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إيران تتهم السعودية واإلمارات بتمويل هجوم األهواز

بليغ حمدي... ملحن الفرادة
بليغ حمدي مرّكبة على مستويات عدة؛ فنيًا، وسياسيًا،  الموسيقار  تبدو سيرة 

وشخصيًا. ألحانه كانت نبوءة بمرحلة جديدة، لم نغادرها حتى اليوم. ]22ـ23[

يرجح أن يبقى تعيين الثالثاء  25  سبتمبر/ أيلول 2018 م  15  محرّم 1440 هـ  □  العدد 1485  السنة الخامسة
رئيس جديد للعراق، 

مؤجًال، وسط وصول 
الخالفات الكردية إلى 

مستويات قياسية.

    3 قرارات روسية 
تفرض قيودًا على 

إســرائيل وال تمنعـها 
من اإلغارة

    »أس 300« من 
موسكو لدمشق 

إلسقاط أي هدف على 
بعد 250 كيلومترًا

    روسيا تمنع هجمات 
جوية من فوق 

المتوسط: ال إفساد 
لعالقاتنا بتل أبيب

    بولتون: إمداد سورية 
بالمنظومة الصاروخية 
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في العدد

األمم المتحدة
دورة الحروب 
الدبلوماسية

ُتفتتح الدورة الـ 73 للجمعية 
العامة لألمم المتحدة، اليوم 

الثالثاء، في نيويورك، حيث 
يتوقع مشاهدة فصول من 

الحروب الدبلوماسية.

6ـ7

سـورية

تظاهرة أمام مقر األمم المتحدة في نيويورك لنزع السالح النووي  )بيلغين ساسماز/األناضول(

طهران ــ العربي الجديد

الهجوم  إيــران من لهجتها على خلفية  صّعدت 
عــلــى الـــعـــرض الــعــســكــري الــســبــت املـــاضـــي في 
 و69 

ً
ــواز، والـــذي أدى إلــى سقوط 25 قتيال األهـ

جــريــحــا، مــع الكشف أمــس اإلثــنــن عــن التعرف 
إلــى مهاجم خــامــس. وبعد أن كانت طــهــران قد 
الهجوم  وراء  بالوقوف  املتحدة  الــواليــات  اتهمت 
حت إلى مسؤولية »دولتن خليجيتن«، اتهم 

ّ
ومل

السعودية  املرشد علي خامنئي، بشكل واضح 
أن  معلنا  الــهــجــوم،  مــنــفــذي  بتمويل  ــارات  ــ واإلمــ

ــن املـــتـــورطـــن فـــي الــهــجــوم درســـا 
ّ
ــــالده ســتــلــق بـ

قــاســيــا.  وخــالل لقائه رياضين إيــرانــيــن، قال 
فيه  الهجوم واملتورطن  نفذوا  إن »من  خامنئي 
هــم نفسهم مــن تـــورطـــوا فــي ســوريــة والـــعـــراق، 
وأنقذتهم الواليات املتحدة، وإنهم يحصلون على 
كان  وفيما  ــارات«.  واإلمــ السعودية  من  التمويل 
اآلالف يشاركون في تشييع ضحايا الهجوم في 
مدينة األهواز، كشفت وكالة »فارس« اإليرانية أن 
الهجوم، موضحة  أثناء  تلوا 

ُ
ق خمسة مهاجمن 

أن جثة املهاجم الخامس لم يكن قد تم التعرف 
إليها ألنها كانت وسط القتلى اآلخرين.

مــن جــهــتــه، أعــلــن وزيـــر االســتــخــبــارات محمود 
ــدد مــــن األشـــخـــاص  ــ ــتـــقـــال عـ ــه تــــم اعـ ــ ــلــــوي، أنـ عــ
ــــاف أمـــام  لــالشــتــبــاه بــعــالقــتــهــم بــالــهــجــوم. وأضـ
الـــحـــشـــود املــشــيــعــة فـــي األهـــــــواز »اإلرهـــابـــيـــون 
أنــفــســهــم قـــتـــلـــوا، وســـيـــحـــدد عـــمـــالؤنـــا فــلــولــهــم 
ــــل. وقــــد تـــم اعــتــقــال  وداعــمــيــهــم حــتــى آخــــر رجـ
جزء كبير منهم«. كما توّعد نائب قائد الحرس 
ــي الــعــمــيــد حــســن ســـالمـــي، من  ــرانـ الـــثـــوري اإليـ
املــنــبــر نــفــســه، »بـــأن رد فعلنا ســيــكــون مــدمــرًا، 
 
ً
وسنثأر«. ووّجه خطابه للواليات املتحدة، قائال
فــلــم تستطع  الــفــشــل وحــســب،  مت 

ّ
»أمــيــركــا تعل

حماية الكيان الصهيوني الذي يهدده حزب الله، 
وال تقسيم سورية وإسقاط نظام بشار األسد، 
وال تقسيم العراق وإعادة نفوذها إليه، ولم تنقذ 
السعودية من مستنقع اليمن«. وفي مقابل هذا 
التصعيد، جاء كالم أمن املجلس األعلى لألمن 
القومي اإليراني، علي شمخاني، الفتا، العتباره 
ب 

ّ
لتجن إلــى جيرانها  للتحدث  بحاجة  إيــران  أن 

مــزيــد مــن الــتــوتــر. وأضــــاف »مـــن الـــضـــروري أن 
لتحييد  البناءة  حواراتنا  من  ونزيد  تماما  نعي 
مؤامرات األعــداء الذين يريدون إشاعة الشكوك 

والخالف بن دول املنطقة«.

