـــجـــار هـــــذه األزمــــــــة لــتــحــقــيــق أربـــــاح 
الــذيــن  كــبــيــرة عــلــى حــســاب املستهلكن 
يضطرون إلى القبول باألمر الواقع في 

ظل غياب أي دور حكومي لحلها. 
ويعتبر خــبــراء االقــتــصــاد، أن اضــطــرار 
ــدم اســـــتـــــخـــــدام الـــقـــطـــع  ــ ــعـ ــ املـــــواطـــــنـــــن لـ
ــة يـــــــــؤدي إلـــــــى رفــــع  ــيــ ــدنــ ــعــ ــة املــ ــقــــديــ ــنــ الــ
األسعار وإضعاف قيمة العملة املحلية 
ــذا الـــســـيـــاق، يــقــول  ــ ــــي هـ ــة«، وفـ ــ ــيــ ــ »األوقــ
الخبير االقــتــصــادي، أحــمــد ولــد محمد 
لـ »العربي الجديد« أن كثيرًا من  سالم، 
املواطنن ال يعرفون األسعار الحقيقية 
املــحــدد من  الخبز  املـــواد كسعر  لبعض 
قبل الدولة بـ 80 أوقية وليس 100 أوقية 
العامة، بسبب عدم توفر  املعروف لدى 
الــفــكــة مـــا أدى إلــــى تــكــريــس ســعــر 100 

أوقية كسعر رسمي لرغيف الخبز.
ويضيف أن األمر ذاته ينطبق على سلع 
أخرى مثل عبوة اللنب الصغيرة واألرز 
ــة حــــن يـــتـــم بــيــعــهــا  واملـــعـــجـــنـــات خـــاصـ

بالتقسيط.
املــالــيــة  وزارة  أن  إلــــى  الــخــبــيــر  ويــشــيــر 
بــصــدد إجـــــراء اســتــطــالع ملــعــرفــة سبب 
ظــاهــرة عــزوف املــواطــنــن عــن استخدام 
القطع النقدية املعدنية، وتأثير الظاهرة 
على ارتفاع أسعار بعض السلع بسبب 
في  املواطنن  واســتــمــرار  الرقابة  غياب 

تجاهل قيمة القطع النقدية. 
ــم مــــن تــأثــيــر  ــالـ ــد مــحــمــد سـ ــ ويــــحــــذر ولـ
استمرار عزوف املواطنن عن استخدام 
ــة وتــــجــــاهــــل قــيــمــتــهــا  ــيـ ــدنـ ــعـ ــنــــقــــود املـ الــ
أنه  إلى  ويشير  النقدية،  األوراق  مقابل 

التغلب عــلــى مشكل  املــواطــنــن  بــإمــكــان 
بدل  بالجملة  حاجياتهم  بــشــراء  الفكة 
التقسيط أو قبولهم أخذ أشياء عوضًا 
عــن نــقــودهــم مــثــل الــحــلــوى أو املــنــاديــل 
الــورقــيــة، ويــطــالــب الـــدولـــة بــإيــجــاد حل 
املواطنن  لعزوف  وأيضًا  الفكة،  ملشكل 
عن استخدام القطع النقدية التي يرون 
أنها بال قيمة إما بتحويلها إلى أوراق 
نــقــديــة أو رفـــع وعـــي املــواطــنــن بأهمية 
عملية  أي  عــن  الباقية  نقودهم  اســتــالم 
تــســوق وتــحــذيــرهــم مــن اآلثــــار السلبية 

لهذا العزوف. 
ــة  ــيــ ــومــ ــيــ الــ الــــــتــــــعــــــامــــــالت  تــــخــــلــــو  وال 
ــلــــى أخــــذ  لـــلـــمـــواطـــنـــن الــــحــــريــــصــــن عــ
مـــا تــبــقــى مـــن قــطــع نــقــديــة بــعــد عملية 
تـــســـوق، مـــن مــشــاحــنــات بــســبــب غــيــاب 
ارتفاع  أزمــة  »الــفــكــة« خاصة مــع تفاقم 
ــة عــلــى  ــكـ ــفـ ــقـــص الـ ــار. ويــــؤثــــر نـ ــ ــعــ ــ األســ
ــــالت والـــبـــيـــع والــــشــــراء  ــواصــ ــ حــــركــــة املــ
»الفكة«  على  القائمة  املعامالت  وكــافــة 
املتعاملن على  حيث يضطر كثير من 
الــتــخــلــي عـــن حــقــوقــهــم املــالــيــة مـــن أجــل 
ــراء، مثل  ــ ــــشـ تــســهــيــل عــمــلــيــة الــبــيــع والـ
سائق سيارة األجرة عالي ولد سعدنا 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« أنــه  ـــ الـــــذي يـــؤكـــد لـ
يــضــطــر أحــيــانــًا لــلــتــنــازل عـــن جــــزء من 

ح العملة املعدنية.
ُ

أجرته بسبب ش
ويشير إلى أن القطع النقدية الصغيرة 
تـــمـــثـــل بـــالـــنـــســـبـــة لــــه كـــابـــوســـًا يـــحـــاول 
الزبون  على  يشترط  بــأن  عليه  التغلب 
تــوفــيــر فــكــة قــبــل صـــعـــود الـــســـيـــارة، أو 
ــذ  ــســـولـــن ألخـ ــتـ ــتــــوقــــف عـــنـــد أحــــــد املـ الــ
مجموعة من القطع النقدية منه والتي 

سيحتاجها خالل عمله.
أما سعاد بنت محمد مولود )ربة بيت( 
للتغلب  أخـــرى  طريقة  إلــى  تلجأ  فإنها 
على نقص الفكة بتجميع ما تبقى منها 
»العربي  لـ بعد كل عملية شــراء، وتقول 
الجديد« »حن اشتري حاجياتي ويقول 

البائع إنه ليس عنده صرف، أطلب منه 
أو  القادمة  املــرة  إلــى  االحتفاظ بالباقي 
األمــور  لتسهيل  وذلــك  كأمانة  تجميعه 

ونظرًا للثقة بيننا«.
كــمــا يــعــانــي أصـــحـــاب مـــحـــالت الــبــقــالــة 
واملـــطـــاعـــم واملـــقـــاهـــي مـــن أزمــــة »الــفــكــة« 
وتــتــأثــر أعــمــالــهــم بــســبــب عـــدم تــوفــرهــا 
التجارية  املــحــالت  عند  عنها  والــبــحــث 
ــادو ســالــي  ــمـ ــقـــول مـ الــقــريــبــة مــنــهــم، ويـ
)مالك مطعم( إنه يخسر يومًيا حوالى 
2000 أوقــيــة )دوالر واحــد يــســاوي 351 
إلى  يضطر  حيث  الفكة  بسبب  أوقــيــة( 
التنازل عن جــزء من ثمن األكــالت التي 
يبيعها لكل زبون يصر على أخذ الفكة، 
ويعتقد ممادو أن املتسولن يحتكرون 
يبيعونها  حيث  بها  ويــتــاجــرون  الفكة 
ــاد  ــيــ ــم األعــ ــــي مــــوســ ــة فـ ــاصــ لـــلـــتـــجـــار خــ

وتخفيضات الصيف.
ــنــــن غــيــاب  ــواطــ ــن أوجـــــــه تــــضــــرر املــ ــ ومــ
الفكة في مكاتب صــرف الــرواتــب، حيث 
اإلدارات  فـــــي  املــــحــــاســــبــــون  يـــتـــحـــجـــج 
بــعــدم وجـــود فكة  العمومية والــخــاصــة 
املوظفن والعّمال  خــالل صــرف رواتـــب 
لــلــتــربــح مــمــا تبقى بــعــد انــتــهــاء عملية 
الـــصـــرف، ويـــقـــول إبــراهــيــم ولـــد ســيــدي 
محمد )موظف( إنه كان يرفض استالم 
راتــبــه نــاقــصــًا ويــصــر عــلــى أخـــذ القطع 
اإلدارة  فـــكـــانـــت  ــيــــرة،  الــــصــــغــ الـــنـــقـــديـــة 
أن  الرواتب، إلى  تتهمه بتعطيل صرف 
قــام بتحويل راتــبــه إلــى املــصــرف، حيث 
 عـــبـــر حــســابــه 

ً
أصـــبـــح يــســتــلــمــه كــــامــــال

املصرفي. 
ويـــضـــيـــف أن املـــوريـــتـــانـــيـــن عـــمـــومـــًا ال 
يعتبرون أن هناك قطعة نقدية أقل من 
ــا يــتــســبــب فـــي عــدم  ــو مـ ــيـــة وهــ 100 أوقـ
مــطــالــبــتــهــم بــهــا خــــالل صــــرف الـــرواتـــب 
إبراهيم  ويطالب  اليومية،  والتعامالت 
بزيادة إنتاج الوحدات النقدية الصغيرة 

حتى ال تفقد قيمتها الشرائية.

تقارير عربية

مال وسياسة

أسواقمال وناس

سفر

%36 من عمالة 
األطفال تتركز في قطاع 

إصالح المركبات
الحسابات  قــطــاع  رئــيــس  كشف 
املالية  بـــوزارة  املالية  واملــديــريــات 
وقوع  عــواد، عن  املصرية، عماد 
ــات املــالــيــة  ــفـ ــالـ ــخـ ــن املـ الـــعـــديـــد مــ
خــالل الفترة األخــيــرة فى بعض 
الــقــطــاع  أن  ــــجــــهــــات. وأضـــــــاف  ال
يقدم دعمًا فنيًا لجميع الوحدات 
ــان تــفــعــيــل  ــمــ ــة لــــضــ ــيــ ــابــ ــــحــــســ ال
ــة الـــــدفـــــع والـــتـــحـــصـــيـــل  ــومـ ــظـ ــنـ مـ
جميع  نتلقى  حيث  اإللكتروني، 
املشكالت ومعوقات التنفيذ التي 
الحسابية  الـــوحـــدات  تــلــك  تــواجــه 
ونقوم  محافظات مصر  بجميع 
الجهات  مــع  ودراســتــهــا  ببحثها 
ــة إليـــــجـــــاد حــــلــــول لـــهـــذه  ــيـ ــنـ ــعـ املـ
املشكالت. ومن جانبه، أكد نائب 
ــر املـــالـــيـــة املـــصـــري لــشــؤون  ــ وزيـ
ــة مــحــمــد مــعــيــط، أهــمــيــة  ــزانـ الـــخـ
دور قطاع الحسابات واملديريات 
املــالــيــة الــتــابــع لـــــوزارة املــالــيــة في 
ضبط اإلنفاق الحكومي وإحكام 

الرقابة على املال العام.

مخالفات 
مالية 

في مصر
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اقتصاد

لندن ـ موسى مهدي

الحصار  دول  تــواجــه  اآلن،  حتى 
الالقانوني ضد الدوحة، شكاوى 
ــتــــجــــارة الـــدولـــيـــة  فــــي مــنــظــمــة الــ
ــرى مـــن الــشــركــات الــقــطــريــة،  ومــنــظــمــات أخــ
ولكنها قد تجد نفسها في حال املضي قدمًا 
فـــي الــحــصــار ومــعــاقــبــة الــشــركــات الــدولــيــة 
التي تتعامل مع قطر بمنعها من املتاجرة 
التعويضات  أمــام سيل من شكاوى  معها، 
من شركات أميركية وأوروبية. وذلك حسب 
ما ذكر خبراء دوليون ومحامون أميركيون 

في قضايا التجارة والحظر. 
وكــان السفير اإلماراتي لدى موسكو، عمر 
فــي تصريحات لصحيفة  قــال  قــد  غباشي، 
الحصار  دول  إن  البريطانية،  »الــغــارديــان« 
ستفرض شروطًا على شركائها التجارين 
وســتــخــيــرهــم بــــن الـــتـــعـــامـــل مــعــهــا أو مــع 

الشركات  ما يعني عمليًا حظر  قطر. وهــو 
الغربية التي تتعامل مع قطر من الحصول 
على عقود أو املتاجرة مع كل من السعودية 
واإلمــارات العربية املتحدة ودولة البحرين 
ومـــــصـــــر، الــــتــــي تـــشـــكـــل ربـــــاعـــــي الـــحـــصـــار 
اتخاذ  إن  الخبراء يقولون،  والعزلة. ولكن  
مثل هذا القرار سيغضب الشركات العاملية 

وســيــجــبــرهــا عــلــى رفــــع قــضــايــا ضـــد هــذه 
الدول. 

ــلــــل بـــشـــركـــة  ــذا الـــــصـــــدد يــــقــــول املــــحــ فـــــي هـــــ
ــك« لـــالســـتـــشـــارات غـــرهـــام  ــســ ــلــــوبــــال ريــ »غــ
غرفيث، في تعليقات قانونية »إن مثل هذه 
ــراءات إذا اتــخــذتــهــا دول الــحــصــار لن  ــ اإلجــ
تــكــون مقبولة، خــاصــة مــن دول كــبــرى مثل 
االتحاد  ودول  واليابان  وبريطانيا  أميركا 
األوروبــــــــي«. وأضـــــاف أن حــكــومــات الــعــالــم 
أيــة عقوبات على قطر تضر  ستحتج على 
التي تتاجر مع منطقة  بمصالح شركاتها 

الخليج. 
العاملية  الشركات  »أن  إلــى  وأشــار غريفيث 
التي لديها عالقات تجارية مع دول املنطقة 
ســتــرفــع قــضــايــا وســتــطــالــب بــتــعــويــضــات 
مــالــيــة ضــخــمــة، ألن مــثــل هــــذه الــعــقــوبــات 

تتناقض مع قوانن التجارة الدولية«. 
وتــثــار اآلن مــخــاوف فــي أوســــاط املــصــارف 
لندن  مثل  غربية  عواصم  في  االستثمارية 
ــة الــحــصــار  ــ ــد أزمـ ونـــيـــويـــورك، مـــن طــــول أمــ
وتــداعــيــات ذلـــك عــلــى تــدفــق الــســيــولــة على 
هـــــذه املـــــصـــــارف، وعــــمــــا إذا كــــانــــت األزمـــــة 
الخليج على سحب جــزء من  ستجبر دول 
أرصــدتــهــا مــن هــذه املــصــارف، خاصة دولــة 
مثل السعودية تواجه مشاكل مالية معقدة 

وتدخل في حروب متواصلة. 
الــــعــــاملــــيــــة واجــــهــــت  املــــــصــــــارف  ويـــــذكـــــر أن 
خـــــالل األعــــــــوام املـــاضـــيـــة، أزمــــــة نـــقـــص فــي 
الــســيــولــة الــــدوالريــــة بــســبــب تــقــلــص حجم 
البترودوالرات التي كانت تتدفق إليها من 
الصناديق السيادية بدول املنطقة. وتوجد 

شكاوى تجارية

الحياة في 
الدوحة تسير 

بشكل طبيعي 
)Getty(

قال خبراء غربيون، إن دول الحصار ستواجه مطالبات بتعويضات ضخمة 
بين  العالمية  الشركات  تخيير  إذا طبقت سياسة  الغربية،  الشركات  من 
المتاجرة معها أو مع قطر. كما أن هذه الدول ستغضب دول االتحاد 

األوروبي  وستخرق  قوانين التجارة األميركية

لوبي اإلمارات بواشنطن 
حذر »أميركان أيرالينز« من 

التعامل مع قطر

صرف الريال القطري 
مقابل الدوالر أعلى من 

الريال السعودي والدرهم 
اإلماراتي

ارتفاع المؤشر 
بأكثر من 2% إلى 

9.470 نقطة

تعويضات ضخمة 
للشركات الغربية 

من دول الحصار

ــراءات التي  ــ ــارت بــيــانــات صـــدرت فــي الـــدوحـــة أمـــس الــخــمــيــس، إلـــى أن اإلجــ أشــ
فرضتها دول عربية على قطر فشلت في اإلضرار باالقتصاد القطري، كما كانت 
دول الحصار تخطط لها. وأدى حصار قطر إلى ارتفاع طفيف في معدل التضخم 
لديها في يونيو/حزيران. وهو ما يؤكد أن الدوحة تحقق نجاحًا ملحوظًا في 

الحد من الضرر االقتصادي الناتج عن األزمة الدبلوماسية.
وحسب البيانات الحكومية الرسمية، زاد التضخم السنوي ألسعار املستهلكن 
إلى 0.8 % في الشهر املاضي من 0.1 % في مايو/أيار وظل أدنى بكثير من معدل 
التضخم في يونيو/حزيران 2016 البالغ 2.5%. وزادت أسعار املستهلكن %0.7 

على أساس شهري في يونيو/حزيران من العام الحالي.
وقــطــعــت الــســعــوديــة واإلمـــــارات الــعــربــيــة املــتــحــدة والــبــحــريــن ومــصــر الــعــالقــات 
الــدبــلــومــاســيــة وخـــطـــوط الــنــقــل مـــع قــطــر يــــوم الــخــامــس مـــن يــونــيــو/حــزيــران 
الــدوحــة. وزاد هــذا التكاليف بالنسبة  واتهمتها بدعم اإلرهــاب وهــو ما تنفيه 
التي اضــطــرت إلعـــادة ترتيب مــســارات شحن جــديــدة عبر سلطنة عمان  لقطر 

والكويت للكثير من الواردات.
)رويترز(

الخميس،  املبكرة أمس  املعامالت  األوروبــيــة بشكل طفيف في  ارتفعت األسهم 
 ملتابعة الصعود القوي الذي شهدته السوق في 

ً
حيث بدا املستثمرون أقل ميال

الجلسة السابقة على خلفية نبرة أميل إلى التيسير النقدي من رئيسة مجلس 
االحتياط االتحادي يوم األربــعــاء.. وزاد املؤشر ستوكس 600 األوروبــي %0.1 
وكــذلــك مــؤشــر منطقة الــيــورو ومــؤشــر ســتــوكــس 50 لــألســهــم الــقــيــاديــة بينما 
تــراجــعــت أســهــم شــركــات الــعــقــارات الــتــي تتأثر بــأســعــار الــفــائــدة بشكل طفيف 
بعدما كانت من أكثر األسهم ربحًا يوم األربعاء. وتأثرت املعنويات بشكل ما 
تقرير  بعد   %1.5 مرسيدس  لسيارات  املصنعة  دايملر  سهم  انخفاض  بسبب 
يتهم الشركة ببيع سيارات ذات انبعاثات مفرطة. غير أن استمرار ارتفاع أسهم 

شركات التعدين التي اقتربت من أعلى مستوى في ثالثة أشهر دعم السوق.
)رويترز (

اإلنتاج  أوبــك بتخفيض  التزام  إن  الخميس،  أمس  الدولية،  الطاقة  قالت وكالة 
تراجع في يونيو/حزيران إلى أدنى مستوياته في ستة أشهر، في الوقت الذي 
فــوق املسموح به وفقًا التفاق  الخام  املزيد من  العديد من األعــضــاء  يضخ فيه 

اإلنتاج مما يؤخر استعادة السوق لتوازنها.
وانخفض التزام أوبك بالتخفيض إلى 78% الشهر املاضي من 95% في مايو/

ــوادور والــغــابــون  ــ أيــــار، حــيــث بـــدد إنــتــاج يــفــوق املــســمــوح بــه مــن الــجــزائــر واإلكــ
ــارات العربية املــتــحــدة وفــنــزويــال أثــر االلــتــزام الــقــوي مــن جانب  ــ والــعــراق واإلمـ

السعودية والكويت وقطر وأنغوال.
وقالت الوكالة التي مقرها باريس »في كل شهر يحدث، على ما يبدو، شيء ما 
ليثير الشكوك بشأن وتيرة عملية استعادة التوازن. هذا الشهر توجد عقبتان: 
التزام  ليبيا ونيجيريا، وانخفاض معدل  النفط من  إنتاج  الكبير في  التعافي 

أوبك باتفاقها الخاص باإلنتاج«.
)رويترز(

أخبار في صور

قطر تحاصر التضخم وُتفشل 
خطط دول الحصار 

ارتفاع أسهم أوروبا 
رغم اتهامات مرسيدس 

تدني التزام دول »أوبك« 
بخفض اإلنتاج 

)Getty( احد صرافات ترافلكس في امستردام)Getty( ارتفاع مؤشر بورصة قطر

الدوحة، لندن ـ العربي الجديد

أن مجموعة  لــنــدن  فــي  كشفت مــصــادر مالية 
اململوكة  للصرافة  البريطانية   »تــرافــلــكــس« 
ــل هـــنـــدي، هي  ــاراتـــي مـــن أصـ لــرجــل أعـــمـــال إمـ
ــدرت عـــن مــجــمــوعــة  ــ وراء الــبــيــانــات الـــتـــي صـ
مــــصــــارف بــريــطــانــيــة بـــشـــأن وقـــــف الــتــعــامــل 
ــادر فــإن  ــقـــطـــري. وحـــســـب املــــصــ ــال الـ ــريــ فـــي الــ
املصارف  تغذي  التي  هي  »ترافلكس«  شركة 
بــالــعــمــالت الــخــلــيــجــيــة، ومــــن بــيــنــهــا الـــريـــال 
الــقــطــري، وقــد أوقــفــت فــجــأة التعامل بالريال 
القطري، ما جعل عمالءها من بعض املصارف 
البريطانية يوقفون التعامل بالريال القطري. 
ــدز  ــويــ ــك لــ ــنــ ــم بــ ــ ــاسـ ــ ــة بـ ــدثــ ــحــ ــتــ ــر أن املــ ــ ــذكــ ــ ويــ
ــا  ـــا مــعــنــّيً

ً
ـــا ثـــالـــث

ً
الــبــريــطــانــي قـــالـــت »إن طـــرف

بــتــقــديــم خــدمــاتــه الــخــاصــة بــالــصــرف أوقـــف 
تــداول العملة ابتداء من 21 يونيو«. وحينما 
الصحافي  املتحدث  الجديد«  »العربي  سألت 
باسم »لويدز« عن السر وراء اهتمام املصرف 
الــقــطــري، وهــو عملة محلية، وليس  بــالــريــال 
مـــن الـــعـــمـــالت الــرئــيــســيــة فـــي ســــوق الــصــرف 
اليومي  العاملي، ومــا هو حجم تعامل لويدز 
بــالــريــال الــقــطــري، قــال إنــه ال يملك إجــابــة عن 

هذا السؤال.
ــــى أن  غـــيـــر أن املـــعـــطـــيـــات الـــجـــديـــدة تــشــيــر إلـ
التي  الضجة  وراء  كــانــت  إمــاراتــيــة  مجموعة 

الدوحة ـ العربي الجديد

واصلت بورصة قطر تماسكها في مواجهة 
الــحــصــار، إذ ارتــفــع مــؤشــرهــا، أمــس، بأكثر 
من 2%، ويأتي ذلك في الوقت الذي قال فيه 
التنفيذي لبورصة قطر، راشد بن  الرئيس 
علي املنصوري، إن أزمة الحصار التي تمر 
بها البالد لم تمنع دخول مستثمرين جدد 

للسوق. 
ــي تــــصــــريــــحــــات  ــ ــ وأضـــــــــــــاف املــــــنــــــصــــــوري فـ
صــحــافــيــة، أمـــس، أن أزمـــة الــحــصــار سهلت 
دخول العديد من املستثمرين األجانب، في 
بالبورصة، خصوصًا  استثمارات مباشرة 
من كبرى الدول املالية كبريطانيا وأميركا.

وســجــل املــؤشــر الــعــام لــبــورصــة قــطــر، أمــس، 
نسبته  ما  أي  نقطة،   189.55 بقيمة  ارتفاعا 
نقطة.  و469.93  آالف   9 إلــى  ليصل   ،%2.04
وتــــم خــــالل جــلــســة أمــــس تـــــداول 17 مــلــيــونــا 
و488 ألفا و323 سهما، في جميع القطاعات، 
رياال  و622.39  ألفا  و38  مليونا   433 بقيمة 
النشرة  حــســب  صــفــقــة،   5289 تنفيذ  نتيجة 

الــيــومــيــة لــلــبــورصــة، الــتــي حصلت »الــعــربــي 
الجديد« على نسخة منها.

وخالل األيام األولى من املقاطعة والحصار، 
لم تتأثر البورصة القطرية من تبعات قرارات 
النفسي  الــحــاجــز  الـــجـــوار، واســتــعــادت  دول 
بتخطي 9 آالف نقطة األسبوع الحالي. وفي 
5 يونيو/ حزيران، قطعت كل من السعودية 
واإلمـــــــارات والــبــحــريــن، عــالقــاتــهــا مـــع قــطــر، 
وفرضت عليها حصارًا بريًا وبحريًا وجويًا؛ 
فيما منعت الــقــاهــرة دخـــول ســفــن قــطــر إلــى 
ــا عـــبـــر قــنــاة  ــ ــرورهـ ــ مـــوانـــئـــهـــا، بـــاســـتـــثـــنـــاء مـ

السويس، التي تعد ممرًا مائيًا دوليًا.
ــانـــة وقــــوة  ــتـ ــاد الـــقـــطـــري مـ ــتــــصــ وأظــــهــــر االقــ

وتــنــوعــًا فـــي االســـتـــثـــمـــارات، عـــدا عـــن وجـــود 
أســهــم فــي قــطــاعــات معينة بــأســعــار مغرية، 
كانت قد هبطت بداية الحصار، وعادت إلى 

الصعود التدريجي.
وحسب وكــالــة األنــاضــول، أشــار املنصوري، 
أمــس، إلــى أن البورصة قابلت الحصار بكل 
قــوة، وقــال: »األزمــة الحالية لن تؤثر عليها، 
لديها  وليس  بخطط،  تسير  أنها  خصوصًا 
ردود أفـــعـــال، ولــديــهــا مــســتــثــمــرون مـــن 155 
في  الحسابات  لفتح  الطلبات  ومئات  دولــة، 

السوق املحلية«.
ــي بـــدايـــة  وأرجــــــــع انـــخـــفـــاض مـــؤشـــر قـــطـــر فــ
األزمـــــة إلــــى بــيــع بــعــض املـــحـــافـــظ، وهــــو أمــر 
طبيعي في مثل هذه الظروف، إال أن ارتفاع 
الــــتــــداوالت والــســيــولــة خـــالل فــتــرة الــحــصــار 
وزيادة السيولة في البورصة يعكس النظرة 

اإليجابية من جانب املستثمرين األجانب.
وتــخــطــت الــبــورصــة الــقــطــريــة أزمـــة الحصار 
ــيــــة. ورغـــــــم تــعــمــد  ــه دول عــــربــ ــتـ الـــــــذي فـــرضـ
الــحــصــار  ــدول  لــ تــابــعــة  مــؤســســات خليجية 
الــتــخــلــص مـــن أســهــم قــطــريــة، نــجــحــت ســوق 

املال القطرية في الحد من تداعياتها.
»العربي  لـ تحدثوا  مالين،  محللن  وحسب 
الـــجـــديـــد«، أثــــر الـــحـــصـــار الــخــلــيــجــي بشكل 
طفيف على البورصة القطرية التي استعادت 
تماسكها سريعًا، رغم موجات البيع الكبيرة 
من قبل بعض املحافظ األجنبية والخليجية، 
الــشــرائــي مــن املحافظ املحلية  إال أن اإلقــبــال 
مــن تداعيات  الــحــد  فــي  واملستثمرين ســاهــم 

األزمة.
وقــــال املــحــلــل املــالــي املــتــخــصــص فــي شــؤون 
»الــعــربــي  الــبــورصــة الــقــطــريــة أحــمــد مــاهــر، لـــ
استوعبت  القطرية  الــبــورصــة  إن  الــجــديــد«، 
ــوق األســهــم  آثـــــار الـــحـــصـــار، مــوضــحــًا أن ســ
الــقــطــريــة هــي ثــالــث أكــبــر ســـوق فــي الخليج 
بعد أســواق السعودية واإلمــارات. وتوقع أن 
األداء  فــي ظــل  الــبــورصــة تماسكها  تــواصــل 

الجيد لالقتصاد القطري رغم الحصار.

أثــيــرت فــي لندن حــول الــريــال القطري، والتي 
ســـرعـــان مـــا ثــبــت عــــدم تــأثــيــرهــا بــعــد إعـــالن 
ــــن أن الـــــريـــــال الـــقـــطـــري  املـــــركـــــزي الــــقــــطــــري عـ
مــغــطــى ومـــضـــمـــون تـــمـــامـــًا مــــن قـــبـــلـــه. وعــــاد 
الــقــطــري فــي أعــقــاب عطلة عيد الفطر  الــريــال 
لــلــتــداول بــســعــر 3.63 ريــــاالت لـــلـــدوالر. وهــذا 
السعر أعلى من سعر صرف الريال السعودي 
لــلــدوالر، والدرهم  البالغ حاليًا  3.75 ريــاالت 
اإلماراتي البالغ 3.67 دراهم للدوالر. وهو ما 
يتعامل  الـــذي  الــتــاجــر  أو  املستثمر  أن  يعني 
بالريال القطري سيحصل على دوالرات أكثر 
اإلماراتي.  أو  السعودي  بالريال  املتعامل  من 
وهــذا أحــد األســـرار التي رفعت مــن التدفقات 
االستثمارية الخارجية في البورصة القطرية 
خالل الفترة املاضية. وحيلة إحداث اضطراب 
ــدة مــن الحيل  فــي الـــريـــال الــقــطــري كــانــت واحــ
الـــحـــصـــار لــضــرب  الــــتــــي اســـتـــخـــدمـــتـــهـــا دول 
االقــتــصــاد الــقــطــري إلـــى جــانــب حيلة زعــزعــة 
التعامل في األسهم القطرية. في هذا الصدد، 
ــلـــى املــــنــــصــــوري، رئــيــس  كـــشـــف راشـــــــد بــــن عـ
البورصة القطرية، في لقاء مع تلفزيون قطر 
الحصار سعت  أن دول  املاضي،  الثالثاء  يوم 
خــالل الــيــومــن األولـــن إلــى إحـــداث اضــطــراب 
فـــي الـــبـــورصـــة الــقــطــريــة، عــبــر عــــرض كــمــيــات 
ضخمة من األسهم بالسوق للبيع، ولكن هذه 
املــــحــــاوالت فــشــلــت. وعــــاد الـــســـوق لتصحيح 
أوضاعه مع دخول مستثمرين كبار من قطر 
ومــــن بــريــطــانــيــا وأمـــيـــركـــا مــشــتــريــن لــألســهــم 
الـــقـــطـــريـــة.  ويـــذكـــر أن مــحــافــظ مـــصـــرف قطر 

ثاني،  آل  بــن ســعــود  الشيخ عبدالله  املــركــزي 
قــد ذكـــر أن الــقــطــاع املــصــرفــي الــقــطــري يعمل 
للمعامالت  تعطل  يوجد  وال  طبيعي،  بشكل 
املحلية أو األجنبية. وأضاف الشيخ عبدالله، 
القطرية، بعد أن  في بيان بثته وكالة األنباء 
قطعت السعودية واإلمــارات العربية املتحدة 
ــر، مــــا جــعــل  ــطـ ودول أخــــــرى الـــعـــالقـــات مــــع قـ
مع  أعمالها  تقلص  كثيرة  أجنبية  مــصــارف 
الدوحة، أن »البنك املركزي ملتزم التزامًا تامًا 
بــحــريــة انــتــقــال األمــــوال مــن الــبــلــد وإلــيــه، وأن 
احتياطيات النقد األجنبي لديه تكفي لتلبية 
جميع املتطلبات«. وتابع أن »للبنوك القطرية 
ــز مــالــيــة  ــراكـ حـــضـــورًا عــاملــيــا كــثــيــفــًا يــشــمــل مـ
رئيسية في آسيا وأوروبا، ما يمنحها مرونة 

إضافية لتنفيذ كل املعامالت املصرفية«. 
وكـــشـــف مـــحـــافـــظ املــــركــــزي الـــقـــطـــري أن قــطــر 
مليار   340 قيمته  مــا  االحتياطات  مــن   تملك 
ــذا املــبــلــغ يــغــطــي احــتــيــاجــات قطر  دوالر. وهــ
مـــن الــــــــواردات ألكـــثـــر مـــن 10 ســــنــــوات. ويـــرى 
اقتصاديون أن الحيل التي استخدمتها دول 
الــحــصــار لــضــرب االقــتــصــاد الــقــطــري، انتهت 
ــــادت الــشــركــات الــعــاملــيــة  كــلــهــا إلـــى الــفــشــل وعـ
االقتصاد  في  بقوة  واملستثمرون لالستثمار 
ــبـــت الــــريــــال الـــقـــطـــري قــوتــه  الـــقـــطـــري، كـــمـــا أثـ

مقارنة بعمالت دول الحصار. 
وبالتالي يمكن القول إن دول الحصار ال تملك 
أوراق ضــغــط عــلــى مــنــاحــي املـــال واالقــتــصــاد 
يــمــكــن أن تــجــبــر قــطــر عــلــى قـــبـــول شــروطــهــا، 
خــصــوصــًا أن قــطــر ومــنــذ بـــدء الــحــصــار الــذي 
دخــــل شـــهـــره الـــثـــانـــي، قـــد تــمــكــنــت مـــن إيــجــاد 
بــدائــل للبضائع الــتــي كــانــت تــســتــوردهــا من 
دول الحصار. أما السالح اآلخــر الــذي لوحت 
ــات  ــ ــداعـ ــ بــــه دول الـــحـــصـــار وهـــــو ســـحـــب اإليـ
القطرية،  الــبــنــوك  مــن  واإلمــاراتــيــة  السعودية 
وهي إيداعات تقدر بحوالى 40 مليار دوالر، 
فإن االحتياطات القطرية الضخمة قادرة على 
سد هذه الفجوة بسهولة كما صرح مسؤولو 

املال واالقتصاد في قطر. 

مستثمرون أجانب في بورصة الدوحةشركة إماراتية وراء ضجة الريال القطري

لــــــدى الـــصـــنـــاديـــق الـــســـيـــاديـــة الــخــلــيــجــيــة 
احتياطات تقدر بحوالى 2.3 ترليون دوالر 
مستثمرة معظمها في مراكز املال الغربية. 
ــالــــت وكـــالـــة  ــــي، قــ ــركـ ــ ــيـ ــ عـــلـــى الـــصـــعـــيـــد األمـ
إذا  الــحــصــار  إن دول  »اســوشــيــيــتــدبــرس«، 
ــــررت مــعــاقــبــة الـــشـــركـــات األمــيــركــيــة الــتــي  قـ

يــعــنــي أن أيـــة مــحــاولــة مــن قــبــل الــســعــوديــة 
املتحدة معاقبة  العربية  ــارات  اإلمـ دولــة  أو 
ـــع قــطــر  ــتــــاجــــرة مـ ــة املــ ــيـ ــركـ ــيـ الــــشــــركــــات األمـ
األمــيــركــيــة.  والـــشـــركـــات  اإلدارة  ســيــغــضــب 
ويشار إلى أن هذا القانون وضع لضمان أال 
تستغل الشركات األميركية من دول أخرى 

تــتــاجــر مــع قــطــر، فــإنــهــا تــغــامــر بشكل غير 
األميركية.  الــتــجــارة  قــوانــن  بــخــرق  مباشر 
ــارة األمــــيــــركــــي، فـــإن  ــجـ ــتـ وحـــســـب قــــانــــون الـ
للمعاقبة  ستتعرض  األمــيــركــيــة  الــشــركــات 
إذا طبقت حظرًا أقر من قبل دولة أخرى وال 
األمــيــركــيــة. وهــذا  املتحدة  الــواليــات  تدعمه 

لتنفيذ أجندتها السياسية. وهو ما ينطبق 
ــة الـــحـــصـــار االقـــتـــصـــادي  ــالـ فــعــلــيــًا عـــلـــى حـ

واملالي على قطر.  
في هذا الصدد، نسبت وكالة »اسوشييتد 
برس« األميركية إلى املحامي، بريان ايغان، 
الــــذي عــمــل فـــي الــســابــق فـــي مــنــصــب كبير 

املحامن بوزارة الخارجية األميركية حتى 
املــاضــي، ويعمل حاليًا في  يــنــايــر/ كــانــون 
شركة »ستيب تو آند جونسون« للمحاماة 
بــواشــنــطــن قـــولـــه: »إذا كـــانـــت لـــديـــك شــركــة 
تعمل في منطقة الخليج فعليك أن تفكر في 
سؤال الحظر املفروض من دول الحصار«.  

ويــذكــر أن هــنــالــك شــركــات أمــيــركــيــة كبرى 
تــعــمــل فـــي قــطــر ولــديــهــا مــصــالــح ضــخــمــة. 
ـــاؤل فـــــي أوســــــــــاط رجـــــــاالت  ــســ ــ ــتـ ــ ويـــــثـــــار الـ
الكونغرس األميركي حول مشروعية تفكير 
صــغــيــرة مــثــل اإلمــــــارات مــعــاقــبــة الــشــركــات 
األميركية تجاريًا وبشكل يخالف القوانن 

األميركية. 
ــة األمــــيــــركــــيــــة  ــ ــاقـ ــ ــطـ ــ ــات الـ ومــــــــن بــــــن شــــــركــــ
الــكــبــرى الــتــي تعمل فــي قــطــر، شــركــات مثل 
»اكــــســــون مــوبــيــل كــــــورب« الـــتـــي تــعــمــل في 
طاقة  شــراكــات  ولديها  املسيل  الغاز  مجال 
 ضــخــمــة مـــع قــطــر، وكـــذلـــك شــركــة شــيــفــرون 
دول  أن  ويذكر  فيليبس«.  »كونكو  وشركة 
الحصار، وتحديدًا دولة اإلمارات تستخدم 
ــغـــرس  ــونـ ــكـ لــــوبــــيــــًا مـــــن بــــعــــض رجــــــــــاالت الـ
ــة الــــتــــجــــارة  ــلـ ــرقـ ــعـ ــــؤولـــــن ســــابــــقــــن لـ ــــسـ ومـ

األميركية مع قطر. 
وحـــســـب وكـــالـــة »اســوشــيــيــتــد بـــــرس«، فــإن 
 مــن الــســنــاتــور الــســابــق، جــو لــيــبــرمــان، 

ً
كـــال

ــم  ــابـــق لـــــدى األمــ والـــســـفـــيـــر األمــــيــــركــــي الـــسـ
املــتــحــدة مــــارك ويـــلـــس، أرســــال مـــذكـــرة إلــى 
شركة »أميركان أيرالينز« وشركات أخرى، 
حــذرا فيها هــذه الــشــركــات مــن التعامل مع 

قطر. 
 أمـــا عــلــى  صعيد دول االتـــحـــاد األوروبــــي 
األوروبــيــة  الــتــجــارة  فــإن حجم  وبريطانيا، 
الخليجي  التعاون  دول مجلس  مع  الكبير 
لديها مع قطر،  التي  الضخمة  والتعاقدات 
سيجعل من املستحيل على هذه الدول قبول 
فرض عقوبات تجارية على شركاتها  التي 
تــتــاجــر مــع قــطــر. وتــعــكــف قــطــر حــالــيــًا على 
تنفيذ مشروعات ضخمة وتخطط لإلنفاق 
أكــثــر مــن 200 مليار دوالر. وهــو ما  عليها 
ــقــــودًا ضــخــمــة مــتــاحــة  يــعــنــي أن هـــنـــالـــك عــ
للشركات الغربية في قطر، مقارنة بالعقود 
املــتــاحــة لــهــذه الـــدول مــع كــل مــن السعودية 
ــارات الــعــربــيــة املــتــحــدة. ويشير  ــ ودولــــة اإلمـ
خــبــراء غــربــيــون إلــى أن الــعــقــود السعودية 
ــتـــهـــا، فــــــإن مــعــظــمــهــا يـــذهـــب  رغــــــم ضـــخـــامـ
السعودية  في  تنعدم  كما  الدفاع،  لشركات 
الشفافية التجارية التي تتطلبها الشركات 

الغربية في الفوز بالعقود. 

تستخدم دول الحصار، وتحديدًا دولة اإلمارات، لوبيًا من بعض رجاالت 
قطر.  مع  األميركية  التجارة  لعرقلة  سابقين  ومسؤولين  الكونغرس 
جو  السابق،  السناتور  من  كًال  فإن  بــرس«،  »أسوشييتد  وكالة  وحسب 
السابق  األميركي  والسفير  ليبرمان، 
ويلس،  مارك  المتحدة  األمم  لدى 
»أميركان  شركة  إلى  مذكرة  أرسال 
ــات أخـــرى، حــذرا  ــرك ــنــز« وش ــرالي أي
التعامل  من  الشركات  هذه  فيها 
فإن  ذلك،  رغم  ولكن  قطر.  مع 
الشركات األميركية ال تريد أن تفقد 
ــتــي تنفذ  ال ــي قــطــر  ــودًا ف ــق ع

مشروعات ضخمة. 

اللوبي اإلماراتي

مال وسياسة

كشفت مصادر مالية 
بريطانية أن شركة 

مملوكة لرجل أعمال 
إماراتي كانت وراء الضجة 

التي أثيرت حول وقف 
بعض المصارف التعامل 

في الريال القطري
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سيف الدين عبد الفتاح

ــة  ــه بـــوابـ ــيـ ــد فـ ــعـ ــذا الـــــزمـــــان الـــــــذي تـ ــ فــــي هــ
نظاٍم  ألي  األســاســي  الطريق  الصهيونية 
يــريــد أن يــمــّرر أمــــوره، ويــحــقــق مصالحه، 
ويؤكد على إضفاء شرعنٍة على استبداده 
ــــل هــــــذا الـــكـــيـــان  ــــدة، ظـ ــــاسـ ــفـ ــ ــه الـ ــتـ ــاسـ ــيـ وسـ
هـــؤالء،  عـــرف  فــي  الــســر.  كلمة  الصهيوني 
مــــن تــــعــــّرف عـــلـــى كـــلـــمـــة الــــســــر تـــلـــك ســلــم، 
مــن دون أضـــرار، وربما  أن يمر  واستطاع 
بمكاسب كبيرة. هكذا تطّور األمر بالنسبة 
لهذا الكيان الصهيوني في مسألة القبول 
ما  بكل  والــقــيــام  الفاعل  والتطبيع  الكامل 
من شأنه من خطاٍب وعــاقــاٍت تصّب، في 
الــنــهــايــة، فـــي مــشــاهــد إعــامــيــة وإعــانــيــة 
لــتــرويــج هـــذا الــكــيــان وقـــدراتـــه واإلمـــســـاك 
عــن كــل أمـــٍر يقلقل األمـــور بالنسبة لــه، أو 
يزعج سمعه. في ظل هذا الوضع، صارت، 
وتــكــرارا، مستحيات هذا  مـــرارا  قلنا  كما 
 وممكنات العرب مستحيلة، 

ً
الكيان ممكنة

دولته  في  ممثا  الصهيوني  الكيان  وبــدا 
الــخــبــيــثــة آمــنــا نــاعــمــا بـــاالســـتـــقـــرار، حتى 
ــوارت إلــى  ــ كــلــمــات الــشــجــب واالســتــنــكــار تـ

األبد، ولم نعد نستمع إليها.
هــــا هــــي ســـيـــاســـات الـــكـــيـــان الــصــهــيــونــي 
صـــارت معلنة، ومــن كــل طــريــٍق ال تتخفى 
الــكــيــان بكل  وال تـــتـــوارى، بــل يعلنها ذلـــك 
ــــام مـــخـــفـــٍف أو  ــن غـــيـــر أي كـ ــ بـــجـــاحـــٍة، ومـ

حسن طارق

أصـــدر املــلــك محمد الـــســـادس، عــلــى خلفية 
مــا بـــات ُيــعــرف فــي املــغــرب بــحــراك الــريــف، 
الداخلية واملالية، قصد  تعليماته لوزيري 
القيام باألبحاث والتحّريات الازمة بشأن 
املبرمجة  الــتــنــمــويــة  املــشــاريــع  تنفيذ  عـــدم 
فـــي إطــــار »الــحــســيــمــة.. مـــنـــارة املــتــوســط«، 
وتــحــديــد املــســؤولــيــات، ورفــــع تــقــريــر بهذا 

الشأن، في أقرب اآلجال. 
وعلى الرغم من أن عملية التحقيق، في حد 
اإلداريـــة،  للمسؤولية  تظل مسطرة  ذاتــهــا، 
ــّور أن تــشــكــل عــنــاصــرهــا  فـــإنـــه يــمــكــن تـــصـ
لـــلـــوزراء.  الــســيــاســيــة  لــلــمــســؤولــيــة  منطلقا 
وهذا ما يطرح من جديد سؤال العاقة التي 
تجمع الــوزراء بامللك في النظام السياسي 
والدستوري املغربي. كان السؤال نفسه قد 
تــبــادر مــبــاشــرة إلــى األذهــــان، بعد اإلعــان 
عــن الـــقـــرار املــلــكــي، املــتــعــلــق بــدعــوة رئيس 
وشامل  معمق  تحقيق  فتح  إلــى  الحكومة 
لتحديد املسؤوليات، بشأن »قضية« ملعب 
ريـــاضـــي فـــي الـــربـــاط، كـــان قـــد ظــهــر بشكل 
فضائحي  بمناسبة  كأس العالم لألندية 
الــتــي كــان قــد احتضنها املــغــرب قبل ثاث 
سنوات، وهو ما كان قد انتهى بإعفاء وزير 

الشبيبة والرياضة. 
املــاحــظ مــع ذلــك أن صيغة الــدعــوة أخيرا 
إلــى فتح تحقيٍق تــركــت، هــذه املـــرة، رئيس 
الحكومة على الهامش، وتوجهت مباشرة 
إلــــــى وزيـــــريـــــن ضـــمـــن فـــريـــقـــه الـــحـــكـــومـــي. 
لــكــن عـــمـــومـــا، عــنــدمــا نـــعـــود إلــــى الــتــاريــخ 
ــتــــوري املـــغـــربـــي، نـــقـــف عـــلـــى ثـــوابـــت  الــــدســ

العاقة بني امللك والوزراء وتحّوالتها.
مــــنــــح ســلــطــة  ــلــــى  عــ  1962 دســـــتـــــور  عــــمــــل 
مطلقة للملك في تعيني الحكومة، من دون 
الــتــقــيــد بــــأي الـــتـــزام ســيــاســي أو بــرملــانــي. 
ــتــــرة حـــــدًا نــهــائــيــا  ــــك، وضـــعـــت الــــدســ ــذلـ ــ وبـ
الـــوزراء في تشكيل الحكومة.  لــدور رئيس 
تلت  التي  السياسية  السياقات  تعمل  ولــم 
ذلـــك الــدســتــور ســـوى عــلــى تــقــويــة التحكم 
بــإعــان حالة  الــــوزاري  التجنيد  فــي  امللكي 
مكانة  بموجبها  تراجعت  التي  االستثناء 
الـــــــوزراء الـــذيـــن أصــبــحــوا مـــجـــّرد مــوظــفــني 
املــلــك، فاقدين أية  ــرارات  قـ ســامــني، ينفذون 

أسامة أبو ارشيد

لــم يــتــأخــر رئــيــس الـــــوزراء الــعــراقــي، حيدر 
املوصل،  إلــى مدينة  التوجه  فــي  الــعــبــادي، 
إللقاء خطاب »النصر«، معلنا، يوم االثنني 
املــــاضــــي: »انـــتـــهـــاء وفـــشـــل وانـــهـــيـــار دولــــة 
ــاب الــداعــشــي الــــذي أعلنه  ــ الــخــرافــة واإلرهــ
ـــش هـــنـــا مــــن مـــديـــنـــة املــــوصــــل قــبــل  ـــدواعــ الــ
هنا  العبادي  إحالة  ثاث سنوات«. طبعا، 
املدينة  افتكاك  عــن  يتحّدث  فهو  واضــحــة، 
وتـــحـــريـــرهـــا مــــن ســـيـــطـــرة تــنــظــيــم الـــدولـــة 
اإلســامــيــة، والــتــي كــان خليفتها املــزعــوم، 
أبــــو بــكــر الــــبــــغــــدادي، قـــد أعـــلـــن فـــي الـــرابـــع 
مــــن يـــولـــيـــو/ تـــمـــوز 2014 مــــن عـــلـــى مــنــبــر 
الجامع النوري الكبير في املدينة »الخافة 
ــام«، ولــــم يــكــن ذلــــك »اإلمـــــام«  ــ وتــنــصــيــب إمــ
سوى البغدادي نفسه، وذلك بعد أن تمّكن 
بضع مئات من مقاتلي تنظيمه من هزيمة 
عشرات اآلالف من جنود ورجال أمن الدولة 
البهرجة  وطردهم )1(. وبعيدا عن مظاهر 
الرسمية املبالغ فيها التي استدعت أسبوع 
»النصر«، فإن  عطلٍة في العراق لاحتفال بـ
مــا ال يمكن الـــجـــدال فــيــه أن هـــذا »الــنــصــر« 
املـــزعـــوم كــارثــي بــكــل مــا تحمل الــكــلــمــة من 
عــى  ــدَّ

ُ
ــى، أن هـــذا »الــنــصــر« امل ــ مــعــنــى. األدهـ

الــعــراق  ُمــِنــَي بها  تعبيٌر عــن هزيمة أعــمــق 
وشعبه. 