Tuesday 25 September 2018

الحدث
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شروط روسية على الغارات اإلسرائيلية



ممرات آمنة 
بين الحديدة وصنعاء

فرنسا تريد معاقبة 
دي طرابلس مهدِّ

لبنان: أحزاب السلطة تقر قوانينها
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المواجهة إلى 
نيويورك

D D

أعــلــن »الــتــحــالــف الــعــربــي« فــي اليمن الـــذي تــقــوده الــســعــوديــة، أمــس اإلثــنــن، عزمه 
الحديدة  آمنة بن مدينة  إنسانية  فتح ثالثة ممرات  املتحدة  األمــم  مع  بالتنسيق 
غرب اليمن والعاصمة صنعاء. وقال املتحدث باسم التحالف، العقيد الركن تركي 
 التحالف يعمل مــع مكتب األمــم 

ّ
الــريــاض، إن املــالــكــي، فــي حــديــث للصحافين فــي 

املتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية »أوتشا« من أجل فتح هذه املمرات.
فــي ســيــاق مــتــصــل، شــــّدد نــائــب وزيــــر التخطيط والــتــعــاون الـــدولـــي فــي الحكومة 
الشرعية، نزار باصهيب، على »ضرورة إعداد منظمة األمم املتحدة خطة االستجابة 
اإلنسانية في اليمن للعام بالتنسيق مع الوزارات املعنية في العاصمة املؤقتة عدن«.

وجــــدد بــاصــهــيــب خـــالل لــقــائــه فــي عــــدن، أمــــس، مــع ممثلي منظمة األمــــم املــتــحــدة 
واملــنــظــمــات الــدولــيــة، الــتــأكــيــد عــلــى »اعــتــمــاد املــســوحــات الــخــاصــة بــاالحــتــيــاجــات 
املطلوبة وتحديد أولويات التدخالت العاجلة في مختلف القطاعات بعد مناقشتها 
مع وزارات الشرعية، بعيدًا عن التعامل مع أي جهات خارج إطار القانون والدولة 
 هــجــوم، أمــس اإلثــنــن، على 

ّ
الــشــرعــيــة«. مــن جهة أخـــرى، أعــلــن الــحــوثــيــون عــن شــن

مواقع تابعة للحكومة الشرعية في جبهة نهم. وأكد مصدر عسكري لوكالة »سبأ« 
صيب عدٌد من املرتزقة خالل الهجوم، 

ُ
تل وأ

ُ
بنسختها التي يديرها الحوثيون، أنه »ق

على مواقعهم في تباب البياض بنهم«.
)العربي الجديد، فرانس برس(

طرابلس ـ أسامة علي

تواصلت االشتباكات بشكل متقطع، جنوب شرقي العاصمة طرابلس، أمس االثنن، 
وسط استمرار تساقط قذائف وصواريخ عشوائية على املدنين، بينها سقوط ثالثة 
صواريخ »غراد« على أكبر األحياء السكنية في العاصمة، فيما تلزم حكومة الوفاق 
الصمت حيال األوضــاع. في مــوازاة ذلك، طالب وزير الخارجية الفرنسي جان إيف 
الدولية بإبداء »مزيد من الحزم وفــرض عقوبات جديدة  لــودريــان أمــس، املجموعة 
نــيــويــورك، إن  لــودريــان مــن  على مــن يعرقلون العملية السياسية فــي ليبيا«. وقــال 
الوضع الحالي »يتطلب إبداء مزيد من الحزم حيال الذين يرغبون في فرض األمر 
الواقع لفائدتهم الخاصة« واللجوء إلى عقوبات »ضد الجماعات املسلحة التي تهدد 
طرابلس«. وشهدت بلدية أبوسليم، أكبر أحياء طرابلس السكنية، فجر أمس، سقوط 
ثالثة صواريخ »غــراد« لم تسفر عن إصابات بشرية. ولم تتوقف أصــوات القذائف 
والصواريخ، التي تؤكد استمرار االشتباكات في مناطق جنوب شرق العاصمة، في 
العشوائية  الصواريخ  أيضًا، بسبب تساقط  البعيدة  األحــيــاء  عــدد من  حن تضرر 
على منازل األهالي، مسببة وفيات بن ساكنيها. وأفــاد املستشفى امليداني التابع 
لـــوزارة الصحة بــأن حصيلة الوفيات من األهــالــي بلغت خمسة أشــخــاص، السبت، 
بينهم أسرة بكاملها مكونة من ثالثة أشخاص، فيما توفي ثالثة آخرون األحد. من 
جهتها، تبادلت الفصائل االتهامات بشأن الصواريخ العشوائية التي أصابت منازل 

املدنين، حيث اعتبر كل فصيل أن اآلخر هو املسؤول عنها.

أقر املجلس النيابي اللبناني، أمس اإلثنن، مشروع قانون اإلدارة املتكاملة للنفايات 
الصلبة املثير للجدل. وانفرد نواب حزب »الكتائب« بمعارضة مشروع قانون إدارة 
فيما  والتصويت ضــده،  املــحــارق،  لبناء  تشريعًا  يتضمن  الــذي  الصلبة،  النفايات 
فشلت مــحــاوالت لـــرده إلــى الــلــجــان إلعـــادة صياغة بعض املــــواد، وخــصــوصــًا تلك 
عليه، بحيث  الوصاية  تعود  وملن  النفايات  ملف  إلدارة  الوطنية  بالهيئة  املتعلقة 

سقط اقتراح أن تتبع لرئيس الوزراء، وبقي وزير البيئة هو الوصي عليها.
التمويل، لكن  الهيئة وأن تعطى الحكومة صالحية تأمن  وطرح موضوع تمويل 
رئيس مجلس النواب، نبيه بري، رفض هذا األمر، موضحًا »أيام الرئيس الشهيد 
ولن  التشريع،  مجال  في  استثنائية  صالحيات  الحكومة  نعط  لم  الحريري  رفيق 
نعطيها اليوم«. وتعقد الجلسات تحت عنوان »تشريع الــضــرورة«، الــذي عــادة ما 
النواب.  يظهر في ظل أي فــراغ حكومي أو رئاسي لتبرير انعقاد جلسات مجلس 
وكان تعبير »تشريع الضرورة« قد ظهر للمرة األولى في 2013، خالل الفترة التي 
كان رئيس الحكومة السابق، تمام ســالم، يحاول فيها تأليف حكومته، فيما كان 
رئيس الحكومة األسبق نجيب ميقاتي يصرف األعمال. وكان تيار »املستقبل« من 
أبرز املعارضن ملبدأ »تشريع الضرورة«، ويومها كان الخالف مستعرًا بينه وبن 
ميقاتي، فيما اليوم يبدو موقفه لينًا، خصوصًا أن الرئيس املكلف، سعد الحريري، 
هو نفسه رئيس حكومة تصريف األعمال، وهو ما تستند إليه مصادر »املستقبل« 

لتبرير املوقف اآلني من »تشريع الضرورة«.
)العربي الجديد(

بولتون: إمداد سورية 
بالمنظومة الصاروخية 

تصعيد خطير

بوتين يطمئن نتنياهو... 
وموسكو تعتبر عالقاتها 

بتل أبيب »أشمل وأوسع«

للحديث تتمة...

سورية 

التحالف الدولي... مسيرة 4  سنوات في قتل السوريين

لم تتوقف تداعيات إسقاط طائرة »إيل-20« في الالذقية األسبوع الماضي، إذ قررت 
النظام السوري منظومة »إس-300« خالل  أبرزها تسليم  للرد،  روسيا اتخاذ خطوات 
تحرك  أي  على  شروط  لوضع  موسكو  سعي  على  دلت  خطوة  في  أسبوعين، 

عسكري إسرائيلي جديد في سورية

موسكو، القدس المحتلة 
العربي الجديد

انــتــقــل الــــرد الـــروســـي عــلــى إســرائــيــل 
بـــعـــد ســـقـــوط طــــائــــرة »إيــــــــــل-20« فــي 
ــبــــوع،  ــل أســ ــبـ الــــالذقــــيــــة الــــســــوريــــة قـ
إلــى مرحلة جــديــدة، مــع إعــالن موسكو أمس 
»تــعــزيــز الــقــدرات  اإلثــنــن عــن ثــالث خــطــوات لـــ
للنظام  التابعة  الجوية«  للدفاعات  القتالية 
السوري، وحماية الجنود الروس في سورية، 
األســد بمنظومات  تزويد نظام بشار  أبرزها 
الــجــوي خـــالل أســبــوعــن.  لــلــدفــاع  »إس-300« 
ــر الـــدفـــاع الـــروســـي سيرغي  ومـــع حــديــث وزيــ
شويغو عن أن بــالده تأمل عبر هذه الخطوة 
لالمتناع  ودفعها  الحامية  الـــرؤوس  »تبريد 
عن خطوات متهورة«، كان الالفت في املقابل 
تــشــديــد مــوســكــو عــلــى أنـــهـــا ال تـــريـــد إفــســاد 
الـــعـــالقـــات مـــع تـــل أبـــيـــب والـــتـــي هـــي »أشــمــل 
وأوســع«. وبعد ساعات على صدور القرارات 
الروسية، أعلن الكرملن أن الرئيس فالديمير 
ــرى مـــكـــاملـــة هــاتــفــيــة مــــع بــنــيــامــن  ــ بـــوتـــن أجــ
نتنياهو »بــطــلــب مــن الــجــانــب اإلســرائــيــلــي«، 
القرار  أكــد بوتن لنتنياهو أن  وفــي االتصال 
لــســوريــة   »300 »أس  تـــوريـــد  حــــول  الــــروســــي 
ــاشـــي مــــع الــــوضــــع الــــــراهــــــن«، بــحــســب  ــمـ ــتـ »يـ
الـــكـــرمـــلـــن. عــلــى الــضــفــة األخـــــــرى، لـــم يــصــدر 
حتى ساعة متأخرة من يوم أمس، رد رسمي 
مــن إســرائــيــل عــلــى الــخــطــوات الــروســيــة، فــإن 
مستشار األمن القومي األميركي جون بولتون 
الــــرد أواًل، إذ اعــتــبــر أن خــطــط روســيــا  تــولــى 
الــصــاروخــي  بــنــظــام أس-300  ــداد ســـوريـــة  ــ إمـ
ــن مـــوســـكـــو«،  »ســـتـــمـــثـــل تـــصـــعـــيـــدًا خـــطـــيـــرًا مــ
مشيرًا إلى أن إيران مسؤولة عن هجمات على 