ــقـــق هـــــــذا »الـــــنـــــصـــــر« إال  ــتـــحـ ــم يـ ــ بــــــدايــــــة، لــ
ــل، حـــيـــث تــقــول  ــــاء شـــعـــب املــــوصــ عـــلـــى أشــ
قرابة مليون  أن  املتحدة  األمــم  إحصائيات 
مــدنــي مــن قــاطــنــي املــديــنــة الــذيــن يــفــوقــون 
ــّروا مــن مــنــازلــهــم مــنــذ بــدء  املــلــيــونــني، قــد فــ
تشرين  أكــتــوبــر/  فــي  العسكرية  العمليات 
ألــف   700 مـــن  أكـــثـــر  زال  ــا  ومــ  .2016 األول 
شــخــص مـــشـــرديـــن، ويـــتـــعـــّرضـــون إلــــى كل 
أنـــواع االنــتــهــاكــات اإلنــســانــيــة على أســاس 
الــعــراقــيــة واملليشيات  الـــقـــوات  طــائــفــي مــن 
ــدت املــفــوضــيــة الــســامــيــة  الــشــيــعــيــة، كــمــا أكــ
لــحــقــوق اإلنـــســـان الــتــابــعــة لــألمــم املــتــحــدة. 
عرف إلى اليوم األعداد الحقيقية 

ُ
أيضا، ال ت

للقتلى املدنيني في املعارك، وإن كان مؤكدا 
ــام التي  ــ أكــبــر بكثير مــن األرقـ أعـــدادهـــم  أن 
أعلنتها السلطات العراقية. وحسب منظمة 
الثاثاء  لها، يوم  الدولية في تقرير  العفو 
املاضي، كان املدنيون في املوصل ضحايا 
مزدوجني لتنظيم داعش الذي استخدمهم 
دروعـــا بــشــريــة، فــي حــني لــم تــتــردد الــقــوات 
بــالــتــحــالــف العسكري  الــعــراقــيــة، مــدعــومــة 
الذي تقوده الواليات املتحدة، في قصفهم 
ــى االحــتــيــاطــات الــازمــة  مـــن دون أخـــذ أدنــ
الــصــراع. وخلص تقرير  لتجنيبهم ويــات 
املنظمة إلى أن األساليب التي استخدمتها 
الــــقــــوات الـــعـــراقـــيـــة، والـــتـــحـــالـــف الــعــســكــري 
للقانون  خرقا  شكلت  األميركية،  بقيادته 
اإلنساني الدولي، وربما ترقى إلى مستوى 
جرائم الحرب. أما املنسقة األممية للشؤون 
ــرانـــدي، فقد  ــراق، لــيــز غـ ــعـ اإلنــســانــيــة فـــي الـ

هيفاء بيطار

ــان هـــي غــريــزة  ــســ ــزٍة لــــدى اإلنــ ــريــ أقـــــوى غــ
حــب الــحــيــاة، وغــايــة اإلنــســان هــي السعي 
أســرتــه وأصدقائه  إلــى سعادته وســعــادة 
وإخوته في اإلنسانية بشكل عام. وال ُيمكن 
فــصــل الــشــعــور بــالــســعــادة عــن اإلحــســاس 
اإلنسان. ومن ظواهر  وإنسانية  بالكرامة 
ــة فــــي املـــجـــتـــمـــع الــــســــوري  مــــؤملــــة وُمــــخــــزيــ
ظـــاهـــرة كـــراهـــيـــة الـــحـــيـــاة واآلخــــــر املــتــألــم 
ــــــروع مـــن املـــأســـاة كــمــعــظــم الــســوريــني، 

ُ
وامل

ففاقد الشيء ال ُيعطيه، ومــن تقسو عليه 
إلـــى درجـــة فظيعة مــن استشهاد  الــحــيــاة 
ــراره  ــطــ إلـــــى اضــ قـــــــذرة،  فــــي حـــــرب  أوالده 
لــلــنــزوح، ســـواء داخـــل ســوريــة أم الهجرة 
الفقر واالنهيار  إلى  إلى خارجها. إضافة 
االقــتــصــادي، وانــســداد األفـــق بحل قريب. 
فمن يعاني هذه املعاناة، مفرطة القسوة، 
تصبح الحياة بالنسبة له جحيما، فيكره 
يومه، وأحيانا يكره نفسه، ويعتبر نفسه 
مــنــحــوســا وتــعــيــســا. وتــنــعــكــس مــشــاعــره 
السلبية هذه على املقّربني منه من األقارب 
واألصدقاء، ويتقوقع داخل قوقعة حزنه، 
ويبتعد عن رفاقه، وأحيانا تحل القطيعة 
ــه، بــســبــب  ــ ــاربــ ــ بــيــنــه وبـــــني أصـــدقـــائـــه وأقــ
الــخــاف فــي وجــهــات النظر حــول املــأســاة 

السورية. 
ــل الـــقـــطـــيـــعـــة واإلحــــســــاس  وأحــــيــــانــــا، تـــحـ
بالكراهية تجاه اآلخر )ُيماثله في ظروفه 
املأساوية، وأحيانا يتفوق عليه في األلم( 
مـــن دون ســبــب واضــــــح، ربـــمـــا ألن اآلخـــر 
أنه  يجّسد له حقيقة معاناته، أي كما لو 
مــرآة روحـــه، فيهرب مــن حقيقته املــؤّكــدة، 
، يقتات 

ً
ويبتعد عن الناس، ويعيش عزلة

ــه ومـــأســـاتـــه، وهــــو ُمــــدرك  ــزانــ كـــل يــــوم أحــ
تماما أن الضمير العاملي ال يبالي به، وال 
املسؤولون في وطنه الذين ال يهمهم سوى 
بالسلطة  يتمتعون  مــراكــزهــم،  فــي  الــبــقــاء 
ـــرون أوالدهــــــم إلــــى أوروبــــا 

ّ
ــف واملــــــال، وُيـــسـ

وأمـــيـــركـــا، تـــاركـــني املــــوت لــلــشــبــان الــفــقــراء 
ــــوال  الـــذيـــن ال تــســتــطــيــع أســـرهـــم دفــــع األمـ
الفرار  للمهّربني، وال يستطيعون  الطائلة 
الشهيد  أو  الــســوري  الــجــنــدي  مــن مصير 
ــبــــاراٍت تــلــعــن حــيــاة  الــبــطــل. كـــم ســمــعــت عــ
القهر والذل في سورية، وخصوصا عبارة 
»املوت أفضل من هذه الحياة« و»املوت وال 
املذلة«.  لكن هذه املشاعر بالكراهية التي 
يحّسها اإلنسان السوري املسحوق ليست 
أصــيــلــة، وال حــقــيــقــيــة، فــهــو ال يــكــره أخــاه 
املتألم مثله، بل يهرب من كل من يجّسد له 
التعميم،  يجوز  وال  الذليل.  عيشه  حقيقة 
الــســلــوان والــتــعــزيــة في  إذ يــجــد بعضهم 

مجامل. في قابليات الوهن يتمّدد الصلف 
الــصــهــيــونــي، الــكــيــان الــصــهــيــونــي يقتحم 
تقريبا في مشهٍد متكّرر املسجد األقصى، 
ويعمل حثيثا على تهويد القدس، ويقوم 
بكل عــمــٍل يــحــاول أن يمّكن لرؤيته فــي أن 
الكيان، وكذلك  تكون القدس عاصمة لهذا 
فهو يواصل كل سياسته االستيطانية، من 
ب عليه أحد، وتتوارى األصوات 

ّ
غير أن يعق

الرسمية، وكل األصوات العربية، وتواصل 
االستيطانية،  مــشــروعــاتــهــا  كــل  إســرائــيــل 
املحتلة،  املناطق  مفاصل  على  والسيطرة 
وتـــوهـــم الــجــمــيــع بــحــل ســـيـــاســـي، وتــلــقــي 
ــفــــة فــــي مـــفـــاوضـــاٍت،  بــــأوهــــام وأحـــــــام زائــ
يمكن أن تحقق السام، ولكنه، في النهاية، 
السام املفروض وفق  الطبعة اإلسرائيلية، 
السام الصهيوني بكل أشكاله وشروطه. 
وتبدو كل األمور التي تتعلق بهذا الكيان 
لسلطٍة  إسرائيليا محضا مع صمٍت  أمــرا 
توصف بأنها فلسطينية. وفي النهاية، ال 
تقوم تلك السلطات إال بخطب ود إسرائيل 
واإلذعــــــان ملــســاراتــهــا فـــي صــنــاعــة الــســام 

اإلسرائيلي، وفق رغباتها وأهوائها.
ولـــدت مــن رحــم تلك الــحــالــة أخــطــر ظاهرة 
في الوطن العربي، هي املتصهينة العرب. 
كتب صاحب هذه السطور عن ذلك، ورصد 
بعض الخطاب الذي يحاول أن يشيع تلك 
الـــظـــاهـــرة، ويــمــّكــنــهــا، ويـــؤّســـس لــعــاقــات 
تطبيعية، وفق مقترحاٍت تطلق باعتبارها 

رســمــيــة مـــن مــوظــفــني ســابــقــني فـــي أجــهــزة 
مخابراتية، أو في أجهزة سياسية سابقة. 
ــك فــــي مــــؤتــــمــــراٍت تــتــعــلــق  ــ ــر فــــي ذلــ ــبـ ــعـ ويـ
بـــالـــشـــرق األوســــــــط، تــتــهــافــت عــلــيــهــا تــلــك 
رؤاهــا  عن  لتعبر  املتصهينة  الشخصيات 
الــخــبــيــثــة والــلــقــيــطــة، وبــمــا تــعــبــر عــنــه في 
الصهيوني  الرضا  بني  ما  سحريٍة  خلطٍة 
ــا تــســمــى مـــحـــاربـــة اإلرهــــــاب  وتـــصـــاعـــد مــ
املوسوم باإلسامي، بحيث تعقدت األمور 
واخــتــلــط الــخــطــاب وتــقــاطــعــه بــني مصالح 
عـــدة، وبــــدأت األمــــور فــي تــمــريــر جــمــلــٍة من 
الــــســــيــــاســــات الــــكــــبــــرى، تـــحـــت جـــنـــح هـــذه 

تسميته،  يمكن  ليبرز خطاٌب  التعميمات، 
مــن دون تـــجـــاوز، خــطــاب الــخــيــانــة. أخطر 
من هذا، يبدو هذا الخطاب حينما يصدر 
به،  يتباهون  هــؤالء  وكــأن  ألسنتهم،  على 
على الرغم من مضمونه الفاضح وأهدافه 

املريبة.
ــتــــراوح هــــذا الـــخـــطـــاب بـــني مــــدح لــلــكــيــان  يــ
ــادر الــتــي  ــ ــــصـ الـــصـــهـــيـــونـــي وقـــــــدح لـــكـــل املـ
ــة، فـــهـــا هــو  ــ ــاومـ ــ ــقـ ــ تــتــعــلــق بـــاملـــمـــانـــعـــة واملـ
ــلــــح أن  أحــــدهــــم يـــتـــحـــّدث عــــن أن مــــن األصــ
ــاك دولـــــــة إســـرائـــيـــلـــيـــة يــعــيــش  ــنــ ــكــــون هــ تــ
فــيــهــا اإلســرائــيــلــيــون، ويــقــتــرح عـــدم قــيــام 
بــدولــٍة  االكــتــفــاء  وإنـــمـــا  فلسطينية،  ــة  دولــ
واليهود  الفلسطينيني  تضم  إسرائيليٍة، 
وهــا هو  العربية،  الـــدول  لجامعة  وتنضم 
يواصل التباهي بفجور خطابه، مؤكدا أنه 
بالشراكة  الــدولــة  فــي  الــعــرب  حتى يعيش 
الــيــهــوديــة الــعــربــيــة، فــا يــكــون ذلـــك فاعا 
إال بـــــــإدارة يـــهـــوديـــة نـــاجـــحـــة.. وفــــي مــقــام 
قيادة دولة  الخطير ألن  قوله  هــذا  تبريره 
ــادة  فــلــســطــيــنــيــة بــــــإدارة عــربــيــة، تـــكـــون زيــ
دولة فاشلة في العالم العربي على الدول 
الفاشلة عربيا، وما أكثرها، وتتكامل تلك 
الرؤية الفاجرة، بقوله إنه يجب أال نتعامل 
أعـــداء، على خطورة  أنهم  اليهود على  مع 
يجب  والصهيونية،  اليهودية  بــني  خلطه 
أعــــداء، بل  أنــهــم  عــلــى  أن ال نتعامل معهم 
أنــنــا »أبــنــاء عــم« نختلف معهم على  على 

»وراثــة أرض«، وأن الفيصل في الحكم من 
يقدم دلــيــا، مــاذا يمكن أن نسّمي ذلــك إال 
أن يشكل تمريرا وتباهيا بخطاب الخيانة.
إال أن الــقــول الـــذي يقطع كــل قـــوٍل بخطاب 
الخيانة الفاضح الذي يؤكد مخاطبا العرب 
االقتصاد في  الــيــوم هــم عصب  اليهود  أن 
العالم، وأن على العرب أن يتوقفوا عن نقد 
إسرائيل، »أيها العرب، لن توقفوا إسرائيل 
عند حدها، ولن تعترف بكم إال إذا أصررتم 
ا من إسرائيل«. حتى  على أن تكونوا جــزء
العالم  ودول  إسرائيل،  من  تتقرب  أميركا 
كلها، في رأيه تفعل كذلك، إن التقّرب يحل 
املــشــكــات، وملــــاذا ال يــكــون لــنــا مــع اليهود 
 ضد أعــداء الشرق األوســط، وأكثر 

ٌ
تحالف

مــن هــذا أن يــتــطــاول خــطــاب الخيانة على 
املــقــاومــة والــشــرفــاء، متهما أهـــل املــقــاومــة 
بـــأنـــهـــم أخــــطــــر عـــلـــى الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــني مــن 
فلسطني  أهــل  على  يقترح  فهو  نتنياهو، 
في النهاية إنهاء حماس )املقاومة( مقابل 
مّدهم، أي الفلسطينيني، بكل سبل العيش 
مع  اإلسرائيليني. إنها رؤية يعبر بها أحد 
املــتــصــهــيــنــة الـــعـــرب عـــن عــيــنــٍة مـــن خــطــاب 
الخيانة ذلك ليتحّرك بعد ذلك إلى تجريم 
املقاومة واتهامها وبراءة إسرائيل من كل 
ذنب أو غصب أو احتال، فمن الفجور حقا 
هذا  هــؤالء بخطاب خيانتهم.  يتباهى  أن 

أخطر ما يحدث في باد العرب.
)كاتب وأستاذ جامعي مصري(

استقالية عنه، وهو الوضع الذي لم يعمل 
دستور 1970 إال على تقنينه وتعميقه، إذ 
تعد  ولــم  للملك،  الحكومة  تبعية  تــزايــدت 

تظهر إال فريقا من املوظفني. 
قــد احتفظ عموما  وإذا كــان دســتــور 1972 
بــالــتــوجــهــات الــكــبــرى نــفــســهــا، مــع انــبــثــاٍق 
مـــحـــدوٍد ملــكــانــة الــحــكــومــة، فــقــد بــقــي املــلــك 
الــســلــطــة  عــــن  املــــســــؤول األول والـــرئـــيـــســـي 
الــتــنــفــيــذيــة. وفــــي املـــقـــابـــل، جــعــل االنــفــتــاح 
انطاقة  ستعرفه  الــذي  الجزئي  السياسي 
مـــرحـــلـــة »املـــســـلـــســـل الـــديـــمـــقـــراطـــي«، املــلــك 
الـــــــّراحـــــــل، الـــحـــســـن الــــثــــانــــي، يـــتـــجـــه نــحــو 
تكوين  فــي  أســلــوٍب مختلٍف نسبيا  سلوك 
الـــحـــكـــومـــة، بـــــرز فــــي تــخــلــيــه عــــن تــحــّكــمــه 
املطلق في التجنيد الوزاري، وعن اإلقصاء 
ــــزاب الـــســـيـــاســـيـــة. عـــلـــى أن  ـــمـــنـــهـــج لـــــألحـ

ُ
امل

الـــوزراء بامللك  املتغير األساسي في عاقة 
سيجعل،  الـــذي   1992 دســتــور  سيتضمنه 
ألول مرة، امللك ُيعني باقي أعضاء الحكومة 
األول. وسيجعل هذا  الــوزيــر  مــن  بــاقــتــراٍح 
التعديل الذي اعتبره آنذاك الفقيه الفرنسي، 
 ثوريا، الوزير األول 

ً
ميشيل روسي، تعديا

يوقع بالعطف على ظهير )مرسوم( تعيني 
 من التبعية املطلقة 

ً
الوزراء، وسيلطف قليا

ــإقــــراره لــطــرف ثــان  ــلــــوزراء تــجــاه املـــلـــك، بــ لــ
مــشــارك فــي عملية اخــتــيــارهــم، مــا سيعزز 
وستدعم  األول،  لــلــوزيــر  القانونية  املــكــانــة 
هـــذا الــتــعــزيــز الـــتـــحـــّوالت الــســيــاســيــة الــتــي 
أفضت إلى قيام حكومة التناوب عام 1998.

 2011 لدستور  املــواكــب  الخطاب  كــان  وإذا 
قد قّوى من موقع الوزير األول الذي أصبح 
املسؤولية  تعزيز  وعلى  للحكومة،  رئيسا 
ــام الـــبـــرملـــان، فــإن  ــ الــســيــاســيــة لــلــحــكــومــة أمـ
مضمون الدستور لم يذهب بعيدا في اتجاه 
املؤسسة  تجاه  الـــوزراء  استقالية  ضمان 
الثالثة من الفصل  الفقرة  امللكية. إذ تنص 
بــمــبــادرٍة  الــدســتــور عــلــى أن للملك  47 مــن 
مــنــه، بــعــد اســتــشــارة رئــيــس الــحــكــومــة، أن 
الحكومة  أكثر من أعضاء  أو  يعفي عضوًا 
التي  الفقرة  هــذه  أن  والــواقــع  مــن مهامهم. 
»مشّوشا«  عنصرا  قراءتها  تمت  ما  غالبا 
على مكانة رئيس الحكومة ضمن السلطة 
الــتــنــفــيــذيــة مــــن جـــهـــة، وعـــلـــى املــســؤولــيــة 
ــيـــة أمــــام  الـــســـيـــاســـيـــة لـــلـــحـــكـــومـــة، مـــســـؤولـ

حــــذرت مــن األوضـــــاع اإلنــســانــيــة الــكــارثــيــة 
التي يعيشها النازحون، في غياب »املأوى 
والغذاء والرعاية الصحية واملاء والصرف 
األولــــيــــة«.  ــافــــات  اإلســــعــ وأدوات  الـــصـــحـــي 
النفسية  الصدمة  »مستويات  أن  وأضافت 
الــتــي نــشــهــدهــا مــن أعــلــى املــســتــويــات على 
اإلطاق. ما مر به الناس ال يمكن تصّوره«.

فـــي الــســيــاق اإلنــســانــي الــكــارثــي نــفــســه، ال 
ــار الــــــذي لــحــق  ــ ــــدمـ ــّور حـــجـــم الـ يــمــكــن تــــصــ
بــاملــديــنــة أيـــضـــا، مـــع تــدمــيــر أحـــيـــاء كــامــلــة 
القديمة وكثير من  املدينة  فيها  بما  فيها، 
الجامع  ضمنها  ومــن  التاريخية،  معاملها 
الشهيرة،  الحدباء  الكبير ومنارته  النوري 
والــتــي يتهم كــل طـــرٍف مــن أطـــراف الــصــراع 
اآلخر بتدميرها. ال شك أن »داعش« تنظيم 
ــتـــوّرع عـــن ســفــك الــــدمــــاء، كما  هــمــجــي، ال يـ
أنــه ال يــتــوّرع عــن تدمير اآلثـــار ومــحــاوالت 
ــــي، كـــمـــا رأيـــنـــا  ــانـ ــ ــسـ ــ طـــمـــس الــــتــــاريــــخ اإلنـ
ــبـــل. ولـــكـــن هـــذا  ــل مــــن قـ فــــي تـــدمـــر واملــــوصــ
ــــده تــعــبــيــرا عـــن »مــغــول  ال يــجــعــل مــنــه وحـ
 الـــواليـــات املــتــحــدة ليس 

ّ
الــعــصــر«، فــســجــل

أفضل حاال في هذا املجال، وهي من دمرت 
العراق من قبل، واستباحت حماه، بذرائع 
ــقــة، تــرتــب عــلــيــهــا ســفــك دمـــاء 

ّ
مــكــذوبــة مــلــف

وتدمير حضارته  اآلالف من شعبه،  مئات 
وبيعها  التاريخية  آثـــاره  ونــهــب  الــعــريــقــة، 
الــســوداء. ينطبق األمر  العاملية  في السوق 
واملليشيات  العراقية  السلطات  نفسه على 
الشيعية الطائفية املتحالفة معها، فهم في 
تدمير اإلنــســان والــحــجــر الــعــراقــي شــركــاء. 
وعــــودة إلـــى تــقــريــر منظمة الــعــفــو الــدولــيــة 
القوات العراقية وقوات  السابق، فإنه اتهم 
ــــن الـــهـــجـــمـــات  ــحـــالـــف بـــشـــن ســـلـــســـلـــة مـ الـــتـ
املــخــالــفــة لــلــقــانــون فــي غـــرب املـــوصـــل، منذ 
يــنــايــر/ كــانــون الــثــانــي املــاضــي، معتمدين 
بــشــدة عــلــى قـــذائـــف صــاروخــيــة ذات قـــدرة 
ــــداف مـــــــحـــــــدودة، مـــــا ألــــحــــق دمـــــــارا  ــهـ ــ ــتـ ــ اسـ
وقــال  عــالــيــة.  سكانية  كثافة  ذات  بمناطق 
الــتــقــريــر »حــتــى فـــي الــهــجــمــات الــتــي يــبــدو 
أنــهــا أصــابــت هــدفــهــا الــعــســكــري املــنــشــود، 
أّدى استخدام أسلحة غير مناسبة، أو عدم 
اتــخــاذ االحــتــيــاطــات الـــازمـــة، إلـــى خسائر 
داٍع.  دون  مـــن  املـــدنـــيـــني،  بـــني  األرواح  فـــي 
الــحــاالت، مثلت على مــا يبدو  وفــي بعض 

هجماٍت غير متناسبة«.
كــل مــا ســبــق، على الــرغــم مــن كــارثــيــتــه، هو 
 في املشهد، فالداهية 

ً
الجانب األقل مأساوية

العرقي  النسيج  تمزيق  فــي  تتمثل  األكــبــر 
والطائفي والوطني والشعبي العراقي. منذ 
نكب العراق بالغزو األميركي عام 2003 لم 
قائمة.  وتجانسها  املجتمعية  لبنيته  تقم 
هذا ال يعني أن العراق كان أنموذجا براقا 
للتعايش بني مكوناته العرقية والطائفية 
مـــن قـــبـــل، ولــكــنــه أيـــضـــا لـــم يــكــن نــمــوذجــا 
ْجِمُع اآلراء على أن »داعش« 

ُ
. ت جِّ

َ
للفشل الف

مــا كــان لــه أن يسيطر على املــوصــل ومــدن 
وبلدات عراقية أخرى عام 2014، لو أنه لم 

الـــصـــديـــق والـــقـــريـــب، فـــــاألم الــثــكــلــى تجد 
عـــزاًء فــي األمــهــات الثكالى أمــثــالــهــا. وفي 
غــيــر منظمة  مــظــاهــرة  تــنــطــلــق  األم،  عــيــد 
مــن األمـــهـــات الــثــكــالــى إلـــى املــقــابــر لــزيــارة 
أبنائهم املــوتــى الــشــهــداء، ويــجــدن الــعــزاء 

أمام مقابر أوالدهم الشبان.
الفساد املستشري في كل مؤسسات الدولة 
الــســوريــة يجعل املــواطــن الــســوري حــاقــدًا 
أيضا وغاضبا، فراتبه الهزيل الذي بالكاد 
ــه يــتــم اقــتــطــاع  ــرتـ ــه الــخــبــز ألسـ يــشــتــري بـ
مــبــلــغ مــنــه مـــن أجــــل إعـــــادة اإلعـــمـــار )كــمــا 
لــو أن الــهــدم قــد تــوقــف(، وهــو يــرى طبقة 
أثرياء الحرب تعيش بذخا أسطوريا غير 
السوريني  من  الساحقة  باألغلبية  مباليٍة 
فحش  وبلغ  والقهر.  الفقر  يعانون  الذين 
تلك الفئة من أثرياء الحرب أن زوجة أحد 
املـــســـؤولـــني احــتــفــلــت بــعــيــد مـــيـــادهـــا في 
فندق روتانا في الاذقية، وكلفة االحتفال 
أربــعــة مــايــني لــيــرة ســـوريـــة. وبــعــد ثاثة 
مياد  بعيد  إيــاهــا  السيدة  احتفلت  أيـــام، 
ابنتها في فندق روتانا، وكلفها االحتفال 

أربعة مايني أيضا.
ــام هــــذا الــعــهــر األخـــاقـــي وســـرقـــة املـــال  ــ أمـ
ــوري  ــســ الـــــعـــــام، ال يــســتــطــيــع املـــــواطـــــن الــ
والظلم.  والقهر  بالنقمة  اإلحساس  سوى 
البال  وراحـــة  الطمأنينة  مشاعر  وتصبح 
 جدًا وغائبة. أخبرتني 

ً
والسعادة ضامرة

إحــدى األمهات أنها، ومنذ ثاث سنوات، 
ليرة سورية،  ألــف  كــل شهر سبعني  تدفع 
للضابط املسؤول عن ابنها املجند كي ال 
يضعه في الصف األول للقتال، إضافة إلى 

هدايا كثيرة يطلبها الضابط من ابنها. 
ــيـــش تـــحـــت ســقــف  ــعـ أســـــــاس الــــســــعــــادة الـ
القانون الذي يسري على الجميع، ويجعل 
اإلنسان يحّس بكرامته وإنسانيته، وبأن 
لــه قيمة فــي هــذه الــحــيــاة، وليس ُمهمشا، 
بــه، وبمأساته. كم يؤملني  وال أحــد يبالي 
تأمل وجوه إخوتي السوريني، خصوصا 
ــي مـــقـــاهـــي الــــرصــــيــــف؛ كــل  ــ ــــني أكــــــــون فـ حـ
الوجوه أيقونات ألم ومعاناة، وال يجدون 
التي  األركــيــلــة  متنفسا لهم ســوى ســمــوم 
تكاد تكون العزاء الوحيد للسوري الفقير.
والـــدول  النظام  فرضها  الــزائــفــة  الكراهية 
الكبرى الظاملة على السوري، فهو أساسا 
الحياة  نحب  لكننا  الحياة،  ُيحب  إنــســان 
ولــألســف،   .

ً
سبيا إليها  استطعنا  مــا  إذا 

الــســعــادة مقطوعة فــي ســوريــة، ولم  سبل 
 إال مشاعر األسى والقهر واإلحساس 

َ
تبق

مزيفا،  كرها  اآلخــر  وكــره  القيمة،  بانعدام 
ألنـــه كــل مــواطــن صـــار يــمــثــل مــــرآة مــأســاة 

أخيه اإلنسان.
)كاتبة سورية(

قنابل دخــان، ومعامل اختبار ملقوالت من 
الخطورة بمكان، ال تعترف فحسب باألمر 
الواقع الذي فرضه الصهاينة، ولكن ترّوجه 
الصهيونية  النظر  وجــهــة  وتتبنى  إطـــارا 
بحذافيرها، فيخرج ذلك كله علينا، وعلى 
أسماعنا، يستخدم كل مصطلحات العدو، 
ويــــمــــّررهــــا فــــي خــــطــــاٍب شـــديـــد الــتــســمــيــم، 
على  يمكن  واقــعــا  الــتــنــازالت  تلك  ويجعل 
األرض، ويقدم له األسانيد الواهية من كل 
الــعــرب تنتشر  املتصهينة  طــريــق، ظــاهــرة 
بـــني فــئــٍة مـــن املــثــقــفــني واملــفــكــريــن وبــعــض 
ــي األفــــــق »لـــوبـــي  ــيـــني، يـــشـــكـــلـــون فــ ــمـ الـــرسـ
املــرة يؤّسس في  صهيونيا« خطيرا هــذه 
الــعــرب، عنوانه زيـــارات غير رسمية،  بــاد 
واقتراحات  فــاجــرة،  فاضحة  وتصريحات 
ــا هـــي إال تــعــابــيــر  يــســمــونــهــا واقـــعـــيـــة، ومــ
ــريـــب فـــي حــالــٍة  عـــن الــــوقــــوع والـــســـقـــوط املـ
الصهيوني  املشروع  حيال  االنهزامية  من 
والتنازل عن أصل  بكل قسماته ورغباته، 

القضية.
ــة األخـــيـــرة، مع  أخــطــر مــا يــلــحــظ، فــي اآلونــ
تصاعد األزمات في الشرق األوسط الكبير، 
ومـــع وجـــود إشــكــاالت خــطــيــرة، لكثير من 
تمرير  مع  خصوصا  القائمة،  الحكم  نظم 
مقولة اإلرهاب في تعميٍة مقصودٍة، يقصد 
التي تتعلق  األمــور  من خالها تمرير كل 
بــأمــان إســرائــيــل وتــأمــيــنــهــا واســتــقــرارهــا، 
أو مباركة  ذلــك بغطاء  يــأتــي  أن  واألخــطــر 

البرملان أساسا، أو »كثقب كبير« في البعد 
ــة. تــجــّســد  ــتـــوريـ الـــبـــرملـــانـــي لــلــوثــيــقــة الـــدسـ
ــة املــلــكــيــة  بـــشـــكـــل واضــــــــح ســـمـــو املــــؤســــســ
ــلـــى الــســلــطــة  ــا وإشــــرافــــهــــا عـ ــهـ ــتـ ومـــحـــوريـ
الــتــنــفــيــذيــة، وهـــو مــا يــبــرز كــذلــك مــن خــال 
تــــــــرؤس املــــلــــك املـــجـــلـــس الــــــــــــــوزاري، وعـــبـــر 
تجمعه  التي  والرئاسية  التراتبية  العاقة 
لهذا  املباشرة  الــدالالت  بالحكومة. تتجلى 
التنصيص في جعل الوزراء أفرادا تابعني 
للملك، إذ يحق له عزل أحدهم، أو مجموعة 
الحكومة  رئــيــس  اســتــشــارة  بمجرد  منهم، 
ــن  دون االلـــتـــزام بــنــتــائــج االســـتـــشـــارة(،  )مــ
وهذا يعني أن الوزراء مسؤولون أمام امللك، 
وأن له تقييما فيما يخص عملهم، بصرف 
الــنــظــر عــن رأي رئــيــس الــحــكــومــة فــيــهــم، إذ 
 
ً
إن »رضا« األخير عن عملهم ليس ضمانة

الستمرار تحملهم املسؤولية. 
تــقــويــة دســـتـــور 2011 الــحــكــومــة، وتــعــزيــز 
استقاليتها، من حيث التأليف، عبر دسترة 
املنهجية الديمقراطية، وعدم إمكانية إقالة 
املــلــك رئــيــســهــا، أو مــن حــيــث الــصــاحــيــات، 
ا مــــن االخـــتـــصـــاصـــات،  عـــبـــر مــنــحــهــا جــــــزء
تمارسها عبر املجلس الحكومي، من دون 
الـــعـــودة إلـــى »مــصــفــاة« املــجــلــس الـــــوزاري. 
يمنحنا  أن  كــلــه  ذلــــك  شــــأن  مـــن  كــــان  وإذا 
في  »البرملانية«  األبعاد  لتلمس  إمكانياٍت 
الوثيقة الدستورية، والتي تبرز أساسا من 
انبثاقها  بالبرملان؛  الحكومة  عاقة  خــال 

منه، ومسؤوليتها أمامه.
)كاتب مغربي(

ــِنٌ قائم، 
َ
ن يكن هناك هشيم طائفي وإثني 

َدَسِتِه حينئذ رئيس الوزراء 
ْ
أشرف على َهن

املالكي، وكثير من  السابق، نوري  العراقي 
التيارات الشيعية الطائفية املتحالفة معه، 
البريطاني  األميركي-  الغزو  ها 

َ
َمَكن والتي 

ــمَّ  ــٌح أنـــــــه تــ ــيــ ــن اخــــتــــطــــاف الــــبــــلــــد. صــــحــ ــ مــ
املوصل  سقوط  بعد  املالكي  مــن  التخلص 
التأسيس  بيد »داعـــش« عــام 2014، بهدف 
لـــشـــراكـــة وطـــنـــيـــة عـــراقـــيـــة جــــديــــدة، تــشــمــل 
الجميع، سنة وشيعة، عربا وأكـــرادا.. إلخ، 
إال أن خليفته، العبادي، فشل فشا ذريعا 
الوطنية املنشودة، بل  الوحدة  في تحقيق 
الحشد  ملليشيات  أســيــرا  الــحــال  بــه  انتهى 
من  املــدعــومــة  الطائفية  الشيعية  الشعبي 
إيـــــران.  وكـــان مــن الــافــت أن الــعــبــادي، في 
خطاب »النصر« في املــوصــل، حــرص على 
تحية »املرجعية الدينية الرشيدة لسماحة 
الــســيــد الــســيــســتــانــي والـــفـــتـــوى الــجــهــاديــة 
ــــي أصــــــدرهــــــا ملـــحـــاربـــة  ــتـ ــ الــــتــــأريــــخــــيــــة« الـ
ــم مـــن أنـــهـــا أدت، في  ــرغـ »داعــــــــش«، عــلــى الـ
الدولة  إلى االنتقاص من سلطة  املحصلة، 
الطائفية  للمليشيات  وارتهانها  وقواتها 
وراعيها اإليراني. وال ينبغي هنا أن ننسى 
أن »الفتاوى« الدينية الطائفية التي أطلقها 
أّسست،  السيستاني وغيره هي من  أمثال 
للجرائم  ال،  أم  ذلــك  أرادت  مــن حيث  ســـواء 
الوحشية التي ارتكبتها مليشيات شيعية 
طائفية، كما جرى في ديالى وتكريت عام 
من  أيــضــا،  هما  استعادتهما،  غــداة   ،2015
ــدِّ العبث  »داعــــــش«، والـــتـــي وصــلــت إلـــى َحــ
باملعادالت الديمغرافية في املدن والبلدات 
إن زعــيــم مليشيات عصائب  بــل  الــعــراقــيــة. 
أهـــل الــحــق الــشــيــعــيــة، قــيــس الــخــزعــلــي، لم 
يترّدد، العام املاضي، في القول إن »معركة 
من  وثــأرًا  انتقاما  املوصل ستكون  تحرير 
قتلة الحسني، ألن هؤالء األحفاد من أولئك 

األجداد«.
الرئيس األسبق،  إدارة  باختصار، مشروع 
ــة الـــشـــرق  ــرطـ ــقـ »دمـ ـــ ــــوش االبـــــــن، لـ جــــــورج بـ
األوسط الكبير«، انطاقا من العراق، انتهى 
بنا إلى فوضى تدميريٍة خاقة في املنطقة 
كلها، أو ما سّمته حينها وزيرة خارجيته، 
ــــس، »الــفــوضــى الــخــاقــة«.  كــونــدالــيــســا رايـ
لــقــد انــفــلــت اإلرهــــــاب املــجــنــون مـــن عــقــالــه، 
كــمــا أطــلــت األحـــقـــاد الــتــاريــخــيــة، الــعــرقــيــة 
ــَرْت  ــَدمــ ــ

َ
واملــذهــبــيــة، بــرأســهــا مــن جــديــد، َوت

الــقــتــل  وتـــعـــاظـــم  أنـــظـــمـــة،  دول، وســـقـــطـــت 
ــاد االحـــتـــال  ــ والــتــدمــيــر فـــي صــفــوفــنــا، وعـ
األجنبي املباشر إلى دولنا، وتنامى بأسنا 
الــشــديــد بــيــنــنــا.. إلـــخ. كــل هـــذا، وأســــوأ منه 
وقــع، من دون أن تقوم دولــة املواطنة، ولم 
نــخــرج مــن قـــاع الــبــئــر الــتــي نقبع فيها من 
دون أمم األرض قاطبة. فعن أي تحريٍر في 
يتحّدثون، وبأي نصٍر يحتفلون؟  املوصل 
ــب ليحل  ــا فـــي األمـــــر أن هـــوالكـــو ذهــ ــل مـ كـ
محله هــوالكــو آخـــر، وهــكــذا دوالــيــك، حتى 
بــثــوراٍت شاملٍة مطلقة، ال تبقي  الله  يــأذن 

ا. 
ً
اذ

َ
من أصنامنا قاطبة إال ُجذ

)كاتب فلسطيني مقيم في واشنطن(

إنهم يتباهون بالخيانة

المغرب.. الملك والوزراء

الموصل.. من هوالكو إلى آخر

شيء عن الكراهية

خلطة سحرية بين 
الرضا الصهيوني 

وتصاعد ما تسمى 
محاربة اإلرهاب 

الموسوم باإلسالمي

الوزراء مسؤولون 
أمام الملك، وله 

تقييم فيما يخص 
عملهم

ال يمكن تصّور حجم 
الدمار الذي لحق 

بالموصل مع تدمير 
أحياء كاملة فيها

آراء

بشير البكر

ال يمكن أن يحكم على ما عاشته تركيا ليلة الخامس عشر من يوليو/ تموز العام 
املاضي إال من تابع مجريات األسبوع األول ملحاولة االنقالب عن كثب، وراقب من 
الــذي بقي مستنفرًا حوالى  التركي  الشارع  التي تركها في  النفسية  اآلثــار  قريب 
الــذي مرّده  والقلق  املضادة،  اإلعالمية  الحرب  تياراٍت جارفٍة من  أسبوعني، وسط 
ضخامة املحاولة االنقالبية. وعلى الرغم من أن االنقالب تلقى الضربة الكبرى في 
الليلة نفسها، وفشل في أن يبلغ هدفه املباشر، بقيت املخاوف قائمة من أن تتحّرك 
إلــى هز االستقرار  يــؤدي  العسكرية، وتعلن عن تمّرد قد  جيوب داخــل املؤسسة 
املحّركني لالنقالب واملشاركني فيه هم رتب عسكرية عالية  أن  إلى  بالنظر  العام، 

من كافة فروع القوات املسلحة، وأصحاب تاريخ داخل مؤسستي الجيش واألمن.
 ونهارًا، وهيمنت حالة من 

ً
كانت تركيا، طوال أسبوعني، منتشرة في الشارع ليال

إلى  الشارع  االنقالب، وتحّول  لتفاعالٍت قد تترتب على  العام، تحّسبًا  االستنفار 
العلم  يــرفــع فيها ســوى  لــم  الــنــاس فــي مــظــاهــرٍة مفتوحٍة،  ملتقًى عــام اختلط فيه 

التركي، ولم يرتفع غير شعار واحد »الحكم للشعب«.
أن من  والصعبة  الطويلة  الليلة  تلك  تلقيناه من  الــذي  املباشر واألســاســي  الــدرس 
أسقط االنــقــالب هــو الشعب التركي الــذي نــزل إلــى الــشــوارع باملاليني، ووقــف في 
الدبابات والــرصــاص والــقــذائــف، وقــدم أكثر من 200 شهيد في سبيل منع  وجــه 
االنقالبيني من تحقيق هدفهم، ومن تابع رد فعل الشعب التركي، خالل تلك الليلة، 
 غاية في األهمية، هي أن الشعب كان يدافع عن نفسه، وليس عن الحكم 

ً
ملس مسألة

 
ً
أو حزب العدالة والتنمية )الحاكم(، وهذا ما يفّسر وقوف أحزاب املعارضة كاملة

ضد االنقالب، على الرغم من خالفاتها الكبيرة مع الحزب الحاكم.
قت عبر مسيرة نضال طويل، 

ّ
الديموقراطية ملكية خاصة للشعب التركي، وقد تحق

قطعها هذا الشعب الذي أعطى الكثير، كي يعيش من دون خوٍف وجوع، وهي ليست 
 من حزب العدالة والتنمية الذي وصل إلى الحكم قبل 15 عامًا فقط، ومن دون 

ً
هدية

ر جيدًا سنوات االنقالبات العسكرية 
ّ
، حني نزل الشعب إلى الشوارع فإنه يتذك شكٍّ

والكوارث التي جّرتها على تركيا التي لم تتنفس هواء الحرية، وتبدأ مسيرة البناء 
االقتصادي الكبير، إال حني أخذت تحتكم إلى صناديق االقتراع، وعندما نجحت 

في إعادة العسكر إلى الثكنات.
ال تعني الديموقراطية لألتراك فقط الحريات والتداول السلمي للسلطة، بل االستقرار 
البالد، وبفضله صــارت في مرتبة عاشر  به  تنعم  الــذي  االقتصادي والسياسي، 
اقتصاد في العالم، ومعدل نمو هو األفضل في أوروبا، حيث بلغ العام املاضي %5، 

على الرغم من التداعيات السلبية ملحاولة االنقالب.
يعرف األتراك أن ديموقراطيتهم تحتاج إلى تعزيٍز أكبر. ولذلك، نزلوا إلى الشوارع 
كي يحرسوها، ويقفوا في وجه مشاريع الثورة املضادة التي أرادت أن تتسلل إلى 

هذا البلد في جنح الظالم.
كان واضحًا في الشارع أن االنقالب لم يلق أي تعاطٍف من املواطن التركي العادي، 
على الــرغــم مــن أن حملة االعــتــقــاالت شملت آالفــًا مــن العسكريني واملــدنــيــني، ومع 
ــرة املــشــاركــني فــي االنــقــالب  أن االعــتــقــاالت كــانــت حــديــث الــبــلــد، بسبب ســعــة دائــ
الــنــاس، ويــبــدو أن مشاهد  لــم يولد حالة خــوف بــني  واملحسوبني عليه، إال أن ذلــك 
التلفزيون التي صّورت مواطنني عاديني منعوا الدبابات من التقّدم قد ألهمت الناس، 

وأمّدتهم بقدر إضافي من الشجاعة، األمر الذي لم يكن في حسابات االنقالبيني.
لم تتجاوز تركيا بعد عام من االنقالب الحدث في صورة نهائية، وال تزال تعيش 
في  وتبدو  الــوراء،  إلى  تتراجع  لم  الديموقراطية  أن  الالفت  ولكن  وذيوله،  تفاعالته 
صحة جــيــدة، على الــرغــم مــن املــخــاوف التي ســرت مــن حصول تــشــّدد مــن طرف 

الحكم، واستثمار الحدث إلقصاء الخصوم السياسيني.

نصري حجاج

تل غّسان كنفاني بتفجير سيارته في بيروت. 
ُ
في الثامن من يوليو/ تموز 1972، ق

36 عامًا عاشها، وانتهت بلحظة خاطفة. رحيل مبكر لكاتب وفنان يجتاحه نهم 
الحياة والخلق. يموت كثيرون في مثل هذا العمر أو أصغر، بسبب انخراطهم في 
أتون قضيٍة سياسيٍة، تحمل إمكانات املوت في كل لحظٍة من عمر الناس، حاملي 

رايتها.
تل غّسان كنفاني، وأصابني حزٌن وغضٌب. لم أكن سعيدًا 

ُ
كنت في بيروت، عندما ق

في املوقع الذي احتله غسان كنفاني في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطني. كنت 
أعتقد أن مطرحه ال يجب أن يكون داخل هذا اإلطار أو األطر التنظيمية الفلسطينية 
األخرى، كي يبدع ويكتب، ويرسم، ويقرأ التاريخ الفلسطيني، وينقد األدب، ويرسم 
 جموح مراهق، 

ً
الكاريكاتور أيضًا. كانت الجبهة الشعبية في تلك السنوات جامحة

وفهمت النضال الفلسطيني بطريقٍة ساذجٍة واستعراضيٍة كفاحية. كانت الجبهة، 
 منافسة حركة فتح على قيادة الحركة الوطنية الفلسطينية، 

ً
وهي تحاول مستميتة

غير مدركة حجمها، وبنيتها الخربة، وتناقضاتها في اعتناق النظرية املاركسية 
اللينينية على أرضيٍة فكريٍة غارقة بالفكر القومي العروبي، وبنية طبقية ال تؤهلها 
ألن تكون حزبًا للطبقة العاملة الذي انقطعت أنفاسها، وهي تسعى إليه منذ عقود 
طويلة، وهو يتهّرب من بني أصابعها، ألنه ال يقوم في أرٍض غير أرضه، وال بيئة 
غير بيئته، وال في فهم صبياني للنظرية، وال بالنهج األهوج في محاربة العدو في 
كل مكان، كما كان شعار الجبهة، وهذا الشعار الذي قتل غسان كنفاني مبكرًا، 
وحرم األدب واإلبداع الفلسطيني من معلٍم، كان يمكن لو أنه عاش أطول لربما وضع 
الثقافة الفلسطينية غير هذا الوضع، وخصوصًا بعد رحيل مبدعني فلسطينيني 

كثيرين.
 أودى بحياته في انخراطه 

ً
أسمح لنفسي بأن أقول إن غّسان كنفاني ارتكب خطأ

في صفوف الجبهة الشعبية، وشغله منصب الناطق الرسمي للجبهة في مرحلة 
مدافعًا  الطائرات وظهوره في مؤتمرات صحافية،  الخرقاء، مثل خطف  العمليات 
أكثر  املرحلة  تلك  في  الفلسطينية  الــثــورة  آذت  التي  العمليات  من  الشكل  هــذا  عن 
نهايته  مــا جعل  عليه،  بالقتل  االســتــهــداف  بتسليط ضــوء  وانتهت  أفــادتــهــا،  مما 
تراجيدية وخسارة احتماالته اإلبداعية واستمرارها خسارة لشعبه. كل املبدعني 
الفلسطينيني الكبار الذين انخرطوا بالتنظيمات الفلسطينية، أو كانوا قريبني منها، 
 بموت فاجع على أيدي األعداء، كمال ناصر وماجد أبو شرار وناجي 

ً
انتهوا اغتياال

العلي وغسان كنفاني، وكلهم ماتوا ولم تكن رحلتهم اإلبداعية قد اكتملت.
عرفُت غّسان كنفاني، بني عامي 70 و72 عن قرب، فقد نشر لي، وكنت في الثامنة 
عشرة، أول نص في مجلة الهدف، وقرأت ألول مرة نصوص محمود درويش وإميل 
حبيبي وسميح القاسم وسالم جبران وحنا أبو حنا في كتابه »أدب املقاومة في 
فلسطني املحتلة«، وكان أطرف كاريكاتور رأيته بريشة غسان كنفاني، وكان يمثل 
الشائعة  الشارلستون  موضة  من  بنطلونًا  ويلبس  غيتارًا  يحمل  ماركس  كــارل 
الــذي كــان يحتفظ به تحت  إلــى ذلــك الرسم  اليوم  في نهاية الستينات. وأنــا أعــود 
السخرية  ليست  فيه.  السخرية  أفهم روح  أن  أحــاول  »الــهــدف«،  زجــاج طاولته في 
باملاركسية،  الشعبية  الجبهة  التزام  من ماركس نفسه، بقدر ما هي سخرية من 
مستبدلة قسرًا القومية العربية. أقول ربما ألن واقع اليسار الفلسطيني كان، منذ 
البدء، هجينًا وإسقاطًا بال معرفة، وال دراسة،  وال إدراك ملاهية املاركسية اللينينية. 
ف أجواء الجدل الحار في صفوف الجبهة 

ّ
ربما أراد كنفاني، في رسمه ذاك، أن يلط

عن املاركسية، ذلك أن كثيرين من قياداتها، ومنهم وديع حّداد صاحب شعار وراء 
العدو في كل مكان، كانوا معادين للنهج املاركسي.

يمكن القول إن األكثر مدعاة لعدم االكتراث في العناصر املكونة في تجربة كنفاني 
 أنه العنصر الذي أّدى إلى قتله.