سورية ولبنان وإسقاط الطائرة الروسية.
ــوا نــاقــوس  ــ كــمــا أن مــحــلــلــن إســرائــيــلــيــن دقـ

الــخــطــر مــعــتــبــريــن أن قـــــرارات مــوســكــو تدعو 
اإلسرائيلية  املعارضة  استغلت  فيما  للقلق، 
ــيــــس حــكــومــة  ــذه الــــتــــطــــورات ملـــهـــاجـــمـــة رئــ ــ هــ
االحــــتــــالل بــنــيــامــن نــتــنــيــاهــو العـــتـــمـــاده في 
ــه مــع  ــتــ ــداقــ ــه فـــــي ســـــوريـــــة عــــلــــى صــ ــتـ ــاسـ ــيـ سـ
ــــي فـــالديـــمـــيـــر بـــوتـــن فــقــط.  ــــروسـ الـــرئـــيـــس الـ
وتشي الخطوات الثالث التي أعلنها شويغو 
أمـــس والــتــطــمــيــنــات املــقــابــلــة مـــن نــائــب وزيـــر 
بــوغــدانــوف،  ميخائيل  الـــروســـي،  الــخــارجــيــة 
واملرونة  التشدد  أسلوَبي  تتبع  موسكو  بــأن 
تجاه إسرائيل، بينما هدفها ال يصل إلى حد 
وقف الهجمات اإلسرائيلية في سورية بشكل 
ــارات بما  ــغــ ــروط عــلــى الــ ــ ــع شـ ــل، بـــل وضــ ــامـ كـ

يضمن مصالح موسكو بشكل أكبر.
وجـــــددت مــوســكــو عــلــى لــســان وزيــــر دفــاعــهــا 
سيرغي شويغو تحميل إسرائيل »املسؤولية 
عن إسقاط الطائرة بالخطأ بنيران الدفاعات 
»الجيش  أن  مــشــددًا على  الــســوريــة«،  الجوية 
اإلســـرائـــيـــلـــي لـــم يــبــلــغ الـــطـــرف الـــروســـي عبر 
غــارات جوية على  بنّيته شن  الساخن  الخط 
سورية إال قبل دقيقة واحدة من بدء الهجوم«.
وأعـــلـــن شــويــغــو، فـــي كــلــمــة لـــه أمــــس، أن هــذه 
الحادثة أجــبــرت بــالده على »اتــخــاذ خطوات 
جوابية مناسبة بهدف تعزيز أمن عسكرييها 
الذين ينفذون مهام مكافحة اإلرهــاب الدولي 
الــدفــاع، بإيعاز  فــي ســوريــة«، معلنًا أن وزارة 
ــوات مــهــمــة  ــطــ ــوتــــن، ســتــتــخــذ ثـــــالث خــ ــن بــ مــ
»بــهــدف تــعــزيــز الـــقـــدرات الــقــتــالــيــة لــلــدفــاعــات 
الــجــويــة الــســوريــة«. الــخــطــوة األولــــى، بحسب 
شويغو، هي تسليم منظومات الدفاع الجوي 
»إس-300« إلى النظام خالل أسبوعن، »وهي 
قــــادرة عــلــى اعـــتـــراض األهـــــداف الــجــويــة على 
ــح  مــســافــة تـــتـــجـــاوز 250 كــيــلــومــتــرًا«. وأوضــ
الوزير أنه »بسبب قدرتها العالية على عرقلة 
الــتــشــويــش وســرعــتــهــا املــتــفــوقــة فـــي إطـــالق 

إسهامًا  املنظومة  هــذه  ستسهم  الــصــواريــخ، 
ملموسًا في تعزيز القدرات القتالية للدفاعات 
الجوية السورية«. وشدد على »أننا في العام 
2013، وبطلب من الجانب اإلسرائيلي، جّمدنا 
إلى سورية  خطة تسليم منظومات إس-300 
والـــتـــي كـــانـــت جـــاهـــزة لــلــتــصــديــر، وقــــد تلقى 
الــعــســكــريــون الـــســـوريـــون الـــتـــدريـــب املــطــلــوب 
عليها، لكن الوضع تغّير اليوم، وليس ذنبنا«.

الـــخـــطـــوة الــثــانــيــة بــحــســب شـــويـــغـــو، هـــي أن 

محمد أمين

رأت جـــهـــات وشـــبـــكـــات حــقــوقــيــة ســـوريـــة أن 
حـــصـــاد أربـــــع ســـنـــوات مـــن تـــدخـــل الــتــحــالــف 
الــدولــي فــي ســوريــة، صـــادم، خصوصًا لجهة 
عـــدد الــقــتــلــى مـــن املــدنــيــن الـــســـوريـــن، الــذيــن 
ــائــــرات الــتــحــالــف الـــــذي ارتــكــب  حــصــدتــهــم طــ
ــازر ودّمـــــــر مـــديـــنـــة كـــامـــلـــة تـــحـــت ذريـــعـــة  ــجــ مــ
ــة تــنــظــيــم »داعــــــــــش«، فــــي ظــــل صــمــت  ــاربـ مـــحـ
شبه مطلق من املنظمات الدولية املعنية عن 
قت الشبكة 