ً
املبدع كان انتماؤه الحزبي، واألكثر سخرية

ميشيل كيلو

لــيــســت ســوريــة الــوطــن الــــذي يــعــود إلـــى حــضــنــه مــن يــحــاصــرهــم الــنــظــام األســــدي، 
ويجّوعهم، ويقصفهم. في اللغة األسدية، هذا الوطن هو الشخص الذي دمر سورية: 
بشار ابن حافظ األسد، والذي ورث سورية عن أبيه، من جملة املتاع الذي أورثه إياه 
بخناق  املمسكة  األمنية  األجهزة  وعسكر  الجمهوري  الحرس  مع  مسبق  بترتيٍب 
بالدنا وطنا وشعبا، وجعل ضابطا يقول ألعضاء في »القيادة«، تحلقوا حول تابوت 
يحتوي جثة »قائدهم إلى األبد«: ال تضيعوا وقتكم، وتصدروا أي أمٍر إلينا، ألن لدينا 

أوامر منه وسننفذها، ومن يعارض ترئيس بشار لن يكون لديه وقت للندم.  
الذي  الولد  الوالد إلى حضن  انتقل »الوطن« من حضن  الديمقراطية،  الطريقة  بهذه 
صار وهو في الرابعة والثالثني »أبا« لشعٍب تعداده ثالثة وعشرين مليون سوري، ما 
روه بوعوده اإلصالحية املتكّررة، حتى عاملهم كأنهم متمردون على الوطن، أي 

ّ
أن ذك

عليه، واعتبرهم إرهابيني »اندسوا« في صفوف الشعب لتخريب عالقته مع الوطن 
املتجسد فيه شخصيا، والذي يجب »تطهيره« منهم بالقوة. وقد بادرت عساكره 
وأجهزة قمعه إلى تطهير سورية من شعبها، بشن حرب إبــادة وتهجير وتجويع 
وحصار واعتقال عليه، لم تبق فيها بعد ستة أعــوام غير »املندّسني«، الذين كانوا 
»حفنة معزولة« ثم صاروا بعد التطهير »حشودا إرهابية تضم ماليني السوريني«، 
واألجنبية،  العربية  اإلرهـــاب  تنظيمات  بعشرات  ملقاتلتهم  استنجد  قــولــه،  حسب 
 إلى 

ً
وبدولتني إحداهما كبرى. وحني استسلم قسم منهم، واعتبر استسالمه »عودة

حضن الوطن«، لم يحاكم أيا منهم بتهمة اإلرهاب، بل ضمهم إلى تنظيمات شبيحٍة 
ليغطي على جرائمه ضد  كــذب  كم  قادها ضباط مخابراته، في فضيحٍة كشفت 

املدنيني العّزل الذين عاقبهم بسبب ثورتهم عليه، ومطالبتهم برحيله. 
بضمهم إلى شبيحته، أقر األسد بأنه استهدف املواطن األعزل بعمليات القتل التي 
تعّرض لها قبل »عودته إلى حضن الوطن«، وبالتعذيب واالذالل املمنهج بعدها. لذلك، 
لم يرفع عنه العقوبات وكثف مالحقته واعتقاالته وقتله تحت التعذيب، وعامله كأنه 
عدو مهزوم سجلت الفظاعات التي ارتكبت ضده في شهاداٍت تفصيلية وموثقة، 
صدرت عن منظماٍت دولية رسمية، تؤكد أن »حضن الوطن« لم يقدم له غير اإلذالل 
ليقضي عليه كثائر  إليه، وحاربه  له وطنا يعود  يترك  لم  الــذي  الشخص  يد  على 
ينشد وطنا آخر، حرا، يبطل قيامه وطن االستبداد/ االستعباد األسدي الذي حّوله 

توريثه سورية إلى ملك إقطاعي مطلق. 
يبطل مشروع  لعنفه  القتل  الناجني من  بــأن استسالم بعض  األســد نفسه  يوهم 
الوطن البديل، وطن الحرية الذي جعله الشعب، منذ لحظة الثورة األولــى، موضوع 
الفساد واالستبداد واألســد،  إليه، بعد تطهيره من  العودة  الرئيس، وقــّرر  معركته 
وتنظيفه من جميع أنواع الخيانات والقمع. وقد عبر السوريون عن هذا الهدف في 
هتافاتهم وأهازيجهم وشعاراتهم التي أعلمت بشار أنه شخص بغيض، وذاهُب ال 
محالة إلى الهاي )محكمة الجنايات الدولية(، وأن شعب سورية مصمم على بناء 
السوريون  ينعم  والفئوية،  والتمييز  االستبداد  يخلو من  واإلنــســان،  للحرية  وطن 
فيه باملواطنة املتساوية، والعدالة واملساواة، ويتحّررون من وطن االستبداد األسدي 
الذي كان ملكية فرد ال ينتمي إليه، ولو انتمى ملا نهبه كما ينهب مستعمر أجنبي 
وطنا احتله بالقوة، وال ينتمي إليه. وكان من الطبيعي أن يضّحي  السوريون من 
أجل إفشال حرب األسد عليهم، وكيف ال يضّحون إن كان لنجاحه معنى وحيد، 
هو قتلهم املؤكد في وطن االستبداد: معسكر اعتقال الذي ليس لهم فيه حقوق أو 
النظام فيه يوميا عبر إذاللهم وانتهاك كرامتهم وتصفيتهم باسم  حياة، يقتلهم 
وطن أهــدى جــزءا منه إلى إسرائيل عام 1967، مقابل حكم أجزائه األخــرى، كما 

يحكم وطن محتل بقوى استعمارية، أجنبية وال ترحم.
بــدأت فــي مـــارس/ آذار مــن عــام 2011 ثـــورة، هــي، فــي معناها العميق والحقيقي، 
ألغاه بأن حوله، نيفا ونصف قــرن، إلى سجٍن  الوطن من نظام  معركة الستعادة 
تقول الثورة إن املواطن الحر يفضل املــوت على استمرار عيشه فيه، مثل عبد ال 

وطن له. 

تركيا.. عام بعد محاولة االنقالب غّسان كنفاني قتيل السياسة

إلى حضن أي وطن؟
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الصغيــر  القــراءة  كان مصبــاح  عندمــا 
املوضوع على طاولة القراءة جديدًا كان 
يفكر دومًا في سبب أنه يرى من خالل 
نفســه دائمــًا وغرابــة هــذا األمــر. كانــت 
موصــواًل  فيهــا  ُيتــرك  التــي  الســاعات 
بالكهربــاء تجعلــه يفكــر كثيــرًا في هذه 
األشــياء: ملــاذا أنــا أنــا؟ ملــاذا لســت باقــي 
األشــياء  باقــي  تفكــر  وهــل  األشــياء؟ 
مثلــي؟ هــل يشــعرون بأنفســهم أم أنهم 
يــرى  الــذي  الوحيــد  أشــياء أخــرى وأنــا 
هذه الصور وال يرى نفسه لكنه يشعر 
بها؟.  ثم يفكر في شكله الذي يستطيع 
أرى  ملــاذا  األحــالم:  خــالل  مــن  رؤيتــه 
نفســي مــن الخــارج فــي الحلــم وأشــعر 
بها في الوقت ذاته؟ إذا كنت أرى نفسي 
مــن الخــارج، ملــاذا ال أدرك أنــه حلــم إال 
حني أســتيقظ وأفقد هذه الرؤية، وأعود 

ألرى من خالل ذاتي؟
عملــه،  أوقــات  األخــرى،  األوقــات  وفــي 
كان يبــذل جهــدًا لينيــر الصفحــات التي 
يقرؤهــا الشــخص الجالس إلــى الطاولة، 
مــن دون أن يركــز فــي ماهيتهــا. كانــت 
هنــاك رســوم وكلمــات مختلفــة، هنــاك 
بشــكل  أســطرها  ُكتبــت  صفحــاٌت 
عمودي، حتى نهاية السطر، وصفحات 
أخرى الكتابة عليها تبدو نحيلة إذ تقع 
علــى كل ســطر.  تقريبــًا  كلمــات  ثــالث 

حــني يفقــد تركيــزه كان يفتتــح حديثــًا 
مؤقتــًا  املوضوعــة  األغــراض  أحــد  مــع 
علــى الطاولــة، مثــل علبــة الــدواء أو كــوب 
املســكن  الــدواء  علبــة  كانــت  القهــوة. 
تتحّدث بطريقة مربكة، وغالبًا ما كانت 
تشكو من أّن لها سمعة سيئة، والجميع 
تفعــل  ال  لكنهــا  أخذهــا  بعــدم  ينصــح 
شــيئًا ســوى تهدئة آالم الســاق والرأس، 
وتقــول بحــدة: أنا أجعل حياتهم أســهل، 
أتعلــم أّن الجميــع يســتعملني؟ أتعلــم أّن 
كثيرين يدرســون ســنوات ليســتطيعوا 
علــى  لكــن ال أحصــل ســوى  وصفــي؟ 

الكالم السيء إنهم حمقى فعال.
صوتــان،  لــه  فــكان  القهــوة،  كــوب  أمــا 
واحــد مــن الداخــل واآلخــر مــن الخــارج، 
الداخــل  مــن  يأتــي  الــذي  الصــوت  كان 
هــو صــوت القهــوة، كان يخفت بســرعة 
أمــا  اآلن،  بــرد  أنــه  املصبــاح  ويعــرف 
الصــوت الخارجــي فهــو صــوت الكــوب. 
كان الكــوب يتحــدث فقــط حــني تختفــي 

القهوة ويبدو صوته باردًا ويائسًا.
كان املصبــاح يفكــر مجــّددًا فــي كونــه 
نفســه وكون اآلخرين صورا، وكالعادة 
يصــل  أن  بعــد  يتوقــف،  التفكيــر  كان 
إلــى مرحلــة غامضــة ومخيفــة. لــذا يبــدأ 

بالتفكير بشيء آخر.
شهد العاني )تونس(

لـــم يــعــد خــافــيــا أن الـــصـــراع الــحــاصــل 
فــي الــشــرق األوســـط هــو  بــني األنظمة 
ــوب املــتــطــلــعــة  ــعــ ــشــ ــ االســــتــــبــــداديــــة وال
ــاب  اإلرهـ ومـــا  والــحــريــة،  للديمقراطية 
الــقــمــعــيــة،  الــنــظــم  تــســتــثــمــرهــا  أداة  إال 
ــة لـــضـــرب املــشــاريــع  ــعـ وتــتــخــذهــا ذريـ
الــديــمــقــراطــيــة والــحــركــات الــتــحــريــريــة، 
وكذلك تتخذها الدول الغربية، وتحديدا 
أمــيــركــا وســيــلــة البـــتـــزاز دول الــبــحــر 
النفطي. في خطاب الرئيس األميركي، 
دونالد ترامب، في قمة الرياض، وأمام 
زعـــمـــاء الـــعـــالـــم الـــعـــربـــي واإلســــالمــــي، 
لــم يــذكــر مصطلح الــديــمــقــراطــيــة، ولــم 
يــشــر إلــيــه مــن قــريــب أو بــعــيــد، بينما 
ذكـــر مصطلح اإلرهــــاب فــي أكــثــر من 
ــرات،  ــّرر ذلـــك عـــشـــرات املــ ــ مـــوضـــع، وكـ
الديمقراطية، فهو من  يكره  ليس ألنه 
ــــى الــرئــاســة  ــاء إل ــ بــلــد ديــمــقــراطــي وجـ
ذكر  لــعــدم  سببان  هــنــاك  بانتخابات. 
هــــذه املـــفـــردة الــتــي طــاملــا يــتــغــّنــى بها 

األميركان في كّل املحافل، وهما:
الديمقراطية  عن  الحديث  تجنب  أوال، 
في قمة تاريخية، ألن البلد املستضيف 
ــن واجــــب  ــ ــلـــكـــي، ومــ ــام مـ ــنـــظـ يـــحـــكـــم بـ
الضيف أن ال يجرح مشاعر مضيفيه، 
وهو يدرك أن هذه املصطلحات مجّرم 
الحساسية،  وتثير  تداولها،  أو  ذكرها 

حتى صارت عند هؤالء الحكام فوبيا 
من الديمقراطية، بإمكانهم محاربتها، 

ولو كانت خارج الجغرافيا العربية.
ثــانــيــا، هــو جـــاء لتحقيق هـــدف واحــد 
أهــداف  تركيز  وأمــا  باملليارات،  يتمثل 
الــقــمــة حـــول اإلرهــــاب فــقــط فــكــان ذلــك 
ــهــا  ــــن خــالل ــّرد ورقــــــــــٍة، يـــمـــكـــن مـ ــ ــجـ ــ مـ
ــوال الــضــخــمــة وتــمــريــر  ــ اخـــتـــالس األمــ
الـــصـــفـــقـــات، فـــالـــرجـــل يـــــدرك أّن ذكــر 
الديمقراطية قد تفسد ما جاء ألجله، 
على خالف خطاب سلفه باراك أوباما 
ــرة، فـــاألمـــيـــركـــان  ــاهــ ــقــ ــ ــي جـــامـــعـــة ال فــ
يــدركــون جــيــدا أّن االســتــبــداد وغــيــاب 
الــديــمــقــراطــيــة هــو مــن صــنــع اإلرهــــاب، 
وأّن ما يحدث في الشرق األوسط نتاج 
القمع وتضييق مساحة الحرية. لكن، 
مــا دامــــت مــصــالــحــهــم مــرتــبــطــة ببقاء 
والهشة،  املستبدة  واألنــظــمــة  اإلرهـــاب 
فـــلـــزامـــا عــلــيــهــم الــتــنــاغــم مـــع الــوضــع 
القائم. كشفت األزمة الخليجية أخيرا 
عن حجم الديمقراطيفوبيا لدى بعض 
حكام الخليج، فمن خالل األسباب التي 
واتهامها  قــطــر  حــصــار  إلـــى  دفعتهم 
ــة  ــاب ودعـــمـــه، يــتــضــح أن األزمـ ــاإلرهـ بـ
املضادة  الــثــورات  امــتــدادًا ملوجة  تمثل 
التي تتزعمها اإلمارات وتمولها، والتي 
وأّن هذه  فــي 2013،  بـــدأت مــن مصر 

الخطوات التصعيدية ضد قطر، عقب 
لقطر، ألنها  عــقــاب  الــريــاض هــي  قمة 
وقــفــت مـــع الــشــعــوب فـــي اخــتــيــار من 

يحكمهم في ثورات الربيع العربي.
كــل املــطــالــب الــتــي قــدمــت لقطر تتعلق 
ــات، جــمــاعــة  ــريــ ــحــ ــ بــالــديــمــقــراطــيــة وال
ــوان املــســلــمــني و قــنــاة الــجــزيــرة،  ــ اإلخــ
وحــــقــــهــــا الـــــســـــيـــــادي فــــــي عـــالقـــتـــهـــا 
الــخــارجــيــة، ولـــم يــثــبــتــوا بــدلــيــل واحـــد 
صــحــة االتــهــامــات الــتــي ســاقــوهــا بعد 
ســاعــات مــن إعـــالن فـــرض الــحــصــار، 
ارتباٍك  اآلن في حالة  وهــو ما جعلهم 
وكذلك  الدولية،  االنتقادات  موجة  بعد 

املوقف القطري الصلب.
يفهم مــن هــذه الــتــطــورات أّن االرهـــاب 
ــــذي تــقــصــده الــســعــوديــة وأخــواتــهــا  الـ
وإنما  والعالم،  نعرفه نحن  الــذي  ليس 
ــزاب واملــنــظــمــات التي  ــ الــحــركــات واألحـ
مبدأ  والديمقراطية  بالحريات  تــؤمــن 
إنها  الــســلــطــة.  إلـــى  والـــوصـــول  للحكم 
زايد  بن  يتزعمها محمد  التي  الحرب 
على جماعة اإلخوان املسلمني، وامتدت 
نيران هذه الحرب إلى كل دول الربيع 
الجغرافية،  الحدود  العربي، وتجاوزت 
ووصلت إلى تركيا وبريطانيا،  وليس 
لــخــالف عــقــائــديــا وإيــديــولــوجــيــا كما 
يظن بعضهم، وإنما ألّن هذه الجماعة 

األكثر  وألنها  بالديمقراطية،  مرتبطة 
ــوى تــنــظــيــمــا، ولــديــهــا  ــ ــ حـــضـــورا واألقـ
القدرات واإلمكانات التي توصلها إلى 
الحكم في حال ترسخت الديمقراطية، 
ــورات الــربــيــع  ــ ــ ــا حــــدث عــقــب ث ــذا مـ ــ وهـ
ــيــبــيــا وتـــونـــس  الـــعـــربـــي فــــي مـــصـــر ول
واملــغــرب، والــذي أصــاب أنظمة الخليج 

باستثناء قطر بالسعار.
ــار واضـــــحـــــا أن كـــــل مـــــن يـــؤمـــن  ــ ــ صـ
بـــالـــديـــمـــقـــراطـــيـــة مـــســـتـــهـــدف، وتــهــمــة 
ــزة، إســـالمـــيـــا كــــان أو  ــاهــ اإلرهـــــــاب جــ
فـــي دول  يــحــصــل اآلن  مـــا  ــا.  ــاريـ يـــسـ
املنطقة حرب ممنهجة، هدفها القضاء 
على مشاريع الثورات العربية، وسحق 
ــل مـــن يــدعــو إلــيــهــا،  الــديــمــقــراطــيــة، وكـ
مـــن حـــركـــات وأحــــــــزاب، واســتــبــدالــهــا 
ــــى تــــرى  ــتـ ــ بــــالــــحــــركــــات املــــتــــطــــّرفــــة الـ
الديمقراطية والسياسة كفرا وخروجا 
عن الجامعة واإلســالم. الحكومة التي 
تضيق ذعـــرًا مــن تــغــريــدة ملــواطــن من 
الحرائق  شعبها، ال تمانع في إشعال 
وتحويل املنطقة إلى ركام، ما دام ذلك 
والـــرأي  الديمقراطية  كــابــوس  سيزيح 
اآلخــر مــن أمامها. وأمــا اإلرهـــاب فهو 
شماعة، ستبقى قائمًة ما دام مشروع 

الثورات قائمًا.
ياسين العقالني )اليمن(

فضاء مفتوح

آراء

عصام شعبان

بــــدأت الــســلــطــة فــي مــصــر بــرنــامــجــا للتحرير 
يــرّكــز بشكل أساسي  االقــتــصــادي منذ 2014، 
السلع والخدمات،  الــدعــم عــن أغلب  على رفــع 
عــلــى أرضـــيـــة فـــرض اقــتــصــادي يــســتــنــد على 
أن ســبــب األزمـــــة االقــتــصــاديــة الــرئــيــســي هو 
مقدار الدعم املوجه للخدمات واألجور. وبناء 
األسباب  يتجاهل  الــذي  التوصيف  هــذا  على 
الحقيقية لألزمة، اُتخذت عدة قرارات تقشفية، 
ضــمــن بــرنــامــج الــحــكــومــة الســتــكــمــال تطبيق 
عّمقها  الــتــي  االقــتــصــادي  التحرير  سياسات 
وإن  التسعينيات،  بــدايــة  فــي  مــبــارك  حسني 
كان مبارك قد رحل، فإن سياسته االقتصادية 
باقية، وتم استدعاؤها لتطبق بوتيرة أسرع 
مـــن عــصــر مـــبـــارك. وقـــد كــانــت قـــــرارات الــغــاء 
االقتصادي  التحرير  سياسات  ضمن  أخــيــرا 
ــراض الــتــي خربتها  ــ وشــــروط مــؤســســات اإلقـ
اقــتــصــاديــات عــديــدة فــي الــعــالــم. وقـــد شملت 
الكهرباء بنسب  الــقــرارات رفع أسعار شرائح 
تــتــراوح بــن 13 و43%، وأســعــار املــحــروقــات 
الـــزيـــادة، ارتفعت  مــا بــن 43 و100%. وبــهــذه 
أعـــوام، بنسب  املحروقات خــال ثاثة  أسعار 
ــــك، بــجــانــب  تـــجـــاوز بــعــضــهــا 300%. وأّثـــــر ذلـ
قرارات تعويم الجنيه وزيادة الجمارك وفرض 
الضريبة املضافة، في تصاعد نسب التضخم 
لتزيد عن 30%، حسب األرقام الرسمية للبنك 
الـــقـــرارات،  املـــركـــزي. لــم تكتف الــحــكــومــة بتلك 
الطاقة خال  دعــم  لرفع  بــل تخطط مستقبا 
عــامــن، مــا يعنى رفـــع أســعــار خــدمــات النقل 

نجيب جورج عوض

ســيــنــشــغــل الــــســــوريــــون، كـــمـــا آمـــــل بـــصـــدق، 
ــداالت، حـــامـــيـــة حـــول  ــ ــجــ ــ ــل وبــ بـــنـــقـــاشـــاٍت، بــ
العتيد  الـــســـوري  الــدســتــور  مــســألــة تضمن 
بندًا يقول »الشريعة اإلسامية أحد مصادر 
التشريع والــقــوانــن«. وال يــصــدر أمــلــي هذا 
الخافات  الجدل، وتشجيعي  أبــدًا من حبي 
الدفاعية باملرة. بل من قناعٍة قوية بضرورة 
الـــقـــيـــاس الـــنـــقـــدي ملــســألــة اعـــتـــبـــار الــتــشــريــع 
القوانن في سورية  اإلسامي أحد مصادر 
أن هذا  فــي  املشكلة  ليست  بــهــا.  الــتــي نحلم 
معينة،  دينية  هــويــة  ذو  املقصود  التشريع 
واحــدًا  فموقفي سيكون  تــحــديــدًا،  إســامــيــة 
لو كان التشريع الذي تتم الدعوة إلى جعله 
ــقـــوانـــن تــشــريــعــا ذا هــويــة  أحــــد مـــصـــادر الـ
مسيحية مثًا. ليست املسألة في هوية هذا 
التشريع الديني الضيقة. املسألة في طبيعة 
)ودالالت( فكرة »َشــرع« بحد ذاتها، وما إذا 
كان »التشريع« يصلح أحد »مصادر« وضع 
الناس واملجتمع  التي تحكم حياة  القوانن 
ســيــاســيــة  وإدارة  ــكـــم  حـ مـــنـــظـــومـــة  أي  فــــي 

ودولتية أم ال. 
ــع فــي  ــائــ لــنــنــتــبــه إلــــــى خـــلـــط مـــفـــاهـــيـــمـــي شــ
العالم العربي، وهو بن مفهومي »تشريع« 
اللغة  فــي  إنــنــا نستعمل،  بــل  و»قــــانــــون«. ال 
ــلـــط إشـــكـــالـــي جـــــــدًا، كــلــمــة  الـــعـــربـــيـــة، فــــي خـ
ع« لتسمية واضع القوانن في ترجمة  »ُمشرِّ

واملـــواصـــات عــلــى تــنــّوعــهــا. ال تــقــف خــطــوات 
ــة، فــهــنــاك  ــاقـ الــتــقــّشــف عــنــد رفــــع أســـعـــار الـــطـ
مــخــطــط لــتــخــفــيــض بـــنـــد األجــــــــور، مــــن خـــال 
املدنية، والــذي يسمح  الخدمة  تطبيق قانون 
الــتــقــاعــد، وتــســريــح جـــزء من  بتخفيض ســـن 
الــدولــة. وتــهــدف خطة الحكومة  العاملن فــي 
أيضا إلى زيادة املوارد عبر تحصيل ضرائب 
جديدة، تحت مسميات عديدة، منها ما ُطبق 
بالفعل، مثل قانون القيمة املضافة الذي زادت 
نسبته خــال الشهر من 13 إلــى 14%، ومنها 
ــرائــــب جــــديــــدة، تــحــت  مـــقـــتـــرحـــات بـــفـــرض ضــ
مسمى ضرائب تنمية املوارد، والتي تتضمن، 
مثا، رفــع رســوم خدمات االتــصــال، كشبكات 
املــحــمــول وخــدمــة شبكة اإلنــتــرنــت والــرســوم 

التي تقتضيها املصالح الحكومية.  
ويـــتـــضـــح مــــن مــجــمــل مــــا يـــتـــم تــطــبــيــقــه، ومـــا 
يخطط لــه مــن قــــرارات اقــتــصــاديــة، أن الــدولــة 
تتبنى سياسة اقتصادية، تعتمد على زيادة 
املباشرة  فــرض الضرائب  املالية، عبر  املــوارد 
والضرائب غير املباشرة، كرفع أسعار السلع 
أزمــة هذه  والــخــدمــات. وهنا تتضح  والطاقة 
الـــرؤيـــة وانــحــيــازاتــهــا، فــالــدولــة تــريــد زيـــادة 
مــــواردهــــا مـــن جــيــوب األغــلــبــيــة الــعــظــمــى من 
الفقراء والشرائح الدنيا من الطبقة الوسطى، 
وال تتبنى توجها ضريبيا عــادال ينطلق من 
ُتــفــقــر الــفــقــراء أكــثــر، وأن يكون  ضــــرورة أن ال 
الدخل  مــقــدار  مــع  متناسبا  الضريبي  الــعــبء 
والــثــروة، بحيث تفرض الــدولــة ضــرائــب على 
تفرضها  كما  والــثــروات،  الرأسمالية  األربـــاح 
الـــدول األوروبــيــة مثا على الــشــركــات، حسب 

legislator/( ساكسونية  األنــجــلــو-  للكلمة 
lawmaker(. سبب استخدامنا كلمة مترجمة 
تاريخ فكرة  أننا نجد، في  أخــرى  ثقافة  عن 
الــقــانــون فــي الــحــضــارة اإلســامــيــة، مفهوم 
« )ومـــنـــهـــا كــلــمــة »شـــــــــارع«(، ومــنــهــا 

َ
ع »َشـــــــــرَّ

جـــاءت مــفــردات »تــشــريــع« و»شــريــعــة«. ومع 
مثل  اإلسامية،  غير  ثقافاته  في  املشرق   

َّ
أن

واملسيحية  والــســريــانــيــة  الــيــهــوديــة  الثقافة 
الــبــيــزنــطــيــة، احـــتـــوى مــفــهــوم »قـــانـــون« )مــن 
املــفــردة  ومــعــه  املــفــهــوم،   

َّ
أن إال   ،)canon كلمة 

الـــتـــي هــيــمــنــت عــلــى املـــخـــيـــال الـــفـــكـــري ألهــل 
الحضارة العربية - اإلسامية هي »تشريع« 
ــرع«. ولــكــن، دالالت »شـــرع« و»تشريع«  و»شـ
تختلف عن دالالت »قانون« و»قوننة«، وكل 
مــنــهــمــا مــعــنــيــة بــجــوانــب تــتــعــلــق بــالــتــفــاعــل 
الــبــشــري املــجــتــمــعــي والــقــيــمــي والــســيــاســي 
عــام«( تختلف في ماهيتها  )بمعنى »شــأن 

جديا عن األخرى. 
دخـــل   )state( »دولــــــــة«  مـــفـــهـــوم  أن  لـــنـــتـــذّكـــر 
في  املعاصر  اإلســامــي   - العربي  الفكر  إلــى 
 مفهوم »قوننة« 

َّ
أن الحداثة. ولنتذّكر  عصر 

ــــون« اقـــتـــرن فـــي الـــتـــاريـــخ الــســيــاســي  ــانـ ــ و»قـ
والــقــانــونــي فــي الــغــرب )منشئ الــفــكــرة األم( 
تذكرنا  مــدنــي«.  و»مجتمع  »دولـــة«  بفكرتي 
»التشريع«  جعل  أن  نستنتج  يجعلنا  لهذا 
ــيـــك عــــن طــبــيــعــتــه  ــالــــة تـــشـــريـــع، نـــاهـ )أي حــ
الدينية( أحــد مــصــادر »القوننة« مــا هــو إال 
مــحــاولــة توظيف أداة وفــعــل مــا فــي تشكيل 

وبـــهـــذا، يــصــبــح الــتــقــشــف لــلــفــقــراء والــحــوافــز 
والتسهيات للمستثمرين.

ثالثا: أزمة املوازنة جزء من األزمة االقتصادية، 
 ملرض أساسي، هو طبيعة االقتصاد 

ٌ
وعَرض

غــيــر املـــنـــتـــج، والـــتـــركـــيـــز عــلــى مــعــالــجــة أزمـــة 
املوازنة عبر التقشف، من دون االهتمام بدفع 
االستثمار اإلنتاجي للدولة أو اتباع سياسة 
الــتــخــطــيــط لــاســتــثــمــار الـــخـــاص، يــعــنــى أنــك 
أن  الــحــصــاد. كما  البحر، وتنتظر  فــي  تــحــرث 
معالجة أزمة املوازنة عبر تقليص بنود الدعم 
تخفيف  يعنى  للفقراء  املوجهة  الخدمات  أو 
ــــع عــجــز  ــوّسـ ــ ــاب تـ ــســ عـــجـــز املــــــوازنــــــة عـــلـــى حــ
املــواطــنــن فـــي الــحــصــول عــلــى احــتــيــاجــاتــهــم 
صّماء  أرقــامــا  ستكون  والنتيجة  األســاســيــة. 
وتخفيض  االقتصاد،  مؤشرات  تحّسن  حــول 
ــاذب،  ــ ــٍر كـ ــو بــمــثــابــة نـــصـ ــ عـــجـــز املـــــوازنـــــة، وهـ
وتوّجه اقتصادي، يجور على حقوق الطبقات 
ــان يــمــكــن تــقــلــيــص دعـــم  ــ الــشــعــبــيــة، بــيــنــمــا كـ
املصّدرين، ودعم الطاقة لألغنياء، ومحاسبة 
إلى  باإلضافة  الفساد.  من  والحّد  الفاسدين، 

ســيــد قــطــب واعـــتـــمـــاده عــلــى فــكــر ابـــن القيم 
الـــجـــوزيـــة الــســيــاســي، والـــــذي دعــــا صــاحــبــه 
ــقــــوم عــلــى  ــلـــق »دولــــــــة إســــامــــيــــة«، تــ ــــى خـ إلــ
الــشــرع اإلســـامـــي، كــي تضمن الـــتـــزام أبــنــاء 
ــة بــســلــوكــيــات الـــديـــن اإلســـامـــي  تــلــك الــــدولــ
وأخاقياته وسننه. لم يقّدم صاحبنا الدولة 
اإلســامــيــة تــصــورًا ســيــاســيــا، بــل بــديــًا عن 
تصبح  هنا  »إســامــيــة«  السياسية:  الــدولــة 
»بديًا عن »سياسية«، وليس أحد أشكالها، 
و»شــــريــــعــــة« تــصــبــح بــــديــــًا عــــن »قــــانــــون«، 
وليس في الواقع »أحد مصادرها«. يدعونا 
إدراكــنــا هــذا إلــى التمهل قليًا والتمعن في 
التفكير، قبل أن نتبنى هذا الخلط، ونسعى 

إلى تطبيقه على عواهنه ومثالبه.
أتــمــنــى عــلــى الــســوريــن أن يــتــوقــفــوا بجدية 
عند فخ الخلط بن »تشريع« و»قوننة«، وأن 
يدركوا خطورة اعتبار أي تشريع ديني أحد 
مــصــادر الــقــونــنــة ال يــصــنــع »قـــوانـــن«، ولــن 

 تخفيض عجز املــوازنــة األزمــة 
ّ

ذلـــك، لــن يــحــل
املالية،  املــــوارد  ونــقــص  لــاقــتــصــاد،  الهيكلية 

وتراجع معدالت اإلنتاج.
رابـــعـــا: كـــل ارتـــفـــاع فـــي أســـعـــار الــطــاقــة يعنى 
ارتـــفـــاعـــا فـــي الــســلــع، يــتــأثــر بـــه بـــدرجـــة أكــبــر 
أصـــحـــاب الـــدخـــول املــنــخــفــضــة، وكـــذلـــك تــؤثــر 
ــقــــوة الـــشـــرائـــيـــة، مــا  الـــــزيـــــادات فــــي تــــراجــــع الــ
ــــدوره يــؤثــر  ــــذي بــ ــركــــود، والــ ــادة الــ ــ يــخــّلــف زيــ
مستقبا على نسب التشغيل، ويرفع معدالت 
الــفــقــر. وهـــذا كــلــه يــنــذر بتصاعد حـــدة األزمـــة 
املجتمع  تفّسخ  من  يتبعها  وما  االجتماعية، 
وزيــــادة مظاهر الــحــرمــان، وتــفــّشــي األمـــراض 
االجــتــمــاعــيــة كــالــجــريــمــة، وربـــمـــا يـــنـــذر هــذا 
الوضع بانفجاراٍت اجتماعية غير محسوبة، 
الــفــردي والجماعي،  وازديـــاد مــعــدالت العنف 

تجليا لألزمة االقتصادية واالجتماعية.
خامسا: ال تختلف كل نتائج برنامج التحرير 
االقتصادي املطبقة في مصر في قسوتها عن 
أخــرى،  التي سبق تطبيقها في دول  البرامج 
هـــي نــفــســهــا الــنــتــائــج الــتــي جــنــتــهــا الــشــعــوب 
ورضــخــت  الــتــقــّشــف،  حكوماتها  طبقت  الــتــي 
لــشــروط املــؤســســات املــالــيــة الــدولــيــة، ارتــفــاع 
االقتصادي.  والحرمان  والبطالة  الفقر  نسب 
ــد هــــــو احـــتـــمـــالـــيـــة  ــ ــيـ ــ ــــوحـ ــل اإليـــــجـــــابـــــي الـ ــعــ لــ
االجتماعية  وقـــواه  املجتمع  مــكــونــات  وقـــوف 
ــذا املــســار  والــســيــاســيــة، لــتــفــكــر فـــي نــتــائــج هــ
االقــتــصــادي الــقــاســي الـــذي اخـــتـــارت السلطة 
اآلن،  فيه حتى  السير  تطبيقه، ومــصــّرة على 

وتحاول إصاح ما أفسدته تلك السياسات.
)كاتب وباحث مصري(

يكون سوى محاولة لتشويه فكرة »قانون« 
ــة. لــيــســت  ــاد بـــنـــيـــة هـــجـــيـــنـــة مــــشــــوهــ ــ ــجــ ــ وإيــ
املشكلة في أن التشريع ذو ماهية دينية أو 
إسامية. املشكلة هي في أن منطق »تشريع« 
»قوننة«.  منطق  عــن  وكليا  بنيويا  يختلف 
ــدول واملـــجـــتـــمـــعـــات املـــدنـــيـــة هــــي كــيــانــات  ــ ــ الـ
بناء  يمكن  وال  بجوهرها،  تعّددية  جمعية 
املواطنية  املجاميع  لحياة  الناظمة  القواعد 
الفرد  بسلوكيات  تتعلق  شــرائــع  على  فيها 
وأخاقياته ومعتقداته. يلعب التشريع دورًا 
فــي ســيــاق الــعــاقــات املجتمعية بــن األفـــراد 
وتشريعاته  للدين  ولــهــذا،  بعضا.  بعضهم 
دور مهم وفاعل في الحياة اليومية للناس. 
ولــكــن، عــلــى مــســتــوى إدارة الـــدولـــة وقــونــنــة 
ومسؤولياتهم  وواجباتهم،  أفرادها  حقوق 
تجاه وجــودهــم الــدولــتــي واملــدنــي، القوانن 
الوضعية الصرفة وحدها املنوطة بهذا، ألن 

هذه طبيعتها ومهمتها باألساس. 
ســـأكـــون مـــن املــــتــــرّدديــــن جــــدًا جــــدًا فـــي دعــم 
اقـــتـــراح أن تــكــون الــشــريــعــة اإلســامــيــة أحــد 
مــصــادر الــقــوانــن فــي ســوريــة املــســتــقــبــل. ال 
يحتاج املرء أن يكون علمانيا ليتحّفظ على 
هذا االقتراح، وال يدل التحفظ على علمانية 
البنيوي  االختاف  إدراك  يكفي  بالضرورة. 
بن »شريعة« و»قــانــون«، ســواء أكــان امُلــدِرك 

دينيا أم ال، كي ال يدعم اقتراحا كهذا. 
)كاتب وأستاذ جامعي سوري 
في الواليات املتحدة(

مــقــدار ربحها، وعــلــى األفـــراد حسب مستوى 
دخــلــهــم، وأن تلغي الــدولــة دعــم الــطــاقــة الــذي 
تستهلكه املــصــانــع الــكــبــرى، ومـــن خـــال فــرق 
السعر تدعم الفقراء. ويمكن في إطــار تحليل 
ــيـــاســـات االقـــتـــصـــاديـــة وعـــاقـــتـــهـــا بــرفــع  الـــسـ

األسعار ذكر عدة نقاط أساسية.
أوال: قــــرارات رفـــع أســعــار الــطــاقــة والــخــدمــات 
ــة  ــ ــة الــــدولــــة لـــحـــل األزمـ ــكــــّون رئـــيـــســـي لــــرؤيــ مــ
االقــتــصــاديــة الــتــي تــقــوم عــلــى أربـــعـــة أعــمــدة 
الــضــرائــب، وبيع  التقشف، وفـــرض  أســاســيــة: 
األصول، وانسحاب الدولة من دعم الخدمات. 
وبـــهـــذه الــكــيــفــيــة، تــتــحــول الـــدولـــة إلــــى هيئة 
جبائية تبيع الخدمات للمواطنن، كالشركات 
الخاصة، وتصبح مسألة تقديم الخدمة إطارا 
للترّبح. وهنا تفقد الدولة دورها االجتماعي، 
التعبير،  إن جـــاز  نــســمــيــه،  أن  مــا يمكن  وهـــو 

»موت الدولة اجتماعيا«. 
حاليا  املطبقة  االقــتــصــاديــة  السياسة  ثــانــيــا: 
تــتــصــف بــاالنــحــيــاز إلـــى الــفــئــات الــرأســمــالــيــة 
الكبيرة، وتظلم ماين املفقرين ذوي الدخول 
املــنــخــفــضــة، وتــعــّرضــهــم ملـــزيـــد مـــن املــعــانــاة، 
والتي تصل إلــى حد عــدم الــقــدرة على توفير 
االحتياجات األساسية، بسبب رفع األسعار، 
التقّشف،  قــرارات  الفقراء  املواطنون  ويتحّمل 
ورفع الدعم، في الوقت الذي ترفض فيه الدولة 
فرض ضرائب على أرباح الشركات، وأصحاب 
الضريبة  تتناسب  بحيث  الضخمة،  الدخول 
للمستثمرين  الـــدولـــة  تـــوفـــر  بـــل  ــثــــروة،  الــ مـــع 
حــوافــز تــضــمــن اســتــدامــة أنــشــطــتــهــم، وتــراكــم 
أرباحهم عبر ما تسّمى تسهيات االستثمار. 

وخلق شيء يختلف عن تلك األداة في املاهية 
وفـــي الــوظــيــفــة وفـــي الـــهـــدف: كــأنــنــا نــحــاول 
لـــلـــرســـم. تعلقت  بـــريـــشـــٍة  بــيــانــو  نــصــنــع  أن 
اإليتيمولوجي  أصلها  فــي  »تــشــريــع«،  كلمة 
التاريخي، بجوانب تدور حول »السلوكيات 
ــا لــــذلــــك، تــعــلــقــت كــلــمــة  واملــــعــــامــــات«. خـــافـ
ــــول »الـــحـــقـــوق  ــــدور حـ ــة« بـــجـــوانـــب تــ ــنـ ــونـ »قـ
والواجبات«. مسألة السلوكيات واملعامات 
أخــاقــيــة وقــيــمــيــة، تتعلق بــالــفــرد وعــاقــتــه 
 مــســألــة 

َّ
الــســلــوكــيــة بــالــجــمــاعــة. فـــي حـــن أن

الــحــقــوق والـــواجـــبـــات حــقــوقــيــة، تــــدور حــول 
املسؤولية والدور والعدالة في سياق اإلدارة 
واملواطنية:  املدنية  والحيثية  العام  والعمل 
حـــن تــعــاقــب الـــقـــوانـــن قـــاتـــًا ارتـــكـــب جــرمــا 
على فعله ال تعاقبه على قاعدة منطٍق، يقّيم 
أخاقه وسلوكياته الفردية الشخصية )لهذا 
كــان املجرم متدينا  إذا  القوانن ما  ال تعني 
هــذه   ، مــثــاً ال  أو  أبـــا محبا ألوالده  أو  ال،  أم 
مــنــاحــي تــهــتــم بــهــا الــتــشــريــعــات والــســنــن(، 
املدنية  بمسؤولياته  إخاله  قاعدة  على  بل 
بالحياة  اآلخرين  على حق  وتعديه  العامة، 

)هذه مسألة تهتم بها القوانن(. 
لننتبه إلى أن عملية إقحام فكرة »الشريعة 
ــيـــة أحــــد مـــصـــادر الـــقـــوانـــن« جــرت  اإلســـامـ
ــاريـــخ الــفــكــر الـــعـــربـــي - اإلســــامــــي في  فـــي تـ
العصر الحديث، وليس قبل ذلك. وهي نتاج 
اجــتــهــاد قــامــت بـــه اإلســـامـــويـــة الــســيــاســيــة 
ــي، بـــــــدءًا مــن  ــ ــاضـ ــ ــائــــدة ملـــطـــلـــع الــــقــــرن املـ ــعــ الــ
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أدوية غير فّعالة في سورية

ال طعام في القدر
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لبنى سالم

يوما بعد يوم، يفقد املواطنون السورّيون 
ــودة  ــ ــوجـ ــ واألطــــــبــــــاء ثـــقـــتـــهـــم بــــــاألدويــــــة املـ
فـــي الــصــيــدلــيــات فـــي الــعــديــد مـــن املــنــاطــق 
الــواقــعــة تــحــت ســيــطــرة املــعــارضــة، ويــشــكــو العديد 
املحلية  ــة،  األدويــ هــذه  فعالية  انــعــدام  منهم بسبب 
منها واألجنبية، ما يدفع البعض إلى تأمينها من 
الخارج، من خال االستعانة باألقارب واألصدقاء. 

أم سماح )52 عاما( املقيمة في إدلــب، تحصل على 
أدويــتــهــا مــن تــركــيــا، مــن خــال أحــد أقــاربــهــا. تقول: 
»صــــارت األدويــــة مــثــل الــســّكــر، طعمها حــلــو لكنها 
لــلــســكــري،  لــلــضــغــظ وآخــــــر  أتــــنــــاول دواء  مــــؤذيــــة. 
وأوصي أحد أقاربي الذي يعمل سائقا لشاحنة نقل 
أم  الهوى بشرائها«. تشير  بضائع عند معبر باب 
 عدم ثقتها باألدوية يرتبط بتجربتها 

ّ
سماح إلى أن

ومـــا ســمــعــتــه مـــن الـــنـــاس مـــن حــولــهــا. تـــقـــول: »قــبــل 
عامن، كنت أتناول نوعن من األدويــة يفترض أن 
يقّلا من نسبة السكر في الدم. مع ذلك، ظل مستوى 
السكر غير ثابت. وبعدما اشتريت دواء من تركيا، 

تحّسن حالي«.

أحكام
مــن جــهــتــه، يــقــول الــطــبــيــب املــتــخــّصــص بــاألمــراض 
الــداخــلــيــة، عــبــد الــلــه ضــبــيــط: »نــعــانــي مـــن مشكلة 
ــة. فــي الــوقــت  انــخــفــاض فــعــالــيــة الــعــديــد مــن األدويــــ
 كــــل األدويــــــــة لــيــســت 

ّ
ــقــــول إن نـــفـــســـه، ال يــمــكــنــنــا الــ

الــنــاس أيضا  يــدفــع  التعميم  مــفــيــدة. أعتقد أن هــذا 
إلــى الحكم بشكل خاطئ على األدويـــة، إذ ال يمكن 
للمريض أن يحّدد وحــده فعالية الــدواء أو عدمها. 
في أحيان كثيرة، يراجعني املرضى لتبديل األدوية 
 صحتهم لم تتحّسن بعد تناولها، فأطلب منهم 

ّ
ألن

االستمرار بتناولها ملدة زمنية محّددة ومراجعتي 
 هو 

ّ
بعدها. في أحيان كثيرة، قد ال يكون دواء معن

لــذلــك ال يمكن الحكم  لــعــاج حــالــة معينة،  األفــضــل 
على الدواء بعدم الفعالية على الفور«.

األجنبية  ــة  األدويــ مــن  الكثير  هــنــاك  »بـــات  يضيف: 
الصيادلة  املصدر، ويضطّر  املعروفة  غير  الجديدة 
إلى شرائها بسبب عدم وجود بديل محلي. كأطّباء، 
 الــكــثــيــر مـــن هــــذه األدويـــــــة غــيــر فــعــالــة، 

ّ
نـــاحـــظ أن

مـــا يــعــنــي أّنـــهـــا ربــمــا تــكــون مــغــشــوشــة أو منتهية 
الصاحية«. يلفت إلى أن »تجارة األدوية املغشوشة 
 الــبــعــض وجـــد في 

ّ
مـــوجـــودة مــنــذ زمـــن طــويــل، لــكــن

الظروف الحالية فرصة للربح من خالها. والسيئ 
في األمر أن الكثير مّمن يبيعون في الصيدليات ال 
يحملون شهادات صيدلة، وال يهمهم إال الربح. قبل 
أيام، راجعني مريض يعاني من مشاكل في معدته. 
إاّل أن حالته كانت تسوء.  كــان يحمل كيس أدويـــة، 
أاّل يشتري أي دواء من  رميت األدويـــة وطلبت منه 

دون استشارة طبيب«.
ع األدوية على الصيدليات، 

ّ
وحول املصادر التي توز

يــوضــح مــثــنــى حـــمـــدان، وهـــو صــيــدالنــي يــعــمــل في 
ريف إدلب، أن املصادر في مناطق سيطرة املعارضة 
هي إما معامل الدواء السورية املوجودة في مناطق 

النظام، أو أخرى تستورد من تركيا. يقول: »نتسلم 
عن ينقلون األدوية 

ّ
شحنات األدويــة من خال موز

كاألغذية  األخـــرى  البضائع  وينقلون  ويــوزعــونــهــا 
واملابس«. 

يضيف: »ال يمكن إخفاء حقيقة وجــود أدويــة غير 
ــي، يـــعـــرض علي  مـــوثـــوقـــة فـــي الــــســــوق. بــالــنــســبــة لــ
بعض املوزعن أدويــة يقولون إّنها مهربة وبسعر 
الــجــزم  يمكنني  ال  أشــتــريــهــا.  ال  لكنني  مــنــخــفــض، 
بالطريقة الــتــي تــدخــل فيها هــذه األدويـــة إلــى هنا. 
أسمع أن البعض يحاول تهريبها ضمن املنتجات 
الغذائية التي تدخل من تركيا عبر املعابر، وأخرى 
تهّرب بوسائل غير شرعية عبر الحدود. هنا، تقع 
من  األدويـــة  شــراء  بعدم  الصيادلة  على  املسؤولية 
ذلــك،  الجميع  يفعل  لكن ال  مــوزعــن غير موثوقن، 
خصوصا أن وجود الصيادلة في الصيدليات بات 

نادرًا«.

منتهية الصالحية 
إلــى ذلــك، يلفت حمدان إلــى لجوء البعض إلــى بيع 
أدوية منتهية الصاحية، موضحا أن »الشراء غير 
املباشر من املعامل يحرم صيدليات كثيرة من إعادة 
األدوية منتهية الصاحية إلى املعمل في حال عدم 
يخسروها،  ال  حتى  البعض  يبيعها  لــذلــك،  بيعها. 
مــتــذرعــن بــمــدة االحــتــيــاط الــتــي تمتد لستة أشهر 

بعد انتهاء التاريخ املحدد«.
مــرارًا  الحرة قد أعلنت  إدلــب  وكانت مديرّية صحة 
ــدد مــــن األدويــــــــة غـــيـــر الـــصـــالـــحـــة مــن  ــ عــــن ســـحـــب عـ

ــــواق، ومــنــع تــوزيــع أخــــرى. كــذلــك، وأعــلــنــت عن  األسـ
إغاق معامل كانت تعمل ضمن شروط غير صحية 
في مناطق سيطرة املعارضة. يقول ياسر سرميني، 
وهــــو صــيــدلــي يــعــمــل فـــي ســلــقــن فـــي ريــــف إدلــــب: 
»ساهمت املديرية منذ العام املاضي في منع وصول 
الكثير من األدوية املستوردة، وغير معروفة املصدر 
عبر معبر باب الهوى، والتي كانت تدخل من دون 
أيــة رقــابــة. لكن ســوق الـــدواء مــا زال فــي حــاجــة إلى 
إجراءات مشددة أكثر لحماية املرضى، ورقابة أكبر 

على الصيدليات لالتزام بالقوانن«.
ويشير سرميني إلى عامل الحرارة التي يعتبرها 
مــســبــبــا رئــيــســيــا النـــخـــفـــاض فــعــالــيــة الــكــثــيــر من 
»نعاني كصيادلة  ويــقــول:  الــيــوم.  املباعة  األدويـــة 
إن  إذ  الـــدواء في صيدلياتنا،  من صعوبة تخزين 
ــة الـــحـــرارة فــي الـــخـــارج تــقــارب األربـــعـــن. في  درجــ
الــســابــق، كــان وجــود مكيف وثــاجــة أمــرًا أساسيا 
في أي صيدلية أو مخزن أدوية. لكن اليوم، يصعب 
ــر بــســبــب انـــقـــطـــاع الـــكـــهـــربـــاء وغــــاء  ــ تــحــقــيــق األمــ
املحروقات. ال شك أن ارتفاع درجة الحرارة يتسبب 
في تلف العديد من األدويــة، سواء خال وجودها 
لــلــمــريــض، وهـــو ما  بــعــد بيعها  أو  الصيدلية  فــي 

يفسر شكاوى املرضى«.
يضيف: »أحـــرص قــدر اإلمــكــان على أاّل تزيد درجــة 
حــــرارة الــصــيــدلــيــة عــن 32، مــن خـــال حــجــب أشعة 
الشمس، وأنصح املرضى بتخزين األدوية في الظل. 
قبل أسبوع، وصلتني شحنة أدوية كانت موضوعة 

على شاحنة تحت أشعة الشمس، فرفضتها«.

مجتمع
حــّذرت دراســة بريطانية حديثة من أن نقص مستويات الحديد في الجسم قد يــؤدي إلى زيادة 
أجراها  التي  الــدراســة  التاجي.  الشريان  مــرض  رأسها  القلب، على  بــأمــراض  اإلصــابــة  احتماالت 
 

ّ
أن أظــهــرت  بريطانيا،  فــي  الجامعية  لندن  وكلية  لــنــدن،  كوليدج  إمبريال  فــي جامعتي  باحثون 
املستويات املرتفعة من الحديد في الجسم تقّلل من احتماالت تطوير مرض الشريان التاجي. وقال 
الباحثون، إن النتائج تشير إلى أن الحديد قد يكون له تأثير وقائي ضد أمراض القلب، مضيفن 
أن هذه النتائج الواعدة يمكن أن تمهد الطريق لعاجات جديدة لتلك األمراض.  )األناضول(

أظهرت دراسة حديثة أن األميركيات من أصول أفريقية والبيض، اللواتي دأبن على استخدام مواد 
كيميائية لفرد الشعر أو صبغه باللون البني الداكن أو األسود، يواجهن خطر اإلصابة بسرطان 
الثدي أكثر من غيرهن. وقالت املتخصصة في علم األوبئة، تامارا جيمس تود: »يراودني القلق 
بشأن صبغات الشعر الداكنة ومواد فرد الشعر«. شملت الدراسة 4285 أميركية من أصول أفريقية 
وبيضاء، وهي األولى التي ترصد زيادة كبيرة في خطر اإلصابة بسرطان الثدي بن السودوات 
)رويترز( اللواتي استخدمن صبغات شعر داكنة والبيض اللواتي استعملن مواد فرد الشعر. 

الصبغة الداكنة تؤدي إلى اإلصابة بسرطان الثدينقص الحديد يزيد احتماالت اإلصابة بأمراض القلب

القدر الكبير فارغ. لم يبق فيه شيء. والطعام الذي 
كان يحتويه قد ال يكون األشهى. إّنه حاجة للقضاء 
الــجــوع، واالســتــمــرار.  الناتجة عــن  املــعــدة  على آالم 
القدر ليس أمــرًا ثانويًا، وليس رفاهية  ما كان في 
يمكن العيش مــن دونــهــا. مــع ذلـــك، كــثــيــرون حول 
هذا  ُيسكتون  منهم،  أكثر  ورّبما  يجوعون.  العالم 
يأكلون ما  يــخــتــاروا طعامهم.  أن  الــجــوع مــن دون 
تــوّفــر، وإن كــان خــبــزًا عفنًا.  هــذا الــقــدر هــو جزء 

من تظاهرة في األرجنتني، أطلقها ناشطون بهدف 
في  يعيش 60  البلد،  هــذا  في  الفقر.  على  القضاء 
املــائــة مــن األشــخــاص مــا دون 18 عامًا تحت خط 

الفقر. الرقم كبير. 
وفـــي أفــريــقــيــا وبــعــض الــبــلــدان الــعــربــيــة، لــن يكون 
ــل، خـــصـــوصـــًا فــــي ظـــــّل اســـتـــمـــرار  ــع أفــــضــ ــــوضــ ال
ــاد الــبــنــك الـــدولـــي، في  الـــحـــروب. فــي عـــام 2015، أفـ
تقرير، بأّن نسبة الذين يعيشون تحت عتبة الفقر 

فــي الــعــالــم ســتــتــراجــع، ولــلــمــرة األولـــى إلــى مــا دون 
تبقى  النسبة  هــذه  أن  إاّل  العالم،  مــن سكان   %10
 أّن نحو 702 

ّ
مقلقة في أفريقيا. في التقرير، تبني

مــلــيــون شــخــص ســيــعــيــشــون خـــالل الـــعـــام نفسه 
تحت عتبة الفقر.

في عام 2012، كان عدد األشخاص الذين يعيشون 
تــحــت عــتــبــة الــفــقــر 902 مــلــيــون شـــخـــص. وعــنــد 
إصدار التقرير، قال رئيس البنك الدولي، جيم يونغ 

كيم، إن »هذه التوقعات تكشف أننا يمكن أن نكون 
املــدقــع«.  الفقر  الــتــاريــخ يقضي على  فــي  أول جيل 
الجيل يعاني مــن مجاعة، وقــد حــذرت  أن هــذا  إال 
املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني 
ــداد كــبــيــرة مـــن الــوفــيــات  ــ مـــن مــخــاطــر تــســجــيــل أعـ
بــســبــب املــجــاعــة فـــي الـــقـــرن األفــريــقــي ونــيــجــيــريــا 

واليمن. جيلنا ليس بخير.
)العربي الجديد(
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منذ تولّي دونالد ترامب منصب الرئاسة في الواليات 
المتحدة، لوحظ زيادة في نسبة الجرائم بحق المسلمين 

واألقليات. إال أّن عددًا من هذه الجرائم ال ينظر فيها 
بكونها جرائم كراهية، وهو ما يشكل لغطًا

حلوى »موالي عبد السالم« في المغرب
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نيويورك ـ ابتسام عازم

 األقليات في 
ّ

زادت االعتداءات بحق
الواليات املتحدة، بمن فيهم العرب 
واملــســلــمــني، بــعــد صــعــود الــرئــيــس 
األمــيــركــي دونــالــد تــرامــب إلــى ســـّدة الحكم. 
وبـــحـــســـب دراســـــــــات عــــــدة، ســجــلــت الـــبـــالد 
زيادة في اعتداءات الكراهية ضد األقليات، 
خصوصًا املسلمة، بثالثة أضعاف، مقارنة 
بالسنوات السابقة قبل تولي دونالد ترامب 
الرئاسة األميركية في شهر كانون الثاني/ 
يــنــايــر املـــاضـــي. كــمــا زاد عـــدد املــجــمــوعــات 
الــيــمــيــنــيــة الــعــنــصــريــة مـــن 892 مــجــمــوعــة 
إلـــى 917 مجموعة  مــعــروفــة فــي عـــام 2015 
ــا تــلــك املجموعات  فــي الــعــام الـــذي يــلــيــه. أّمـ
اليمينية التي تستهدف العرب واملسلمني، 
في  يمينية  34 مجموعة  مــن  عــددهــا  فـــزاد 
عام 2015 إلى 101 في عام 2016. وبحسب 
تقرير رسمي صــادر عن مكتب التحقيقات 
االعـــتـــداءات  زدات  أي(،  بـــي  )إف  الـــفـــدرالـــي 
ضد املسلمني بنسبة 67 في املائة منذ عام 
2015، وهــو الــعــام الـــذي أطــلــق فيه دونــالــد 
 
ّ
ترامب حملته اإلنتخابية. وما من شك بأن

 
ّ

اليمينّيني بحق االعتداءات من األميركيني 
واألقليات  بشكل خــاص،  واملسلمني  العرب 
بــعــد  ــلـــحـــوظ  مـ بـــشـــكـــل  عـــــــام، زادت  بـــشـــكـــل 
هجمات الحادي عشر من سبتمبر/ أيلول 

في عام 2001.  
حــــــــوادث الـــقـــتـــل واالعــــــــتــــــــداءات، كـــالـــضـــرب 
ــة قــــدم  ــمــ ــديــ ــد »اآلخــــــــــــــر«، قــ ــ والــــشــــتــــائــــم ضــ
»تــــأســــيــــس« الـــــواليـــــات املـــتـــحـــدة ووصـــــول 
املستعمرين األوروبــيــني إلــى الــقــارة. ورغــم 
ــبــــالد قــطــعــت شـــوطـــًا ال يــســتــهــان بــه  الــ  

ّ
أن

فـــي مـــحـــاربـــة الــعــنــصــريــة والـــكـــراهـــيـــة على 
الصعيدين القانوني والواقعي، تبقى هناك 
فجوة كبيرة وملموسة في التعامل مع تلك 
ــتــــداءات عــلــى عـــدة أصـــعـــدة، مــن بينها  االعــ
األصعدة القانونية والتنفيذية واإلعالمية. 
ــّدم الـــجـــهـــات املـــســـؤولـــة فــي  ــقــ ــا تــ ونــــــــادرًا مــ
الشرطة أو املــدعــي الــعــام الئحة اتــهــام ضد 
مــرتــكــبــي جــرائــم الــكــراهــيــة كــونــهــا »جــرائــم 
كـــراهـــيـــة«، عــلــى الـــرغـــم مـــن وجــــود أدلــــة في 
بعض الحاالت بأن الجريمة ارتكبت بدافع 

الكراهية الدينية أو العرقية وغيرها.

نبرا حسنين
آخــر تلك الــحــوادث كــان مقتل الــشــابــة نبرا 
حسنني )17 عامًا( في منطقة فيرفاكس في 
الحادثة، بحسب  تفاصيل  فرجينيا.  واليــة 
مصادر إعالمية أميركية، ورئيس الشرطة 
 الفتاة كانت برفقة 

ّ
في املدينة، تشير إلى أن

ــًا، وقـــد  ــبـــاحـ أصــــدقــــاء لـــهـــا فــــي الـــرابـــعـــة صـ
تــنــاولــوا وجــبــة الــســحــور فــي طــريــقــهــم إلــى 

 
ً
ــن عـــامـــل دورًا، مــثــال مـ أكـــثـــر  لــعــب  إذا  ـــا  ومـ

داكنة.  بشرة  وذات  ومحجبة  امـــرأة  كونها 
لذلك يجب االنطالق من هوية الضحية في 
التحقيق بداًل من الدخول في قضية الدافع 
والنية التي يصعب إثباتها. بكلمات أخرى، 
التي تقّدم الشرطة  العوامل  يجب أن تكون 
الرتكابهم  للمحاكمة  هــؤالء  أساسها  على 
انتماء الضحية  جرائم كراهية مبنية على 
أيضًا. وهذا سيساعد على تقديم عدد أكبر 

من املجرمني إلى القضاء«.
واألقليات،  الجاليات  على  ذلــك  تأثير  وعــن 
يـــقـــول: »هـــنـــاك شـــعـــور عــــام لــــدى األقــلــيــات 
ــانــــوا من  ــتـــحـــدة، ســـــواء أكــ فـــي الــــواليــــات املـ
األميركيني من أصول أفريقية، أو مسلمني، 
أن  الالتينية،  أميركا  مــن  يــتــحــدرون  مــن  أو 
إليجاد  الكفاية  فيه  بما  تعمل  ال  الحكومة 
ــتــــي تـــحـــمـــيـــهـــم. وهـــــــذا يـــعـــنـــي أن  ــبـــل الــ الـــسـ
للعنف  الــحــكــومــة شــريــكــة بجعلهم عــرضــة 
بدافع الكراهية، خصوصًا في فترات التوتر 
الــحــال اآلن فــي فترة حكم  العالية، كما هــو 

ترامب«. 
ويشير بيضون إلى أن تعامل الشرطة بهذا 
الشكل ال يقتصر على فترة حكم ترامب، بل 
هي ممارسات قدم الدولة، لكنها تتفاقم في 
فترات معينة ما لم تأخذ الدولة والسلطات 
ــم بـــجـــديـــة أكـــبـــر.  ــرائـ ــجـ ــا، تـــلـــك الـ املــمــثــلــة لـــهـ
بالتالي، قد يستمر ذلك الشعور لدى الكثير 
مــن أبــنــاء األقــلــيــات فــي الـــواليـــات املــتــحــدة، 
ــو أنــهــم مــواطــنــون مـــن الـــدرجـــة الــثــانــيــة  وهـ

ومهمشون. 
وفــــي مـــا يــخــص وســـائـــل اإلعـــــالم الــســائــدة 
ــتــــحــــدة، فـــإنـــهـــا غـــالـــبـــًا مــا  ــي الـــــواليـــــات املــ فــ
والعرب  باملسلمني  املتعلقة  األخبار  تغطي 
ــا يــتــعــلــق األمــــر  ــدمـ ــنـ واألقــــلــــيــــات عــــامــــة، عـ
بــارتــكــاب أبــنــاءهــا جــرائــم. وتــتــصــّدر بعض 
ــام،  ــــالم أليــ مـــن هــــذه الــقــصــص وســـائـــل اإلعــ
فــــي حــــني تــغــيــب عـــنـــدمـــا يـــكـــون املـــســـلـــم أو 
العربي هو الضحية. لذلك، ال يمكن وصف 
في  األقليات   

ّ
أن إلــى  باملهني، الفتًا  اإلعـــالم 

الغالب مهمشة، وتسود األخبار الكثير من 
النمطية واآلراء املسبقة. 

ه بحسب تقرير صادر عن مركز 
ّ
يشار إلى أن

دراســــــات الــكــراهــيــة والـــتـــطـــرف فـــي جــامــعــة 
إرتفاعًا    2016 عــام  شهد  فقد  كاليفورنيا، 
كــبــيــرًا فـــي جـــرائـــم الــكــراهــيــة فـــي الـــواليـــات 
املتحدة، خصوصًا في املدن الكبرى. ووفقًا 
من  إحصائيات  على  اعتمد  الـــذي  للتقرير 
للواليات،  تابعة  وهيئات  اتحادية  هيئات 
فــقــد شــهــدت مــديــنــتــا نــيــويــورك وشيكاغو 
في  بــنــســبــة %24  ارتـــفـــاعـــًا   ،2016 ــام  عــ فـــي 
الكراهية مقارنة بعام 2015، وزادت  جرائم 
جرائم الكراهية في مدينة سياتل في والية 

واشنطن بنسبة %6.

يصنعها أهالي المنطقة 
في بيوتهم بتقنيات بسيطة 

وتباع في مواسم الزيارات

هناك شعور عام 
لدى األقليات في أميركا 

أن الحكومة ال تعمل 
كفاية لحمايتهم

الهوائية.  الــقــريــب على دراجــاتــهــم  الــجــامــع 
وقعت مــشــادة كالمية أو شجار مــع سائق 
ــزل مــنــهــا  ــ ــيــــارة لــحــقــهــم بـــســـيـــارتـــه، ثــــم نـ ســ
وانـــقـــض عــلــى حــســنــني وضــربــهــا بمضرب 
بــيــســبــول. بــعــدهــا، ســحــلــهــا ووضــعــهــا في 
سيارته ثم دفنها في حفرة قرب بيته. كان 
واضحًا من مالبس حسنني أنها مسلمة، إذ 
التقليدية  والعباءة  الحجاب  ترتدي  كانت 
الــــســــوداء. أمـــا الــشــجــار الــــذي تــحــدثــت عنه 
الشرطة ونقلت وسائل إعــالم أنــه وقــع بني 
أفـــراد املجموعة والــســائــق، فتفاصيله  أحــد 
ــديـــد مــن  ــعـ ــة وتـــــــدور حـــولـــه الـ غـــيـــر واضــــحــ

عالمات االستفهام.
 عملية 

ّ
قالت عائلتها، بمن فيهم والدها، إن

أن  الكراهية، خصوصًا  القتل جــاءت بدافع 
الفتاة محجبة، وطالبوا الشرطة بالتحقيق 
باملوضوع باعتباره جريمة كراهية. وبعد 
مــــرور أقـــل مـــن أربــــع وعــشــريــن ســاعــة على 
جــريــمــة الــقــتــل، أعــلــنــت الــشــرطــة عــلــى لسان 
ارتــكــاب  يــكــون  أنــهــا تستبعد أن  رئــيــســهــا، 
الـــجـــريـــمـــة بــــدافــــع الــــكــــراهــــيــــة. أمـــــا اإلعـــــالم 
األميركي، فكانت تغطيته للحادثة سريعة.

ــة أمــيــركــيــة  ــّيـ ــقـــوقـ ــّيـــات حـ ــعـ ــمـ ونـــــاشـــــدت جـ
املطالبة  الشرطة  تأخذ  أن  وعربية  مسلمة 
بــالــتــحــقــيــق بــالــقــضــيــة بــاعــتــبــارهــا جريمة 
أنــهــا شعرت  إال  الــجــد.  كراهية على محمل 
باإلحباط بسبب عدم فتح الشرطة تحقيقًا 

بالحادث باعتباره جريمة كراهية. 
ويــخــشــى كــثــيــرون أن يــنــعــكــس األمــــر على 
سلبي،  بشكل  واملسلمة  العربية  الجاليات 
ــــادة  ويـــــؤدي إلــــى زيـــــادة فـــي تــقــوقــعــهــا وزيـ
شــعــورهــا بــعــدم الــثــقــة بــمــؤســســات الــدولــة. 
 في 

ً
وهــــي عــالقــة تــتــســم بــعــدم الــثــقــة أصــــال

ــيــــان كـــثـــيـــرة، خـــصـــوصـــًا بـــعـــد اكــتــشــاف  أحــ
تــجــســس الــشــرطــة عــلــى املــســلــمــني والــعــرب 
في كل من واليــات نيوجيرسي ونيويورك 
وغــيــرهــا مـــن الـــواليـــات ولــســنــوات وبشكل 
عـــشـــوائـــي، بــعــد أحـــــداث الـــحـــادي عــشــر من 

سبتمبر/ أيلول في عام 2001.

لوائح اتهام
 هناك أكثر من سبب لعدم 

ّ
يرى باحثون أن

ــعـــض األشـــــخـــــاص إلـــى  ــم الــــشــــرطــــة بـ ــديـ ــقـ تـ
املحاكمة بداعي الكراهية، رغم االرتفاع في 
عدد جرائم الكراهية. في هذا السياق، يقول 
دتــرويــت، خالد  في جامعة  القانون  أستاذ 
أنه  »نالحظ  الجديد«:  »العربي  لـ  بيضون، 
يصعب تقديم الئحة اتهام بارتكاب جريمة 
كراهية ضد الجاني، خصوصًا حني يكون 
إذ يجب  األقــلــيــات،  مــن  أو  الضحية مسلمًا 
ـــه كــان لــدى الــجــانــي دافــعــًا مسبقًا 

ّ
إثــبــات أن

الستهداف شخص ما ألنه مسلم أو عربي 
عــلــى ســبــيــل املــــثــــال«. يــضــيــف أن »تــفــســيــر 

ــــذا الـــنـــحـــو يــجــعــل قــضــيــة  ــانـــون عـــلـــى هـ ــقـ الـ
ــرًا صــعــبــًا. رأيــنــا  إثــبــات الــنــيــة أو الـــدافـــع أمــ
استبعدت  إذ  نبرا حسنني،  هــذا في قضية 
السلطات، وبشكل سريع، أن تكون الجريمة 
ــادرت إلــى  ــ قــد ارتــكــبــت بــدافــع الــكــراهــيــة. وبـ
ــــالل ســــاعــــات بـــعـــد اكــتــشــاف  ــــك خـ ــــالن ذلـ إعــ

الجثة«.
ويشير بيضون إلــى أن عــددًا من الباحثني 
يــحــاولــون الــنــظــر إلـــى املـــوضـــوع مــن زاويـــة 
أخرى، نطلق عليها إسم »حوادث كراهية«، 
والــتــي  الــكــراهــيــة«،  عــن »جـــرائـــم  لتمييزها 
ــدافــــع  ــذا الــ ــهــ تـــعـــنـــي مـــحـــاكـــمـــة الـــشـــخـــص بــ
وإصــــدار حــكــم بحقه فــي هـــذا الــســيــاق. أّمــا 
»حادث الكراهية«، فيعني أن الكراهية كانت 
أحد دوافع ارتكاب الجريمة وليست الدافع 
الوحيد، أي أن هوية املجني عليه كانت أحد 
السبب  الجريمة وليست  ارتــكــاب  األســبــاب 

الوحيد. 
ــريــــن  يــــتــــابــــع: »نـــــحـــــاول الـــتـــمـــيـــيـــز بــــني األمــ
عـــدد  أن  لــنــثــبــت  ــّيـــني،  أو حـــقـــوقـ كــبــاحــثــني 
مّما يظهر حني  أعلى  املرتكبة هو  الجرائم 
التي  الرسمية  باإلحصائيات  األمــر  يتعلق 
تأخذ بعني االعتبار عدد املحاكمات. وهذا 
يعني أن حــوادث اإلسالموفوبيا هي أعلى 

بكثير مما تظهره اإلحصائيات«.
إعالنها  في  الشرطة  استعجال  وعــن سبب 
بدافع  تكن  لــم  نبرا حسنني  قتل  أن جريمة 
الــكــراهــيــة، يــقــول بــيــضــون: »أعــتــقــد أن األمــر 
الشرطة  حاول 

ُ
ت سياسية.  بأسباب  مرتبط 

أن تـــكـــون مــحــايــدة ســيــاســيــًا وتــعــمــل على 
الحد  أي ردود فعل إعالمية، وتريد  طمس 
من رد فعل الشارع والتظاهرات، خصوصًا 
ــواء مــتــوتــرة أصــــال تــحــت حكم  ــ فـــي ظـــل أجــ
ها ال ترغب بتدخل الجهات 

ّ
ترامب. أتوقع أن

كجريمة  بــاملــوضــوع  والتحقيق  الــفــدرالــيــة 
كــراهــيــة، فــي حـــال أعــلــنــت أنــهــا ال تستثني 
وجود دافع كراهية وراء ارتكاب الجريمة«. 

أقليات غير محمية
وحــــول اإلشــكــالــيــات فـــي تــفــســيــر الــقــانــون، 
يؤّكد بيضون أنه »من الصعب الدخول إلى 
حالته  على  والحكم  الجريمة  مرتكب  رأس 
الجريمة،  ارتــكــاب  عند  والعقلية  النفسية 

من ال يتمكن من الحّج في 
المغرب، يحّج »حج الفقراء« 

أو »حج المسكين« إلى 
أحد أضرحة األولياء، هناك 

يتذوق حلوى مختلفة

طنجة ـ وصال الشيخ

ضريح »مــوالي عبد السالم بني مشيش« في جبل 
العلم بقبيلة بني عروس، حيث دفن شيخ الصوفية 
مة في شمال املغرب، يضج بالزوار في موسمه 

ّ
العال

السنوي الذي يصادف في شهر يوليو/ تموز. 
ت املواسم الدينية في املغرب ظاهرة اجتماعية 

ّ
شكل

خضعت لدراسات أنثربولوجية استعمارية سابقًا 
ساهمت في احتالل البالد. يومها، درس الباحثون 
األنـــثـــربـــولـــوجـــيـــون األوروبـــــــيـــــــون عــــالقــــة الــــزوايــــا 
الــصــوفــيــة واألضـــرحـــة بتمكني الــنــظــام الــحــاكــم من 

السيطرة.
وهو  االقتصادي،  على  االجتماعي  الجانب  ينفتح 
 حـــاضـــرًا بـــقـــوة خــــالل املـــواســـم الــديــنــيــة 

ّ
جـــانـــب ظــــل

 معظم األضرحة تقع في 
ّ
املنتشرة في املغرب، إذ إن

ــرة وغــالــبــًا فـــوق قــمــم الجبال  مــنــاطــق مــعــزولــة ووعــ
ــاء املـــتـــصـــوفـــون خــلــوة  ــ ــيـ ــ ــــان يــتــخــذهــا األولـ ــتـــي كـ الـ
للتعبد، أشــهــرهــا مــوســم »مــــوالي عــبــد الــســالم بن 
مشيش« الذي أعطى تعاليمه الصوفية ملريده أبي 
الحسن الشاذلي الذي انتقل بها إلى تونس ومصر 

ومن هناك شاعت في العالم. 
 عام تنظم نقابة 

ّ
في األول من يوليو/ تموز من كل

بذكرى  يحتفي  دينيًا  موسمًا  العلميني«  »الشرفاء 
الـــولـــّي عبد  الــشــاذلــيــة  املـــدرســـة املشيشية  مــؤســس 
 أنحاء 

ّ
السالم بن مشيش. ويحّج إليه الناس من كل

املغرب، فهو ُيقام على أساس »صلة الرحم«. وتبرز 
فــيــه الــقــبــائــل الــصــحــراويــة تــرتــدي زّيــهــا التقليدي 
ــح، كــــذلــــك أهــــالــــي الــــشــــمــــال الـــذيـــن  ــريــ وتــــــــزور الــــضــ
زّي  والشاشية«  »املنديل  أو  بياتهم 

ّ
بجال يتميزون 

النساء الشهير. 
تأخذ الزيارة بعدين هما السياحة الروحية والتنزه. 
للتعّرف على  أو  والذكر  القرآن  لقراءة  الناس  يأتي 
الشهيرة  الجبلية  الــحــلــوى  وشــــراء  املــكــان،  طبيعة 
املصنوعة محليًا، وهي عبارة عن مكسرات متنوعة 
 رئيسيًا 

ً
مع السكر املذاب. تشكل هذه الحلوى دخال

ألغــلــب الــعــائــالت الــقــاطــنــة بــــ«مـــوالي عــبــد الــســالم«. 
يــصــنــعــهــا أهـــالـــي املــنــطــقــة فـــي بــيــوتــهــم بــتــقــنــيــات 
بسيطة وتــبــاع فــي مــواســم الــزيــارات الرسمية مثل 
يوم الخامس عشر من شعبان، ووقفة عرفة، واملولد 
النبوي، واألول من يوليو، وتعَرض على طول املمر 
املــــؤدي إلـــى الــضــريــح، ليتمكن الــنــاس مــن شرائها 

بسهولة.
العام  لــهــذا  الشاذلية  املشيشية  ذكـــرى مــؤســس  فــي 
ركز املنظمون على دعم املنتجات املحلية من خالل 
تــخــصــيــص مــعــرض لــهــا أو تــشــجــيــع الــســكــان على 

نبيل  املنظمة،  اللجنة  مدير  يقول  منتجاتهم.  بيع 
بركة لـ«العربي الجديد«: »نشجع خالل املوسم على 
ترويج منتجات املنطقة لفّك العزلة عن سكان القرى 
املــجــاورة. فــي الــغــالــب، هــي أمــاكــن جبلية ال تصلح 
لذلك،  بــديــلــة،  فــرص عمل  لــلــزراعــة وال تتوفر فيها 
 الهجرة نحو املدن«. 

ّ
تبقى سبل العيش بسيطة، وإال

ــاّب محمد  ــشــ ــســــوق، يـــقـــول الــ فـــي الـــطـــريـــق نــحــو الــ
الوهابي، بائع الحلوى الجبلية، لـ«العربي الجديد«: 
»يــعــرف األول مــن تــمــوز حــركــة بيع وشـــراء للحلي 
وأغطية الشعر النسائية واملنديل والشاشية كرمز 
للمرأة الجبلية. وال تستمر الحركة التجارية طوال 
الصيف  أكــثــر خـــالل  إذ تكبر  املـــعـــدل،  الــعــام بنفس 
وتنكمش في الشتاء فال يكون لنا من ملجأ - نحن 

الشباب - غير املقاهي«. 
 »نــحــو 500 شــاب أعمارهم 

ّ
إلــى أن الــوهــابــي  يشير 

مــا بــني 20 و30 عــامــًا يــعــيــشــون فــي مــدشــر )قــريــة( 
موالي عبد السالم، وال تسمح الظروف لغالبيتهم 
باستكمال تعليمهم الجامعي«. وحول بيع الحلوى 

 كــرمــز لــلــهــدايــا الــتــي يقتنيها الــــزّوار 
ّ

يــقــول: »تــظــل
ألهاليهم، فاملزار له دالالت باملغرب وخارجه، وهناك 
عــدة مــواســم أبــرزهــا األول مــن تــمــوز، و15 شعبان 
في  )تــصــادف  الفالحية  والسنة  النسخة،  وُيــســّمــى 
متنفسنا  النبوي.  واملــولــد  األول(  تشرين  أكتوبر/ 
االقـــتـــصـــادي الــوحــيــد هـــو الــحــلــوى بــاإلضــافــة إلــى 
نعّول  أن  يمكننا  ال  التي  األخـــرى  املنتجات  بعض 
ــة فـــي املــنــطــقــة، ومــعــظــم الــشــبــاب  ــ عــلــيــهــا، وال زراعــ

يهاجرون في الشتاء بحثًا عن عمل«.
ــر الــحــلــوى،  ــ عــبــد الــعــزيــز الـــوهـــابـــي يــبــيــع هـــو اآلخـ
 »الحلوى املعدة باللوز والفستق والكاجو 

ّ
ويقول إن

والــبــنــدق أو الــحــلــوى الجبلية األصــلــيــة املــعــّدة من 
الـــنـــوجـــا والــــلــــوز هـــي صــنــاعــة بــيــتــيــة يـــشـــرف على 
 الهدية األبــرز التي 

ّ
صنعها الرجال والنساء وتظل

يستدرك:  الــوهــابــي   
ّ
لكن الــضــريــح«.  زّوار  يشتريها 

 الطلب على هذه الحلوى مؤخرًا، وربما يعود 
ّ

»خف
ذلك إلى انتشارها في مدن عدة ما يسّهل شراءها 
هناك«. يتابع: »تباع الحلوى العادية املصنوعة من 
أّما  يـــورو(،  بـــ25 درهمًا )2  ان 

ّ
الكت النوجا أو بــذور 

الواحد  الكيلوغرام  املكسرات فيصل  املصنوعة من 
إلى 100 درهم )10 يورو(«.

عــنــدمــا تــنــتــهــي املـــواســـم فـــي ضــريــح »مـــــوالي عبد 
الـــســـالم« يــنــقــل عــبــد الــعــزيــز الـــوهـــاّبـــي حـــلـــواه إلــى 
مــــواســــم فــــي مـــنـــاطـــق مــــجــــاورة مـــثـــل الـــعـــرائـــش أو 
شفشاون: »هناك يكثر الطلب عليها، خصوصًا في 
الهجرية  السنة  في  األول  )الشهر  عــاشــوراء  موسم 

محرم(«.

كراهية في أميركاتحقيق
مجرمون أبرياء قبل التحقيق

موريتانيا تنتصر لحقوق نسائها

يعاقب بالسجن كّل زوج 
يمنع أو يقيّد زوجته عن 

ممارسة حريتها العامة

نواكشوط ـ خديجة الطيب

يــواجــه مــشــروع قــانــون جــديــد حــول العنف 
ويثير جداًل  واسعة  انــتــقــاداٍت  النساء  ضد 
مــتــصــاعــدًا بــني املــوريــتــانــيــني. فــمــنــذ إعــالن 
الحكومة عنه انقسمت اآلراء حوله بني من 
ه ضروري ملواكبة تغيرات املجتمع، 

ّ
يرى أن

 إقـــراره مخالف للشريعة 
ّ
وبــني مــن يــرى أن

ويقوض املنظومة األخالقية للمجتمع.
يعتبر القانون الجديد أهم تحديث حقيقي 
فــي موريتانيا  الشخصية  األحـــوال  ملــدونــة 
مــنــذ إنــشــائــهــا، فــهــو يــمــنــح الــنــســاء حقوقًا 
مــوســعــة ويـــفـــرض عـــقـــوبـــات قــاســيــة بحق 
جسدية  أو  لفظية  اعــتــداءات  يرتكبون  مــن 
أو مــعــنــويــة بــحــقــهــن، ويــعــاقــبــهــم بـــاإلعـــدام 

والجلد والنفي والسجن والتغريم.
ــــارة للجدل  مـــن بـــني أكــثــر مــــواد الــقــانــون إثـ
املادة التي تنص على معاقبة أولياء األمور 
الثامنة  قــبــل ســن  بناتهم  ُيـــزّوجـــون  الــذيــن 
باهتمام  الفقرة  هــذه  استأثرت  فقد  عشرة، 
كبير من قبل املوريتانيني سواء الرافضني 
تعاليم  تخالف  ها 

ّ
أن يعتبرون  والــذيــن  لها 

اإلسالم الذي يربط الزواج باألهلية فقط من 
مــن يعتبرونها  أو  دون تحديد ســن معني، 
الولي  شــرط  بإلغاء  ويطالبون  كافية  غير 

في الزواج ومنح املرأة حق تزويج نفسها.
 مـــن يــرتــكــب 

ّ
يــعــاقــب الـــقـــانـــون بــــاإلعــــدام كــــل

جريمة زنــا املــحــارم، أو االغــتــصــاب إذا كان 
املـــتـــهـــم مــحــصــنــًا )مــــتــــزوجــــًا(، كـــمـــا يــعــاقــب 
بالحبس مــن ستة أشــهــر إلــى سنة وغــرامــة 
 من يتحرش بامرأة عن طريق أوامر 

ّ
مالية كل

أو تــهــديــدات وإكـــــراه لــغــايــة الــحــصــول على 
امــتــيــازات جــنــســيــة، فــيــمــا يــعــاقــب بالحبس 
 من يتحرش 

ّ
من سنة إلــى ثــالث سنوات كــل

 منزليًا.
ً
جنسيًا بامرأة خالل توليها عمال

 مــســلــم بالغ 
ّ

ــل يــقــضــي الــقــانــون بــمــعــاقــبــة كـ
ــثـــى ارتــــكــــب جـــريـــمـــة الـــزنـــا  ــان أو أنـ ــ ــرًا كـ ــ ذكــ
طــواعــيــة بــشــهــادة أربـــع شــهــود أو بــاإلقــرار 
أو بــالــحــمــل، بــمــائــة جــلــدة أو الــحــبــس ملــدة 
ســــنــــة، ويـــعـــاقـــب مــــن شـــهـــريـــن إلـــــى خــمــس 
 زوج سّبب بإرادته ضربًا 

ّ
سنوات سجنًا كل

وجروحًا أو مارس العنف على قرينه، سواء 
كان بدنيًا، أو معنويًا، أو نفسيًا. وفي حال 
حجز الحرية يعاقب من شهرين إلى سنتني 

حبسًا.
ويــمــنــح الــقــانــون الــجــديــد املـــــرأة الــحــق في 
بأي  والقيام  الخروج  في  ممارسة حريتها 
نـــشـــاط تـــرغـــب فـــيـــه، فـــي أي وقــــت مـــن دون 
أو  بالسجن سنة  إذن من زوجها. ويعاقب 
أو يقّيد زوجــتــه عن   زوج يمنع 

ّ
كــل سنتني 

مــمــارســة حــريــتــهــا الـــعـــامـــة. كـــذلـــك، يــعــاقــب 
بــالــســجــن مـــن ســنــتــني إلــــى خــمــس ســنــوات 
ــــى نـــصـــف مــلــيــون  ــة مـــالـــيـــة تـــصـــل إلـ ــرامــ وغــ

زوج   
ّ

ــل ــ كـ أمـــيـــركـــيـــًا(  دوالرًا   1390( ــيــــة  أوقــ
إنسانية،  ال  إلــى ممارساٍت  يعّرض زوجته 
مثل الضرب واإلهانة. ويعاقب بالسجن من 
ستة أشهر إلى ثالث سنوات وغرامة مالية 
 من علم بعنف قائم على النوع ولو عن 

ّ
كل

طريق املحاولة، من دون اإلبالغ عنه.
املدافعون عن  فيه  احتفى  الذين  الوقت  في 
واعتبروه  الجديد  بالقانون  النساء  حقوق 
ــاه املــــــســــــاواة بــني  ــ ــجـ ــ ــي اتـ ــ خــــطــــوة مـــهـــمـــة فـ
الجنسني وإقرار حقوق املرأة، انتقد الشيوخ 
ــه 

ّ
والــفــقــهــاء الــقــانــون الــجــديــد، واعــتــبــروا ان

والقيمية  الثقافية  الخصوصية  يتجاهل 

ملوريتانيا، وينتصر للحركات النسوية من 
دون مراعاة مبادئ الشريعة اإلسالمية.

ــن الـــقـــانـــون  ــًا مــنــهــا عــ ــ ــاعـ ــ ــي املــــقــــابــــل، ودفـ فــ
ــــه يتماشى 

ّ
إن الــعــدل  قــالــت وزارة  الــجــديــد، 

عليها  وقعت  التي  الدولية  االتفاقيات  مــع 
ــان  ــقــــوق اإلنــــســ ــال حــ ــــي مــــجــ ــا فـ ــيـ ــانـ ــتـ ــوريـ مـ
ه يضمن صيانة 

ّ
وحقوق املرأة والطفل، وإن

إجـــراءات  بفضل  للمرأة  املشروعة  الحقوق 
وقائية وأخرى رادعة ملمارسي العنف ضد 
 الخوف 

ّ
النساء بشتى أصنافه. واعتبرت أن

من القانون الجديد غير مبرر، إاّل بالنسبة 
ملـــن لــديــهــم نـــّيـــة مــبــّيــتــة النـــتـــهـــاك الــحــقــوق 

األساسية للنساء.
سيد  االجتماعي  الباحث  يقول  جهته،  من 
املوريتاني  املجتمع   

ّ
إن الناجي  ولــد  أحمد 

مــجــتــمــع تـــقـــلـــيـــدي ومــــحــــافــــظ لــــه أحـــكـــامـــه 
يــتــخــلــى عنها  يــمــكــن أن  الـــتـــي ال  وأعــــرافــــه 
بسهولة ليقبل بقوانني تجّرم زواج القاصر 
ما دون سن الثامنة عشرة، وتعاقب الزوج 
الذي يمنع زوجته من الخروج أو القيام بأي 

نشاط ترغب فيه وفي أي وقت. ويشير إلى 
 القوانني املوريتانية تحتاج إلى تحديث 

ّ
أن

ــتــــواكــــب الـــعـــصـــر خـــصـــوصـــًا تــلــك  ــل لــ ــاجــ عــ
املتعلقة بمحاربة العنف ضد النساء وهي 
أكثر مواد القانون الجديد أهمية بالنسبة 
يعلق:  عليها.  اعــتــراض  وال  ككل  للمجتمع 
»هــنــاك اعــتــراض عــلــى بــاقــي مـــواد الــقــانــون 
بــســبــب انـــتـــقـــاد الـــشـــيـــوخ املـــحـــافـــظـــني لــهــا 
خالف 

ُ
ت فقرات  تتضمن  ها 

ّ
أن اعتبروا  ممن 

الــشــريــعــة اإلســالمــيــة، كــفــقــرة تــجــريــم زواج 
 
ّ
ه يقول لـ«العربي الجديد« إن

ّ
القاصر«. لكن

من الضروري إطالق حمالت توعوية لشرح 
مضامني القانون.

بالرغم من أهميته، واجه القانون معارضة 
ــدة فـــــي الــــبــــرملــــان وأثـــــــــــارت جــلــســات  شـــــديـــ
مــنــاقــشــتــه جــــداًل حــامــيــًا بــني الـــنـــواب الــذيــن 
طــالــبــوا بــتــعــديــل بــعــض املــــــواد. وبــعــد شد 
وجـــذب تــعــهــدت الــحــكــومــة بــمــراجــعــة املـــواد 
والــفــقــرات الــتــي أثــــارت الــجــدل بــمــا يضمن 

عدم مخالفتها الشريعة اإلسالمية.

الذكاء  عندما يتعلق األمــر باكتساب 
ــه لـــيـــســـت بـــيـــولـــوجـــيـــة  ــ ــابـ ــ ــبـ ــ  أسـ

ّ
فـــــــــإن

وتــعــلــيــمــيــة فــحــســب، بـــل اجــتــمــاعــيــة 
أيـــضـــًا، بــحــســب مـــا تـــؤكـــده دراســـــات 
ــة  ــيـ نـــوعـ  

ّ
أن عــــلــــى  شــــــــــددت  عـــلـــمـــيـــة 

 أســاســيــًا في 
ً
األصـــدقـــاء تــمــثــل عــامــال

ــرد، بـــحـــســـب مــــوقــــع مــجــلــة  ــ ــفـ ــ ذكـــــــاء الـ
»ريدرز دايجست« األميركية.

 األصدقاء 
ّ
من املعروف، في البداية، أن

مــفــيــدون مــن الــنــاحــيــة الــصــحــيــة لنا، 
خــصــوصــًا فـــي جــعــلــنــا أكـــثـــر ســعــادة 
 مــســألــة الــذكــاء 

ّ
وأكـــثـــر جــاذبــيــة، لــكــن

أيضًا مثبتة علميًا.
ــــاس ووجــــــهــــــات نـــظـــرهـــم  ــنــ ــ ــار الــ ــ ــكــ ــ أفــ
تــتــشــكــل بــصــفــة كـــبـــيـــرة بـــتـــأثـــيـــر مــن 
 
ّ
لكن يصادقونهم.  الــذيــن  األشــخــاص 

ذلك في النهاية قد يجعلك أكثر ذكاء 
أو العكس تمامًا أقل ذكاء، تبعًا لهذه 

الصحبة بالذات.
 األفكار واملعتقدات 

ّ
إن يقول باحثون 

والــــرغــــبــــات الــــخــــاصــــة بـــاألشـــخـــاص 
اآلخـــريـــن عــنــدمــا تــتــوافــق مــع أفــكــارك 
الدماغ  تحمل  ورغــبــاتــك  ومعتقداتك 
عــلــى إيـــجـــاد طــريــقــة تــجــعــلــك تشعر 
شعورًا حسنًا. لكن، ماذا لو اصطدمت 
تلك األفكار واملعتقدات والرغبات بما 
لـــديـــك؟ هــــذا الـــوضـــع ســــوف يتسبب 
ــم. وفـــــي مــثــل  ــ ــاأللـ ــ لــــك فــــي الـــشـــعـــور بـ
إلى  قــد تندفع  ــك 

ّ
فــإن السيناريو،  هــذا 

موافقة اآلخرين على ما يقولون رغمًا 
عن إرادتــك، أو تبّدل ما تعتقد وتفكر 
وتــرغــب فــيــه فــقــط، مــن أجـــل الــتــوافــق 

املرجح   
ّ
أن اآلخــريــن. يظهر بحث  مــع 

غالبًا أن يقدم الشخص على التنازل 
عــّمــا لــديــه مــن أجـــل ذلـــك الــتــوافــق مع 
اآلخرين. ففي بحث أجرته عام 1956 
كــلــيــة »ســـوارثـــمـــور« لــلــطــب الــنــفــســي، 
ــراد الــعــيــنــة املــشــاركــة خطًا  ــ وصـــف أفـ
ــــود بــطــريــقــة مــخــتــلــفــة تــبــعــًا آلراء  أسـ
ــم حـــولـــهـــم. وأظــــهــــرت دراســـــات  ــن هـ مـ
أخـــرى األمـــر نــفــســه، فــســواء أعجبتك 
الــنــتــيــجــة أم ال، يــكــيــف دمــاغــك  هــــذه 
أوتوماتيكيًا طريقة تفكيرك من أجل 

أن تتوافق مع أصدقائك. 
الــتــأثــيــر  ذلـــــك   

ّ
فـــــــإن وبـــبـــســـاطـــة،  إذًا، 

لــأصــدقــاء عليك واقـــع ال مــحــالــة من 
الناحية الذهنية وما ينتج عنها من 
 عليك أن تحيط 

ّ
ــإن فـ ســلــوك. وبــذلــك، 

نــفــســك بــأصــدقــاء أذكـــيـــاء ونــاجــحــني، 
ــزء مــن  ــ كــــي تــتــمــكــن مــــن اكـــتـــســـاب جــ
ذكــــائــــهــــم، كـــمـــا يــمــكــنــك أن تــعــطــيــهــم 
متبادلة،  فالعملية  أيــضــًا،  لديك  مما 
وتـــكـــيـــيـــف األفــــــكــــــار والـــــرغـــــبـــــات كــي 
 فرد 

ّ
تتوافق مع املجموعة يطاول كل

منها بدرجات متفاوتة.
ــلــــخــــص فـــي  ــتــ املـــــســـــألـــــة بــــبــــســــاطــــة تــ
ــة: »عـــنـــدمـــا تــخــتــار  ــ ــيـ ــ الـــفـــرضـــيـــة اآلتـ
ــي أن  ــ ــب فــ ــ ــرغـ ــ ــن تـ ــ ــذيــ ــ ــــاص الــ ــ ــخـ ــ ــ األشـ
ـــك تختار 

ّ
تــمــضــي الـــوقـــت مــعــهــم، فـــإن

األشخاص الذين ترغب في أن تكون 
مثلهم«، لذلك اسع إلى صداقات تدوم 
 ويكون لها في الوقت عينه أثر 

ً
طويال

إيجابي عليك.
)العربي الجديد(

األصدقاء قد يجعلونك 
أكثر ذكاًء

رلى المصري

أثـــارت إحــدى فــتــاوى الشيخ سامي خضرا فــي مطلع هــذا األســبــوع، 
الجدل الحاد على مواقع التواصل االجتماعي في لبنان، وانتشرت إلى 
العديد من البلدان العربية األخرى. باملختصر طلب الشيخ خضرا من 
النساء استبدال صورتهن على فيسبوك بصورة أخرى، مقدمًا لهن 
مجموعة من البدائل األخرى للصورة الشخصية مثل »شجرة، طبيعة، 

طفل، آية قرآنية، إلخ..«. 
لهن،  أن يشاركن صــورة شخصية  النساء ال يجب  أن  الشيخ  حجة 
ملا قد يكون فيها من إثارة للرجال. االستنفار الفيسبوكي بلغ مداه، 
متخذًا منحى هزليًا كاريكاتوريًا من هذه الفتوى ومن أفكار الشيخ 
نفسها، التي ليست هي األولى في هذا السياق. لكن فتاوى هذا الشيخ 
ال يمكن تجزئتها أو عزلها عن السياق الثقافي والسياسي والطائفي 
القناعات  الطبيعي لجملة  الــســيــاق  الــفــتــوى فــي  تــأتــي هــذه  لــه.  الــتــابــع 

واملمارسات لهذه الفئة بحق النساء ومعهن. 
االجتماعي،  التواصل  مــواقــع  على  خضرا  الشيخ  صفحة  يتابع  مــن 
يجد أنه قد كّرس نفسه لترويج فتاوى دينية في العديد من املجاالت، 
إلى  الشيخ  نظرة  تكون  أن  نتوقع  النساء. ال  ما يخص  أبــرزهــا  ولعل 
النساء نظرة تقدمية، تراعي الخصوصية الفردية، لكن أن يصل إلى 
حد تحجيب النساء أو فرض النقاب الفيسبوكي عليهن، فذلك يصل 

إلى حد بعيد من األبوية الذكورية الفجة. 
ينتمي خــضــرا إلـــى جــمــاعــة حـــزب الــلــه، الــتــي لــطــاملــا كــانــت مواقفها 
ومــمــارســاتــهــا رجــعــيــة بــحــق الــنــســاء. مــنــذ بــضــعــة أشــهــر، خـــرج عن 
مرجعية هذا الحزب إعان ديني يشّجع زواج القاصرات وتزويجهن 
 )

ً
)فاشلة التي سعت  والتبريرات  التأويات  الكثير من  املبكر. سيقت 

القاصرات من مثل دعم  الدعوة لتزويج  لتجميل مثل هذا اإلعــان أو 
وحدة األسرة وغير ذلك. لكن كل هذه التبريرات كانت أقبح من الدعوة 
نفسها. فقد بات ملموسًا، وبشكل فعلي، ارتفاع نسبة تزويج الفتيات 
في العديد من املناطق اللبنانية التابعة للسلطة الدينية )والسياسية( 
النساء في حسابات هذه  السابقة.  لهذه املجموعة مقارنة بالسنوات 
املجموعة الدينية هن أدوات تتم برمجتها للزواج واألمومة واالختفاء 
عــن األعــني ضمن جـــدران املــنــزل أو خلف صــور طبيعية على مواقع 

التواصل االجتماعي. 
الله أن أولويته محاربة »داعــش« في سورية، ويشير في  ُيعلن حزب 
أكثر من خطاب إلى ضرورة محاربتهم في عقر دارهم. »داعش« ليس 
فقط جماعة من األشخاص بقدر ما هو نهج فكري وعقائدي. وإذا 
أراد الحزب فعليًا أن يحارب »داعــش«، عليه أن يعيد التفكير بنظرته 

للنساء وحقوقهن.
)ناشطة نسوية(

النقاب الفيسبوكي

تاء

يطالبون بالعدالة لنبرا حسنين )محمد الشامي/ األناضول(

الصداقة مفيدة )ميغيل ميدينا/ فرانس برس(

حلوى موسمية ولدت في الجبال وتباع هناك غالبًا )وصال الشيخ(
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خروج المرأة من دون إذن زوجها بات قانونيًا )فرانس برس(



قضايا

نور الدين الميالدي

القطرية  الــدبــلــومــاســيــة  فتئت  مــا 
ــام مـــتـــابـــعـــن  ــ ــمــ ــ ــتــ ــ تــــســــتــــرعــــي اهــ
عديدين لألزمة الخليجية الحالية 
فــي الــعــالــم، وخــصــوصــا مــن الــــدول الغربية 
املتنفذة في السياسة الدولية. وبعيًدا عن لغة 
ــة علمية وموضوعية  فــإن دراسـ املــجــامــات، 
ــــي األيــــــام  مـــتـــأنـــيـــة لـــلـــخـــطـــاب الــــتــــواصــــلــــي فـ
املاضية تمّكن من القول إن تعاطي دولة قطر 
مع األزمة مثال جدير باالعتبار، دراسة حالة 
لبرامج  الدولية  العاقات  في مجال  متميزة 
الـــعـــلـــوم الــســيــاســيــة والـــتـــواصـــل الــســيــاســي 
في الجامعات.  منذ بداية األزمـــة، لم تنزلق 
تصريحات الحكومة القطرية في سياسة رد 
جزافا  االتهامات  وَكيل  بالشتيمة،  الشتيمة 
لدول الجوار التي قّررت فجأة فرض حصار 
جوي وبري وبحري غير مسبوق في تاريخ 
منذ  الحكومة،  وضعت  بل  العربية.  املنطقة 
البداية، حزمًة من املعايير األخاقية، تحّدد 
 مـــن يــدلــي 

ّ
الــخــطــاب الــرســمــي لــلــدولــة، ولـــكـــل

بـــــأّي تـــصـــريـــٍح بــخــصــوص الـــوضـــع الـــراهـــن 
لوسائل اإلعام املحلية والدولية. ال تصادر 
هذه املعايير حرية الــرأي، بل تقّيدها ضمن 
أخاقياٍت مهنيٍة عاليٍة، عنوانها املوضوعية 
والــصــدق فــي نــقــل الــخــبــر وعـــدم الــتــهــويــل أو 

نشر الشائعات. 
وانــــبــــرت هــــذه الــدبــلــومــاســيــة عــلــى أصـــعـــدٍة 
مــتــعــّددٍة، ضمن خــطــٍة معاملها واضــحــة ألي 
مــدروســة وخطاب  مــراقــب متفحص، بخطى 

إعامي وسياسي ثابت في إدارة األزمة. 