ّ
حقوق اإلنسان في العالم. وقد وث

مدنيًا،   2832 مقتل  اإلنسان  لحقوق  السورية 
، عــلــى يـــد قــــوات الــتــحــالــف 

ً
بــيــنــهــم 861 طـــفـــال

ســوريــة،  فــي  العسكري  تدخلها  منذ  الــدولــي 
ــام 2014 وحــتــى  ــلـــول عــ أيـ فـــي 23 ســبــتــمــبــر/ 
الــتــاريــخ نفسه مــن الــعــام الــحــالــي. وأوضــحــت 
في تقرير صادر عنها يوم األحد املاضي، أن 
األكبر  العدد  شهدا  والــرابــع  الثالث  »العامن 
مـــن الـــضـــحـــايـــا، وســـقـــط الـــعـــدد األكـــبـــر منهم 
فـــي مــحــافــظــة الـــرقـــة، تــلــتــهــا مــحــافــظــتــا حلب 

ــز الـــقـــيـــاديـــة لــقــوات  ــراكــ ــا ســتــجــهــز املــ ــيــ »روســ
الــدفــاع الــجــوي الــســوري بــنــظــام آلـــي للتحكم 
مــوجــود حــصــرًا لـــدى الــجــيــش الـــروســـي، مما 
الـــدفـــاعـــات  لـــكـــل  املـــركـــزيـــة  اإلدارة  ســيــضــمــن 
الـــجـــويـــة الـــســـوريـــة، وتـــحـــديـــد كـــل الـــطـــائـــرات 
ــواء مــن قــبــلــهــا«. أمـــا ثالث  ــ الــروســيــة فــي األجـ
الـــخـــطـــوات، فــهــي »إطــــــالق الــجــيــش الـــروســـي 
الــتــشــويــش الــكــهــرومــغــنــاطــيــســي فـــي مــنــاطــق 
الــبــحــر املــتــوســط املــحــاذيــة لــســواحــل ســوريــة، 
األقــمــار  رادارات واتــصــاالت  بــهــدف منع عمل 
ــاء أي هـــجـــوم  ــ ــنـ ــ الـــصـــنـــاعـــيـــة والـــــطـــــائـــــرات أثـ
ــى الــــرغــــم مــن  ــلـ مــســتــقــبــلــي عـــلـــى ســــوريــــة. وعـ
مسارعة وسائل إعالم روسية تابعة للسلطة، 
للترويج  و»سبوتنيك«،  اليوم«  »روسيا  مثل 
وتــفــّوقــهــا  »إس-300«،  مــنــظــومــة  أهــمــيــة  إلــــى 
وأنها لن تخطئ أهدافها، لكن الالفت تراجع 
موسكو عن قرار جرى الحديث عنه قبل أشهر 
»إس-400«  بمنظمة  السوري  النظام  بتزويد 
أكبر. كذلك، فإن »سبوتنيك«  املتطورة بشكل 
ــــالم  ــه بـــعـــض وســــائــــل اإلعـ ــتــ ــفـــت مــــا رّوجــ وصـ
حــول »نــّيــة روســيــا إغـــالق املــجــال الــجــوي في 
ــــت عــلــيــه  ــــو مــــا دلـ ــــم«، وهـ ــزاعـ ــ »املـ ـــ ــ ــة«، بـ ــ ــــوريـ سـ
القرارات الروسية، التي اقتصرت على اتخاذ 
اآلتية من  الهجمات  للتشويش على  خطوات 

وديــر الـــزور«. وأضــاف التقرير أن »العمليات 
العسكرية لقوات التحالف الدولي في مناطق 
ــبــت بــانــتــهــاكــات للقانون  ــفـــرات، تــســبَّ شـــرق الـ
الدولي اإلنساني. وانعكس ذلك على املواطن 
السوري في تلك املناطق«، ُمشيرًا إلى »أبعاد 
سيطرة قوات تحمل صبغة عرقية وارتباطات 
خـــارج حـــدود الــدولــة الــســوريــة على استقرار 
ــــان املــجــتــمــع الـــســـوري، فـــي املــنــاطــق الــتــي  وأمـ
ســيــطــرت عــلــيــهــا بــعــد انـــهـــزام تــنــظــيــم داعـــش 

اإلرهابي«.
وذكرت الشبكة، في تقرير حمل عنوان »الذكرى 
ــوات الــتــحــالــف  ــ الـــســـنـــويـــة الـــرابـــعـــة لـــتـــدخـــل قــ
الدولي في ســوريــة«، أن »العام املاضي شهد 
تــغــيــرات واســعــة فــي تـــوزع مــنــاطــق السيطرة 
يــن الــشــرقــي والــشــمــال الــشــرقــي من  فــي الــجــزء
ســــوريــــة، وانــــحــــســــرت بــشــكــل كــبــيــر ســيــطــرة 
عـــنـــاصـــر تــنــظــيــم داعـــــــش، بــســبــب الـــضـــربـــات 
الــتــحــالــف، وعمليات  لــقــوات  الكثيفة  الــجــويــة 
قصف مدفعي وصــاروخــي مــن قــوات سورية 
لة بشكل أساسي من قوات  الديمقراطية، املشكَّ
حزب االتحاد الديمقراطي الكردي، واملدعومة 
من قوات التحالف نفسها«. كما بّن أن »قوات 
 في 