في مواجهة 
استراتيجية الحرب النفسية

الــبــدايــة، أن دبلوماسية  كـــان واضـــًحـــا، مــنــذ 
دول الـــحـــصـــار بــإطــاقــهــا الـــعـــنـــان لــوســائــل 
تلفزيونية  مــحــطــات  مــن  املختلفة،  إعــامــهــا 
وإذاعـــات وصــحــف، هــي سلوك استراتيجية 
الحرب النفسية التي من شأنها أن تحاصر 
دولـــة قطر محليا ودولــيــا. وبــالــتــالــي، تربك 
الــدول  ملطالب  تخضع  وتجعلها  فعلها  ردة 
األربــع. في خطوٍة يمكن القول إنها محاولٌة 
السعي نحو فرض  إلــى  الرباعي  الحلف  من 
قـــطـــٍب جـــديـــد، يــتــحــّكــم فـــي مــصــيــر املــنــطــقــة، 
ومجلس  العربية  الـــدول  جامعة  محل  يحل 
الخليجي، بعد تعطل وظائف هذه  التعاون 
الهيئات بما فيها منظمة التعاون اإلسامي. 
وفــــي املــجــمــل، انــحــصــرت دبــلــومــاســيــة دول 
ــار فــــي الـــتـــهـــديـــد والــــوعــــيــــد وإطـــــاق  الـــحـــصـ
العنان لوسائل إعامها للنيل من دولة قطر، 
فظهرت على وسائل إعام الــدول املحاصرة 
إلى إشاعة مناٍخ من  برامج ومقاالت تهدف 
الــتــخــويــف والــتــهــديــد والـــحـــرب الــنــفــســيــة. إذ 
نقرأ العناوين اآلتية على صفحات الجرائد: 
»مــبــعــوث قطر لــألمــم املــتــحــدة يــقــول إن قطر 
مــصــّرة عــلــى مــســانــدة اإلرهـــــاب« )الــعــربــيــة(، 
ــيـــة(،  ــعــــاقــــات املـــشـــبـــوهـــة لـــقـــطـــر« )الـــعـــربـ »الــ
ــل الـــشـــامـــل ألزمـــــة قـــطـــر« )الـــعـــربـــيـــة(،  ــيـ ــدلـ »الـ
»الشركات العاملية تستعّد للرحيل من قطر« 
)عـــكـــاظ(، »قــطــر تــتــرّنــح بـــن قــطــع الــعــاقــات 
ــاظ(، »غـــبـــاش:  ــكــ والــتــحــالــفــات الــفــاشــلــة« )عــ
ــوال الـــدوحـــة فـــي لـــنـــدن مــلــّوثــة بــالــدمــاء«  ــ أمــ
بعد  تواجه عقوبات حاسمة  )عكاظ(، »قطر 
رفضها املطالب« )البيان(، »قطر بن عسكرة 
القضية وتزييفها والتمّسك برموز اإلرهاب« 
ــــت ســـاعـــة  ــانـ ــ )الـــــبـــــيـــــان(، انـــتـــهـــت املـــهـــلـــة وحـ
)البيان(، »قطر.. »جزيرة« معزولة«  الحسم« 
»الــفــيــفــا«  ــــاض(، »مـــطـــالـــبـــات دولــــيــــة لـــ ــريــ ــ )الــ
بتجريد قطر من »مونديال 2022« )الرياض(، 
»التصعيد يلوح في األفق أمام مكابرة قطر« 
)الرياض(، »قطر تختار املجهول« )الخليج(، 
)الخليج(،  الضائع«  الــوقــت  فــي  تلعب  »قطر 
»بوادر موجٍة ثانيٍة من اإلجراءات ضد قطر« 

)الشرق األوسط(.
هذه عّينٌة موجزة من سيٍل عّجت به وسائل 
إعام عديدة في الدول األربع. وقراءة متأنية 
لــدول  الــخــطــاب اإلعــامــي   

ّ
تــقــول إن للمشهد 

الحصار انحصر في إطاق االتهامات جزافا، 
ومن دون إبداء حجج واضحة مشفوعة بأدلة 
دامـــغـــة، وقــــد غــلــب عــلــى بــيــانــاتــهــم الــتــهــديــد 
الــذي يعطي االنطباع عن الخطاب  والوعيد 
الــفــوقــي املــتــعــالــي عــلــى األعــــراف الــدولــيــة في 
احترام اآلخر، فاإلرهاب ومساندة الجمعيات 
اإلرهابية كانت أكثر كلمة استخدمها وزراء 
خــارجــيــة الــــدول املـــذكـــورة، فبها يــتــم تجريم 
الــقــانــون،  كنف  فــي  تعمل  سياسية،  فصائل 
وهـــــي جـــــزء مــــن الــعــمــلــيــة الـــســـيـــاســـيـــة، مــثــل 
الذين هم أعضاء  جماعة اإلخــوان املسلمن، 
واألردن،  والبحرين  الكويت  في  البرملان  في 
ــتـــاف في  وفــصــيــل مـــشـــارك فـــي حــكــومــة االئـ
الــيــمــن. وأشـــقـــاؤهـــم فـــي اإلســـــام الــســيــاســي 
جـــزء مـــن االئـــتـــاف الــحــاكــم فـــي تــونــس منذ 
فعن  املغرب.  في  الحكومة  ويقودون  الثورة، 
أي إرهاٍب يتّم الحديث هنا؟ وأي معايير يتّم 
السياسين  الــفــاعــلــن  لتصنيف  اعــتــمــادهــا 
والــفــاعــلــن فــي املــجــتــمــع املــدنــي الــعــربــي؟ إذ 
حتى األمم املتحدة والدول الغربية مجتمعة 
لـــم يــصــنــفــوا جـــمـــاعـــات اإلســــــام الــســيــاســي 
مــثــل »اإلخــــــوان املــســلــمــن« و»الــنــهــضــة« في 

ضمن  املغربي  والتنمية«  و»الــعــدالــة  تونس 
الجمعيات اإلرهابية. 

وعلى العكس، فقد بدا خطاب الدبلوماسية 
الــقــطــريــة مــتــنــاســقــا وواضـــحـــا مــنــذ الــبــدايــة، 
وهــو بــاألســاس رفــض االتــهــامــات، واإلصــرار 
ــر ورفـــــض  ــطـ ــــادة دولـــــــة قـ ــيـ ــ ــلـــى احـــــتـــــرام سـ عـ
الوصاية على دولة قطر، والدعوة املستمرة 
إلى الحوار، وفض الخافات بالجلوس إلى 
ــفـــاوضـــات. ومــنــذ الـــبـــدايـــة، بــــادرت  طـــاولـــة املـ
الــحــكــومــة الــقــطــريــة إلــــى الـــتـــحـــّرك عــلــى عــدة 
أصعدة. فجاءت املطالب الثاثة عشر منافيًة 
احترام سيادة  الدولية في  العاقات  لقواعد 
وسائل  حرية  تقييد  وعــدم  املستقلة،  الـــدول 
ــر الـــخـــارجـــيـــة  ــوزيــ ــا حـــــدا بــ اإلعـــــــــام. وهـــــو مــ
آل  الــرحــمــن  الــقــطــري، الشيخ محمد بــن عبد 
ثاني، إلى التصريح بأن »اإلجــراءات مسيئة 
تــحــتــكــم ملعايير  الـــعـــالـــم«، وال  فـــي  ــة  ألي دولــ
ــم مــن  ــ ــيــــة. و»ال يــمــكــن وصـ الـــعـــاقـــات الــــدولــ
يختلف معك باإلرهاب ملجّرد االختاف«، إذ 
يفتح هذا األمــر الباب لخافات وحــروب في 
املنطقة ال آخر لها. وبسبب هذه الرؤية، فإنه 
على املدى البعيد، هناك مخافة من »تسييس 
ملفهوم اإلرهاب«. وقال »نحن منفتحون على 
 األزمة، 

ّ
الحوار، ونرحب بأي جهٍد جّدي لحل

مع ضرورة الحفاظ على السيادة القطرية«. 
القطرية  الــدبــلــومــاســيــة  أن  بــالــتــالــي  ويــبــدو 
املـــّتـــزنـــة تـــمـــّكـــنـــت، فــــي نـــهـــايـــة الـــشـــهـــر األول 
ــة، مــن مــحــاصــرة دبــلــومــاســيــة دول  ــ مــن األزمـ
لم  إذ  تدريجيا.  مفعولها  وإبــطــال  الحصار، 
األربــع  للدول  الضبابية  الدبلوماسية  تفلح 
مــجــتــمــعــة )الـــســـعـــوديـــة ومـــصـــر واإلمــــــــارات 
والبحرين( في شيطنة دولة قطر، أو وضعها 
في زاوية »اإلرهاب«، فلم تترك الدبلوماسية 
دول  لدبلوماسية  مــجــاال  املــتــوازنــة  القطرية 
ــاك وعـــدم  ــبـ الــحــصــار الــهــجــومــيــة ســـوى االرتـ
الــقــدرة على دفــع املواجهة إلــى األمـــام. ولعل 
دول الــحــصــار عــّولــت، مــنــذ الــبــدايــة، عــلــى أن 
التي وضعوها  للمطالب  تخضع دولــة قطر 
من دون مقاومة طويلة، وأن تتسم ردودهــا 
بالتشنج والتسرع لعظم الهجمة السياسية 

واإلعامية التي تعرضت لها. 
وبــالــنــظــر إلـــى الــتــطــورات الــحــالــيــة، والــحــراك 
يوما  األزمــة، يتضح  الدبلوماسي ملحاصرة 
بــعــد يـــوم أن الــحــرب الــنــفــســيــة الــتــي قــادتــهــا 
دبلوماسية دول الجوار لم تفلح في الوصول 
إلى مبتغاها. وأن وسائل اإلعام التي تشن، 
ــاءة بــا هـــوادة  مــنــذ بــدايــة األزمــــة، حملة إســ
على دولــة قطر، لم تفلح، هي األخــرى، حتى 

تطلب بريطانيا من الواليات املتحدة إغاق 
شبكة ســي أن أن؟ األمـــر ضـــرب مــن الــخــيــال. 
فــحــســب املــعــايــيــر الـــدولـــيـــة الـــتـــي بــمــوجــبــهــا 
تعمل وسائل اإلعام إذا لم تعجبك السياسة 
التحريرية لقناة دولة أخرى عليك أن تبعث 
والتأثير  املهنية  في  تنافسها  إعــام  وسيلة 
على الـــرأي الــعــام. فبدل شيطنة »الــجــزيــرة«، 
ومـــحـــاولـــة خــنــق حــريــة الــتــعــبــيــر فـــي الــعــالــم 
الــعــربــي، األجــــدر بـــدول الــحــصــار فــتــح مجال 
الــتــعــّدديــة فــي الــــرأي، وتــحــريــر املــجــال الــعــام 
من سيطرة الرأي الواحد. فلماذا ال يتنافس 
 األجدر بقناة 

ّ
العرب على هذه القاعدة؟ ولعل

سكاي  مقاطعة  أيضا  العربية  نيوز  سكاي 
عقوبات  وتسليط  بــريــطــانــيــا  فــي  األم  نــيــوز 
 فيها فسحة أوســع لحرية الــرأي، 

ّ
عليها، ألن

قطر،  دولــة  مــع  املفتعلة  للمشكات  تأبه  وال 
إذ جاءت نشرة األحوال الجوية يوم الجمعة 
2017/7/7 برعاية الخطوط الجوية القطرية!

المنعطف الحاسم 
في أزمة الحصار

الخطاب  تغيير  فــي  الــحــاســم  املنعطف  كـــان 
الــدبــلــومــاســي لــــدول الــحــصــار بــعــد اجــتــمــاع 
وزراء خارجيتها في القاهرة، في 5 يوليو/ 
إثــر التدخل املباشر للرئيس  الــجــاري،  تموز 
ــب، والــــــــــذي أكــــد  ــ ــرامــ ــ ــد تــ ــ ــ ــال ــ األمـــــيـــــركـــــي، دونــ
عــلــى ضـــــرورة حـــل الـــخـــاف بـــالـــحـــوار وعـــدم 
الرئيس  اليوم نفسه، يتصل  التصعيد. ففي 
األميركي، دونالد ترامب، بالرئيس املصري، 
عبد الفتاح السيسي، ويطلب منه حل األزمة 
ما  التصعيد.  إلــى  اللجوء  بالتفاوض وعــدم 
 على أن دبلوماسية الــدول األربــع مفرغة 

ّ
دل

تكفي  إذ  حــقــيــقــيــة،  إرادة  أو  ســلــطــة  أي  مـــن 
مسار  لتغيير  األمــيــركــي  الرئيس  مــن  مكاملة 
املقاطعة  دول  دبلوماسية  أن  ويبدو  األزمــة. 
بدأت، منذ تلك اللحظة، تنحو نحو الواقعية، 
وتنزل من البرج للمحافظة على ما تبقى من 
ماء الوجه، فجاءت لغة البيان بعد االجتماع 
نفسها  باللهجة  وليست  مرتبكة،  مصر  في 
الــتــي كــانــت ســـائـــدة فـــي األســابــيــع املــاضــيــة، 
فــيــبــدو أن اســتــراتــيــجــيــة الــــــدول املــحــاصــرة 
كانت مبنية على حسابات خاطئة. إذ تنادت 
التي  املطالب  لــرفــض  العالم  األصـــوات حــول 
وضعتها الدول األربع، فالخارجية الفرنسية 
ــدول، وفــرنــســا  ــ تــؤكــد عــلــى احـــتـــرام ســيــادة الـ
ملتزمة بالدفاع عن حرية اإلعام والتعّددية 
ــرا خارجية  ثــم فشل وزيـ التعبير.  فــي حــريــة 
مصر والسعودية في إقناع الدول األفريقية 
بمقاطعة قطر في قمة دول االتحاد األفريقي 
الصحافة في دول  نقابات  األخيرة. وتنادي 
التعبير،  حــريــة  بــضــمــان  مختلفة  أوروبـــيـــة 

ورفض مطالب إقفال شبكة الجزيرة. 
وفـــي تــصــريــح لـــه، ذكـــر ولـــي عــهــد أبــوظــبــي، 
ــــرة، أن  ــاهـ ــ ــقـ ــ ــاء الـ ــقــ ــــن زايـــــــــد، بـــعـــد لــ مـــحـــمـــد بـ
ــــب ســــــــوف تـــــكـــــون حــــســــب املـــعـــايـــيـــر  ــالـ ــ ــطـ ــ املـ
الــدولــيــة. والـــســـؤال هــنــا: حــســب أي معايير، 
السابقة؟  الثاثة عشر  إذن، وضعت املطالب 
أم هــي مــعــايــيــر تــلــبــي طــمــوحــاٍت شخصيًة، 
ــة قـــطـــر، ســـواء  ــ وتـــهـــدف فــقــط لــلــنــيــل مـــن دولـ
فــي شكل ذراعــهــا اإلعــامــي شبكة الــجــزيــرة، 
األخــرى؟  والسيادية  االقتصادية  أذرعــهــا  أو 
فقد جاء التصريح باهتا، وينّم عن ضبابية 
في الخطوات املقبلة، إذ ال يبدو، على لسان 
املدير السابق ملنظمة هيومن رايتس ووتش، 
»أنهم يعرفون إلى أين يتجهون في الخطوة 
املقبلة«، وأن سياسة دول الحصار »مرتبكة، 

مرتبكة  األميركية  الخارجية  السياسة  ألن 
هي األخرى بهذا الصدد، وال أحد يعرف إلى 
أين يتجه رأي الرئيس ترامب« في املستقبل. 

»الجزيرة« 
والدبلوماسية الناعمة

املختلفة،  بأذرعها  الجزيرة،  شبكة  تّدخر  لم 
جهدًا في الدفاع عن دولة قطر، وكشف بطان 
التي عجت بها وســائــل إعــام  كــل املغالطات 
خليجية عديدة، مثل قناتي العربية وسكاي 
عكاظ،  الخليج،  البيان،  مثل  وصحف  نيوز، 
ــيـــع األخـــيـــرة،  ــابـ الـــشـــرق األوســـــــط. فــفــي األسـ
الدبلوماسية  دور  الــجــزيــرة  قــنــاة  استكملت 
الــقــطــريــة فـــي الــكــشــف عـــن بــطــان االدعـــــاءات 
لــدول الحصار عن اتهام دولــة قطر  املختلفة 
بمساعدة الجماعات اإلرهابية. ودأبت شبكة 
الجزيرة، بقنواتها املختلفة، على العمل على 
صعيدين: إبراز مجهودات الحكومة القطرية 
وجــمــعــيــاتــهــا الــخــيــريــة املــخــتــلــفــة فـــي خــدمــة 
الــســلــم الــعــاملــي، وذلــــك بــلــعــب دور املــفــاوض، 
ــان عـــــديـــــدة، أو الـــــداعـــــم لــلــقــضــايــا  ــ ــيـ ــ ــــي أحـ فـ
اإلنـــســـانـــيـــة فـــي أفــريــقــيــا وتـــونـــس وســـوريـــة 
وليبيا ومصر ودول أخــرى، أو دعم القضية 
ــم  الــفــلــســطــيــنــيــة ســيــاســيــا وإنـــســـانـــيـــا، ودعــ
الــشــعــوب املــظــلــومــة نــحــو الــتــحــّرر، مــثــل دعــم 
ثــــورات الــربــيــع الــعــربــي. والــجــانــب اآلخـــر هو 
ارتكبتها  الــتــي  الــخــروق  فضح  على  التركيز 
دول الـــحـــصـــار ســيــاســيــا وحــقــوقــيــا، والــــذي 
ــارات  ــ يــمــّس الــنــســيــج الــعــربــي، مــثــل دعـــم اإلمـ
خليفة حفتر في ليبيا، أو التدخل في اليمن 
بــخــاف هـــدف »عــاصــفــة الـــحـــزم«. بــاإلضــافــة 
التجاوزات الحقوقية للمعارضن،  إلى إبراز 
وكبت حرية التعبير في اإلمارات، وكذلك في 
السعودية. مع العلم أن شبكة الجزيرة كانت 
قبل هذه األزمة تتجنب الخوض في القضايا 
الشائكة التي من شأنها أن تزعج دول الجوار. 
فــلــقــد انــتــقــد بـــاحـــثـــون عــــديــــدون »الـــجـــزيـــرة« 
ــــال ســـنـــة 2012 بــالــكــيــل بــمــكــيــالــن  مـــثـــا خـ
فـــي تــغــطــيــة االضــــطــــرابــــات االجــتــمــاعــيــة في 
ــدم تــخــصــيــص مــســاحــة كافية  الــبــحــريــن، وعــ
لها في البرامج اإلخبارية، مقارنة بالتغطية 
املــســتــمــرة لـــلـــثـــورات، الــتــونــســيــة واملــصــريــة 
والليبية، سنة 2011.  وفــي خضم مسيرتها 
خال العشرين سنة املاضية، تعرضت شبكة 
الجزيرة ملضايقات عديدة، ومن دول مختلفة. 
الــحــصــار إسكاتها،  وجــديــدهــا مــحــاولــة دول 
التي حشدت الجماهير  إذ هي بالنسبة لهم 
العربية، كي تنتفض على حّكامها في ثورة 
تــونــس وليبيا ومــصــر وســـوريـــة. فــقــد صــرح 
وزيــــر الــخــارجــيــة الــســعــودي، عــــادل الجبير، 
 »االرهــابــيــن يستغلون وســائــل اإلعـــام 

ّ
بـــأن

ــرد وزيــــر  ــ ــة الـــتـــعـــبـــيـــر«. ويــ ويــســتــغــلــون حـــريـ
 »جذور األزمة الحالية 

ّ
الخارجية القطري بأن

ليست متعلقة باإلرهاب، بل بمحاولة تكميم 
ــر«. فــاألمــر إذًا لــيــس متعلقا  ــ فــم الــطــرف اآلخـ
القاعدة،  بمدى تمّكن بعض الجماعات، مثل 
األمر  ولكن  العالم،  إلــى  رسالتها  إيصال  من 
يتعلق بتوفير شبكة الجزيرة مساحة مهمة 
لــلــتــعــّدديــة، ســــواء تــعــلــق األمــــر بــاملــعــارضــن 
الــســيــاســيــن، أو الــنــاشــطــن الــحــقــوقــيــن، أو 
مؤسسات املجتمع املدني املستقلة عن الدولة. 
)أستاذ جامعي تونسي في اإلعالم واالتصال(

قراءة في خطابها التواصلي واإلعالمي أثناء األزمة

الدبلوماسية القطرية تحاصر دول الحصار

لم تنزلق تصريحات 
الحكومة القطرية 

في سياسة رد الشتيمة 
بالشتيمة، وكيل 

االتهامات جزافًا لدول 
الجوار 

انحصرت دبلوماسية 
دول الحصار في 

التهديد والوعيد 
وإطالق العنان 

لوسائل إعالمها للنيل 
من دولة قطر

كان يكفــي اتصــال من الرئيس األميركي دونالد ترامب حتى تتبين محدودية مــا يمكن أن تصل له دول الحصار ضد قطر. إال أن 
األمر ليس نتاج هذا األمر فحسب، فقد كان للدبلوماسية القطرية التي اعتمدت القوة الناعمة دور بارز في أن تقع دول الحصار 
في المأزق التي تقع فيه اليوم، إذ تغدو هي المحاصرة، فيما قطر تنجح يومًا بعد يوم، ليس في كســر الحصار فحســب، بل 

في كسب تعاطف دولي واسع

وزيرا الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني واألميركي ريكس تيلرسون في الدوحة 11 يوليو 2017.. دبلوماسية قطرية نشطة )فرانس برس(

الدبلوماسي لدول الحصار  الحاسم في تغيير الخطاب  كان المنعطف 
للرئيس  المباشر  التدخل  إثر  القاهرة،  في  خارجيتها  وزراء  اجتماع  بعد 
األميركي، دونالد ترامب، والذي أكد ضرورة حّل الخالف بالحوار وعدم 
ترامب،  دونالد  األميركي،  الرئيس  يتصل  نفسه،  اليوم  ففي  التصعيد. 
بالتفاوض  األزمة  حل  ويطلب  السيسي،  الفتاح  عبد  المصري،  بالرئيس 
األربع  الدول  أن دبلوماسية  التصعيد. ما دل على  إلى  اللجوء  وعدم 
مفرغة من أّي سلطة أو إرادة حقيقية، إذ تكفي مكالمة من الرئيس 

األميركي لتغيير مسار األزمة.

منعطف حاسم

20

فــــي إقــــنــــاع الـــجـــمـــهـــور الــخــلــيــجــي بـــمـــبـــّررات 
الجمهور  عن  ناهيك  املفاجئة،  الهجمة  هــذه 
الــعــربــي، أو الـــرأي الــعــام الــدولــي، فقد تتالت 
عديدة  وغربية  عربية  في عواصم  الــدعــوات 
واملــنــطــق، عوض  العقل  إلــى تحكيم سياسة 

التهديد والوعيد. 
وقــــد أدركـــــت دول الــحــصــار مـــتـــأخـــرًة أن في 
األعراف والعاقات الدولية ال يمكن لدولٍة أن 
تطالب دولــة أخــرى ذات سيادة بغلق شبكة 
تلفزيونية، وخصوصا إذا تعلق األمر بشبكة 
ــارت اآلن رقــمــا صعبا في  الــجــزيــرة الــتــي صـ
القاصي  الــدولــي، ويشهد بمهنيتها  اإلعــام 
والداني. أو إغاق صحيفة »العربي الجديد« 
ـــارزة فــــي الــصــحــافــة  ــ ــتـــي احـــتـــلـــت مـــكـــانـــة بــ الـ
مستغربا،  فليس  قياسي.  وقــت  في  العربية 
اســتــهــجــانــا في  الــطــلــب  هــــذا  يــلــقــى  أن  إذن، 
األوســــــاط الــغــربــيــة، وأوســــــاط الــعــالــم الــحــر. 
إذ هــــل ُيـــعـــقـــل، مـــثـــا، أن تــطــلــب فـــرنـــســـا مــن 
بــريــطــانــيــا إغـــاق شبكة بــي بــي ســـي؟ أو أن 
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MEDIA

صحافيّو تونس الشباب... عرضة للتهميش واألزمات

»غوغل« تنفق الماليين في التأثير على الرأي العام

تونس ـ محمد معمري

شــهــد الــقــطــاع اإلعـــامـــي فــي تــونــس تــعــددًا 
وتزايدًا في املنابر اإلعامية، بعد ثورة 14 
يناير عام 2011، لكن هذه النقلة الكمية لم 
بالنسبة  خــاصــة  نــوعــيــة،  نقلة  تصاحبها 
التونسين  واإلعــامــيــن  الصحافين  إلــى 
ــوق الــعــمــل  ــى ســ ــوا إلــ ــلـ ــذيـــن دخـ الـــشـــبـــاب الـ
حــديــثــا، ولـــم يــنــالــوا مــكــانــتــهــم املــســتــحــقــة، 

خاصة في أقسام التحرير.
ــل عـــنـــد هــــــذا الــــحــــّد،  ــاكــ ــشــ وال تـــقـــتـــصـــر املــ
إذ يــعــانــي الــجــيــل الـــشـــاب مـــن صــحــافــيــي 
وإعاميي تونس من وضع مالي صعب، ما 
دفعهم إلى عدم االستقرار في وظيفة ثابتة 
في مؤسسة معينة، بل بادروا إلى االنتقال 
مــن مؤسسة إعامية إلــى أخـــرى، فــي فترة 
ــك على  ــر ذلــ زمــنــيــة قـــصـــيـــرة، وبــالــتــالــي أثــ
حــصــولــه عــلــى ضــمــانــاتــه الــقــانــونــيــة الــتــي 
تــخــول لــه الــدفــاع عــن وضــعــه املــهــنــي. هــذه 
الــحــالــة الــصــعــبــة ألكــثــر مــن ثــلــث العاملن 
ــي فـــي تـــونـــس دفــعــت  فـــي الـــقـــطـــاع اإلعــــامــ
»النقابة الوطنية للصحافين التونسين« 
و»االتــــــحــــــاد الـــــدولـــــي لـــلـــصـــحـــافـــيـــن« إلـــى 
هــذه  بـــإخـــراج  الكفيلة  الــســبــل  فــي  التفكير 
الــشــابــة مـــن اإلعــامــيــن التونسين  الــفــئــة 
تنظيم دورات  عــن طريق  يعانونه،  مــا  مــن 
آليات  مــن  التمكن  فــي  تساعدهم  تدريبية 
بــدوره من  الــذي سيمكنهم  النقابي  العمل 

الدفاع عن حقوقهم املهنية.
نــقــيــب الـــصـــحـــافـــيـــن الـــتـــونـــســـيـــن، نــاجــي 
التدريبية  الــــورش  هـــذه  أن  رأى  الــبــغــوري، 
هــدفــهــا نــشــر الــوعــي الــعــام حـــول األوضـــاع 
الصعبة مهنيا واقتصاديا للشباب في هذا 
الشاب  »الصحافي  على  إن  وقـــال  الــقــطــاع، 
واحــتــرام  املهنة  بأخاقيات  الــيــوم  التسلح 
املــعــايــيــر املــهــنــيــة، لــصــنــع صــحــافــة تتميز 
بالجودة وتحترم الجمهور، خاصة في ظل 

تداخل أطراف عدة في قطاع اإلعام«.
وأكد البغوري »أهمية توفير شروط العمل 
املــحــتــرم كـــافـــة، فـــي عــقــود عــمــل تستجيب 
كرامته«،  يضمن  مــا  الصحافي،  ملتطلبات 
وأضــــــاف »فــــي ظـــل وضــــع مــفــقــر ومــهــمــش 
صحافة  عــن  الحديث  يمكن  ال  للصحافي، 
حـــــرة ومـــســـتـــقـــلـــة، خــــاصــــة أن املـــؤســـســـات 
اإلعـــامـــيـــة فـــي تـــونـــس الـــيـــوم ال تــمــلــك أي 
مــخــطــطــات مــالــيــة عــلــى املــديــن الــقــريــب أو 

منوعات
»الجريدة« 
السودانية

الخرطوم ـ العربي الجديد

الخميس،  أمس  السودانية،  السلطات  صــادرت 
عدد صحيفة »الجريدة« السياسية السودانية، 
الـــقـــرار.  ــذا  هــ إزاء  أســـبـــاب  أي  إبـــــداء  مـــن دون 
وأكـــدت إدارة صحيفة »الــجــريــدة« أن األمــن لم 
الــعــادة.  املــصــادرة، كما درجــت  يبلغها بسبب 
وتــأتــي عملية املــصــادرة بعد يــوم واحـــد فقط 

مــن قـــرار الــرئــيــس األمــيــركــي، دونـــالـــد تــرامــب، 
القاضي بتمديد املهلة الخاصة برفع العقوبات 
الــســودان لثالثة أشهر جــديــدة تنتهي في  عــن 

أكتوبر/تشرين األول املقبل.
ودرج األمن السوداني على مصادرة الصحف 
املطبعة، كإجراء عقابي في  فور طباعتها من 
حال نشرت الصحف أي مواد ال يرضى عنها 
الــخــاصــة. وعــمــد أخيرًا  لتقديراته  األمـــن وفــقــا 

إلى زيادة أيام املصادرة من يوم إلى ثالثة أيام 
متتالية، األمر الذي يلحق خسائر مادية فادحة 
أن محكمة سودانية، قضت  ُيذكر  بالصحف. 
في 10 يوليو/تموز الحالي بحبس الصحافية، 
دعـــوى جنائية حركها  ذمــة  على  هباني،  أمــل 
ضدها أحــد أفـــراد جهاز األمــن فــي الخرطوم، 
ــتــــراض مـــوظـــف عــــام واإلســــــــاءة لــه.  بــتــهــمــة اعــ
غــرامــة  دفـــع  بــن  الصحافية  املحكمة  وخــّيــرت 

بمبلغ عشرة آالف جنيه )ما يعادل 600 دوالر 
أميركي( أو الحبس ملدة أربعة أشهر، وأفرجت 
عنها في اليوم التالي بعد دفع الغرامة. وأوضح 
حينها،  عبدالعظيم،  شــوقــي  الصحافية  زوج 
أنهم سبق وحركوا بالغا في مواجهة الشاكي، 
ــن لـــرفـــع الــحــصــانــة عنه  ــ ــراد األمـ ــ ــد أفــ ــو أحــ وهــ
قبل  وضــربــهــا  طريقها  العــتــراضــه  ملقاضاته 

عدة أشهر، أثناء تغطيتها محاكمة »تراكس«.

املـــتـــوســـط، مـــا يــجــعــلــهــا عــرضــة للخضوع 
لسيطرة رأس املال املشبوه«. تغييب الدور 
الفّعال للشباب في قاعات التحرير وسيطرة 
املؤسسات  بعض  على  املشبوه  املــال  رأس 
ــن ثـــاثـــمـــائـــة  ــ ــر مـ ــثــ ــــّرض أكــ ــعـ ــ اإلعــــامــــيــــة يـ
ــاب إلـــى ويــــات عـــدة،  صــحــافــي تــونــســي شـ
بالتزاماته  اإليفاء  بعضهم  يستطيع  ال  إذ 

أبسط  توفير  عــن  البعض  ويعجز  املــاديــة، 
املــتــطــلــبــات الــحــيــاتــيــة. ودفــــع هـــذا الــوضــع 
»النقابة الوطنية للصحافين التونسين« 
و»النقابة العامة لإلعام« املنضوية تحت 
ــاد الـــعـــام الــتــونــســي لــلــشــغــل«  ــــواء »االتــــحــ لـ
من  التونسية،  الحكومة  الضغط على  إلــى 
أجل إيجاد حل لهذه الفئة من الصحافين 

الــتــونــســيــن، وتــســويــة أوضــاعــهــم املهنية. 
وقامت أخيرًا بتسوية الوضع املهني لـ 19 
التونسية«  »اإلذاعــة  صحافيا يعملون في 
ــيـــة، وبـــــــدأت بـــاســـتـــغـــال الـــوســـائـــل  الـــرســـمـ
أصحاب  على  للضغط  املمكنة  القانونية 
املــؤســســات اإلعــامــيــة الــخــاصــة، للمطالبة 

باحترام قوانن العمل في تونس. 
كما تم التوجه إلى »الهيئة العليا املستقلة 
لــاتــصــال الــســمــعــي الــبــصــري« )الــهــايــكــا(، 
ــا إلـــــــى مــــراجــــعــــة بــعــض  ــهــ ــعــ ــن أجـــــــل دفــ ــ مــ
ــات  ــ الــتــراخــيــص الــقــانــونــيــة لــبــعــض اإلذاعـ
والـــقـــنـــوات الــتــلــفــزيــونــيــة الـــتـــي ال تــحــتــرم 
الـــقـــانـــون. وحـــصـــرت قــائــمــتــهــا األولـــيـــة في 
مــراجــعــة تــراخــيــص بــث إذاعــــات »كـــاب إف 
إم« و»أوازيـــس إف إم« و»صــراحــة إف إم«، 
عــلــمــا أن الــصــحــافــيــن الــعــامــلــن فـــي هــذه 
املــؤســســات اإلعــامــيــة يــعــانــون مـــن تــأخــر 
صــــرف رواتـــبـــهـــم، إذ لـــم تــصــرف أجــورهــم 
منذ شهر يناير/كانون الثاني عام 2017، 
مــا دفـــع الــعــامــلــن فــي إذاعــــة »كـــاب إف إم« 
ــى الــــدخــــول فــــي إضـــــــراب مـــفـــتـــوح حــتــى  ــ إلـ
ــا الــقــنــوات  تـــتـــّم االســتــجــابــة ملــطــالــبــهــم. أمــ
التلفزيونية التي طالبت النقابة بمراجعة 
تــرخــيــص بــثــهــا، فــهــي قــنــاتــا »الــجــنــوبــيــة« 
و»شبكة تونس اإلخبارية«، وهما قناتان 
يــعــيــش الــعــامــلــون فــيــهــمــا وضــعــيــة هــشــة، 
كما تضّمنت برمجتهما بعض الخروقات، 
مع  حـــوارًا  »الجنوبية«  قناة  إجـــراء  بينها 
جــنــدي احــتــيــاط فــي الــجــيــش اإلســرائــيــلــي، 
مــــا اعـــتـــبـــره كـــثـــيـــرون تــطــبــيــعــا إعـــامـــيـــا، 
للصحافين  الوطنية  »الــنــقــابــة  ورفــضــتــه 

التونسين«.
فـــي املـــقـــابـــل، ال يــــزال أصـــحـــاب املــؤســســات 
املالية،  املـــوارد  قلة  مــن  يشتكون  اإلعامية 
ــعــــف ســـــــوق اإلعـــــانـــــات  ــة أمـــــــــام ضــ ــ ــــاصـ خـ
تــونــســي  ــار  ــنــ ديــ مـــلـــيـــون   100( ــتـــجـــاريـــة  الـ
أميركي(،  تساوي حوالي 48 مليون دوالر 
ما يجعل الصحافين الشباب بن مطرقة 
الـــرضـــا بالقليل  ــنـــدان  الــعــمــل وسـ ــرورة  ــ ضـ
الـــذي ُيــقــدم لــهــم فــي انــتــظــار حــلــول جــذريــة 
اإلذاعــيــة  املحطات  أن  علما  املعضلة.  لهذه 
راهنت  التونسية  التلفزيونية  والــقــنــوات 
على اإلعانات التجارية في شهر رمضان 
للخروج من أزمتها املالية، لكن رهانها لم 
يأِت بثماره، خصوصا أمام استئثار قناة 

»الحوار التونسي« بهذه اإلعانات.

يسيطر »المال المشبوه« 
على المؤسسات 

اإلعالمية التونسية

اُتهمت »غوغل« 
باستغالل »أندرويد« 
في احتكار السوق

سان فرانسيسكو ـ العربي الجديد

أنــفــقــت شــركــة »غـــوغـــل« مــايــن الــــــدوالرات 
األكاديمية  الــبــحــوث  تمويل  فــي  األمــيــركــيــة 
فـــي الــــواليــــات املــتــحــدة وأوروبـــــــا، فـــي إطـــار 
محاولتها التأثير على الرأي العام وصانعي 
إذ أصــدرت »حملة  العالم.  السياسات حول 
املساءلة« )سي أف ايه(، مقّرها في الواليات 
املتحدة، تقريرًا اّدعت فيه أن الشركة دعمت 
أوراقا بحثية تصب في مصالحها التجارية 
التنظيمية،  اإلجـــــراءات  ضـــّد  عنها  وتــدافــع 

مثل مكافحة القرصنة واالحتكار.
ــه«،  ــال املــديــر الــتــنــفــيــذي فــي »ســـي أف ايـ وقــ
ثروتها  تستغل  »غوغل  إن  ستيفنز،  دانيل 
ونــفــوذهــا الـــقـــوي فـــي الــتــأثــيــر عــلــى صــّنــاع 
ــاف »على  الـــقـــرار فــي املـــجـــاالت كـــافـــة«، وأضــ
األقــــل، ينبغي عــلــى املــنــظــمــن االنــتــبــاه إلــى 
الــقــانــونــيــة والــبــحــثــيــة املستقلة  أن األعــمــال 
مولتها  قد  عليها  يعتمدون  التي  املزعومة 

غوغل«.
وعـــــرض الــتــقــريــر 329 ورقـــــة بــحــثــيــة حــول 
الــســيــاســة الــعــامــة ُنـــشـــرت بـــن عــامــي 2005 
و2017، ومولتها »غوغل«. والافت أن بعض 
هـــذه الـــدراســـات أشــــرف عليها أكــاديــمــيــون 
واقتصاديون من أعرق املؤسسات في العالم، 
ــارد«،  ــارفــ مــثــل »أكـــســـفـــورد«، »إدنــــبــــرة«، »هــ
»ســـتـــانـــفـــورد«، و«مــعــهــد مــاســاتــشــوســتــس 

للتكنولوجيا« و«كلية برلن لاقتصاد«.
»غوغل«  مــن  تمويلها  األكــاديــمــيــون  وتلقى 
مــبــاشــرة فــي أكــثــر مــن نــصــف الـــحـــاالت، أمــا 
»غــوغــل«  مولتها  فقد  الباقية  الــحــاالت  فــي 
بشكل غير مباشر عن طريق مجموعات أو 
للتقرير.  وفقا  الــشــركــة،  تدعمها  مؤسسات 
ــاد الــتــقــريــر نفسه بـــأن مــؤلــفــي األبــحــاث  وأفــ
ألـــف دوالر  بـــن 5 آالف و400  تــلــقــوا  الـــذيـــن 

أميركي من »غوغل« لم يكشفوا عن مصدر 
ــة مــــن إجــمــالــي  ــائــ تــمــويــلــهــم فــــي 66 فــــي املــ
الــــحــــاالت، وفــــي 26 فـــي املـــائـــة مـــن الـــحـــاالت 

تلقوا تمويلهم مباشرة من »غوغل«.
ــه« الــبــاحــثــن  ــ ــــت مــؤســســة »ســــي أف ايـ ودعـ
ــــل« إلـــى  ــــوغـ األكـــاديـــمـــيـــن املـــمـــولـــن مــــن »غـ
اإلفــــصــــاح عــــن مـــصـــدر تــمــويــلــهــم، لــضــمــان 

تقييم عملهم في السياق.
ــــل« الــتــقــريــر  ــــوغـ ــقــــابــــل، اعـــتـــبـــرت »غـ ــي املــ فــ

بحثية  ورقـــة  يضم  ألنــه  للغاية«،  »مضلًا 
صدرت عن أي مؤسسة أو مجموعة قدمت 
لــهــا الــشــركــة دعــمــا مــالــيــا يــومــا مـــا. وكتبت 
مديرة السياسة العامة في الشركة، ليزلي 
ميلر، تدوينة قالت فيها إن »دعمنا ملبادئ 
العديد من  املفتوح نتقاسمه مع  اإلنترنت 
الــذيــن يملكون  املــؤســســات واألكــاديــمــيــن 
تاريخا طويًا في إجراء البحوث حول هذه 
املــواضــيــع، وفـــي مــجــاالت عـــدة مــهــمــة، مثل 

حقوق امللكية الفكرية وبراءات االختراعات 
وحرية التعبير«. 

ــــم  ــــدعـ ــّدم الـ ــ ــ ــقـ ــ ــ ــن نـ ــ ــحــ ــ ــر »نــ ــلــ ــيــ وأضــــــــافــــــــت مــ
ــراء بــحــوثــهــم ورفــــع  ــ ــ ملــســاعــدتــهــم عـــلـــى إجـ
مستوى الوعي بأفكارهم«. كما أشارت إلى 
الكشف  األكاديمين  من  تتوقع  الشركة  أن 
استقاليتهم،  على  والحفاظ  تمويلهم  عن 
عــلــمــا أن بــعــض الــبــاحــثــن املـــذكـــوريـــن في 
ما  في  »غوغل«  سياسات  انتقدوا  التقرير 
خـــص االحــتــكــار والــخــصــوصــيــة والــحــيــاد 

الصافي.
ورأت مــيــلــر أنــــه »مــــن املــثــيــر لــلــســخــريــة أن 
لــة  ــه بــاملــســاء تــطــالــب مــؤســســة ســـي أف ايــ
والشفافية، بينما ال تكشف هي عن مصدر 
ــــل(،  )أوراكـ شــركــة  يتضمن  الـــذي  تمويلها، 
ــــدى الـــشـــركـــات الـــتـــي تـــديـــر حملة  وهــــي إحـ
ضــغــط مــوثــقــة شـــديـــدة ضـــدنـــا، عـــن طــريــق 

تمويل مئات الفعاليات والبحوث«.
الــتــنــفــيــذي للمؤسسة  الــرئــيــس  بــــدوره، رد 
أنه  إلــى  دانيال ستيفنز على ميلر، مشيرًا 
»كــلــمــا انــكــشــف ســلــوك غــوغــل الــســيــئ إلــى 
الــعــلــن، تــوجــه الــشــركــة أصـــابـــع الـــلـــوم إلــى 
جــهــات أخــــــرى«، وأضـــــاف »بـــــداًل مـــن إلــقــاء 
اللوم، على الشركة أن تتعامل مع سجلها 

األكاديمي بجدية«.
ــــى أن »غــــوغــــل« تـــواجـــه  تـــجـــدر اإلشــــــــارة إلـ
غــــرامــــة مـــالـــيـــة بـــاهـــظـــة فــــي قــضــيــة تــتــعــلــق 
بمكافحة االحتكار، إذ أعاد مسؤولون في 
الشركة  مناقشة هيمنة  األوروبـــي  االتحاد 
نظام  عبر  املحمولة،  الــهــواتــف  مجال  على 
مــن فريق من  »أنـــدرويـــد«، وطلبوا  تشغيل 
الخبراء دراسة استنتاجاتهم ومراجعتها. 
ــي، اتـــهـــمـــت املـــفـــوضـــيـــة  ــ ــاضــ ــ فـــــي الـــــعـــــام املــ
األوروبية »غوغل« باستغال نظام تشغيل 

»أندرويد« في احتكار السوق.

)Getty/تلجأ النقابة إلى الورش التدريبية التوعوية )كيم بدوي

اعتبرت »غوغل« التقرير »مضلًال« )ليون نيل/فرانس برس(

يعاني الشباب التونسي في قطاع الصحافة واإلعالم من أزمات عدة، بدءًا بالتهميش في قاعات التحرير وصوًال إلى الوضع االقتصادي 
الهش، ما دفع »النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين« إلى التحرك، إلنقاذ أكثر من ثلث العاملين في القطاع
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اليونسكو،  قائمة  على  املنطقة  هــذه  لوضع 
ــة بـــالـــصـــحـــراء واملـــزيـــنـــة  ــالـــعـــمـــارة الـــخـــاصـ فـ
بـــالـــقـــبـــاب واملـــــنـــــارات ومــــمــــرات الــــريــــاح هــي 
العوامل التي تجعل يزد مختلفة عن غيرها.

بنيت منازل يزد بطريقة تختلف عن الطراز 
املعماري املوجود في مناطق أخرى في إيران، 
سواء تلك التي تتبع الطراز اإلسامي أو ذاك 
الذي يعود إلى فترات سبقت دخوله للباد، 
وقــســمــت الــبــيــوت فــي يـــزد إلـــى أمــاكــن إقــامــة 
صيفية وأخرى شتوية، فيساعد هذا الطراز 
املـــعـــمـــاري الـــخـــاص ســـكـــان يــــزد عــلــى تحمل 

جفافها وحرارتها وخاصة في الصيف.
تراعي مباني يزد حرمة النساء على الرجال، 
وتبتعد  ومنفصلة،  مخصصة  أقسام  ففيها 

غـــرف الــعــائــلــة عــن األقــســام املــفــتــوحــة فــي كل 
ــة مـــن يــجــلــس فـــي تلك  مـــنـــزل، فـــا يــمــكــن رؤيــ

الغرف من ساحته على سبيل املثال.
أما الجدران فتكون عالية غالبا، في محاولة 
لتظليل املنزل وإبعاد أشعة الشمس الحارقة 
الـــداخـــلـــيـــة فــــي ذاك اإلقـــلـــيـــم  عــــن مـــســـاحـــتـــه 
ــي كــــل بـــيـــت يــــــزدي ســاحــة  ــ ــراوي، وفـ ــحــ الــــصــ
ــــواء  صــغــيــرة تــبــعــد الــســاكــنــني عـــن تــلــك األجـ
ــودة خــــــارج جـــــــدران مـــنـــزلـــهـــم، فــفــيــهــا  ــ ــوجـ ــ املـ
اليزديون على زراعــة  حــوض مــاء، ويحرص 
ما  لكن  البيئة،  تلك  تناسب  الــتــي  الــنــبــاتــات 
من  أكــثــر  استثنائية  املنطقة  مــبــانــي  يجعل 

طهران ـ فرح الزمان شوقي

بـــعـــد تـــســـع ســــنــــوات تـــقـــريـــبـــا مــن 
مـــكـــررة لتسجيل  مـــحـــاوالت  بــــذل 
قائمة  على  اإليــرانــيــة  يــزد  مدينة 
الــيــونــســكــو لـــلـــتـــراث الـــعـــاملـــي، حــصــلــت هــذه 
املدينة على لقبها في النهاية لتصبح واحدة 

من عدة مواقع إيرانية مسجلة فيها.
تقع يــزد فــي قلب إيـــران وفــي مركز محافظة 
اســمــهــا يـــزد كـــذلـــك، وتــقــع عــلــى مــســافــة 270 
وتجاور  أصــفــهــان،  شرقي  جنوب  كيلومترًا 
مـــحـــافـــظـــتـــي فـــــــارس وكــــــرمــــــان، وتـــمـــتـــد بــني 
ــق، الــجــبــلــيــتــني،  ــرانــ ســلــســلــتــي شـــيـــركـــوه وخــ
بها،  وتحيط  منها  جـــزءًا  الــصــحــراء  وتشكل 

وهو ما يجعل مناخ املكان حارًا وجافا.
منذ  هناك  إلــى  اإلنسانية  الحضارة  وصلت 
قــــرون طــويــلــة ولــــت، ويــصــنــفــهــا اإليـــرانـــيـــون 
عــلــى أنـــهـــا أول مــديــنــة ُبــنــيــت مــنــازلــهــا من 
الــطــني والـــقـــش، ودون أن تــعــالــج هـــذه املـــواد 
بالحرارة، وتحافظ هذه البيوت حتى يومنا 
إليها  وانضمت  املعماري  طــرازهــا  على  هــذا 
بيوت حديثة بنيت على ذات املنوال، وهو ما 
جعل التناغم في عمارة يزد التاريخية مبررًا 

تنتج نوعًا من الصابون 
يعرف بصابون »اللبا« 

ُمكون من حليب الماعز

فيها ما يقارب 
العشرين سوقًا أو بازارًا 

شعبيًا تاريخيًا

محاولة إليسا تأتي 
في بعدها اإلنساني جيدة 

رغم بعض المبالغة

2223
منوعات

الــتــهــوئــة، فالسقف مفتوح  هـــذا هــو فــتــحــات 
ــاح، وهــو  ــريـ وبــنــي بــطــريــقــة تــتــحــرك عــبــره الـ
املــكــان جالسني بارتياح  مــا يجعل أصــحــاب 

وبأجواء مناخية لطيفة.
ليس هذا وحسب هو ما أعطى روح املدينة 
الـــتـــي تــتــنــاغــم مــبــانــيــهــا، تــمــيــزهــا وحــســب، 
ــزد مــتــنــوعــة  لــكــن األمــــاكــــن الــتــاريــخــيــة فـــي يــ
ومــتــعــددة، وطابعها الــتــراثــي هــو مــا ساقها 
لــتــصــبــح بـــني عــــدة مـــواقـــع إيـــرانـــيـــة مختلفة 
على قائمة اليونسكو ذاتها، ففيها ما يقارب 
تاريخيا،  شعبيا  بــــازارًا  أو  ســوقــا  العشرين 
ــاحـــات ال يــغــيــب عنها  ــود سـ ــ  عـــن وجـ

ً
فـــضـــا

الــطــابــع الـــتـــراثـــي، وفــيــهــا مــســاجــد مــعــروفــة، 
تشقماق،  أمير  الكبير، مسجد  يــزد  كمسجد 
ــة  ــذا األزقــ ومــــا اســمــاعــيــل، ويـــضـــاف لــكــل هــ
والخشب،  الــطــوب  بأبنية  املــزيــنــة  املــتــداخــلــة 
ــبــــازارات  والـــتـــي تــوجــد حــولــهــا املــســاجــد والــ

والحمامات الشعبية.
ــارة، كــونــهــا أرض  ــهـ ــزد لـــغـــويـــا، الـــطـ تــعــنــي يــ
املــقــدســة كــمــا كـــان يسميها  اإللــــه، أو األرض 
ــا انـــتـــشـــرت  ــيـــهـ ــفـ ــى، فـ ــ ــدامــ ــ ــقــ ــ ــ اإليــــــرانــــــيــــــون ال
الزرادشتية، كما أنها تضم اليوم عددًا كبيرًا 
مــن املــســاجــد، وتــعــود كلمة يــزد لــعــدة جــذور 
لــغــويــة، مــنــهــا يــشــت، يــســن، ويـــــزت، وتــعــنــي 

ــــي املــديــنــة  ــادة، وهـ ــبــ ــعــ بــرمــتــهــا الــــصــــاة والــ
املذكورة باسم »يشت« في كتاب األبستاق أو 

األفستا، وهو كتاب الزرادشتية املقدس.
بــنــيــت يـــزد فـــي عــهــد الــســاســانــيــني وأهـــداهـــا 
يـــزد غـــرد األول البــنــتــه، ولــطــاملــا كــثــرت فيها 
بعدها  ومــن  أواًل،  الزرادشتية  الــعــبــادة،  دور 
»دار  األول  لقبها  يجعل  مــا  وهـــو  املــســاجــد، 
ــع ســـكـــانـــهـــا ديـــانـــة  ــبــ ــادة« فـــلـــطـــاملـــا اتــ ــ ــبـ ــ ــعـ ــ الـ

توحيدية، كما يقول اإليرانيون.
ــدار الـــعـــلـــم، فــهــي األولــــى  ــ ــزد أيـــضـــا بـ تــلــقــب يــ
مــن بــني كــافــة املـــدن اإليــرانــيــة مــن حــيــث عــدد 
ـــى أيـــضـــا بــمــديــنــة  ــمَّ ــسـ ـ

ُ
املـــتـــعـــلـــمـــني، لــكــنــهــا ت

الـــريـــاح، عـــروس الــصــحــراء، والــبــعــض يطلق 
مساجدها  ألن  ــران،  إيــ حسينية  اســم  عليها 
جري مراسم عزاء خاصة ومختلفة 

ُ
الكثيرة ت

خال عاشوراء كل عام. 
طــورهــا األتــابــكــة الــذيــن حــكــمــوهــا ألكــثــر من 
140 عــامــا، وبــعــد أن دخــل املــغــول إلــى إيـــران، 
تبعهم حكام يزد وهو ما أبقاها بعيدة عن 
الدمار والتخريب، بل تطورت فيها التجارة، 
ــران،  ومــــرت الــســنــوات وحــكــم الــصــفــويــون إيــ
اســمــاعــيــل، وتميزت  يــزد شــاه  وسيطر على 
تلك الفترة بوجود حالة من التعصب الديني 
واالختاف وهو ما أثر على يزد وتجارتها 
سلبا، لكن عقب استقرار األوضاع عادت إلى 
واملنسوجات،  الحرير  مدينة  فهي  مجدها، 
وتــقــع على الــطــريــق الــتــجــاري بــني إيـــران من 
ثانية، وهو  مــن جهة  والــصــني  والهند  جهة 
ما جعلها قبلة كثيرين، وساهم باستقرارها. 
يـــزد بصناعاتها،  تتميز  هـــذا،  يــومــنــا  حــتــى 
ويوجد  والــســجــاد،  واملــنــســوجــات  كالقماش 
ــادن، وتــشــتــهــر  ــ ــعــ ــ فــيــهــا مـــنـــاجـــم لــلــفــحــم واملــ
مدينة  كخامس  وتصنف  الــذهــب،  بصناعة 

صناعية من بني املدن اإليرانية.
ــيــــون وفـــق  ــلــ ــــن املــ ــان يــــــزد عـ ــكــ ــد عــــــدد ســ ــزيــ يــ
معظمهم  ويــتــحــدث   ،2016 عـــام  إحـــصـــاءات 
الــفــارســيــة بــلــهــجــة تــســمــى الـــيـــزديـــة، ومنهم 
مــن يــتــحــدث الــزرادشــتــيــة حــتــى يــومــنــا هــذا، 
ويحفظ سكانها أناشيد ما زالوا يرددونها 
فـــي مــنــاســبــات إيـــــران الــقــومــيــة الــحــيــة حتى 

اليوم.
الشيعي،  املــذهــب  الــيــزديــني  غــالــبــيــة  يعتنق 
الــزرادشــتــيــة يصل  مــن معتنقي  عــدد  وفيها 
آلالف، كون أعداد الزرادشتيني ال تتجاوز 25 
ألفا في إيران ككل وهو العدد الذي يتناقص 
سنويا، ويتوزعون في يزد، أصفهان وكرمان 
وتصنف  يهودية،  أقلية  فيها  كما  وشــيــراز، 
يزد ضمن املدن اإليرانية املتدينة، ولعل هذا 
مــا يجعل يــزد مختلفة كــذلــك، فــدور العبادة 
اإلسامية  كثيرة ومتنوعة، وعمارتها  فيها 

تقف إلى جانب تلك التراثية التقليدية.
يــــزد، هــي مــســقــط رأس الــرئــيــس اإلصــاحــي 
األسبق محمد خاتمي، وتصوت في غالبية 
االستحقاقات االنتخابية املختلفة في إيران 

لصالح تيار اإلصاح. 

C C

بيروت ـ ربيع فران

 على شركات اإلنتاج  تنفيذ أو 
ً
لم يعد سها

إنتاج »فيديو كليب«، األزمة املالية تجتاح 
املؤسسات اإلعامية منذ سنوات، واالتجاه 
ــــرورة لــلــبــقــاء.  لــلــراعــي الــتــجــاري أصــبــح ضـ
الفيديو  عــالــم  تعتلي  كثيرة  مــفــارقــات  ثمة 
كليب الذي استهلك كل »الحواديت«. وبات 
االتجاه للشق اإلنساني االجتماعي يحدث 
الفرق، بعيدًا عن كل ما هو متداول تجاريا.

إليسا خارج المألوف
ــكـــذا أصـــــــدرت الـــفـــنـــانـــة إلـــيـــســـا، قـــبـــل عـــام  هـ
ونــــصــــف ألـــبـــومـــهـــا الـــغـــنـــائـــي »ســـهـــرنـــا يــا 
»صــدمــة«  لــيــل« كــمــحــاولــة منها لــلــخــروج بـــ
للجمهور. تهرب صاحبة »بتمون« عن كل 
مــا يـــدور حــولــهــا، مــن منافسة، وتــرغــب في 
»كليب«  أو  أغنية  كــل  فــي  متفردة  تبقى  أن 
ـــو أنــهــا  ُمــــصــــور، بـــعـــيـــدًا عــــن زمـــيـــاتـــهـــا ولــ

تراقبهن من بعيد.
اللي  ــصــورة »عكس 

ُ
امل الجديدة  في األغنية 

شــايــفــيــنــهــا« كــلــمــات أمــيــر طعيمة وألــحــان 
وليد سعد، تحاول إليسا العبور إلى أجواء 
للراقصة  نــقــل صـــورة  فــي  إنــســانــيــة، تكمن 
الــلــبــنــانــيــة الـــراحـــلـــة دانـــــي بـــســـتـــرس، الــتــي 
فقدانها  بعد  عــامــا،  قبل عشرين  انــتــحــرت، 

َوحيدها جورجي، في حادث غرق.
داني بسترس التي عاشت حياة الترف، لم 
تأبه للعادات والتقاليد التي سيطرت على 
وتخطت  واالجتماعي،  العائلي،  محيطها 
منظومة االلــتــزام، فكانت ثــورة بحد ذاتها، 
في الفن االستعراضي، والهروب من الواقع 

عبر منظومة الحياة العبثية. 
عــاشــتــهــا بــتــرف، وانــكــســارات كــثــيــرة، شــأن 
الــضــوء، تذهب إلــى أقصى  كــل فنانة تحت 
درجـــــــات الــــيــــأس، حـــتـــى قـــضـــت بــرصــاصــة 
إليسا،  تــحــاول  الكليب،  فــي  مسدسها.  مــن 
االستفادة من القصة املأساوية، وهي التي 
شهدت على نجومية، داني بسترس، عندما 
كــانــت إلــيــســا فـــي بــدايــاتــهــا الــفــنــيــة. لعلها 
تــأثــرت بــهــا، وذلــــك مــا دفــعــهــا لــقــرار إنــتــاج 

»كليب« يؤرخ بدقائق لحياة بسترس. 
لــعــبــت املــخــرجــة أنــجــي الــجــّمــال عــلــى الــوتــر 
العاطفي، اإلنساني، لفقدان أم البنها. مشاعر 
واضحة، لم ينقذها ماكياج إليسا والتفاخر 
بخبير تجميلها متواجدًا في شارة الكليب 
األخيرة، لسبب وحيد أن دانــي بسترس، لم 
تهتم كثيرًا بشكلها، وظهرت في مناسبات 
كثيرة من دون ماكياج، وحتى في منزلها لم 

الطبيعية« بعد  »صفا للصابون واملنتجات 
مــاحــظــتــهــا لــلــمــشــاكــل الــجــلــديــة والــجــمــالــيــة 
التي يعاني منها معارفها مثل حب الشباب 
ــيـــنـــني، ومـــا  ــــول الـــعـ ــاالت الــــــســــــوداء، حــ ــ ــهــ ــ والــ
يترتب على ذلــك مــن تكلفة فــي الــعــاج، عند 
األطباء وااللتزام بالعاجات الصعبة والتي 
، وقد انطلق مشروعها 

ً
تستغرق وقتا طويا

قبل حوالى ثاث سنوات، وكانت البداية هي 
إنـــتـــاج نـــوع مـــن الــصــابــون يــعــرف بــصــابــون 
املاعز، وهو يعالج  كون من حليب 

ُ
امل »اللبا« 

حب الشباب والكلف والصبغات، وقد تطورت 
مــنــتــجــاتــهــا حـــتـــى بــلــغــت أكـــثـــر مــــن أربـــعـــني 
صنع من الحليب 

ُ
منتجا، ومنها الصابون امل

سما حسن

تــــوّجــــهــــت الــــشــــابــــة الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة، صـــفـــاء 
إنتاج  الطبيعة في  حــورانــي، نحو استغال 
والخالية  املختلفة،  التجميل  مستحضرات 
من املواد الكيميائية، وقد استطاعت تصنيع 
صــابــون، خــاص للسيدات على شكل حلوى 
ـــلـــن والــحــلــقــوم خــصــوصــا، كـــطـــرح جــديــد 

َ
امل

ملنتجاتها املتعددة. 
صــفــاء فـــوزي حـــورانـــي مــن الــضــفــة الــغــربــيــة، 
ــم اتــجــهــت إلــى  درســـــت الــلــغــة اإلنــكــلــيــزيــة، ثـ
حني  التجميل  ُمستحضرات  تصنيع  مجال 
تقضي  وهـــي  بجمالها،  الطبيعة  سحرتها 
الجبال  بــني  مــا  بــني أحضانها  معظم وقتها 
والــــســــهــــول، الـــــزاخـــــرة بـــالـــكـــنـــوز الــطــبــيــعــيــة 
ــار  ــ واكــتــشــفــت مـــا تــحــويــه مـــن نــبــاتــات وأزهـ
مختلفة، لها فوائد صحية عديدة تستطيع 
أن تــســتــغــلــهــا لـــضـــمـــان الـــصـــحـــة والــنــتــائــج 
اإليــجــابــيــة واالســتــغــنــاء عـــن املــســتــحــضــرات 

الكيميائية ذات األضرار الجانبية.
 انطلقت صفاء بمشروعها وأسست مشروع 

تكن شغوفة بعالم األلوان ولم تعر اهتماما 
أوروبــا  التي وصلت  الفنية  كبيرًا لشهرتها 
والعالم  في ذلك الزمن الصعب، وتناولتها 
الــصــحــافــة الــغــربــيــة كــمــا الــعــربــيــة. مــحــاولــة 
إلــيــســا تـــأتـــي فـــي بــعــدهــا اإلنـــســـانـــي جــيــدة، 
ــقـــدت ابـــنـــهـــا واضـــطـــرت  لـــســـيـــدة أو فـــنـــانـــة فـ

لــلــعــيــش قــبــل انــتــحــارهــا مـــع صــديــقــهــا، في 
منزل واحد، ولم توقف نشاطها الفني على 

الرغم من حزن تفوق عليها.

عن وإلى داني
 قبل انتحار بسترس، كانت إعانات حفلها 
لليلة رأس السنة تمأل الشوراع والساحات، 
وقــبــلــهــا بــقــلــيــل شـــاركـــت املــلــحــن الــلــبــنــانــي 
فــي بطولة مسرحية  بــركــات  الــراحــل ملحم 
ــتـــي حــقــقــت نــســبــة  »ومـــشـــيـــت بـــطـــريـــقـــي« الـ
مشاهدة عالية جدًا، ولم يكن أحد يعلم أنها 
ستقدم على االنــتــحــار فــجــأة، وهــي فــي عز 
ي. هكذا تأتي املحاولة مشغولة 

ّ
تألقها الفن

ومأساتها  الراقصة  استذكار  لعله  بهدف، 

بقالب يتناسب مع كلمات األغنية ولحنها 
الــذي مّهد له امللحن املصري وليد  الــهــادئ 
سعد، بطريقة متجانسة مع أسلوب إليسا 
الغنائي، الذي يمّيزها عن غيرها على الرغم 

وجه لها. 
ُ
من االنتقادات الكثيرة التي ت

وتــخــاطــب مــتــابــعــني عــرفــوا دانــــي بسترس 
الفنانة، وها هم اليوم أمام مشهد مقتبس 
أجنبي  صحافي  روايـــة  مــع  يومياتها،  مــن 
حـــضـــر إلـــــى لـــبـــنـــان وقـــابـــلـــهـــا فــــي قــصــرهــا 

البيروتي في منطقة األشرفية.
ــــاول بــعــضــهــم  ــــحـ ــا يـ ــمـ صـــــــورة تـــكـــريـــمـــيـــة كـ
اإليحاء بها، لم تسعفها املبالغة في الشكل 
وال اإلعــانــات التجارية  في تحولها يوما 

إلى عمل وثائقي محفوظ.

ــجــــوري والـــيـــاســـمـــني، والـــشـــوفـــان  والــــــــورد الــ
الحروق  لعاج  طبيعية  مــراهــم  أنتجت  كما 
ــقـــدمـــني والـــيـــديـــن وحــســاســيــة  وتـــشـــقـــقـــات الـ
حفاضات األطفال، وتابعت في املستحضرات 
الــخــاصــة، إلزالــــة املــاكــيــاج وســـيـــروم لتقوية 
التخلص  األظافر، عــاوة على مستحضرات 
مـــن الـــعـــرق ورائــحــتــه املــزعــجــة والـــتـــي تـــؤرق 
كثيرين وذلــك من خال إنتاج بــودرة وكريم 
إلزالة رائحة العرق دون ترك آثار على الجلد 
أو املابس. وقد استشارت صفاء العديد من 
الخبراء في مشروعها، لكي تكون منتجاتها 
قــائــمــة، عــلــى أســـس عــلــمــيــة، واســتــطــاعــت أن 
املــاعــز عــن طــريــق »الــتــصــن«،  تحفظ حليب 
وبـــدأت فــي توسيع نشاطها وقــد تــم تجربة 
منتجاتها في العديد من الدول العربية مثل 
الــكــويــت واإلمـــــــارات وقــطــر وســلــطــنــة عــمــان، 
وتأمل في توسيعه لكي تصل بمنتوجاتها 
العاملية. ولــدى صفاء حــورانــي مشروع  إلــى 
فـــي طـــور الــتــنــفــيــذ، وهـــو تــصــمــيــم الــعــبــاءات 
النسائية وكذلك فساتني املناسبات واأللبسة 

الجاهزة.

صناعة الصابون بشكل حلوى

فيلم داخل »عمارة 
اإليموبيليا«: ما قصتها؟

إليسا بثوب داني بسترس: عكس اللي شايفينها

نور الدين إبراهيم

بــدأ فصل الصيف، ومــعــه، بــدأ املــوســم السياحي لــزيــارة القارة 
ــا. تمتاز أوروبـــا بطقس رائــع في فصل الصيف  العجوز أوروبـ
لهذا  ولــكــن  خــاصــة.  والعربية  العاملية  السياحة  قبلة  يجعلها 
السبب، تصبح االنتقاالت داخل القارة غالية الثمن، فاستخدام 
القطار لانتقال من مدينة ألخــرى أو من بلد آلخر  الطائرة أو 
يكلف أموااًل طائلة. لذا يلجأ محبو السفر االقتصادي للوسيلة 
ــل تــكــلــفــة: الـــحـــافـــات. فـــي الــســنــوات الــعــشــر األخـــيـــرة، صــار  األقــ
الوسائل  األوروبــيــة أشهر وأقــل  املــدن  بالحافات بني  االنتقال 
تــكــلــفــة عــلــى اإلطـــــاق. ولـــكـــن، الــبــحــث عـــن الــحــافــات ظـــل دائــمــا 
حــبــيــس مــعــرفــة أســـامـــي بــعــض الــشــركــات الــتــي تــقــوم بتنظيم 
هذا النوع، وتختلف من بلد إلى آخر. ولكن أخيرًا، صار هناك 
بعض املواقع على اإلنترنت للبحث عن الحافات من أي مدينة 
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املوقع سهل االستخدام للغاية. فما عليك سوى إدخــال مدينة 
االنطاق، والوجهة، حتى يستعرض لك املوقع كل االختيارات 

املتاحة واألسعار وكيفية الحجز.
ليس هــذا فحسب، فــاملــوقــع أيــضــا يــوفــر خاصية رائــعــة تسمى 
مــديــنــة واســتــعــراض  اخــتــيــار أي  Explore. مــن خــالــهــا، يمكنك 
أرخص الحافات التي ستخرج من هذه املدينة في أي وقت ألي 
، أو اختيار 

ً
جهة، مما قد يساعدك للتخطيط لرحلة مفاجئة مثا

أرخص رحلة ممكنة في يوم محدد أو من مدينة بعينها.
هناك أيضا موقع http://www.comparabus.com وهو شبيه بـ 
Wanderu، ولكن يمتاز بقدرته على البحث أيضا عن الطائرات 
والـــقـــطـــارات واملــقــارنــة بــني الــتــكــلــفــة لــهــذه الــوســائــل. كــمــا يقوم 
بالبحث فيه موقع blablacar الشهير أيضا ملقارنة التكلفة بني 

كل هذه الوسائل.

مدينة األلقاب بشهادة دولية

يزد 
اإليرانية

حافالت أوروبا

فنون وكوكتيل
سفر

موهبة

مدن

غناءذاكرة

القاهرة ـ مروة عبد الفضيل

يستعد املخرج خالد الحجر للبدء في عقد جلسات عمل للتحضير لفيلمه »جريمة 
اإليموبيليا« بعدما أجازت الرقابة على املصنفات الفنية السيناريو بشكل نهائي.

خــالــد الــحــجــر رفـــض اإلعــــان عــن أي تفاصيل تــخــص الفيلم الـــذي يـــدور فــي إطــار 
تشويقي حول إحدى الجرائم التي تحدث في عمارة اإليموبيليا.

لكن ما هي عمارة اإليموبيليا وما هو تاريخها؟
»العربي الجديد« يرصد تفاصيل هذه العمارة التي تقع في وسط مدينة القاهرة، 

تحديدا في شارع عماد الدين.
والــعــرب، حيث  املصريني  الفنانني  من  للكثيرين  مكانا سكنًيا  العمارة  هــذه  كانت 
كان يسكن فيها كل من الفنانني نجيب الريحاني وماجدة الخطيب وال تزال الفنانة 
ماجدة الصباحي محتفظة بمكتبها الخاص هناك، وأقام بها ملدة عامني موسيقار 
الفنانني أصحاب الشقق في هذه  الــوهــاب. وبعد وفــاة  الفنان محمد عبد  األجيال 
العمارة عادت ملكيتها إلى صاحب العمارة، وخاصة أن الشقق كافة كانت بنظام 

اإليجار القديم وبالتالي فا يمكن توريثها.
كــمــا أقــــام بــالــعــمــارة نــفــســهــا كـــل مـــن الــفــنــانــني عــبــد الــعــزيــز مــحــمــود ولــيــلــى مـــراد، 
واملخرج كمال الشيخ واملنتجة آسيا، هذا بجوار الكثيرين من الصحافيني القدامى 

والسياسيني، مثل فكري باشا أباظة وفؤاد باشا سراج الدين.
وعمارات اإليموبيليا هي عبارة عن خمس عمارات يفصل كل واحــدة عن األخرى 

ممر، وبنيت عام 1939 على يد عبود باشا وقسمها إلى 250 شقة.
هذه العمارة التي لها أصول تاريخية تم تصوير عدد كبير من األفــام فيها، مثل 
»حياة أو موت« للفنان عماد حمدي ومديحة يسري، حيث نتذكر املشهد الشهير 
الذي كانت تبحث فيه ابنة عماد حمدي في العمل عن دواء لوالدها وعندما تحضره 
يكتشف الصيدلي أنه أعطاها دواء خاطئا، وتذيع اإلذاعــة خبرا تقول فيه »الدواء 
فيه سم قاتل«، فكان الشارع الذي تم تصوير املشهد فيه هو أمام عمارة اإليموبيليا.

يزد  الطين،  من  بيوتها  بنيت  التي  اإليرانية  المدن  أول 
مدينة تقع شرق أصفهان، تمتاز بتعدد ثقافتها، أما 

توجهها السياسي فيصب في خانة اإلصالحيين

المهرجان الدولي للراي

تــحــتــضــن مـــديـــنـــة وجـــــــدة، املـــغـــرب، 
يوليو/  مــن  15  املمتدة  الفترة  فــي 
مــنــه، فعاليات  إلـــى 22  تــمــوز 2017 
الــحــاديــة عــشــرة للمهرجان  ــدورة  الــ
الدولي لفن الــراي، املنظم من طرف 
جـــمـــعـــيـــة »وجـــــــــدة فـــــنـــــون«. وتـــقـــدم 
 
ً
ــذه الـــــــــدورة بـــرنـــامـــجـــا مــتــكــامــا ــ هــ
يــلــبــي رغـــبـــات الــجــمــهــور مـــن خــال 
موسيقية  أصــنــاف  وإدراج  تــقــديــم 
متعددة، من قبيل فن الراي األصيل 
والــــراب وكــنــاوة والــحــســانــي. مساء 
املهرجان  يشهد  يوليو،   15 السبت 
ــقـــي«  ــريـ  لـــفـــرقـــة »الــــســــام األفـ

ً
حـــفـــا

والــــفــــنــــان مـــيـــمـــون الــــــوجــــــدي، إلـــى 
الحاجة  بالفنانة  االحــتــفــاء  جــانــب 
ــة. وبـــســـاحـــة زيــــــري بــن  ــمــــداويــ الــــحــ
ــاء 18  ــثــــاثــ ــاء الــ ــام مــــســ ــقــ ــة، يــ ــيـ ــطـ عـ
من  مجموعة  تحييه  حــفــل  يــولــيــو، 
مـــواهـــب الـــــراي املــحــلــيــة، بــمــشــاركــة 

الفنانة رشيدة طال.
وتـــــنـــــطـــــلـــــق الـــــــحـــــــفـــــــات الـــــكـــــبـــــرى 
الشرفي، مساء  للمهرجان، بامللعب 
يحييه  بحفل  يــولــيــو   20 الخميس 
أمـــني كـــنـــاوة، إلـــى جــانــب مجموعة 

»آش كاين«.
وســيــلــتــقــي الـــجـــمـــهـــور فــــي الــحــفــل 
يوليو،   21 الجمعة  مــســاء  الــثــانــي، 
مع حميد القصري، الفنان الطالبي 
وان، الشاب قادر، والفنان الجزائري 
فــضــيــل، وتــخــتــتــم حـــفـــات املــنــصــة 
الــكــبــرى لــلــمــهــرجــان، مــســاء السبت 
22 يوليو، بحفل يحييه كناوة أمني 
والفنان  تــيــو«،  »تيو  ومجموعة  ك، 
ــادر  ــر، وألــجــيــريــنــو، وقــ ــاهـ مــــوس مـ

جابوني.

أعياد بيروت 
وكريس دوبرغ 

افتتح مهرجان أعــيــاد بــيــروت أولــى 
أمسيات دورتــه السادسة مع النجم 
ــرغ )الـــصـــورة(،  ــ الــعــاملــي كــريــس دوبـ
فـــي واجـــهـــة بـــيـــروت الــبــحــريــة، وفــي 
أمسية اتسمت بالحنني واملوسيقى، 
فرقته  برفقة  البريطاني  النجم  قــدم 
األغنيات  أجمل  الخاصة  املوسيقية 
ــفــــورة فــــي قــــلــــوب كــل  الـــقـــديـــمـــة املــــحــ
ــتـــفـــاعـــل الــــحــــضــــور مــعــه  ــبـــيـــه، فـ مـــحـ
قديمه  وبني  اعتيادية،  غير  بطريقة 
 Chain Of دوبـــــــرغ  ـــى 

ّ
غـــن وجــــديــــده 

 Command, Lonely Sky, Ship To
فــي  وغـــيـــرهـــا   ،Shore, Bethlehem

ساعتني.

سارة الهاني في باريس

أحــــيــــت املـــطـــربـــة الـــلـــبـــنـــانـــيـــة ســــارة 
ــة  ــمــ ــعــــاصــ ــا فـــــــي الــ ــ ــفـ ــ الــــــهــــــانــــــي، حـ
للسيدة  تكريًما  بــاريــس  الفرنسية 
مــــســــرح  ــــى  ــلـ ــ عـ وذلـــــــــــك  كـــــلـــــثـــــوم،  أم 
تصريحات  وفــي  بيرجيه«.  »فــولــي 
صحافية قالت سارة إن الحفل جاء 
ــارة الــهــانــي تغني  تحت عــنــوان »سـ
ــرى عــلــى أهــم  ــ ــرق«، وجـ ــشــ كـــوكـــب الــ
مسارح باريس، وكشفت الهاني عن 
حضور فاق التصور، وعن أن رئيس 
السيد  القاهرة  إذاعــة  إدارة  مجلس 
الــعــنــبــري حــضــر خصيًصا  مــحــمــد 

إلى باريس ملشاهدة الحفل.

»شكل« هادي أسود 
ــي الــــــــســــــــوري هـــــــادي  ــ ــنـ ــ ــغـ ــ ــع املـ ــ ــمـ ــ جـ
ــن جـــهـــات  ــ ــة مــ ــهــ ــل جــ ــ ــن كــ ــ أســـــــــود مــ
الــعــالــم نــغــمــة لــيــقــّدم كــلــيــب أغنيته 
الشاعر  كلمات  »شــكــلــو«،  الجميلة 
ريــــاض الــعــلــي، ولـــحـــن  حــــازم كـــرم، 
الــروســي  للفنان  تــوزيــع  موسيقي 
ــيـــب عــــارضــــة  ــلـ ــكـ ــة الـ ــلـ ــال. بـــطـ ــ ــغـ ــ ــيـ ــ آلـ
روزانــا  األوكرانية  الشهيرة  األزيـــاء 
ــا، وبـــــــإدارة املـــخـــرج سليم  ــنـ ــيـ زاروبـ
ــان فــي   ــكـ ــرفـ ــويـ ــتـــصـ ســـــّمـــــوع. أمــــــا الـ
مــديــنــة لــــوس أنـــجـــلـــوس فـــي واليـــة 
كاليفورنيا. يطلق الكليب في حفل 
خـــاص يــقــام يـــوم االثـــنـــني17 يوليو 

تموز املقبل في بيروت.

أخبار

)Getty/من معالم يزد الدينية )دي اغسطيني

)Getty( السياحة في أوروبا

)mtv( إليسا تعيدنا بالذاكرة عشرين عامًا

من تصاميم 
صفاء حوراني 
للصابون 
)العربي الجديد(

)Getty( »مثلت مديحة يُسري في العمارة »حياة أو موت
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لخطاب الدستور بوصفه التعبير الرسمي 
ــمـــط الــــعــــاقــــة بــــن الـــحـــاكـــم  األســــمــــى عــــن نـ
واملــحــكــومــن، وال ســيــمــا فـــي فــتــرة اهــتــزاز 
الــهــويــة وبــحــث املــجــتــمــع عــن قــاعــدة صلبة 
لـــاحـــتـــمـــاء، تــــجــــاوزًا لـــأزمـــة وســعــيــا وراء 

استقرار جديد. 
قام هذا  متوازن،  إلى تخطيط  وباالستناد 
الباحث، في القسم األول من كتابه، بدراسة 
مــظــاهــر الــتــوتــر بـــن الـــدولـــة واملــــواطــــن من 
خال دستور 2011 الجديد، الذي سعى من 
خاله املشترعون إلى إصاح تلك العاقة، 
ــن دائــــــرة الــتــقــديــس إلــــى الـــرؤيـــة  ونــقــلــهــا مـ
املواطن  يغدو  حيث  الوضعية،  التشاركية 
في مركز اإلصاحات بل قطبها، والدستور 

في خدمته، ال في خدمة املؤسسات. 
وفي القسم الثاني، حلل األكاديمي املغربي 
الدستور  حكمت  الــتــي  الهيكلية  الــتــوتــرات 
املـــغـــربـــي، وال ســيــمــا ازدواجـــــيـــــة الــخــطــاب 
ــكــيــة، وهـــي منظومة 

َ
ــل

َ
بـــن االنــتــمــاء إلـــى امل

رمـــزيـــة، ذات أصــــول ديــنــيــة، وبـــن االنــتــمــاء 
ــٍة تـــتـــبـــع نـــظـــامـــا رئـــاســـيـــا.  ــهــــوريــ ــمــ إلــــــى جــ
واملــــســــافــــة الـــفـــاصـــلـــة بــــن هـــذيـــن املــجــالــن 
ــلــــى طــبــيــعــة  واســــــعــــــة، ال تـــقـــتـــصـــر فــــقــــط عــ

الــســلــطــة ومـــصـــدرهـــا )اإللـــهـــي الــغــيــبــي في 
مقابل البشري الوضعي(، وإنما في طريقة 
الثاث  السلطات  وتــوزيــع  املجتمع  تنظيم 
ــداول عــلــيــهــا مــــن خـــال  ــ ــتـ ــ ــقـــة الـ ــه، وطـــريـ ــيـ فـ
وال  باألشخاص  يرتبط  ال  ُمَمؤَسس  نظام 

بالرموز.
وإلجـــراء مــقــارنــات، يخّصص طــارق القسم 
الــثــالــث مــن مباحثه إلـــى »دســتــورانــيــة« ما 
 من تونس ومصر، وفيه 

ٍّ
بعد الثورات في كل

يحلل قضايا الهوية وما يعيشه الَبلَدان من 
توتراٍت هيكلية بن الوطن في معناه املدني 
الحديث، واألمة بمعناها الديني التقليدي، 
وتراوح قيم املواطنة بن هذين التصّورْين 

املتناقضْن للسلطة والفرد. 
وإذا ما تركنا جانبا قيمة الكتاب التحليلية 
ــة الـــنـــظـــر الــــدســــتــــوريــــة، ونــظــرتــه  مــــن وجـــهـ
الــســوســيــولــوجــيــة املــــتــــوازنــــة لــلــمــتــغــيــرات 
األخــيــرة فــي الــعــالــم الــعــربــي، فــإنــه يتضمن 
ــــرى، جـــديـــرة بــالــتــوقــف  ــا مــفــيــدة أخــ وجـــوهـ
املعجمي  البعد  على  هنا  وسنركز  عندها. 
 الكتاب بأكمله نظر 

َّ
لهذه اإلشكالية، بما أن

وتــحــقــيــق فــي شــعــبــة الــقــانــون الــدســتــوري، 
ــكـــون  وهــــــــو مـــــجـــــال اصـــــطـــــاحـــــي، يـــــكـــــاد يـ
مما  العربية،  اللغة  فــي  بالكلية  مستحدثا 
أّدى إلى تحريك آليات التوليد فيها، بشكل 
الحديثة  السياسية  املفاهيم  لنقل  حيوي، 
ــن فـــروع  ــرع مـ ــفـ ــذا الـ الـــتـــي يــتــشــكــل مــنــهــا هــ

القانون املدني. 
ة هــذا الحقل   ِجـــدَّ

ُ
 فــكــرة

َ
وقــد تــصــدم الــقــارئ

ــؤيــد بــوقــائــع 
ُ
الـــداللـــي الــقــانــونــي، ولــكــنــهــا ت

الــســيــاســيــة  املـــــفـــــردات   
َّ
أن مـــفـــادهـــا  ثـــابـــتـــة 

الــعــربــيــة، الـــتـــي عـــمـــرت املــشــهــد الــســيــاســي 
لقروٍن خلت، تحيل على وظائف ومقوالٍت 
ــا قــبــل تشكل  تــنــتــمــي جــلــهــا إلــــى مــرحــلــة مـ
بــعــٍد  ــتـــي ال تــخــضــع أليِّ  الـ الـــــدولـــــة-األمـــــة، 
أعيننا  ــيــكــن نصب 

ْ
ول الــدســتــور-  إذ  غيبي. 

 هذا املصطلح املركزي مقترض من اللغة 
َّ
أن

الفارسية للداللة على القاعدة املطردة - هو 
قواعد  وفــق  السياسي  الُحكم  لنظام  ضبط 
توافقية، ال هدف من ورائها سوى مصلحة 
الـــفـــرد-املـــواطـــن، الــــذي ال تــتــحــدد هــويــتــه ال 
بانتماء ديني، وال عرقي، وإنما بالوالء إلى 
دولة املؤسسات. وال يكاد هذا املعنى الدقيق 
للسياسة،  التقليدي  الــتــصــّور  فــي  َيحضر 
طيلة  الــخــافــة،  نظرية  عليه  هيمنت  الـــذي 

الثاثة عشر قرنا املاضية. 
الــتــحــّول مــن نظاٍم  وللتعبير عــن عمق هــذا 

نجم الدين خلف اهلل

ــاري فــي  ــ ــــجـ يـــدفـــعـــنـــا »الــــــِحــــــراك« الـ
منطقة الــريــف شــمــال املــغــرب، إلى 
إعادة قراءة كتاب »دستورانية ما 
تأنيا.  أكــثــر  بشكٍل   ،»2011 انــفــجــارات  بعد 
الدستوري  القانون  أســتــاذ  وضعه  الكتاب 
املغربي، حسن طارق، وقد صدر عن »املركز 
الـــعـــربـــي لـــأبـــحـــاث ودراســـــــة الــســيــاســات« 

نهاية العام املاضي.
ــذا الــتــألــيــف قــــــراءة شــامــلــة ودقــيــقــة،  فـــي هــ
العربية  الدساتير  بــن  املنعقدة  للعاقات 
ــتـــي صــيــغــت مـــؤخـــرًا بــعــد االنــتــفــاضــات  -الـ
الــعــربــيــة-، واألبــنــيــة االجتماعية  والــثــورات 
هــــذه  شــــهــــدت  دوٍل  لــــثــــاث  والــــســــيــــاســــيــــة 
 بدرجاٍت متفاوتة، 

ْ
املتغيرات الجذرية، وإن

رت عنها جميعا بتحويراٍت تكاد  ولكنها عبَّ
 في صياغة النص الدستوري، 

ً
تكون جذرية

وأعادت من خاله ترتيب الصات الرمزية 
وفئات  السياسية  السلطة  بــن  والــواقــعــيــة 
املجتمع، مع تركيٍز على املكانة التي ينبغي 
الُبعد الديني. هكذا يقترح هذا  أن يحتلها 
الــكــتــاب ســلــســلــة مـــن الــتــحــلــيــات الــجــديــدة 

شوقي بن حسن

حنة  األملــانــيــة  الفيلسوفة  نــشــرت   ،1963 فــي 
آرنت )1906 - 1975( في الصحافة األميركية، 
ــن تـــفـــاهـــة الـــشـــر«  ــعـــنـــوان »تـــقـــريـــر عــ ــااًل بـ ــقــ مــ
)ستطّوره إلى كتاب الحقا(. كانت تتحّدث عن 
املسؤول األملاني النازي أدولف أيشمان، وفيه 
بّينت أن من ُيتهم بارتكاب جرائم فظيعة في 
حق البشرية، لم يكن سلوكه صــادرًا عن شر 
نابعا من  الشر  كــان هــذا  فيه، وإنما  متأّصل 
النازين  املسؤولن  أوامــر  تنفيذ  في  تفاهته 

الكبار. 
مــفــهــوم »تــفــاهــة الـــشـــر« بــقــي مــنــذ ستينيات 
 
ً
الـــقـــرن املـــاضـــي إلــــى أيــامــنــا هــــذه، مستعما

فقط في تفسير حاالت فردية، لكن هل يمكن 
تعميمه على ما هو أشمل: تفاهة مجتمعات 
بــأســرهــا ودول وجــمــاعــات؟ تــلــك هــي الفكرة 
الــتــي تــخــتــرق كــتــاب »االنــــحــــراف الــشــمــولــي« 
 )2017 بــــــاريــــــس،  ــي  ــ فــ كـــيـــمـــي  ــــورات  ــشــ ــ ــنــ ــ )مــ
ليبوفيشي  مـــارتـــن  الــفــرنــســيــة  لــلــبــاحــثــتــن؛ 
ــــاري روفـــيـــلـــو، وكــلــتــاهــمــا  والــبــلــجــيــكــيــة آن مـ
متخّصصة في فكر آرنت، وهو ما يفّسر ربما 

تقّيد العمل بشكل كبير بنصوصها.
يــنــطــلــق الــكــتــاب مـــن تــوثــيــق لــحــمــلــة طــاولــت 
ــة«، وفـــيـــهـــا اعــتــبــر  ــافــ ــقــ ــثــ صـــاحـــبـــة »أزمـــــــــة الــ
التي  أحكامها  في  تسّرعت  أنها  مهاجموها 
أطلقتها بناء على صــورة أيشمان في قفص 
االتهام، وليس بناء على مجمل أفعاله. ترى 
املــؤلــفــتــان أن هـــذه الــحــمــلــة كــانــت فـــي نهاية 
»الــتــفــاهــة«،  ــاف تـــريـــد أن تــتــهــم آرنـــــت بـــ ــطـ املـ

توترات الدولة 
والمواطن

شهدت مرحلة ما بعد 2011 صياغة عدد من النصوص الدستورية التي طمحت 
إلى إعادة االستقرار من خالل التعبير على المطامح الشعبية، غير أن مجموعة من 

»المركز  عن  الصادر  كتابه  في  الصياغات.  هذه  مغالطات  تبرز  االحتجاجية  األحداث 
العربي« يدرس حسن طارق العالقات بين الدساتير واألبنية االجتماعية واللغوية

تحاول الباحثتان 
مارتين ليبوفيشي 

وآن ماري روفيلو، 
الربط بين مفهومين 

لحنة آرنت، حيث 
تعتبران أن الدولة 

الشمولية تفرز 
بالضرورة »تفاهة 

الشر«

االنحراف الشمولي تفكير بمفردات حنة آرنت

دستورانية ما بعد انفجارات 2011

نماذج الدساتير 
العربية، مجال توتر بين 

اللغة والتاريخ

من بين وظائف 
األلسنية فضح التالعب 

بالنص القانوني

ــاب حــســن طــــارق بين  ــت يــجــمــع ك
منظورين متكامليْن: البحث القانوني 
تحاليله  وردت  إذ  الحزبي،  والعمل 
علمي-  بانتماٍء  محكومًة  ونتائُجه 
تجليات  سائر  خالله  من  عالج  بحثي، 
والمجتمع  ــون  ــان ــق ال بــيــن  ــر  ــتــوت ال
ــي  ــحــزب ــه ال ــائ ــم ــت ــان ــة. وب ــويـ ــهـ والـ
مقترحات  إلــى  سعى  ــمــعــارض،  ال
القانونية  القيمة  ووضعنة  »إصالح« 
في  التشارك  من  بمزيد  المناداة  عبر 
بين  الهوة  وَجسر  السلطة  ممارسة 

المجتمع والدولة والدين.

مقترحات جسر الهّوة

2425
ثقافة

ممدوح عزام

في نص غريب مبكر من كتابه »كرم على درب« يتحّدث ميخائيل نعيمة 
 توضيحيًا على ذلك إال بحكاية من عالم 

ً
عن الحرية والثورة فال يجد مثاال

الحيوان. وفيها أن الثيران تنادت للنظر في شأنها مع اإلنسان للتحّرر من 
بهم  الكل بحماسته وشعره، وراح يهتف  بهر  الثيران  تلك  أحــد  وأن  نيره. 
بة بالدماء. 

ّ
عطى. وأن بابها ال يقرع إال بقرون مخض

ُ
ؤخذ وال ت

ُ
أن الحرية ت

فاتخذوه قائدًا لهم، ومشوا وراءه صاخبني: »إلى الحرية.. إلى الحرية«، وما 
زال بهم حتى بلغ بيتًا جدرانه وبابه مضرجة، فقال لهم: »هذا بيت الحرية. 
ال ترتدوا عنه وإن تكسرت قرونكم، وسالت دماؤكم أنهارًا«. فما كان من 
دماؤهم،  وسالت  قرونهم،  فتكسرت  زعيمهم،  ألمــر  امتثلوا  أن  إال  الثيران 

ولكنهم في النهاية حطموا الباب، ودخلوا البيت، فإذا بهم في املسلخ. 
ما  فــي   

ً
متسائال الــقــارئ  يقف  قــد  بحيث  وملغزة،  غامضة،  الحكاية  تبدو 

إذا كان نعيمة في تلك األيــام ضد الثورة، والحرية، أو معها. غير أن قراءة 
الوقائع في التاريخ - وفي تاريخنا املعاصر كله - تثبت أن أفظع التناقضات، 
وأكثرها خطرًا على املقهورين إنما تتمثل في سرقة الثورات، أو في ما يمكن 
م الثائرون بموجبها أقدارهم ومصائرهم 

ّ
أن نسميه عقود اإلذعان التي يسل

إلى أولئك الذي يعتبرون أن الثورات طريق إلى السلطة، ال إلى الحرية. أو في 
ؤ  تلك األساليب البالغية التي يتمكن من خاللها أصحاب الشعارات من تبوُّ

مواقع القيادات.
كان املرّبي البرازيلي الراحل باولو فرايري صاحب كتاب »تعليم املقهورين« 
ــذيــن يــكــتــفــون بــالــشــعــارات والــبــيــانــات، بـــدل الـــحـــوار مع  ــئــك ال يــقــول: إن أول
املقهورين، إنما يحاولون أن يحققوا الحرية بوسائل التدجني. وقد استمد 
فرايري آراءه من واقع التعليم، ووّسع دائرة أفكاره كي تشمل العمل الثوري 
ر منه هو استعارة الحلول. واالستعارة قد تكون 

ّ
كله. وكــان أكثر ما يحذ

ناجمة عن قصور الفكر الثوري وتردد القادة، أو ناتجة عن العجز والتبعية 
الحل  األولــى ينجم  الحالة  وااللتحاق بمشاريع اآلخرين على األرض. وفي 
التاريخي  السياق  القيادات واستعجالها، دون فحص  املستعار عن ترهل 
ي 

ّ
املحل العامل  الرئيسية هي غياب  الحل  فــإن سمة  الثانية  في  أمــا  للبالد، 

تمامًا.
وأكثر ما يؤكد عليه فرايري هو الحوار بني املقهورين، فمحاولة عرقلة أي 
حــوار، تحت أية دعــوى، هي في حقيقتها خوف من الحرية، هذا عدا أنها 
تعكس انعدام الثقة بالناس، أو بالجماهير، حسب املفردة املحّببة إلى قلبه.  
ثــمــة أمــــران يــقــفــان فــي طــريــق املــقــهــوريــن إلـــى الــحــريــة، األول منهما سببه 
استقواء القهر الطويل على تفكيرهم وعواطفهم. بحيث يمكن أن يضرب 
رجل البوليس املواطن حتى يجعله يجثو على ركبتيه، بينما ال ينتقم هذا 

املواطن إال من أول بادرة تبدر من أحد مواطنيه. 
والقهر، ال تسمح  الظلم  الناس من  لتحرير  أيــة محاولة  إن  الثاني فهو  أمــا 
أن  تعني  الــحــوار،  عبر  في صنع مصيرهم  الفعالة  باملشاركة  للمقهورين 
أولئك الذي يزعمون القيادة، ال يزالون يعاملون البشر املقهورين على أنهم 

مجّرد أشياء يجب أن يخرجوها  من مبنى محترق بطريقة ما.

عقود اإلذعان

كتب

إصدارات

إلــى نــظــام، كــان لــزامــا على لغة الــضــاد، في 
اكتشاف   

َ
إبـــان التاسع عشر  الــقــرن  بــدايــات 

ـــف مــن 
ّ
ــف الــــجــــمــــهــــوريــــة، أن تـــتـــخـ ــة  ــمــ األنــــظــ

الدينية،  بــاألبــعــاد  مــفــرداٍت مشبعة  لــوائــح 
وأن تــتــحــّرر مـــن ثــقــل رمــزيــتــهــا األخــاقــيــة 
ــلــت إلــيــه  والــقــبــلــيــة، حــتــى تـــواكـــب مـــا تــوصَّ
ـــ »بــركــســيــس« الــســيــاســيــة الــغــربــيــة. وفــي  الـ
كوثيقة  »الدستور«  مفهوم  نشأ  أحضانها 
توافقية وضعية، قابلة للتعديل، بحسب ما 
استقر في التاريخ املعاصر من آليات الحكم 

 فيه للشعب وحده. 
ُ
الديمقراطي، والسلطة

ــذا الـــكـــتـــاب على  ــن جــهــة ثـــانـــيـــة، بــنــي هــ ومــ
اهتماٍم حقيقي بالجوانب اللغوية الداللية 
التي تدخلت، وفــي أغلب األحيان بشكٍل ال 
واٍع، فــي صــيــاغــة مـــواد الــدســتــور، وأثـــارت 
جداًل واسعا حوله وحول بنوده، فقد رصد 
غياب   ،2011 بعد  مــا  دساتير  فــي  الباحث، 
مــــفــــردات تــحــيــل عـــلـــى الـــلـــغـــة االجــتــمــاعــيــة 
ــة فـــي بــعــضــهــا، وإحـــالـــتـــهـــا، في  ــيـ واألخـــاقـ
بــعــضــهــا اآلخـــــــر، عـــلـــى الـــقـــيـــم الـــقـــومـــيـــة أو 
للنقاشات  استعراضه  في  وأجــاد  الدينية. 