ً
التحالف قتلت 976 مدنيًا، بينهم 194 طفال

عهد الرئيس األميركي السابق باراك أوباما، 
 ،

ً
طفال  667 بينهم  مــدنــيــًا،   1856 قتلت  بينما 

في عهد الرئيس الحالي دونالد ترامب«. من 
جانبه، قال املرصد السوري لحقوق اإلنسان 
إنــه »وثــق مقتل 3177 مدنيًا سوريًا، على يد 
، في 

ً
طائرات التحالف الدولي بينهم 758 طفال

محافظات الحسكة والرقة وحلب وإدلب ودير 
الزور. وكان من الالفت عدم اكتراث املنظمات 
الــدولــيــة املــعــنــيــة بــحــقــوق اإلنـــســـان بــالــجــرائــم 
املدنين  الــدولــي ضد  التحالف  ارتكبها  التي 

السورين على مدى أربع سنوات«.
وقال مدير الشبكة السورية لحقوق اإلنسان، 
ـــ«الـــعـــربـــي  ــبـــد الـــغـــنـــي، فــــي حــــديــــث لـ فـــضـــل عـ

مــنــاطــق الــبــحــر املــتــوســط املــحــاذيــة لــســواحــل 
سورية فقط وليس من كل الحدود السورية.

اللهجة ضد إسرائيل،  وفــي سياق تصعيد 
أعلن الكرملن أن حادثة إسقاط طائرة »إيل-
تــداعــيــات  عنها  ستتمخض  الــروســيــة   »20
سلبية على التعاون بن روسيا وإسرائيل، 
ال سيما في املجال العسكري. وذكر املتحدث 
الروسية دميتري بيسكوف  الرئاسة  باسم 
للطيارين  املــتــعــمــدة  »الــتــصــرفــات  أن  أمـــس، 
اإلسرائيلين التي أسفرت، بحسب معطيات 
الـــخـــبـــراء الــعــســكــريــن الــــــروس، عـــن إســقــاط 
الطائرة، تضر من دون أدنى شك بالعالقات 
بــن مــوســكــو وتـــل أبــيــب، وتــجــبــر الحكومة 
ــة عــلــى اتـــخـــاذ إجــــــــراءات إضــافــيــة  ــيـ الـــروسـ
فعالة لضمان أمن عسكرييها في سورية«، 
التي أعلن عنها وزير  القرارات  أن  موضحًا 
الــدفــاع، جـــاءت فــي هــذا الــســيــاق. ولــفــت إلى 
أن إسرائيل كانت أول دولة بدأ العسكريون 
الــــــــروس الـــتـــنـــســـيـــق مـــعـــهـــا فــــي عــمــلــيــاتــهــم 
القتالية بسورية، بحسب االتفاق املبرم بن 
بوتن ورئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامن 
أن  التنسيق سبق  هــذا  أن  مؤكدًا  نتنياهو، 
آتى ثماره حتى لحظة إسقاط »إيل-20«. في 
املقابل، بدا الفتًا كالم نائب وزير الخارجية 

الــجــديــد«، إنـــه »يــجــب عــلــى الــتــحــالــف الــدولــي 
طيرانه  ارتكبها  الــتــي  الــجــرائــم  فــي  التحقيق 
ــة«، مـــؤكـــدًا أن »الــشــبــكــة مــســتــعــدة  فـــي ســــوريــ
ــم املــــســــاعــــدة عـــلـــى هـــذا  ــديــ ــقــ لـــلـــمـــســـاهـــمـــة وتــ
الــصــعــيــد«. ودعـــا إلـــى »مــحــاســبــة األشــخــاص 
ــوا وراء هــذه  ــانـ الـــذيـــن يــديــنــهــم الــتــحــقــيــق وكـ

الجرائم«. 
ــالـــف الــــدولــــي ارتـــكـــب  ــتـــحـ وأشـــــــار إلـــــى أن »الـ
ــف عــلــى أنــهــا جــرائــم حـــرب«، 

ّ
ــصــن

ُ
انــتــهــاكــات ت

ــنــشــئ مــحــكــمــة دولــيــة 
ُ
مــضــيــفــًا أنــــه »عــنــدمــا ت

ــة، فــــإن الــتــحــالــف  تــعــالــج الـــوضـــع فـــي ســــوريــ
ال  حاليًا  املحكمة.  هــذه  فــي  الــدولــي سُيشمل 
الــســوري،  الــوضــع  توجد محكمة تتعامل مــع 
ولكن ال بد أن تكون هناك محكمة في املستقبل 

القريب«.
كان واضحًا أن الواليات املتحدة اتخذت قرار 
إيقاف تنظيم »داعش« عند حدود معينة في 
سورية، بغض النظر عن الخسائر في صفوف 
املــدنــيــن، إذ ارتــكــب طــيــران الــتــحــالــف مــجــازر 
التي  الكبرى  املــجــزرة  أمــام  الطريق  كبرى في 
جـــرت فــي مــديــنــة الــرقــة فــي عـــام 2017، حيث 
أباد املدينة بشكل شبه كامل وقتل عددًا غير 
ــــاآلالف، معيدًا  مــعــروف مــن املــدنــيــن مـــقـــّدرًا بـ
الثانية.  العاملية  الحرب  األذهــان مشاهد  إلــى 
وعندما صّد التحالف الدولي تنظيم »داعش« 
عـــن مــديــنــة عـــن الـــعـــرب شــمــال شــرقــي حــلــب، 
وجد أن الوحدات الكردية هي الفصيل األمثل 
ليكون ذراعه العسكرية على األرض السورية، 
التنظيم  فقدم لها دعمًا كبيرًا في حربه ضد 
شــمــال شــرقــي ســوريــة، حتى اســتــطــاع إيقاف 
الــتــنــظــيــم عـــن الــتــقــدم فـــي مــحــافــظــة الــحــســكــة 

السورية.
الــفــصــيــل  ــزع  ــتــ انــ وفـــــي مــنــتــصــف عـــــام 2015 
ــل أبـــيـــض فــــي ريـــــف الـــرقـــة  الــــكــــردي مـــديـــنـــة تــ
الشمالي، تحت غطاء جوي كثيف من طيران 
التحالف الدولي. وهو ما أدى إلى حركة نزوح 

ــــوف، الــــذي  ــدانـ ــوغـــ ــ الــــــروســــــي، مـــيـــخـــائـــيـــل بـ
الـــســـوري بمنظومة  الــنــظــام  تــزويــد  قـــال إن 
بــن روسيا  الــعــالقــات  لــن يفسد  »إس-300« 
وإســـرائـــيـــل. وأضــــاف فــي مــؤتــمــر صــحــافــي، 
أمـــس: »عالقاتنا أشــمــل وأوســــع«، موضحًا 
أن تزويد سورية بمنظومة »إس-300« هو 
أمــر مــهــم، »هـــذا مــن حقنا ومــن حــق سورية 

السيادي«.
متأخرة  اآلخـــر، وحتى ســاعــات  الجانب  على 
من يوم أمس، بقيت إسرائيل ملتزمة الصمت 
تجاه الخطوات الروسية. كما امتنعت السفارة 
التعليق، بحسب  اإلسرائيلية في روسيا عن 
عسكرين  محللن  لكن  »انــتــرفــاكــس«.  وكــالــة 
ــرار الــــروســــي  ــ ــقـ ــ ــبــــروا أن الـ ــتــ إســـرائـــيـــلـــيـــن اعــ
»مقلق«. وكتب املتحدث السابق باسم الجيش 
اإلسرائيلي، املحلل العسكري بيتر ليرنر في 
تغريدة على حسابه في »تويتر«، إن »حماية 
تعقيدًا«.  أكثر  اإلسرائيلية أصبحت  املصالح 
ــكـــري فــي  ــلـــل الـــعـــسـ ــال املـــحـ ــ ــاق، قــ ــيــ ــســ ــي الــ ــ وفــ
عبر  بوحبوط  أمير  اإلسرائيلي  »واال«  موقع 
»تويتر«، إن القرار الروسي »ينبغي أن يكون 
مــقــلــقــًا«. كـــذلـــك اعــتــبــرت صــحــيــفــة »يــديــعــوت 
الـــروســـي هـــو بمثابة  الـــقـــرار  أن  ــرونــــوت«  أحــ

»رسالة قوية إلى إسرائيل«.

جماعية، إذ اتهمت منظمات دولية الوحدات 
الكردية بممارسة عمليات تطهير عرقي بحق 
سكان املنطقة من عرب وتركمان لجأ أغلبهم 

إلى تركيا.
ــدات الـــكـــرديـــة فـــي عن  ــوحــ وبـــعـــد أن بـــاتـــت الــ
عــــاصــــفــــة إدانــــــــــة كــــبــــيــــرة فـــــي داخــــــــل ســــوريــــة 
وخارجها، خصوصًا بعد أن قامت بعمليات 
الفصيل  لهذا  التحالف  أعطى  كبيرة،  انتقام 
وجــهــا آخـــر، حــن تــّم تأسيس »قـــوات سورية 
ــد( أواخــــــــر عـــــام 2015،  ــســ ــيـــة« )قــ ــقـــراطـ ــمـ الـــديـ
الـــتـــي ضـــّمـــت الـــــوحـــــدات الــــكــــرديــــة وفــصــائــل 
العرب  من  عجل،  على  ّكلت 

ُ
ش متجانسة  غير 

ــان، ومـــــن الــــســــريــــان فــــي الــحــســكــة،  ــمــ ــركــ ــتــ والــ
الــقــوات دعــمــًا عسكريًا  لــهــذه  ومــنــح التحالف 

بــدء حملة كبرى  وسياسيًا كبيرًا، مكنها من 
ــلـــى تــنــظــيــم »داعـــــــــش« فــــي شـــرق  لـــلـــقـــضـــاء عـ

سورية.
وخاضت هذه القوات خالل عام 2016 العديد 
من املواجهات مع التنظيم في ريفي الحسكة 
والــرقــة، وفــي ريــف حلب حيث سيطرت على 
الفرات  نهر  االستراتيجية غرب  مدينة منبج 
منتصف العام نفسه، وصــواًل إلــى بداية عام 
الـــرقـــة معقل  ــــدأت الــحــمــلــة عــلــى  2017 حـــن بـ
ــة. وفـــي أكــتــوبــر/ ــبـــارز فـــي ســـوريـ الــتــنــظــيــم الـ