وبــشــكــل عـــام جـــرت مــحــاولــة إخــمــاد الــجــذوة 
النقدية التي يحملها مصطلح »تفاهة الشر« 
أنــه ثمة  املؤلفتان  مــن خــال تتفيهه. تاحظ 
ــانـــت مـــاثـــلـــة فــي  ــيـــاب الـــفـــكـــر« كـ »حــــالــــة مــــن غـ
الشر«  »تفاهة  فـ بالقضية،  يحيط  مــا  معظم 
لــيــســت مــرتــبــطــة بــخــصــائــص ســيــكــولــوجــيــة 
لـــدى أيــشــمــان، بــل إن األخــيــر أحـــد مخرجات 
نظام بأسره. من هنا تبدأ عملية تعميم فكرة 
»تفاهة الشر«، والتي تصل بها املؤلفتان إلى 
هيئة الحكم التي بدت هي األخرى تنفيذية، 

أي تبلغ نفس النقطة: التفاهة.
تــربــط ليبوفيشي وروفــيــلــو مــع مفهوم  هــنــا 
ــــت، وهــو  أســـاســـي آخـــر مـــن مــفــاهــيــم حــنــة آرنـ
الـــدولـــة الــشــمــولــيــة )الــتــوتــالــيــتــاريــة فـــي عــدة 
ــــوذج هـــــو مـــصـــدر  ــمـ ــ ــنـ ــ تـــــرجـــــمـــــات(، وهـــــــــذا الـ
بالقول  املؤلفتان  عنه  تعّبر  الــذي  االنــحــراف 
»رجــــــال طــيــبــون يــقــتــرفــون أشـــنـــع األفــــعــــال«، 
بــاعــتــبــار أن مـــا يــجــعــل الــشــر ال يــبــدو كــذلــك، 
وجوُد جهاز تبريري هو من خصائص الدول 
الشمولية، التي تعمد إلى تعميم التفاهة من 
أجـــل خــنــق الــحــريــات فــي املــجــتــمــع وبــالــتــالــي 

تحقيق املزيد من السيطرة.
ــــت  ــن الـــتـــقـــّيـــد بـــمـــفـــاهـــيـــم حـــنـــة آرنـ ــ بـــعـــيـــدًا عـ
في  الرغبة  تبدو  منتقديها،  مــع  وحكاياتها 
نــشــر »تـــفـــاهـــة الـــشـــر« كــامــنــة فـــي كـــل خــطــاب 
تــبــدو  ــيــــة«  »الــــخــــاصــ ــذه  ــ هــ أن  إذ  ــلــــطــــوي،  ســ
ذين 

ّ
ضــروريــة مــن أجــل توفير طبقة مــن املنف

»يــقــتــرفــون أشــنــع األفـــعـــال« مـــع شــعــور دائـــم 
في  تساعد  تلك  وطيبتهم  »طــيــبــون«،  بأنهم 

إعادة إنتاج »النظام«.

املـــعـــقـــدة، الـــتـــي جــــرت فـــي الـــبـــلـــدان الــثــاثــة، 
حول الصياغة اللفظية للدساتير، وللقيود 
بـــت في  ــرَّ ـــسـ

َ
املــفــهــومــيــة واملــتــخــيــلــة الـــتـــي ت

عملية الــصــيــاغــة، مــن خـــال الـــوقـــوف على 
الدالالت التي تسند، جماعيا، للكلمات وما 
تضيفه املخيلة إليها من معاٍن ثواٍن، مثلما 
مــفــردات: شريعة، شعب، حرية،  مــع  حصل 

علمانية، هوية، ملكية، مقدس...
اليوم مــزج ما ورد من اإلشــارات  ويمكننا، 
ــارق مـــع أعـــمـــال رجـــل الــقــانــون  فـــي كــتــاب طــ
 ،)2007-1926( ــي  ــورنــ كــ جــــــرار  الـــفـــرنـــســـي 
على  تنصب  قانونية  ألسنية  واســتــحــداث 
املواد الدستورية، ويكون موضوعها دراسة 
الــتــحــوالت التي تــطــاول الـــدالالت املعجمية 
للمفاهيم املركزية في الدستور، وما يحيط 
بـــه مـــن الــخــطــابــات، مــثــل ُمــــــداوالت الــنــواب 
الـــتـــي تـــركـــزت عــلــى مــعــانــي املــصــطــلــحــات، 
ــا لـــتـــحـــلـــيـــات لـــودفـــيـــغ  ــقــ وســـنـــكـــتـــشـــف، وفــ
 

َّ
 جل

َّ
فتغنشتاين املنطقية )1889-1951(، أن

النقاشات ناتج من سوء فهم، مقصوٍد أم ال، 
للعبارات. وباإلضافة إلى ذلك، تقدم نماذج 

الدستور في املغرب وتونس ومصر حقواًل 
خصبة لهذا التوتر بن اللغة والتاريخ. 

اليوم شمال  الريف  وما يحصل في منطقة 
املغرب، أو ما حصل مؤخرًا من احتجاجات 
ــاويـــن جـــنـــوب تــــونــــس، أو تـــواصـــل  فــــي تـــطـ
االحتقان في مصر، شواهد على ذلك، وليس 
بــإمــكــان أحــد أن يقصر هــذه الــتــوتــرات وما 
حملته من مطالب شعبية وسياسية ضمن 
ســجــات الــقــول وتـــحـــّوالت املــعــجــم فحسب، 
 مــن بــن وظائف 

ْ
فهي أوســـع وأعــمــق. ولــكــن

ــتـــاعـــب الــتــي  األلـــســـنـــيـــة فـــضـــح عــمــلــيــات الـ
تستخدم اللغة، وتستدعي الذاكرة للوصول 

إلى مآرب سياسية، بعضها رخيص.
ولعل اختيار طارق ملصطلح »دستورانية« 
في العنوان عوضا عن »دستورية«، إشارة 
ــــدى الــــزيــــف الـــحـــاصـــل فــي  ــــى مـ واضــــحــــة إلـ
ات حزبية  استخدام الدستور لفرض إماء
-

َ
أو أيــديــولــوجــيــة، مــا تـــزال تــبــعــد املـــواطـــن

وتقصيه  السياسية،  العملية  عن   
َ
اإلنسان

ــا الـــتـــي يـــفـــتـــرض أن تــكــون  ــهـ ــاراتـ ــن مـــسـ عــ
قانونية.

إطاللة
تصويب

باسم النبريص

أمـــام  ثــــان  مـــا مـــن مــــالذ أول وال 
أبناء الشعب الفلسطيني ليلجأوا 
فقيًا، منذ نكبتهم. هو فقط 

ُ
أ إليه 

األخير،  مالذهم  العمودي  البريد 
في البيوت وأماكن العبادة، وخلوة 
الــنــفــس، والــســجــن، والــديــاســبــورا 
إلى  والعربي،  األجنبي  بنوعيها، 
آخر ما هنالك من حاالت شائعة 

وغير مطروقة معًا.
الفلسطيني وهو طفل في  م 

ّ
يتعل

الــرابــعــة، أن يــواصــل بــّث الرسائل 
إلى بريده العمودي الوحيد، على 

أمل االستجابة.
ــد  ــريـ ــبـ فـــلـــطـــاملـــا خــــذلــــه ســــعــــاة الـ
فقّيون، من عرب وغيرهم، فما 

ُ
األ

عـــاد يــجــرؤ عــلــى بــعــث مــزيــد من 
رسائله إلى أولئك وهؤالء.

ما  ني 
ّ
ويشف واملـــآل،  الحال  أتأمل 

ال ينكتب.
ذلك أن جميع الرسائل، باختالف 
ــا وأنـــواعـــهـــا ومــقــاصــدهــا  ــهـ ــوانـ ألـ

وجهاتها، ال تصل، ولن.
الــعــاري،  لحمنا  غير  ينفعنا  ولــن 

نحن وأشباُهنا في املحيط.
ــاله، حــــرصــــُت عــلــى  ــ ــ الـــكـــلـــمـــات أعـ
مــنــهــا، لشيخ  بـــواحـــدة  أنـــبـــس  أال 
سورية  مــهــّجــري  مــن  فلسطيني 
الذبيحة، ألقت به أقداُرُه إلى أرض 
ــغـــروب اإلســبــانــيــة. وجـــدتـــه في  الـ
زاوية من جبل كولسيروال، عاريًا 
من ورقة التوت، والوقت رمضان، 
وُيرسل ثم يبكي وُيرسل. اختبأت 
الغابة، وأنَصتُّ  خلف شجرة في 

حتى اغرورق األفق بالدموع.
ـــرت أن أنـــتـــظـــره ريــثــمــا يــفــرغ 

ّ
ــك فـ

ــدأ، ثـــــم رأيــــــــت مـــــن الـــلـــبـــاقـــة  ــ ــهــ ــ ــ وي
نـــأمـــة  إثـــــــــارة  دون  ــاب،  ــ ــحـ ــ ــــسـ االنـ
تخدش خالء هذه الخلوة املقدسة.
ــه ُيــفــّرغ فــيــرتــاح، ولــو مؤقتًا،  »دْعـ
ــدة،  ــ ــديـ ــ ــــون جـ ــــجـ ــــي شـ ــأتـ ــ ــتــــى تـ حــ

 الرسائل«.
ُ

فيتجدد إرسال
وهل ثمة من طريق آخر؟

نظرية رغبة في نشر تفاهة الشر في  األساسيان  المشكالن  كتاب  مؤخرًا  صــدر  الحصادي،  نجيب  بترجمة 
المعرفة، للفيلسوف النمساوي كارل بوبر )1902 - 1994(، في طبعة مشتركة بين »دار 
جداول« و»مؤسسة ريم وعمر الثقافية«. هذا العمل هو أّول ما نشر بوبر )في عام 

1930(، وفيه ركائز نظريته اإلبستيمولوجية التي تحّدد مدى علمية النظريات. 

الذي صدر مؤخرًا  الكتاب  العثمانية، هو عنوان  بالدولة  السياسية  الكويت  عالقات 
عن »دار الثلوثيّة« لـ مخلد الحريِّص، وفيه يدرس المرحلة التاريخية الواقعة بين سنتي 
التي سبقت وصول األوروبيين إلى منطقة الخليج  الفترة  1113 و1342 هجرية، وهي 

العربي، وكانت فيها السلطة السياسية مترّكزة في األستانة. 

قراءات في أعمال نوال السعداوي، من  السباعي، كتاب  بترجمة سها  صدر حديثًا، 
في  للترجمة«  القومي  »المركز  منشورات  من  إيك،  ومورين  إيمنيونو  إرنست  تحرير 
أنجزها  أعمالها،  من  لبعض  النقدية  األوراق  من  عدد  على  الكتاب  يحتوي  القاهرة. 
النظرة  من  متجرد  نقد  »هو  المترجمة:  مقدمة  وحسب  وغربيون.  عرب  باحثون 

المتحاملة أحيانًا، والمتحمسة أحيانًا أخرى سواء مع أو ضد أفكارها«.

كتاب  صدر  ناشرون«،  للعلوم  العربية  ــدار  و»ال العرب«  »دار  بين  مشتركة  طبعة  في 
ترتيب  - 1950، وهو  بين تكساس وبغداد 1946  الوردي..  المتبادلة: علي  الرسائل 
لمجموعة رسائل، جمعها وعلّق عليها سالم الشماع. ويصدر الكتاب بالتزامن مع 

الذكرى الثانية والعشرين لرحيل المؤرخ والسوسيولوجي العراقي )1913 - 1995(.
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من غرافيتي في القاهرة

ما ال ينكتب

عمل لـ بانكسي 
في مدينة أورليان 
الفرنسية
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رياضة

أكدت تقارير 
صحافية 
إنكليزية أن 
فريق روما 
اإليطالي، مهتم 
بضم النجم 
الجزائري، رياض 
محرز، العب 
وسط ليستر 
سيتي اإلنكليزي، 
ليعوض رحيل 
المصري محمد 
صالح إلى 
ليفربول قبل 
أسابيع. وهو 
ما قد يفتح 
أبواب الرحيل 
لالعب »محاربي 
الصحراء« 
عن بطل 
»البريميرليغ« 
الموسم قبل 
محرز أبدى رغبته في الرحيل عن ليستر )Getty(الماضي.

روما يريد محرز
أكد العب الوسط اإلسباني بورخا فاليرو 

خالل تقديمه أمام وسائل اإلعالم كالعب جديد 
في إنتر ميالنو أنه ُأجبر على الرحيل عن 

فيورنتينا اإليطالي بسبب وجود اختالفات 
كبيرة في وجهات النظر مع إدارة النادي. 
وخالل املؤتمر الصحافي الخاص بتقديم 

الالعب املخضرم )32 عامًا(، قال فاليرو إن إدارة 
»الفيوال« لم تمنحه التقدير الذي كان يستحقه 

وهو األمر الذي دفعه جديًا للرحيل إلى صفوف 
»النيراتزوري«.

توصل أتلتيكو مدريد إلى اتفاق مع فيكتور 
بيريز »فيتولو« لضمه بعقد يمتد للمواسم 

الخمسة املقبلة، بعدما فسخ الدولي اإلسباني 
عقده مع نادي إشبيلية، حسبما أعلن فريق 

»الروخيبالنكوس« على موقعه األربعاء. وأكد 
أتلتيكو في بيان أنه »نتيجة لعقوبة الفيفا 

)االتحاد الدولي لكرة القدم( التي تمنع النادي من 
تسجيل العبني خالل سوق االنتقاالت الصيفية، 
ستتم إعارة الالعب إلى الس باملاس حتى يناير/

كانون الثاني املقبل«.

أكد نادي باريس سان جيرمان الفرنسي التعاقد 
مع الظهير البرازيلي األيمن داني ألفيش بعقد 

يمتد حتى يونيو/حزيران 2019. وانضم ألفيش 
لـ )بي اس جي( في صفقة انتقال حر بعد رحيل 

الالعب عن نادي يوفنتوس اإليطالي. وأكد 
ناصر الخليفي رئيس النادي الفرنسي أنه 

»فخور للغاية« باستقبال ألفيش الذي أكد من 
جانبه أنه »جاء لباريس للفوز«، وأنه يعرف 

»طموحات« فريقه الجديد وتوقعات جماهيره 
التي تنتظر البطوالت.

بورخا: عانيت من مشاكل 
كثيرة مع إدارة فيورنتينا

فيتولو يتعاقد مع 
أتلتيكو مدريد حتى 2022

سان جيرمان يؤكد 
التعاقد مع داني ألفيش
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علوم وتكنولوجيا
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الطباعة الحيوية... عالج المستقبل

أعــلــنــت شــركــة تــيــســال -املــتــخــصــصــة في 
نيتها  الــكــهــربــائــيــة-  الــســيــارات  تصنيع 
ــون فــي  ــ ــر بـــطـــاريـــة لــيــثــيــوم أيــ ــبـ ــاء أكـ ــنـ بـ
العالم. وشرعت الشركة في عملية البناء 
املرتقب  مــن  أستراليا، حيث  فــي جنوب 
ديسمبر/ املــشــروع شهر  إتــمــام  يتم  أن 

كانون األول املقبل.
وتـــأتـــي هــــذه الــخــطــوة فـــي إطــــار جــهــود 
الــشــركــة ملــحــاولــة حــل أزمـــة الــطــاقــة التي 
الكهربائي في  الــتــيــار  انــقــطــاع  إلــى  أدت 
ــارت إلـــى أن  جميع أنــحــاء املــنــطــقــة. وأشــ
ــــورة ســيــتــم فــي  ــذكـ ــ ــتــــاج الـــبـــطـــاريـــة املـ إنــ
غضون 100 يوم، لتكون أكبر بـ3 أضعاف 
مــن الــبــطــاريــة األكــبــر فــي الــعــالــم حــالــًيــا، 

والتي تصل قوتها إلى 30 ميغاواط.
وقــال مسك، في مؤتمر صحافي بوالية 
أنــهــم سيتعاونون  “جــنــوب أســتــرالــيــا”، 
مـــع شـــركـــة “نــــيــــون” الــفــرنــســيــة لــلــطــاقــة 
ــهــــدف انــــتــــاج الـــبـــطـــاريـــة بــــقــــدرة 100  بــ

ميغاواط.
وتــعــتــمــد جـــنـــوب أســتــرالــيــا عــلــى طــاقــة 
الــــشــــمــــس ومــــــــــــــزارع الـــــــريـــــــاح لـــتـــولـــيـــد 
الـــكـــهـــربـــاء، وقـــــد شـــهـــدت انـــقـــطـــاعـــًا فــي 
الطاقة الكهربائية العام املاضي تجاوز 

حـــوالـــى 24 ســـاعـــة بــســبــب الـــعـــواصـــف، 
وسيساهم هذا املشروع في بناء بطارية 
النظام  ويستطيع  ميغاواط.   30 قوتها 
ألف   30 لحوالى  الطاقة  توفير  الجديد 
منزل، وهــو ما يكافئ عــدد املــنــازل التي 
الكهربائية خالل  الطاقة  انقطعت عنها 

العاصفة.

مشكل نفاد البطارية يعتبر من بني أبرز األمور التي تشغل بال مستخدمي الهواتف 
ــذا مــا يدفع  ــادة مــا نــقــوم بشحن الــهــاتــف عـــدة مـــرات فــي الــيــوم، وهـ الــذكــيــة، حــيــث عـ
مــواد جديدة  بــطــاريــات تحتوي على  العمل على تطوير  إلــى  والــشــركــات  الباحثني 

وُتوفر سعة أكبر من التي ُتوفرها بطارية ليثيوم-أيون.
نهائي  بشكل  البطارية  عــن  االستغناء  تــم  إذا  لالهتمام  مثيرًا  األمــر سيكون  أن  إال 
واالعتماد على طرق ُمبتكرة لتزويد األجهزة الكهربائية بالطاقة. وفي هذا الصدد 
تمكن بــاحــثــون مــن جامعة واشــنــطــن مــن تطوير نــمــوذج أولـــي لهاتف يعمل بــدون 
بطارية، إذ يعتمد الهاتف الجديد على تقنية تتيح تحويل إشارات الضوء وموجات 
الراديو إلى طاقة من خالل االعتماد على خلية ال يتجاوز حجمها حبة أرز. وأشار 
السكايب  إجــراء واستقبال مكاملات صوتية عبر خدمة  أنهم نجحوا في  الباحثون 
التابعة لشركة مايكروسوفت، واستهلك الهاتف أثناء التجارب األولية طاقة لم تتعد 

3.5 مايكرو-واطات، ولحد اآلن ال يمكن للهاتف االتصال بالشبكات الخلوية.
ويعمل الباحثون منذ السنة املاضية على مشروع يهدف إلى االستفادة من إشارات 
املعلومات بني  املحيطة، إلرســـال  البيئة  فــي  املــوجــودة  الطاقة،  الــراديــو منخفضة 
الكمبيوتر  لعلوم  املساعد  الذكية، حيث صرح شيام جوالكوتا، األستاذ  األجهزة 
من  لتكوين شبكة  التقنية  هــذه  على  يعولون  أنهم  واشنطن،  بجامعة  والهندسة 
املــعــلــومــات، حتى وإن كــانــت ال تحتوي على  تــتــبــادل  الــذكــيــة ُيمكنها أن  األجــهــزة 
بطاريات. وعلى الرغم من أن الجهاز ال يحتوي على شاشة ومن الضروري الضغط 
أنه يشكل خطوة أولــى لتطوير هواتف وأجهزة  القيام باملكاملة، إال  أثناء  على زر 
كــهــربــائــيــة ال تــحــتــوي عــلــى بــطــاريــة، وتــعــتــمــد عــلــى الــطــاقــة املـــوجـــودة فــي الــضــوء 
وإشارات الراديو. ومن املرتقب أن يقوم الباحثون بتطوير التقنية، خالل السنوات 

امُلقبلة، لتكون قادرة على توليد طاقة كافية إلجراء املزيد من املهام.

عالم االبتكار صناعات مستقبلية

أكبر بطارية ليثيوم أيون في العالم

هاتف ال يحتاج إلى شحن

هشام حدانة

األخــيــرة، تطورت  السنوات  خــالل 
الطباعة ثالثية األبعاد في مجال 
ــرًا، حــيــث  ــ ــيـ ــ ــبـ ــ ــورًا كـ ــ ــطــ ــ ــة تــ ــحــ الــــصــ
طبية  أجــهــزة  منها  تطبيقات  ظهور  شهدت 

وأعضاء تعويضية على املقاس.
فقد  املــســتــخــدمــة،  للتكنولوجيا  وبــالــنــســبــة 
تــم تطوير ثــالث طــرق وهـــي: الطباعة بنفث 
 )Bioextrusion( البيولوجي  التبريز  الحبر، 
 Laser-Assisted( الحيوية  بالليزر  والطباعة 

.)Bioprinting
وتتميز تكنولوجيا نفث الحبر بإرسال، عبر 
الطابعة، نقاط صغيرة جــدًا من سائل  رأس 
يــحــتــوي عــلــى خـــاليـــا. وتـــحـــدث عــمــلــيــة نفث 
أو كهرو- عــن طــريــق عملية حــراريــة  النقطة 

.)piezo-electric( اجهادية
املتواضعة  التكلفة  الطريقة،  إيجابيات  ومن 
لـــأجـــهـــزة املــســتــخــدمــة، غــيــر أنـــهـــا ال تعمل 
سوى مع أحبار قليلة التركيز خشية حصول 

خطوات كبيرة قطعت 
في مجال إنتاج األنسجة 

البيولوجية باستخدام 
تكنولوجيا الطباعة 

3D الحيوية

انسداد في فوهة النفث، وكذلك حدوث ضغط 
على الخاليا عند العبور من فوهة الطابعة.

ــة الـــتـــبـــريـــز الـــعـــضـــويـــة  ــقـ ــريـ ــة لـــطـ ــبـ ــنـــسـ ــالـ وبـ
الــنــســيــج  مـــكـــونـــات  ــإن  ــ فــ  ،)Bioextrusion(
عبر  ميكانيكية  بطريقة  تــدفــع  البيولوجي 
حقنة صغيرة. وهي طريقة سهلة ومن أولى 
الــتــقــنــيــات الـــتـــي وضـــعـــت فـــي الــــســــوق. ومــن 
ســلــبــيــاتــهــا، ارتـــفـــاع كــلــفــة األجـــهـــزة وضــعــف 

دقتها.
ــا طــريــقــة الــطــبــاعــة الــحــيــويــة بــاســتــخــدام  أمــ
مع  تنتج  فإنها   ،)laser Bioprinting( الليزر 
ــوء، نــقــطــة صــغــيــرة مـــن ســائــل  كـــل نــبــضــة ضــ
يحتوي على خاليا توضع على طبقة رفيعة. 
ــاز املـــســـح الـــضـــوئـــي بــتــشــكــيــل  ــهـ ويـــســـمـــح جـ

أنماط وتصاميم معقدة.
العالية،  الدقة  التقنية  ومن أبرز ميزات هذه 
وعــــــــــدم اســـــتـــــخـــــدام فـــــوهـــــة لـــــوضـــــع الـــحـــبـــر 

العضوي، مما يضمن سالمة الخاليا.
عــلــى عــكــس الــطــبــاعــة 3D الــتــقــلــيــديــة، تــأخــذ 
ــبـــان الــبــعــد  ــة فــــي الـــحـــسـ ــيـــويـ ــة الـــحـ ــاعـ ــبـ الـــطـ
الخاليا  الذي تحتاجه  الزمني  البعد  الرابع: 
املطبوعة نفسها، أو تهاجر وتتميز بطريقة 

مستقلة، لتشكيل أنسجة وظيفية حية. 
كــمــا تــهــدف الــطــبــاعــة الــحــيــويــة إلـــى توجيه 
عــمــلــيــات الــتــرتــيــب الـــذاتـــي لــلــخــاليــا، مثلما 
يحدث بشكل طبيعي خالل مرحلة التكوين 

الجنيني وتطوره.
ولـــيـــس الـــهـــدف فــقــط الــــوصــــول إلــــى تــرتــيــب 
الــخــاليــا فــي بيئة ثالثية األبــعــاد، ولــكــن من 

أجــــل تــحــديــد ونــمــذجــة ديــنــامــيــكــيــة لعملية 
الترتيب الذاتية للخاليا املطبوعة.

فــــي الــــوقــــت الـــحـــالـــي، يــكــمــن الـــتـــحـــدي الــــذي 
تواجهه الطباعة الحيوية، في الوصول إلى 
إنتاج أنسجة عملية، بهدف تكوين النماذج 
الــتــنــبــؤيــة ملـــحـــاكـــاة عــلــم وظـــائـــف األعـــضـــاء 

أو مريضة الختبار  ألنسجة بشرية صحية 
جزيئات أو أدوية مرشحة. 

القادمة،  الخمس  السنوات  الرهان خالل  أما 
فيكمن في إنتاج أنسجة فردية، مصنوعة من 
خاليا املريض نفسه، تستعمل الختبار عالج 
خاص ووضع الحلول العالجية الشخصية.

أحمد ماء العينين

مــــن املـــتـــوقـــع أن تــــقــــوم بـــعـــض الـــشـــركـــات 
الذكية  الهواتف  صناعة  فــي  املتخصصة 
بالكشف عن هواتف تدعم تقنيات الواقع 
املــعــزز وتــقــنــيــة الــهــولــوغــرام خـــالل السنة 
امُلقبلة، حيث ُتعول كل من غوغل وآبل على 
وألعاب  تطبيقات  لتطوير  التقنيات  هــذه 
بطريقة  معها  التفاعل  للُمستخدم  ُيمكن 
 RED ــلـــيـــًا. ويــــبــــدو أن شــــركــــة كـ ُمـــبـــتـــكـــرة 
األميركية، والتي تعتبر من بني الشركات 
ــيــــرات  ــامــ ــكــ ــنــــاعــــة الــ ــة فـــــي صــ ــتـــخـــصـــصـ املـ
االحــتــرافــيــة، قــــررت مــفــاجــأة الــجــمــيــع، من 

خالل إعالنها عن هاتف ذكي يدعم تقنية 
الهولوغرام. وعلى الرغم من أن الشركة لم 
تكشف عن كثير من التفاصيل، إال أن هاتف 
يحتوي  أن  املــتــوقــع  مـــن   Hydrogen One
عــلــى شــاشــة بــحــجــم 5.7 بـــوصـــات، قـــادرة 
على عرض محتوى التصوير التجسيمي 
ــارات أو  دون الــحــاجــة إلـــى اســتــخــدام نـــظـ
ــة. وأشـــــــارت الـــشـــركـــة في  ــيـ أجـــهـــزة خـــارجـ
تعتمد  الهاتف  شاشة  أن  صحافي،  بيان 
للُمستخدم  الــنــانــو، ويــمــكــن  تــقــنــيــة  عــلــى 
)ثنائي  التقليدي  املــحــتــوى  بــني  االنــتــقــال 
األبعاد(، املحتوى ثالثي األبعاد، محتوى 
التفاعلية  األلـــعـــاب  وكـــذلـــك  الـــهـــولـــوغـــرام، 

بسهولة كبيرة. وبما أن شركة RED تهتم 
االحترافية،  والكاميرات  التصوير  بمجال 
متوافقًا  الــهــاتــف  يــكــون  أن  الطبيعي  فمن 
 ،RED مـــع الــكــامــيــرات امُلــقــدمــة مـــن شــركــة
حيث تشير بعض التلميحات أن الهاتف 
ــيـــة، عـــلـــى غــــرار  ــارجـ ســـيـــدعـــم ُمـــلـــحـــقـــات خـ
هــاتــف »مــوتــو زد«، وذلــــك بــغــرض تقديم 
تــجــربــة أفــضــل لــلــمــصــوريــن. ومـــن املرتقب 
بــنــظــام   Hydrogen One هــاتــف  يــعــمــل  أن 
األنـــدرويـــد، بــاإلضــافــة إلـــى احــتــوائــه على 
ُتوفر  الــتــي   surround sound  5.1 خاصية 
تجربة صوت مميزة، من خالل دعم خمس 

قنوات صوتية.

استعمال جديد لتقنية الهولوغرام

organovo طابعة لألنسجة الحيوية ثالثية األبعاد لشركة

تقنية  األميركية على تطوير  املتحدة  بالواليات  يعمل باحثون من جامعة كارنيغي ميلون 
تتيح تحويل أي سطح إلى شاشة تفاعلية. وتعتمد التقنية على جهاز عرض علوي يحتوي 
اليد واالستجابة  قــادرة على تحديد حركات  االستشعار  أجهزة  كاميرا ومجموعة من  على 
إلى التغيرات التي تحدث في البيئة، وتكوين شاشة عرض تفاعلية مرتبطة بالهاتف الذكي 
التي تأتي  التقنية  الباحثون اسم Desktopography على هذه  على أي سطح تقريًبا. وأطلق 
بنفس فكرة جهاز Xperia Touch الذي قامت شركة سوني اليابانية بطرحه قبل أسابيع في 
استخدام  يمكن  املقابل،  في  املسطحة،  األسطح  على  سوني  تكنولوجيا  وتقتصر  األســـواق. 
تقنية Desktopography على أسطح ووضعيات مختلفة. ومن املرتقب أن يتم دمج التقنية في 
التي  التفاعل مع األجسام  للمستخدم  املعزز، بهدف توفير طرق جديدة تتيح  الواقع  مجال 

تظهر في البيئة االفتراضية.

تحويل أي سطح إلى شاشة تفاعلية
بفضل أجهزة استشعار للحركة
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 Check ــة ــركــ ــــن شــ مـ بــــاحــــثــــون  ــلــــن  أعــ
 ،Point Software Technologies
ــتــــخــــصــــصــــة فـــــــي مــــــجــــــال األمـــــــن  ــمــ الــ
ُأطلق  بــرامــج ضــارة  أن  المعلوماتي، 
عليها اسم CopyCat أصابت ماليين 
أندرويد.  التي تعمل بنظام  األجهزة 
وقامت هذه البرامج الخبيثة بحصد 
مــــن خـــالل  ــيـــون دوالر  ــلـ مـ مــــن  ــر  ــثــ أكــ
الـــضـــغـــط عـــلـــى اإلعـــــالنـــــات وتــثــبــيــت 

التطبيقات االحتيالية.
ــار الــبــاحــثــون إلـــى أن الــفــيــروس  وأشــ
ــًا قـــيـــاســـيـــًا فــــي الــفــتــرة  ــاطـ عـــــرف نـــشـ
الــمــمــتــدة بــيــن شــهــر إبـــريـــل/ نيسان 

وشــهــر مـــايـــو/ أيــــار مـــن ســنــة 2016، 
مـــلـــيـــون  ــــن 14  مــ ــر  ــ ــثـ ــ أكـ واســـــتـــــهـــــدف 
هـــاتـــف وحــــاســــوب لــــوحــــي. وحــصــد 
دوالر  مــلــيــون   1.5 مــبــلــغ  الـــفـــيـــروس 
الباحثون  في غضون شهرين. وأكــد 
أن الـــبـــرمـــجـــيـــات الــخــبــيــثــة انــتــشــرت 
الثالث  عبر متاجر تطبيقات الطرف 
خالل  من  وليس  التصّيد،  وهجمات 
الــمــتــجــر الـــرســـمـــي الــــخــــاص بــشــركــة 
 CopyCat فــيــروس  واستطاع  غــوغــل. 
السيطرة عل   - فــتــرة نشاطه  أثــنــاء   -
أكثر من 8 ماليين جهاز، وتمكن من 
عــــرض أكـــثـــر مـــن 100 مــلــيــون إعـــالن 
تطبيق  ماليين   4.9 وتثبيت  وهمي، 
عــلــى الــهــواتــف واألجـــهـــزة الــلــوحــيــة، 
األمــر الــذي ساهم في توليد إيــرادات 
مهندسون  وأشــار  للقراصنة.  كبيرة 
إلــى أن الشركة تعمل منذ  من غوغل 
من  فيروسات  على محاربة  ســنــوات 
ــنـــوع، األمــــر الــــذي دفــعــهــا إلــى  هــــذا الـ
 ،Google Play Protect أداة  تــطــويــر 
ــم طـــرحـــهـــا مــن  وهـــــي مـــيـــزة أمـــنـــيـــة تــ
ــة  ــ ــقـــوم بــمــســح وإزالــ قـــبـــل الـــشـــركـــة، تـ
الــتــطــبــيــقــات الــخــبــيــثــة مـــن الــهــواتــف، 
كما دعت غوغل مستخدمي هواتف 
األندرويد إلى عدم تثبيت تطبيقات 

خارج متجر غوغل بالي.

سطح المريخ 
يحتوي على مواد 

سامة 

قال علماء فلك بريطانيون إن سطح 
ــواد  كـــوكـــب الـــمـــريـــخ يــحــتــوي عــلــى مـ
ســــامــــة تــتــشــكــل بـــســـبـــب األشــــعــــة مــا 
فوق البنفسجية، وأن سطح الكوكب 
األحــــمــــر ضـــــار جـــــدا لـــلـــخـــاليـــا بــفــعــل 

تأثير هذا الخليط السام.
ــة أجـــراهـــا بــاحــثــون فــي كلية  الـــدراسـ
الـــفـــيـــزيـــاء وعـــلـــوم الـــفـــضـــاء بــجــامــعــة 
ــروا  ــ ــشــ ــ ــة، ونــ ــ ــيـ ــ ــانـ ــ ــطـ ــ ــريـ ــ ــبـ ــ أدنــــــــبــــــــره الـ
نتائجها في العدد األخير من دورية 
)Scientific Reports( العلمية. ودرس 
الباحثون مواد تسّمى »البركلورات«، 
وهــــي أمــــالح مـــوجـــودة بــكــثــافــة على 
ــالـــوا إنــه  ــر. وقـ ــمـ ســطــح الــكــوكــب األحـ
مــن الــمــعــروف عــن هــذه األمـــالح أنها 
تصبح شــديــدة األكــســدة حين تكون 
تــحــت حــــــرارة عـــالـــيـــة، والــــحــــال ليس 
الــمــريــخ ألن طقس  كــذلــك على سطح 
اكتشفوا  العلماء  لكن  ــارد.  بـ الــمــريــخ 
أن »الــبــركــلــورات« قــد تصبح شديدة 
األكــــســــدة أيـــضـــا فـــي حــــال تــعــرضــهــا 
ما  وهـــو  البنفسجية،  فـــوق  لــأشــعــة 
يجري على سطح المريخ فعال. ووجد 
حين  »البركلورات«  أن  البحث  فريق 
البنفسجية  فـــوق  لــأشــعــة  تــتــعــرض 
مثل تلك التي تضرب سطح المريخ، 

تصبح قاتلة للبكتيريا.

جديد



الدوحة ـ العربي الجديد

تــنــاولــت وســـائـــل اإلعـــــالم األجــنــبــيــة 
التي تعتمد  الجديدة  التكنولوجيا 
عــلــيــهــا الــلــجــنــة الــعــلــيــا لــلــمــشــاريــع 
الــقــطــريــة، مــن أجـــل مــســاعــدة العمال  واإلرث 
على تقديم أفضل ما لديهم وتوفير درجات 
البناء  أعمال  لهم في مواقع  حــرارة مناسبة 
الــخــاصــة بــمــالعــب مــنــافــســات بــطــولــة كــأس 
الــعــالــم 2022. ومـــع ارتــفــاع درجــــات الــحــرارة 
ــيـــة بــقــطــر،  ــالـ بـــشـــكـــل كـــبـــيـــر فــــي الـــفـــتـــرة الـــحـ
األربــعــني درجـــة مئوية في  لتتخطى حــاجــز 
بعض األحيان، بدأت لجنة اإلرث في توزيع 
مــنــاشــف مــبــردة، يــتــم وضــعــهــا حـــول الــرقــبــة، 
وتـــســـاعـــد عــلــى تــلــطــيــف األجـــــــواء وتــخــفــيــف 
درجــات الــحــرارة إلــى حد كبير، وزودت أكثر 
مــن 1000 عــامــل فــي ملعب الــوكــرة بـــاألدوات 

الجديدة للعمل بأريحية أكبر.
إلــى أنها ستوزع أكثر  وأشـــارت لجنة اإلرث 
املوزعني على  العمال  من 9400 منشفة على 
مــخــتــلــف مـــواقـــع الــعــمــل الـــخـــاصـــة بــمــنــشــآت 
الــبــطــولــة األهــــم عــلــى صــعــيــد املــنــتــخــبــات في 
عالم كــرة الــقــدم، والــتــي ستقام ألول مــرة في 

منطقة الشرق األوسط.
بـــاإلضـــافـــة إلــــى ذلــــك يــتــم اســـتـــخـــدام ســتــرات 
ــــرة، بــيــنــمــا دخــلــت  ــــوكـ مــــبــــردة فــــي مــنــطــقــة الـ
»خـــــوذات مـــبـــردة« طـــور الــتــجــربــة فــي بعض 
املـــواقـــع، إذ جـــرى تــطــويــرهــا ومــتــابــعــة مــدى 
ــة عـــلـــمـــاء وأســـــاتـــــذة فــي  فــاعــلــيــتــهــا بـــواســـطـ

جامعة قطر ومؤسسة أسباير.
ــال بــالــبــيــر ســـيـــنـــغ، مـــســـؤول  ــ ــــن جـــانـــبـــه قـ ومـ
ــان والــحــفــاظ عــلــى الــبــيــئــة في  ــ الــصــحــة واألمـ
ملعب الــوكــرة، »درجـــات الــحــرارة تمثل أزمــة 
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تقرير

الــعــام، ولذلك علينا  في مثل هــذه الفترة من 
تأمني العمال بشكل أكبر، عن طريق إعطائهم 
فترات راحة وتوفير املياه لهم وأماكن ظل في 

مواقع العمل«.
وتابع »املناشف الجديد تمثل إضافة رائعة 
لـــلـــعـــمـــال فــــي فـــصـــل الـــصـــيـــف، ألنــــهــــا ســهــلــة 
االستخدام وال تعيق حركة العمال، وهو ما 
يمثل عامل أمــان ملستخدميها، وهــو ما نال 

إشادة كل من حصل عليها أخيرًا«.
وفـــــي نـــفـــس الـــســـيـــاق تـــواصـــلـــت تــجــهــيــزات 

اإلصابات كلّفت 
ديوكوفيتش وموراي 

الخروج من البطولة

فاز األهلي بأربعة 
أهداف مقابل هدف 
وتأهل للنصف نهائي

فوز عسير للواليات المتحدة على المارتينيك
الثانية  الجولة  في   2-3 املارتينيك  على  األميركية  املتحدة  للواليات  فوز عسير 
من منافسات املجموعة الثانية التي شهدت أيضًا فوز بنما على نيكاراغوا 1-2. 
الترتيب برصيد 4 نقاط بفارق األهــداف عن بنما،  الواليات املتحدة  وتصدرت 
ثم املارتينيك مع 3 نقاط ونيكاراغوا بال رصيد. وكان املنتخب األميركي سقط 
التعادل في مباراته األولــى ضد بنما 1-1، فأجرى مدربه بــروس أرينا  في فخ 
ثمانية تغييرات على تشكيلته األساسية، لكن العرض لم يكن مقنعًا مرة أخرى. 
وتقدمت الواليات املتحدة بهدفني نظيفني على املارتينيك املغمورة على خريطة 
كرة القدم، لكن األخيرة نجحت في إدراك التعادل قبل أن تسجل صاحبة األرض 
أمــام  األول  الــشــوط  طيلة  املارتينيك  منتخب  3-2. وصــمــد  فــائــزة  لتخرج  هــدفــًا 
الهجمات األميركية قبل أن يدخل في شباكه الهدف األول بتوقيع عمر غونزاليز 
اريــك  إثــر تمريرة عرضية مــن  الثاني  )53( قبل أن يضيف جـــوردان مــوريــس 
ليشاج )64(. لكن منتخب مارتينيك الذي حقق فوزًا مفاجئًا على نيكاراغوا في 
الجولة األولى نجح في إدراك التعادل في 10 دقائق عبر كيفن بارسيمان الذي 
سدد كرة لولبية في سقف الشباك األميركية )66( قبل أن يضيف الالعب ذاته 
األميركي عبر  للمنتخب  األخيرة كانت  الكلمة  لكن  الثاني )75(.  الهدف  الثاني 

موريس مرة أخرى ليحقق أول فوز له في البطولة.

ليقود  سريعة  أهـــداف  ثالثة  يسجل  بافلوفيتش 
كوبنهاغن للفوز في تصفيات دوري أبطال أوروبا

سجل أندريا بافلوفيتش، مهاجم كوبنهاغن ثالثة أهداف في غضون 15 دقيقة 
ليمنح الفريق الدنماركي الفوز 3-1 على زيلينا في ذهاب الدور الثاني التمهيدي 
بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم. وسجل أليكسي ريوس لصالح فريقه واملنافس 
ليتعادل باتي بوريسوف على أرضه وبشكل مفاجئ 1-1 أمام االشكيرت بطل 
زالجيريس  أرض  على  مفاجئة  لهزيمة  لودوغوريتس  تعرض  بينما  أرمينيا، 
الثاني  الــدور  الـــدوري  بلقب  متوجًا  فريقًا   29 2-1. وخــاض  بنتيجة  فيلينوس 
الــدور األول. وأي  ليلتحقوا بخمسة فرق شقت طريقها من  للبطولة  التمهيدي 
فريق يبدأ من هذه املرحلة عليه أن يخوض 18 مباراة ليبلغ املباراة النهائية التي 

ستقام في كييف في 26 مايو/أيار املقبل.

المنتخب القطري لشباب اليد يفوز 
على مقدونيا وديًّا

اليد على نظيره املقدوني بنتيجة 25 / 23  فاز املنتخب القطري للشباب لكرة 
في مباراته التجريبية األخيرة التي أقيمت استعدادًا للمشاركة في بطولة العالم 
التي ستقام في الجزائر خالل الفترة من 18 إلى 30 يوليو/تموز الجاري.  وكان 
املنتخب القطري خسر املباراة األولى التي جمعته مع نظيره املقدوني بصعوبة 
وبفارق هدف واحد بنتيجة 24 / 25.  ومن املقرر أن يغادر املنتخب القطري إلى 
الجزائر، يوم السبت املقبل، لخوض غمار منافسات بطولة العالم التي سيلعب 
فيها ضمن املجموعة الثانية إلى جانب فرنسا والدنمارك ومصر وسلوفينيا 
والسويد.  بينما تضم املجموعة األولى منتخبات أملانيا والنرويج وجزر فارو 
وتونس  إسبانيا  الثالثة  املجموعة  وتضم  وتشيلي.  الجنوبية  وكــوريــا  واملجر 
ومقدونيا والبرازيل وبوركينا فاسو وروسيا. واملجموعة الرابعة تضم كرواتيا 

وأيسلندا والجزائر والسعودية واألرجنتني واملغرب.

ويحلق  بالميراس  على  بالكالسيكو  يفوز  كورينثيانز 
منفردًا بصدارة الدوري البرازيلي

حقق كورينثيانز الفوز على مضيفه بامليراس بهدفني دون رد في كالسيكو 
الدوري البرازيلي لكرة القدم، ليحلق منفرًدا بصدارة البطولة في جولتها الثالثة 
عشرة. وخالل املباراة التي أقيمت، مساء األربعاء/فجر الخميس، سيطر العبو 
كورينثيانز على مجريات اللقاء تكلل بهدفني حمال توقيع جادسون )ق23( من 
ضربة جزاء وأرانا )ق65(. وبهذه النتيجة رفع كورينثيانز رصيده إلى 35 نقطة 
الــذي لم  الــدوري البرازيلي بفارق 12 نقطة عن فالمنغو الوصيف  في صــدارة 
يخض مباراته بعد في الجولة الـ13، بينما تجمد رصيد بامليراس عند 19 نقطة.

انــتــهــت حملة أنــــدى مــــوراي لــلــدفــاع عــن لقبه 
 6-3 بخسارته  للتنس  ويمبلدون  بطولة  فــي 
ســام  األمــيــركــي  ــام  أمــ و1-6  و1-6  و7-6  و4-6 
كويري في دور الثمانية، بعدما نالت اإلصابة 
عــاملــيــًا، حيث عانى  مــن املصنف األول  أخــيــرًا 
مـــن آالم أعــلــى الــفــخــذ طــــوال الــبــطــولــة. وكـــان 
موراي يطمح ألن يكون أول بريطاني يحتفظ 
بــلــقــب ضــمــن الـــبـــطـــوالت األربـــــع الــكــبــرى منذ 
ــــوراي، الــذي  فــريــد بــيــري عـــام 1936. ووجـــد مـ
خــســر مــــرة واحــــــدة أمـــــام كـــويـــري فـــي ثــمــانــي 
مواجهات سابقة، صعوبة في التحركات في 
آخــر مجموعتني ليخسرهما خــالل 47 دقيقة 
ضربات  صاحب  العمالق  منافسه  أمــام  فقط 
ــال الــقــويــة. وضــــرب كــويــري مــوعــدًا في  ــ اإلرسـ
الــدور قبل النهائي مع مارين شيليتش الذي 
تغلب على جيل مــولــر. وكــويــري، الـــذي أطــاح 
ــنـــوفـــاك ديـــوكـــوفـــيـــتـــش مــــن الـــبـــطـــولـــة الـــعـــام  بـ
املاضي عندما كان الالعب الصربي هو حامل 
اللقب، هو أول أميركي يبلغ الدور قبل النهائي 
إلحدى البطوالت األربع الكبرى منذ قام أندي 

تــأهــل األهــلــي إلـــى الــــدور نــصــف الــنــهــائــي في 
بطولة كأس مصر لكرة القدم بعد فوزه على 
وادي دجــلــة بــأربــعــة أهـــداف مقابل هــدف في 
املباراة التي أقيمت بينهما على ستاد السالم 
في العاصمة املصرية القاهرة في إطار الدور 
ربع النهائي، في لقاء سيطر عليه »الشياطني 
ــه العـــب  ــألــــق خـــاللـ الـــحـــمـــر« بــشــكــل كـــبـــيـــر، وتــ
الــوســط صــالــح جــمــعــة. وفـــي نــصــف النهائي 
يواجه األهلي - املحروم من اللقب منذ موسم 
2007/2006 - الفائز من لقاء مصر املقاصة مع 
الدقيقة  فريق وادي دجلة في  تقدم  سموحة. 
ــعـــادل صــالــح  25 عـــن طــريــق مــحــمــد أنـــــور، وتـ
جمعة لألهلي من ركلة جــزاء في الدقيقة 29، 
ثم أضاف هدفًا ثانيًا في الدقيقة 77 من ركلة 
املهرجان بهدفني ملؤمن  واكتمل  أيضًا،  جــزاء 

زكريا وعماد متعب في الدقيقتني 88 و92 .
وفــــاز األهــلــي عــلــى وادي دجــلــة فــي مــبــاراتــي 
ــذا بـــاملـــوســـم، حــيــث هــزمــه  الــــــدوري املــحــلــي هــ
1/2 ذهــابــًا و1/صــفــر إيــابــًا، لــيــواصــل تفوقه 
عــلــى خــصــمــه فــي مــنــافــســات الـــكـــأس، بــالــرغــم 
مــن الــتــأخــر فــي النتيجة بــهــدف. بـــدأ األحــمــر 

روديـــك بذلك فــي ويمبلدون عــام 2009. وقــال 
كــويــري الـــذي ســدد 27 ضــربــة إرســـال ساحق 
»مــا زلــت مــصــدومــًا«. وأضـــاف »لــم أبــدأ اللقاء 
بأفضل صورة لكن واصلت توجيه الضربات 
وظــــهــــرت بـــأفـــضـــل أداء لــــي فــــي املــجــمــوعــتــني 
رائع  »إنــه شعور  وتابع  والخامسة«.  الرابعة 
وتحقق حلمي بالتأهل لقبل النهائي«. وعلى 
جانب آخر، تواصلت معاناة الصربي نوفاك 
ديوكوفيتش، الفائز بلقب ويمبلدون للتنس 
ثالث مرات، هذا العام مع انسحابه من مباراته 
أمـــــام الــتــشــيــكــي تـــومـــاس بـــرديـــتـــش فـــي دور 
نــادي  مالعب  على  املقامة  للبطولة  الثمانية 
عموم إنكلترا بسبب اإلصابة. وخسر املصنف 
الثاني املجموعة األولى وكان متراجعًا بكسر 
لإلرسال في املجموعة الثانية عندما تقدم الى 
انسحابه.  معلنا  برديتش  ليصافح  الشبكة 
وجاء االنسحاب والذي جاء والنتيجة تشير 
لــتــقــدم بـــرديـــتـــش، 7-6 و2- صـــفـــر، بــعــد وقــت 
قصير من استدعاء الالعب الصربي البالغ من 
وقــال  لعالجه.  الطبي  للطاقم  عامًا   30 العمر 
ديوكوفيتش، إن مرفقه األيمن كان يؤمله على 

الشناوي وصبري  بتشكيل مكون من محمد 
رحــيــل ورامــــي ربــيــعــة ومــؤمــن زكــريــا وعــمــرو 
جمال وباسم علي وحسام غالي وسعد سمير 
وصالح جمعة وحسام عاشور وميدو جابر.

وبــــالــــرغــــم مـــــن نــــشــــاط األهـــــلـــــي مـــــع صـــفـــارة 
ــديـــن، إال أن  الـــبـــدايـــة لــلــحــكــم إبـــراهـــيـــم، نــــور الـ
وادي  فــريــق  لشباب  العالية  البدنية  اللياقة 
ــم، أحــــمــــد حــســام  ــهــ ــلــــة وتـــعـــلـــيـــمـــات مــــدربــ دجــ
األهلي  العبي  على  الشديد  بالضغط  مــيــدو، 
منحهم األفضلية في أول ربع ساعة، وشكلت 
كبيرة على مرمى  املــرتــدة خطورة  هجماتهم 
األهــلــي، وبــمــرور الــوقــت شــعــر العــبــو األهــلــي 
وجــهــازهــم الــفــنــي بــقــيــادة حــســام الـــبـــدري أن 
املــــبــــاراة تــضــيــع مـــن بـــني أيـــديـــهـــم ومــفــاجــآت 
الــكــأس قــد تــحــدث، فــاعــتــمــدوا عــلــى خبراتهم 
في استعادة الزمام عن طريق الكرات الطولية 
وادي دجلة  التي شكلت خــطــورة على مرمى 
الذي بادر بالتسجيل في الدقيقة 25 من كرة 
مـــرتـــدة مـــن تــســديــدة الـــالعـــب إبـــراهـــيـــم نـــداي 
مــن ركــلــة حـــرة مــبــاشــرة تــابــعــهــا مــحــمــد أنــور 
وأودعـــهـــا الــشــبــاك، وضــغــط األهـــلـــي، وحصل 

مــدار عــام ونصف وإن األلــم تــزايــد منذ بداية 
بطولة ويمبلدون. وقال ديوكوفيتش »ضغط 
املباريات ومستوى األلم لم يتراجع. كان األلم 
يــزداد مع مرور األيــام. لسوء الحظ كان اليوم 
هو أسوأ يوم بالنسبة لي«. وأضاف »أنهيت 
البطوالت  ...إحــــدى  ويمبلدون  فــي  مشاركتي 
ــع الــكــبــرى بــهــذه الــطــريــقــة لــســوء الــحــظ.  ــ األربـ
أعــنــي أنــــه لـــو كــــان أحــــد يــشــعــر بــــاملــــرارة لــهــذا 
حــاولــت«.  أنني  تعلمون  لكنكم  أنــا.  فسيكون 
وقــــــال ديـــوكـــوفـــيـــتـــش مــتــحــدثــًا عــــن إصــابــتــه 
»املتخصصون الذين تحدثت إليهم لم يكونوا 
ــايــــة الـــــوضـــــوح مـــعـــي وذكــــــــــروا مــســألــة  فــــي غــ
الــخــضــوع لــجــراحــة إضــافــة لــخــيــارات أخـــرى«. 
وأضاف »ال يوجد أحد اتسم بالصراحة في ما 
يتعلق بما يجب القيام به. أعتقد أن الحصول 
على راحة من األمور التي يجب أن أفكر فيها 
اآلن«. وقال الالعب الصربي أيضًا، إن تأجيل 
مــبــاراتــه فـــي دور 16 أمــــام الــفــرنــســي أدريــــان 
اليوم.  إصابته  في  دورًا  لعب  ربما  مانارينو 
وتم تأجيل مباراة الالعبني ليوم واحد لتقام 
دامــت خمس  ماراثونية  مباراة  الثالثاء عقب 
مجموعات بني جيل مولر العب لوكسمبورج 
واإلسباني رفاييل نادال يوم االثنني املاضي 
ــتــــي خـــســـرهـــا نــــــــادال. وشـــكـــل االنـــســـحـــاب  والــ
الــعــالــم  عــلــى  األول  للمصنف  جـــديـــدة  ضــربــة 
ســابــقــًا الــــذي لــم يستطع الــحــفــاظ عــلــى لقبي 
الرابع  املركز  الــى  وتــراجــع  وفرنسا،  استراليا 

في التصنيف العاملي.
)فرانس برس(

ــرز مــنــهــا صـــالـــح جمعة  ــ ــزاء أحـ ــ عــلــى ركـــلـــة جـ
هدف التعادل في الدقيقة 29، والذي أعلن عن 
تــحــول املـــبـــاراة لــصــالــح األهــلــي بــطــل الـــدوري 
 العبيه لم يستغلوا الفرص 

ّ
هذا املوسم، ولكن

التي الحت لهم لينتهي الشوط األول بتعادل 

األهلي  وسيطر  منهما.  لكل  بهدف  الفريقني 
عـــلـــى مـــجـــريـــات الـــلـــعـــب فــــي الــــشــــوط الـــثـــانـــي، 
وشن العديد من الهجمات، ولكنه لم يستطع 
دجلة  وادي  حــارس  فدائية  بسبب  التسجيل 
ــاعـــه حــتــى حــصــل بـــاســـم عــلــي على  وخــــط دفـ

ولفريقه، سجل منها  له  الثانية  الــجــزاء  ركلة 
صالح جمعة هدف األهلي الثاني في الدقيقة 
77، ويئس فريق وادي دجلة، فأضاف األهلي 
هدفني في الدقيقة 88 عن طريق مؤمن زكريا 
و92 عن طريق البديل عماد متعب في إهداء 
من زميليه مؤمن زكريا، حسام غالي لتنتهي 
املـــبـــاراة بــفــوز األهــلــي بــأربــعــة أهــــداف مقابل 

هدف وصعوده لنصف النهائي.
وصــعــد األهــلــي إلـــى ربـــع الــنــهــائــي بــعــد فــوزه 
عــلــى الــداخــلــيــة بــهــدفــني مــقــابــل هـــدف بــالــدور 
ثمن النهائي.. وكان األهلي اكتسح األلومنيوم 
الــــ32 .. وتأهل  بستة أهـــداف دون رد فــي دور 
وادي دجــلــة بــالــفــوز على فــاركــو 3/صــفــر في 
ـــ 32، وعــلــى طــنــطــا بــهــدف دون رد في  الـ دور 
ثمن النهائي. وكان املصري البورسعيدي أول 
بتغلبه  النهائي  نصف  الـــدور  إلــى  املتأهلني 
عــلــى فــريــق إنــبــي 4/5 بــركــالت الــتــرجــيــح من 
نقطة الجزاء بعد انتهاء املباراة بالتعادل 1/1  

في إطار الدور ربع النهائي.
وتــأهــل لــلــدور ربـــع الــنــهــائــي ســتــة أنــديــة هي 
املــصــري الــبــورســعــيــدي بــالــفــوز عــلــى اإلنــتــاج 
الحربي بهدفني دون رد، وإنبي على حساب 
ــة أهــــــــداف دون  ــثـــالثـ االتـــــحـــــاد الـــســـكـــنـــدري بـ
رد، ومــصــر املــقــاصــة عــلــى حــســاب بــتــروجــت 
بــالــنــتــيــجــة نــفــســهــا، وســمــوحــة عــلــى حــســاب 
اإلسماعيلي بهدف دون رد، ووادي دجلة على 
على حساب  الجيش  وطــالئــع  حساب طنطا، 

الشرقية بالنتيجة نفسها.
)العربي الجديد(

األهلي يصعد إلى نصف نهائي كأس مصرموراي وديوكوفيتش يوّدعان بطولة ويمبلدون

واإلرث،  المشاريع  لجنة  أكــدت 
»الراية«  لصحفية  تصريحات  في 
تتواصل  األعــمــال  أن  القطرية، 
الوسيل،  ملعب  في  جيد  بشكل 
الذي سيستضيف مباراتي االفتتاح 
والختام في مونديال قطر 2022، 
التشييد  من  األولــى  المرحلة  وأن 
بينما  الــجــاري،  ــعــام  ال ستنتهي 
بحلول  جاهزًا  الملعب  سيكون 
عام 2020، وسيكون مجهزًا أيضًا 
تخفيض  أجل  من  التبريد  بتقنية 

درجات الحرارة خالل المباريات.

األعمال تتواصل في 
ملعب الوسيل

واصل الكبار الخروج 
من منافسات بطولة 

ويمبلدون للتنس، 
ليلحق أندي موراي 

وديوكوفيتش بنادال

تأهل األهلي المصري إلى 
نصف نهائي كأس مصر 

بالفوز على وادي دجلة 
في دور الثمانية

)Getty( الشكل النهائي المنتظر لملعب الوكرة

)Getty/(لجنة اإلرث تؤكد تواصل األعمال دون أي تأخير )وارين ليتلGetty/تقنيات تبريد جديدة لعمال مالعب المونديال )الرس بارون

)Getty( ملعب الوكرة من تصميم البريطانية العراقية الراحلة زها حديد)Getty( أعمال البناء متواصلة بأفضل المواصفات العالمية)Getty( الشكل النهائي المنتظر لملعب البيت

)Getty/األهلي قدم أداء جيدًا في ربع النهائي )فرانس برس(اإلصابة كلّفت ديوكوفيتش الخروج من البطولة )جوليان فيني

استعدادات 
مونديال 2022

لعمال  الراحة  سبل  كل  بتوفير  اهتمامها  القطرية  السلطات  تواصل 
االرتفاع  مع  خاصة   ،2022 العالم  كأس  ببطولة  المتعلقة  المشاريع 
الكبير في درجات الحرارة، وزيادة وتيرة العمل استعدادًا للحدث األهم 

في عالم كرة القدم على صعيد المنتخبات

تقنيات تبريد جديدة للعمال والتجهيزات تسير بشكل طبيعي

املـــنـــشـــآت وأعــــمــــال الـــبـــنـــاء فـــي قــطــر دون أي 
تأخير كما خطط لها، وأنه ال يوجد أي تأخر 
التي  السياسية  األزمـــة  بعد  العمل  فــي سير 
أملت بالعالقات القطرية الخليجية في الفترة 
املاضية، وأضافت لجنة اإلرث أن املشروعات 
حيث  الــعــمــل،  فيها  يــتــواصــل  حاليًا  القائمة 
املــواد املوجودة والتي تصنع  يتم استخدام 
داخل قطر، ولدينا أيضًا باإلضافة إلى مواد 
كانت مخزنة بجانب ما يتم استيراده حاليًا 

عن طريق املوانئ البحرية.

مباريـات
      األسبـوع
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رياض الترك

ــر.  مــالكــمــان يــجــهــل كــل واحــــد اآلخـ
شــــيء  أي  يــــخــــافــــان  ال  مــــالكــــمــــان 
ويــبــحــثــان دائــمــًا عــن املــغــامــرة في 
املالكمان  املالكمة. ماكريغور ومايويذر  عالم 
ــالـــم وحــــديــــث وســـائـــل  ــعـ األبـــــــرز حـــالـــيـــًا فــــي الـ
الــتــواصــل االجــتــمــاعــي والــصــحــف الــريــاضــيــة 
العاملية. حضر املالكمان املغروران في املؤتمر 
الــصــحــافــي الــخــاص بــنــزال الــقــرن رقـــم 2، ولــم 
البداية  منذ  أعــداء  فهما  الصداقة،  تجمعهما 
الــذي كشف  الصحافي  املؤتمر  فسره  واألمـــر 

الكثير من الغرور والعدائية والتحدي.
تــبــادال اإلهـــانـــات يمينًا ويــســارًا ولـــم يكترثا 
لــلــجــمــاهــيــر أو الــصــحــافــيــني املــتــواجــديــن في 
املـــدرجـــات ملتابعة املــؤتــمــر الــصــحــافــي، دخــال 
قاعة املؤتمر وكأنها ساحة حرب وقتال، لكن 
هذه املرة ليس باليدين بل بلغة اللسان التي 
الرد  لم ترحم. فعندما هاجم ماكريغور، كان 

سريعًا من مايويذر والعكس أيضًا.

تالسن وعنف لفظي
أشــعــل املــالكــمــان األمــيــركــي فــلــويــد مــايــويــذر 
ــغــــور املـــؤتـــمـــر  ــريــ ــاكــ واأليـــــرلـــــنـــــدي كـــــونـــــور مــ
الــصــحــافــي الــخــاص بــالــنــزال املــنــتــظــر فــي 26 

مؤتمر
نزال القرن

واأليرلندي  مايويذر،  فلويد  األميركي،  ومواجهة  حقيقة،  أصبح  الحلم 
كونور ماكريغور واقعًا، والبداية كانت من المؤتمر الصحافي الذي كان 
بمثابة حرب كالمية بين المالكمين. لم يرحم أي طرف المنافس اآلخر عند 

المواجهة األولى رغم أنها كانت خارج الحلبة

3031
رياضة

تقرير

أغــســطــس/آب  أمـــام حــوالــى 11 ألـــف شخص 
ــروا املــــواجــــهــــة الـــرســـمـــيـــة األولـــــــــى بــني  ــ ــــضـ حـ
املالكمني، والتي شهدت مشادة كالمية حادة.

ــر األمــيــركــي  اســتــفــز مــاكــريــغــور فــي بــدايــة األمـ
فــلــويــد مــايــويــذر عــنــدمــا دخـــل قــاعــة املــؤتــمــر 
الــصــحــافــي وهـــو يــرتــدي بــذلــة رســمــيــة يوجد 
عليها كلمات متكررة: »تبًا لك، تبًا لك«، وهو 
األمر الذي اعتبره مايويذر إهانة شخصية له 

في املؤتمر الصحافي الخاص باملباراة.
ــدأ الــهــجــوم  ــع بـــدايـــة املــؤتــمــر الــصــحــافــي بـ ومـ
ــــني أمـــــــــام الـــصـــحـــافـــيـــني  ــمـ ــ ــــالكـ ــن املـ ــ ــاد مــ ــ ــحــ ــ الــ
املــدرجــات، وهاجم  في  الحاضرة  والجماهير 
مــاكــريــغــور مـــايـــويـــذر: »لـــقـــد حــضــر إلــــى هنا 
بلباس رياضي، لم يعد قادرًا على شراء بذلة 
برفع  ذلــك  بعد  األمــيــركــي  عليه  ليرد  رسمية، 
الــهــواء  عــلــى  مــلــيــون دوالر   100 بقيمة  شــيــك 
. وتــــابــــع مـــاكـــريـــغـــور هـــجـــومـــه عــلــى 

ً
مــــبــــاشــــرة

مــايــويــذر: »هـــذا الــرجــل سيفقد وعــيــه يــوم 26 
أغــســطــس، هـــو صــغــيــر وال يــتــحــمــل ضــربــات 
من  الرابعة  الجولة  عند  وعيه  سيفقد  قــويــة، 
املــبــاراة، لم يختبر هــذا الشيء من قبل، أنــا ال 

أخاف منه وسأهزمه«.
واستلم فلويد مايويذر بعد ذلك امليكروفون 
ــغـــور وقــــــــال: »نــعــم  ــريـ ــاكـ وبــــــدأ بــــالــــرد عـــلـــى مـ
ــــع الـــعـــلـــم األبــــيــــض فــــي الــنــهــايــة،  يــمــكــنــنــي رفـ
وعــنــدهــا سيكسب الــشــهــرة، أنـــا أفــضــل دائــمــًا 
مليون   20 لديك حوالى  الشهرة،  على  الثروة 
متابع على مواقع التواصل االجتماعي، لكن 
قد ال يملك أي منهم 20 ألف دوالر في جيبه«.

ــــذر رده:  ــويـ ــ ــايـ ــ ــلــــويــــد مـ فــ ــــي  ــركـ ــ ــيـ ــ وتـــــابـــــع األمـ
تــخــتــارون لــي املــالكــمــني وأنـــا أسقطهم أرضــًا 
مثل كرات البولينغ، في 26 أغسطس سأسقط 
هذا الرجل أيضًا، ليرد عليه كونور ماكريغور: 
لم تسقط أي أحد بالضربة القاضية منذ 20 
ســنــة«. وأضــــاف مــايــويــذر: »عــلــيــك أن تختار 
كيف ستغادر، ستذهب على وجهك أو ظهرك 
فــي النهاية، هــذا صحيح، اجــلــس بــهــدوء وال 
ــا لــــدي دفـــاع  تــتــكــلــم، تــتــحــدث عـــن دفـــاعـــي، أنــ
قوي، كل ما عليك فعله اآلن هو الحضور يوم 

املباراة وأنا سأتكفل بكل شيء«.
واملــثــيــر أن مــايــويــذر طــلــب مــن مــاكــريــغــور أن 
وهو  الصحافي،  املؤتمر  منصة  على  يرقص 
األمــر الــذي لــم يرفضه املــالكــم األيــرلــنــدي ورد 
ــبـــر الــــرقــــص بـــطـــريـــقـــة مــضــحــكــة  بـــســـخـــريـــة عـ
مــن أجــل اســتــفــزاز املــالكــم األمــيــركــي الـــذي بدا 
منزعجًا، لكنه لم يكترث لكل الحركات الغريبة 

التي قام بها ماكريغور.
ــي والـــــــــــــردود بــني  ــالمــ ــكــ ــن الــ ــتــــالســ اســــتــــمــــر الــ
املالكمني حتى نهاية املؤتمر الصحافي بدون 
أي تــعــارك أو تـــضـــارب. تــقــدم املــالكــمــان نحو 
يتحضران  وكأنهما  ووقــفــا  بعضًا  بعضهما 
للمباراة واملــعــركــة مــن اآلن، وفــي وقــت اعتقد 
في  انتهى  الطرفني  بــني  التالسن  أن  الجميع 
املـــؤتـــمـــر الـــصـــحـــافـــي، اشــتــبــك املـــالكـــمـــان مــرة 
ــوقــــوف وجــهــًا  ــتـــرة الــ ــــالل فـ جــــديــــدة لــفــظــيــًا خـ
ــهـــجـــوم عــلــى  ــل طـــــرف الـ ــن كــ  شــ

ُ
ــه، حـــيـــث لــــوجــ

املنافس بطريقة قاسية، العالمات التي تؤكد، 
من اآلن، أن املباراة املنتظرة في شهر أغسطس 
القادم لن تكون مباراة للتسلية أو لكسب املال 
فــقــط، بــل هــي مــبــاراة حــيــاة أو مــوت بالنسبة 
ملاكريغور صاحب الشهرة الكبيرة ومايويذر 

صاحب األموال الطائلة.

تكلفة باهظة لمشاهدي المباراة
نزال املالكم األميركي املعتزل فلويد مايويذر، 
وبــطــل ريــاضــة »الــقــتــال املــخــتــلــط« األيــرلــنــدي 
كونور ماكريغور، هو في نزال القرن الثاني، 
 مــن املــتــوقــع أن تــكــون املـــبـــاراة األضــخــم 

ُ
حــيــث

فـــي تـــاريـــخ املـــالكـــمـــة خــصــوصــًا مـــع األمـــــوال 
املشاهد  على  والــفــاتــورة  املــدفــوعــة،  الضخمة 
ــاراة مــتــاحــة  ــبــ ســتــكــون بـــاهـــظـــة. وســـتـــكـــون املــ
لكن  عليها،  املتفق  التلفزيونية  القنوات  على 

G G

مايويذر رفع شيكًا بقيمة 
100 مليون دوالر خالل 

المؤتمر الصحافي

ميسي من اليابان: مشتاق للعودة 
والتعرف على فالفيردي

ــدم األرجــنــتــيــنــيــة ومــهــاجــم  ــقـ ــرة الـ ــال نــجــم كــ قــ
بــرشــلــونــة، لــيــونــيــل مــيــســي، إنـــه مــتــشــوق لبدء 
إرنستو  الجديد،  مدربه  على  والتعرف  املوسم 
ــالـــفـــيـــردي. وصـــــرح مــيــســي أثـــنـــاء حــضــوره  فـ
ــوتــــني«  فـــي طــوكــيــو حــفــل تــقــديــم شـــركـــة »راكــ
اليابانية خدمات اإلنترنت كراع رسمي للنادي 
الكتالوني، »دائمًا ما تكون األهداف واضحة عند 
بدء املوسم طاملا نحن موجودون في البرسا«. 
وأضاف الالعب األفضل في العالم خمس مرات 
وأتمنى  البطوالت  بكل  للفوز  »دائمًا ما نسعى 

أن نتمكن من ذلك هذا العام. 
على املستوى الشخصي لدي رغبة كبيرة في 
الــعــودة وفــي بــدء العمل والــتــعــرف على املــدرب 
الجديد ومن انضم معه واالستمتاع بعام آخر 
»الــبــرغــوث« متحدثًا عــن وصــول فالفيردي »سنبدأ جميعًا من  الــنــادي«. وتــابــع  فــي 

الصفر مرة أخرى«.

يوفنتوس يعلن استعارة دوغالس كوستا رسميًّا
أعلن نادي يوفنتوس اإليطالي لكرة القدم رسميًا استعارة الجناح البرازيلي، دوغالس 
الشراء  أفضلية  يــورو، مع  األملاني مقابل 6 ماليني  بايرن ميونخ  كوستا، قادمًا من 

مقابل 40 مليونًا. 
وسيكون أمام »البيانكونيري« مهلة سبعة أيام لدفع مقابل االستعارة للنادي البافاري، 
كما سيكون من حقه شراء حقوق الالعب كاملة حال دفع مبلغ الـ40 مليون يورو قبل 
نهاية شهر يونيو/حزيران من عام 2018 املقبل. وتعد صفقة الجناح البرازيلي )26 
األوروغواياني  الوسط  العــب  مع  التوقيع  بعد  اليوفي  ينهيها  التي  الثانية  هي  عامًا( 
النادي يسعى إلنهاء إجــراءات  يــزال  الشاب رودريغو بيتانكور )20 عامًا(، بينما ال 
الفحص  يجتز  لــم  والـــذي  عــامــًا(   21( باتريك شيك  الــواعــد  التشيكي  املهاجم  انتقال 

الطبي، وسيخضع آلخر الفترة املقبلة.

أوزيل: أريد البقاء في صفوف أرسنال
قــال العــب الــوســط األملــانــي، مسعود أوزيـــل، العــب أرســنــال، إنــه يريد االســتــمــرار مع 
بعد  القدم وسيناقش مستقبله  لكرة  املمتاز  اإلنكليزي  الــدوري  في  املنافس  الفريق 
رحلة الفريق اللندني إلى استراليا والصني. وأضاف أوزيل ملوقع النادي الرسمي على 

اإلنترنت »بالتأكيد أفضل البقاء. 
هذا فريق رائع ودائمًا أقول إنني أشعر براحة في أرسنال«. وتابع الالعب البالغ عمره 
28 عامًا حول التقارير اإلعالمية عن رحيله، ربما، هذا الصيف »بمجرد العودة إلى 
لندن سنجلس سويًا ونناقش مستقبلي«. وينتهي عقد أوزيل مع أرسنال في 2018. 
املقبلة  الجديد والرحلة  للموسم  اآلن هو االستعداد  األملاني »أهم شيء  الالعب  وقال 
والتدريب والوصول إلى لياقة بدنية جيدة. عندما أعود إلى لندن سنجلس ونتناقش«. 

ويلعب أرسنال ضد سيدني واندرارزيوم السبت قبل أن يتوجه إلى الصني.

ريال سوسيداد يضم يانوزاي من مانشستر يونايتد
أعلن نادي ريال سوسيداد املنافس في دوري 
الــدرجــة األولـــى اإلســبــانــي لــكــرة الــقــدم، أنــه ضم 
الجناح عدنان يانوزاي من مانشستر يونايتد 
اإلنكليزي في صفقة قدرت قيمتها بنحو 9.8 
دوالر(.  مليون   12.6( إسترليني  ماليني جنيه 
وأضــافــت وســائــل إعـــالم إســبــانــيــة أن يونايتد 
وضـــع بــنــدًا فــي الــعــقــد يسمح لــه بــإعــادة شــراء 
الــعــمــر 22 عــامــًا.  الــبــالــغ مــن  البلجيكي  الــالعــب 
ووافـــق يــانــوزاي على عقد ملــدة خمس سنوات 
مع النادي املنتمي للباسك. وقال يانوزاي على 
إنستغرام »أود أن أشكر بعض املدربني واألطقم 
ــاعـــدة مـــن الـــذيـــن عــمــلــوا فـــي مــانــشــســتــر  املـــسـ
يونايتد لجعله ناديًا عظيمًا«. وأضــاف »لسوء 
الــنــادي وصلت لنهايتها ولــم تسر في االتــجــاه الــذي كنت  الحظ فــإن فترة بقائي مع 
أرغب فيه. لكنني سأستمر في حبي ملانشستر يونايتد«. وشق يانوزاي طريقه نحو 
املــدرب ديفيد مويز وسجل هدفني في أول  تشكيلة يونايتد عام 2013 تحت قيادة 

مباراة يخوضها منذ البداية في الدوري اإلنكليزي املمتاز أمام سندرالند.

آندي موراي في الدور الرابع، لكنه خسر في الدور نصف 
النهائي أمام روبني سوديرلينغ.

املفتوحة عام 201، فاز برديتش على  أميركا  وفي بطولة 
الدور  السويسري، روجيه فيدرير، مرة جديدة في  النجم 
الرابع، قبل أن يعود ويخسر أمام البطل آنذاك، موراي في 
برديتش  أستراليا خسر  بطولة  وفــي  النهائي.  ربــع  الــدور 
الــدور  في  مجموعات  بأربع  فافرينكا  أمــام ستانيسالس 
نصف النهائي، وكان الالعب الثاني الذي يفوز على روجيه 

فيدرير مرتني متتاليتني في بطولة »غراند سالم«.
وهو من بني ثالثة العبني حققوا هذا اإلنجاز الكبير أمام 
الكبار، إذ إن جو ويلفريد تسونغا وستان فافرينكا فازا 
»الغراند ســالم« في وقت  الكبار في بطوالت  األربعة  على 
سابق. وإلى جانب فوزه في بطولة فرنسا لألساتذة، وصل 
برديتش إلى املباراة النهائية في بطولة ميامي لألساتذة في 

عام 2010، وبطولة مدريد املفتوحة في عام 2012، وبطولة 
مونتي كارلو في عام 2015، ووصل إلى املركز الرابع في 

التصنيف العاملي لنجوم التنس في عام 2015.
كما لعب أطول مباراة في منافسات »الزوجي« في مواجهة 
لوكاس روسول بعد أن هزم ماركو كويدينيلي )6 -4(، )5 
- 7(، )6 - 4(، )6 – 7( و)24 - 22(، في اللقاء الذي استمر 
حوالى سبع ساعات ودقيقتني وكان تخطى في الدور األول 
الــدور األول من بطولة ديفيز  والثاني ستان فافرينكا في 

كاب عام 2013.
التصنيف  في  الـــ 14  املركز  اليوم  برديتش  توماس  يحتل 
العاملي وســيــحــاول الــعــودة إلــى العشرة األوائـــل مــن خالل 
في  املتبقية  البطوالت  في  وجيدة  إيجابية  نتائج  تسجيل 

عام 2017 حتى نهاية املوسم الحالي.
)العربي الجديد(

ُيعتبر الالعب توماس برديتش من بني أبرز العبي التنس 
التشيكيني، ومن أبرز إنجازاته الوصول إلى املباراة النهائية 
في بطولة »ويمبلدون« عام 2010، بعد أن تسبب بفوضى 
 مــن الــســويــســري روجــيــه فــيــدريــر في 

ً
كــبــيــرة بــهــزمــه كـــال

الدور ربع النهائي والصربي نوفاك ديوكوفيتش في الدور 
نصف النهائي، لكنه خسر في املباراة النهائية أمام النجم 
ثــالث مجموعات متتالية،  ــادال، فــي  نــ اإلســبــانــي، رافــايــيــل 
ويبقى الفوز الوحيد له في بطولة »غراند سالم« في باريس 

عام 2005، بعد أن هزم إيفان ليوبيسيتش.
تأهل برديتش خالل مسيرته الرياضية إلى الدور نصف 
نهائي في جميع بطوالت »الغراند سالم«، وأثبت أنه واحد 
من كبار رياضة التنس حاليًا. وباإلضافة إلى نهائي بطولة 
إلــى نصف نهائي بطولة  »ويــمــبــلــدون« عــام 2010، وصــل 
البريطاني  هــزم  أن  بعد  الــعــام  نفس  فــي  املفتوحة  فرنسا 

توماس برديـتش

على هامش الحدث

هو من بين أبرز 
العبي التنس في 

تشيكيا يحتل 
المركز الـ 14 في 

التصنيف العالمي

من المواجهة 
الصحافية 
بين مايويذر 
وماكريغور 
)فوغن ريدلي/ 
)Getty

نفى والد المالكم فلويد مايويذر أن يكون ابنه قد وجه إهانات عنصرية 
وصرح  الصحافي  المؤتمر  في  المواجهة  خالل  ماكريغور  لكونور 
لموقع »تي م زي« األميركي: »عنصرية؟ ال أعرف لماذا يقولون هكذا 
عن ابني بعد المؤتمر الصحافي، هذه مباراة مالكمة، ال أعلم ما شأن 
يرتكب أي خطأ بحق ماكريغور  لم  الموضوع، فلويد  العنصرية في 
فيها  طلب  التي  اللقطة  إلى  إشارة  في  وذلك  االحترام«،  كل  وأظهر 

األميركي من األيرلندي أن يرقص له.

والد مايويذر ينفي العبارات العنصرية

وجه رياضي

عتبر باهظة جدًا في حال قرر 
ُ
أسعار النقل ت

ــبــــاراة، إذ إن تــكــلــفــة فتح  املــشــاهــد مــتــابــعــة املــ
الــقــنــاة الــنــاقــلــة لــلــنــزال هــي حــوالــى 90 دوالرًا 
أمــيــركــيــًا، فــي وقـــت أن مــشــاهــدة املـــبـــاراة على 
كلف 

ُ
الــجــودة ست قــنــاة بتقنية صـــورة عــالــيــة 

املباراة  وستنقل  تقريبًا.  دوالر   100 املشاهد 
قناة »شووتايم« األميركية وستكون مفتوحة 

مــن أجـــل الــحــصــول عــلــى عـــرض جــيــد لنقل 
ــن الــصــفــقــة  ــ ـــعـــلـــن قـــريـــبـــًا عـ

ُ
ــاراة، وســـت املـــــــبـــــ

ــاراة، ُيـــذكـــر أن الــجــمــاهــيــر  ــبــ مـــع مــنــظــمــي املــ
الـــبـــريـــطـــانـــيـــة شـــــاهـــــدت نــــــــزال الـــــقـــــرن بــني 
مايويذر وباكياو في عام 2015 مقابل دفع 
مبلغ حوالى 24.95 جنيهًا إسترلينيًا. ومن 
املــتــوقــع أن تـــدر هـــذه املـــبـــاراة أمــــوااًل طائلة 

ومـــتـــاحـــة لــجــمــاهــيــر أمـــيـــركـــا بـــهـــذه األســـعـــار 
املــذكــورة أعـــاله، فــي وقــت تختلف كلفة النقل 
 
ُ
أميركا خصوصًا في بريطانيا، حيث خــارج 

عبر الجماهير البريطانية عن 
ُ
من املتوقع أن ت

املرتفعة بحسب  األســعــار  هــذه  استيائها من 
ما كشفته صحيفة »دايلي ميل« البريطانية.

ــنــــوات الـــبـــريـــطـــانـــيـــة حــالــيــًا  ــقــ ــاوض الــ ــ ــفـ ــ وتـ

ما  الصحافية  التقارير  بحسب  ستتخطى 
حققه نــزال الــقــرن الــذي جمع بــني مايويذر 
وماني باكياو، هذا عدا عن األربــاح املالية 
الــضــخــمــة الــتــي ســُيــحــقــقــهــا املــالكــمــان بعد 
هذه املباراة التاريخية املنتظرة، والتي ترى 
وسائل األعالم أن أهدافها مادية أكثر منها 

رياضية.

الشكوى  القدم »فيفا« قد رفــض  لكرة  الدولي  االتحاد  أن  أمــس  أكــدت تقارير صحافية 
املقدمة من فريق سانتوس البرازيلي في مايو/أيار 2015، ضد نيمار دا سيلفا وفريق 
برشلونة اإلسباني ووالده والشركتني الخاصة بهما، بداعي وجود تجاوزات في صفقة 
انتقال الالعب للنادي الكتالوني. وكان سانتوس قد أشار في الشكوى إلى أن »مجلس 
أن  يجب  مــا  وهــو  الالعبني،  النتقاالت  الفيفا  قــواعــد  انتهكا  قــد  ونيمار  برشلونة  إدارة 
يعرضهما لعقوبات تأديبية«، وهو ما دفع الفيفا لدراسة األمر والتحقيق في املالبسات 

التي أحاطت بالصفقة املثيرة للجدل.

صورة في خبر

صفقة نيمار
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تجربة تونسية
سجناء يقضون عقوباتهم خارج السجون

تونس ـ بسمة بركات

شرعت وزارة العدل في تونس، في 
تطبيق تجربة جديدة ستمكن من 
خاللها بعض السجناء من قضاء 
وممارسة  السجن  فضاء  خــارج  عقوبتهم 
هــذه  وســتــســاعــد  طبيعي،  بشكل  حياتهم 
الــخــطــوة فـــي الــحــد مـــن االكـــتـــظـــاظ الكبير 
الذي تعاني منه السجون التونسية حيث 
لـــن تــضــطــر إلــــى إيـــــداع بــعــض املــحــكــومــن 
عــن طــريــق وضع  السجن مستقبال، وذلـــك 
أســـــاور إلــكــتــرونــيــة لــلــســجــن ســتــمــّكــن من 

متابعته ومراقبته عن بعد.
ــــازي الــجــريــبــي، إنــه  ــر الـــعـــدل، غـ ــ ــــال وزيـ وقـ
ــّم الــــشــــروع فــــي تــفــعــيــل تـــجـــربـــة الـــســـوار  ــ تـ
املعني  مراقبة  من  تمكن  التي  اإللكتروني 
عــدلــيــا وقــضــائــيــا مـــع تــمــكــيــنــه مـــن الــقــيــام 
ــبـــي، فــي  ــريـ بـــنـــشـــاطـــه الـــــعـــــادي. وبــــــّن الـــجـ
تصريح إعــالمــي على هــامــش زيــارتــه إلى 
جزيرة جربة، أن تجربة السوار اإللكتروني 

)Getty/يتمتع السجين بحياة طبيعية )فتحي بلعيد

الــتــي ال تشكل خطرا  الــجــرائــم  تهم بعض 
على املجتمع ويتمكن بمقتضاها املحكوم 
من ممارسة نشاطه تحت املراقبة العدلية 
والقضاء، مشيرا إلــى أنــه تم االنــطــالق في 
هــــذه الــتــجــربــة ألشـــخـــاص لــديــهــم قــضــايــا 

معروضة على املحاكم.
ــدت الــكــاتــبــة الــعــامــة لــنــقــابــة الــســجــون،  وأكــ
هذه   

ّ
أن الجديد«  »العربي  لـ العياري،  ألفة 

الــتــجــربــة مـــوجـــودة فــي الــعــديــد مــن الـــدول 
 
ّ
أن مبينة  نجاعتها،  أثبتت  وقــد  املتقدمة، 
واملــخــدرات  الشيكات  قضايا  فــي  املتهمن 
يرتكبها  التي  الصغيرة  الــجــرائــم  وبعض 
الــطــالب واملــوظــفــون يمكن معاقبتهم دون 

إيداعهم السجن.
وبينت العياري أن العديد منهم قد يخسر 
أو دراسته بسبب قضية  لألسف وظيفته 
بــاإلمــكــان تسليط عقوبات  وبــالــتــالــي  مـــا، 
ــقـــضـــاء ومـــراقـــبـــتـــهـــم عــــن بــعــد  ــا الـ يـــحـــددهـ
ــالـــت الــعــيــاري  دون إيـــداعـــهـــم الـــســـجـــن. وقـ
إن اإلشـــــكـــــال يـــكـــمـــن فــــي نــــظــــرة املــجــتــمــع 

للشخص الذي يحمل سوارا إلكترونيا، إذ 
 التعامل معه سيكون بحذر وقد يكون 

ّ
إن

املــجــتــمــع غــيــر مــهــيــأ لــلــتــعــامــل مـــع هـــؤالء 
األشخاص أو ينظر إليهم دائما كمجرمن.
وأضافت أن هذه التجربة قد تحّد نسبيًا 
مــن االكــتــظــاظ فــي الــســجــون، ولــكــن تبقى 
املـــســـألـــة مــــحــــدودة ألن نــســبــة كــبــيــرة من 
ــن يــمــثــلــون الــشــريــحــة  ــذيــ املــحــكــومــن والــ
األكبر في السجون التونسية لن تشملهم 
هذه التجربة، وبالتالي فهم غير معنين 
بـــاملـــســـألـــة ويـــبـــقـــى الــــحــــد مــــن االكـــتـــظـــاظ 
في  التونسية  السجون  منه  تعاني  الــذي 
حاجة إلى آليات أخرى تكون أكثر جدوى 

ونجاعة.
وتـــرى املتحدثة أن الــعــديــد مــن الــنــقــاط ال 
تــزال غامضة في هذه التجربة، حيث إنه 
ال يــعــرف بــعــد إن كـــان هـــؤالء املحكومون 
أنه  أم  بيوتهم  داخــل  العقوبة  سيقضون 
الفضاءات  لهم مغادرتها، ومــا هي  يحق 
الــتــي سيسمح لــهــم بــارتــيــادهــا، ثــم كيف 

ستوضع األساور، هل ستكون في الساق 
ــنـــاك بــعــض  ــهـ أم فــــي الــــيــــد؟ وبـــالـــتـــالـــي فـ
املــســائــل الــتــقــنــيــة الــتــي قــد تــتــضــح الحقا 
وبــعــد مــعــايــنــة الــتــجــربــة ومـــدى نجاحها 
 الـــتـــعـــامـــل مــع 

ّ
ــونــــس. وأضــــافــــت أن فــــي تــ

ــــاص الــــذيــــن طـــبـــقـــت عــلــيــهــم هـــذه  ــخـ ــ األشـ
البداية بحذر كبير،  التجربة سيكون في 
وعـــن طــريــق متابعة دقــيــقــة، مــؤكــدة أنها 
ــيــــات الــعــمــل  ــار تــحــســن آلــ ــ ــل فــــي إطــ تـــدخـ

وتطوير السجون التونسية.
ــانـــت الـــرابـــطـــة الــتــونــســيــة لـــلـــدفـــاع عن  وكـ
حـــقـــوق اإلنـــســـان نـــشـــرت تــقــريــرًا بــعــنــوان 
ــة أو  ــ ــيـ ــ ــــالحـ ــــات إصـ ــــسـ ــــؤسـ »الـــــســـــجـــــون مـ
ــة لــــلــــذات  ــنــ ــيــ ــهــ ــة ومــ ــيــ ــابــ ــقــ ــات عــ ــســـ مـــــؤســـ
البشرية؟«، جــاء فيه أن »23 ألــف شخص 
بن محكومن وموقوفن، يقبعون في 27 
سجنًا، فيها 16 ألف سرير فقط، مؤكدة أن 
استيعابها  طاقة  تــجــاوزت  السجون  تلك 

الحقيقية بنسبة 150 في املائة«.
وأثـــــر االكـــتـــظـــاظ عــلــى الـــنـــظـــافـــة، فــمــكــوث 
الــســجــنــاء لــفــتــرة طــويــلــة بـــالـــغـــرف، وقــلــة 
قضاء  أماكن  ووجــود  التهوية،  مساحات 
مــع قلة صيانتها  الــغــرف،  الحاجة داخـــل 
وتــــرك بــقــايــا األطــعــمــة بــهــذه الـــغـــرف، كل 
إلـــى انــتــشــار األوســـــاخ وتفشي  ذلـــك أدى 
األمــــــراض، خــصــوصــًا الــجــلــديــة، وهـــو ما 
إلى  الحقوقية  املنظمات  مــن  العديد  دفــع 
املــطــالــبــة بــعــقــوبــات بــديــلــة أو اســتــعــمــال 

السوار اإللكتروني.

تّم الشروع في 
تفعيل تجربة السوار 
اإللكتروني التي تمكن 
من مراقبة املعني عدليا 
وقضائيا مع تمكينه 
من القيام بنشاطه 

العادي.

■ ■ ■
اإلشكال يكمن في 

نظرة املجتمع للشخص 
الذي يحمل سوارا 
إلكترونيا، إذ إّن 

التعامل معه سيكون 
بحذر وقد يكون 
املجتمع غير مهيأ.

■ ■ ■
املتهمون في قضايا 
الشيكات واملخدرات 

وبعض الجرائم 
الصغيرة التي يرتكبها 

الطالب واملوظفون 
يمكن معاقبتهم دون 

إيداعهم السجن.

باختصار

في محاولة للتخلص من مشكلة اكتظاظ السجون، بدأت تونس تجربة قضاء المساجين في قضايا غير خطرة عقوباتهم 
خارج أسوار السجن، على أن تتم مراقبتهم بسوار إلكتروني

هوامش

معن البياري

أّيــام،  الكتاب األردنيني في عّمان، قبل  بــادرت رابطة 
إلى تنظيم نــدوٍة تكريمية للقاص والروائي، محمود 
إلى   1972 مــن  مجموعة قصصية   15( الــريــمــاوي، 
وتليت  مــســتــرســل(.  نثر  وكــتــابــا  2017، وروايـــتـــان، 
، وســـت شـــهـــاداٍت، كــانــت إحــداهــا 

ٌ
 نــقــديــة

ٌ
فيها قــــراءة

لصاحب هذه الكلمات. وقد أضاء األصدقاء املنتدون 
على معالم ظاهرٍة في هذه التجربة اإلبداعية الرفيعة. 
ومن بني حديٍث كثيٍر يمكن االسترسال فيه لإلحاطة 
إيــجــازا هنا،  املناسبة  هــذه  تبيح  الــريــمــاوي،  بتجربة 
ــدٍة مــن مــفــارقــاٍت الفــتــة فــي مسار  ــ ــر إلـــى واحـ

ّ
يــؤش

السردية، موجزها  الكتابة  في  الطويلة  التجربة  هذه 
أن مــحــمــود الــريــمــاوي لــم يعمل فــي حــيــاتــه )مــوالــيــد 
1948( في غير الصحافة، في لبنان في شطٍر بعيد، 
مقال  كاتب  وهــو  األردن،  في  وتاليا  الكويت،  في  ثم 
عقود.  منذ  العربية  الصحافة  في  حاضر  سياسي 
مــوضــع املــفــارقــة أنـــك، فــي كــل مــجــمــوعــات قصصه 
، استوحى أجــواءهــا، أو 

ً
الــوفــيــرة، ال تــصــادف واحـــدة

ــع الــصــحــف ومــهــنــة اإلعــــالم،  شــخــصــيــاِتــهــا، مــن واقــ
كأن الريماوي، طــوال أزيــد من أربعني عاما في هذه 
األجواء، لم يجد أي واقعٍة في أثناء عمله اليومي هذا، 
بناء  إلى  تأخذه  اعها، 

ّ
ومحّرريها وصن األخبار  بني 

قصٍة يتخّيلها، أو يحكيها، أو يبنيها. غير أنه، ذات 
ظهيرٍة، في شارع فرعي في عمان، تقع عيناه على 
الرائقة  األولــى  روايته  ذلــك  سلحفاٍة، فيستوحي من 

»من يؤنس السيدة« )فضاءات، عّمان، 2009(.
ــهــا قبل 

ُ
أشــــرُت إلـــى هـــذه املــالحــظــة، فــي مــقــالــٍة نــشــرت

 »فعلت 
ٌ
ــوام، ثــم أخــبــرنــي الــريــمــاوي إنــهــا مــالحــظــة أعــ

فعلها في نفسه«، والقت انتباهه، وأنه حّدث نفسه إنه 
العام 2010(، لكي يلتفت إلى تجاربه  آن األوان )في 
وخــبــراتــه، ومــنــهــا الــصــحــافــة الــتــي عــمــل فــيــهــا أربــعــة 
الثانية  هي   ،

ً
روايـــة وكتب  نا، 

ُ
فعلها صديق ثم  عقود. 

له، بطلها صحافي، وتقوم أساسا على جهد تحقيٍق 
استقصائي صحافي. .. ولكن في عاصمة بنغالدش، 
ا، التي لم يزرها الريماوي أبدا، في مفارقٍة نهضت 

ّ
داك

إذ  العربية،  الــروايــة  الكتابة  على مغامرٍة جــديــدة، في 
 غير عربية في 

ً
العربي املعروف روايــة القاص  صنع 

أجــوائــهــا ومــنــاخــاتــهــا، وفـــي عــمــوم تفاصيلها. وفــي 
ي أن هذه الرواية )حلم حقيقي، دار التنوير، طبعة 

ّ
ظن

مجازفتها  في  مسبوقٍة  غير   )2013 بــيــروت،  ثانية، 
العربية )في  الروائية  املــدّونــة  إذ ال تحضر في  هــذه، 
 تبني عــواملــهــا مــن بلد شرق 

ً
ــة حـــدود مــا أعــلــم( روايــ

آسيوي، وال وجود فيها ألي شأٍن عربي. 
في  ــاب،  ــ أصــ ــمـــاوي  الـــريـ مــحــمــود  أن  أرى  كـــنـــُت  وإذا 
مــا ال  فــذلــك  هـــذا، نجاحا وتوفيقا ظــاهــرْيــن،  صنيعه 

النظر  إلــى تبني وجهة  املقالة  قـــّراء هــذه  يعني دعــوة 
إلــى قــراءة هــذا العمل، فيختبروا  هــذه، وإنما دعوتهم 
»تخّيل«  إذ  فيه،  والتوفيق  النجاح  مقادير  بأنفسهم 
ــا، وشــوارع وصحيفة فيها، وقّصتي حب 

ّ
الكاتب داك

هـــنـــاك، وجــريــمــة اســتــغــالل أطـــبـــاء وبــاحــثــني مــرضــى 
بــانــتــزاع بــعــٍض مــن أنسجتهم وخــاليــاهــم الــجــذعــيــة، 
ونقلها إلى مرضى وأصّحاء ميسورين آخرين، يقوم 
شاب صحافي بنغالي )بوذي( بعملية تقصٍّ في هذا 
كله. وفي األثناء، يقع قارئ الرواية على تفاصيل في 
هناك،  السياسي  والــصــراع  البنغالي  املجتمع  نسيج 
وعلى عاداٍت وتقاليد ومأكوالٍت ومشروباٍت بنغالية، 

منحًى  ذا  ســـردا  مطالعته  فــي  )الـــقـــارئ(  يشعر  فــال 
، متماسكا وشائقا عن ذلك كله، بأن الكاتب  كالسيكيٍّ
ما عرف بنغالدش إال من الكتب والصحف والتلفزات.

السردية  ضربته  في  حقيقي«،  »حلم  صاحب  أراد 
العرب،  نحن  لنا  بالنسبة  اآلخـــر،  إن  يقول  أن  هــذه، 
ليس الغربي األوروبـــي واألمــيــركــي فقط، وإنــمــا هو 
أيضا اآلسيوي املسلم وغير املسلم. وعلى ما أوضح 
لي، مّرة، فإن تعاطفا ذاتيا ممزوجا بمحّبة بنغالدش 
الكويت،  الطويلة في  وأهلها يقيم فيه، ربما إلقامته 
حيث كــان ُيــصــادف هناك كثيرين مــن أبــنــاء شرق 
آسيا، معظمهم من الهند وباكستان. وقال »شعرت، 
أقــيــم في  الــروايــة، بأنني  أثــنــاء مباشرتي كتابة  فــي 
ا، وأطوف مع بطلها في روحانه ومجيئه، وخالل 

ّ
داك

مكوثه في العمل، واخترت أن تكون الصحافة مهنته، 
وهي مهنتي«. 

ــر لــــدى مــحــمــود  ــيـ ــي الـــفـــن األثـ الــقــصــة الــقــصــيــرة هـ
ــرب  ــعـ ــــوم أحــــــد شـــيـــوخـــهـــا الـ ــيـ ــ ــريـــــمـــــاوي، وهــــــو الـ الـــ
الحاضرين، أطال الله أعمارهم، وقد أنجز فيها )مع 
عدم رضاه الراهن عن بعض ما كتب فيها( إشراقاٍت 
ــثـــال، الــحــلــمــي والــتــقــريــري  الفـــتـــة، حــضــر فــيــهــا، مـ
أيضا.  والتجريب  والبساطة،  والسخرية  والغرائبي، 
وفي روايته »حلم حقيقي« باغتنا بمفاجأة مثيرة، 

والدعوة هنا إلى قراءتها. 

رواية عربية في بنغالدش

وأخيرًا

أراد صاحب »حلم حقيقي« 
أن يقول إن اآلخر، بالنسبة لنا نحن 

العرب، ليس الغربي األوروبي 
واألميركي فقط
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