أعلنت هذه  املــاضــي،  الــعــام  مــن  تشرين األول 
الـــقـــوات الــســيــطــرة عــلــى الــرقــة بــعــد أشــهــر من 
املــعــارك والقصف الــجــوي الــذي دّمــر أكثر من 
املدنين.  آالف  املدينة وقتل  املائة، من  90 في 

وال يـــزال أهــالــي املــديــنــة يــعــثــرون عــلــى مقابر 
شلت 

ُ
جماعية بن وقت وآخر في املدينة. وانت

آالف الــجــثــث مــن تــحــت أنــقــاض املــديــنــة التي 
تــحــاول اســتــعــادة الــحــيــاة رغـــم الــكــارثــة التي 
تسبب بــهــا الــتــحــالــف الـــدولـــي، الـــذي دّمـــر كل 
الجسور  فيها  بما  تقريبًا،  املــديــنــة  فــي  شــيء 
ذريعة  تحت  واملستشفيات  الحيوية  واملراكز 

محاربة اإلرهاب.
كــمــا ســاعــد الــتــحــالــف الــدولــي »قــــوات ســوريــة 
الــديــمــقــراطــيــة« فـــي طــــرد الــتــنــظــيــم مـــن ريــف 
الـــحـــســـكـــة الـــجـــنـــوبـــي ومـــــن ريـــــف ديـــــر الـــــزور 
الشرقي شمال نهر الفرات، وباتت هذه القوات 
مسيطرة بشكل شبه كامل على منطقة شرق 
ــرات الـــتـــي تــشــكــل أكـــثـــر مـــن ربــــع مــســاحــة  ــفــ الــ
 عن 

ً
ـــعـــّد األغــنــى بــالــبــتــرول، فــضــال

ُ
ســوريــة وت

ة غذاء سورية.
ّ
كونها سل

وحـــــّول الــتــحــالــف الـــدولـــي شــــرق الـــفـــرات إلــى 
أنه  إعالمية  فأكدت مصادر  لــه،  نفوذ  منطقة 
»أقام 18 قاعدة مختلفة على األقل، توزعت في 
منطقة عن العرب، وخراب عشك، ومنبج في 
محافظة حلب، وعن عيسى، والرقة، والطبقة 
الرقة، والــشــدادي والهول وتل تمر  بمحافظة 
ــيـــالن فـــي مــحــافــظــة الــحــســكــة،  وتــــل بــيــدر ورمـ
دير  ريــف  في  والبحرة  النفطي،  العمر  وحقل 
الــــزور«، مشيرة إلــى أن »فــي الــقــواعــد الكبرى 
مــطــارات لهبوط وإقــالع الــطــائــرات«. كما أقام 
التحالف الدولي قاعدة في منطقة التنف على 
الحدود السورية - العراقية، في ظل مؤشرات 
 
ً
عــلــى نــّيــة الــــواليــــات املــتــحــدة الــبــقــاء طــويــال
فـــي مــنــاطــق مــعــيــنــة مـــن شــــرق ســـوريـــة الــتــي 
ودولــيــة،  إقليمية  نفوذ  مناطق  إلــى  تحولت 
بعد أن قتل وهجر مالين السورين على يد 
الــروس  وحلفائه  والنظام  الــدولــي  التحالف 
واإليـــرانـــيـــن، وتــنــظــيــمــات متهمة بــاإلرهــاب 
أجل  املتصارعة من  القوى  لكل  كانت ذريعة 

دفع سورية إلى محرقة لم تنتِه بعد«.

»أس ـ300« لدمشق وحظر قصف 
محصور باألجواء فوق البحر المتوسط

)Getty/رّوجت وسائل إعالم روسية أمس لقدرات »إس-300« المتفوقة )سيرغي بوبيليف

يتم اكتشاف مقابر جماعية باستمرار في الرقة )دليل سليمان/فرانس برس(

فرح الزمان شوقي

لم يتردد الرئيس اإليراني حسن 
روحاني بالقول صراحة إن زيارته 
إلى نيويورك للمشاركة في اجتماع 

الجمعية العمومية لألمم املتحدة، 
تفتح فرصة أمام إيران لتوضح 

وجهات نظرها أمام املجتمع الدولي، 
ولتكشف عن أسباب إدانتها 
ألميركا. وأتى هجوم األهواز 

الذي وقع يوم السبت املاضي، 
خالل عرض عسكري بمناسبة 
الحرب العراقية اإليرانية، ليبّدل 
ترتيب أولويات وعناوين لقاءات 

وتصريحات روحاني املرتقبة في 
نيويورك، وهو ما سينقل املواجهة 

السياسية بني طهران وواشنطن 
إلى مربع آخر عنوانه »اإلرهاب«.
لطاملا رفضت طهران االتهامات 

األميركية املوجهة إليها واملتعلقة 
ت  بدعم اإلرهاب في املنطقة، وردَّ

الخارجية اإليرانية على تقرير 
سنوي لنظيرتها األميركية يضع 

طهران في ذات اإلطار، فاتهمت 
إيران واشنطن بتغذية اإلرهاب 

في الشرق األوسط وتحّملها 
مسؤولية تناميه. وكان واضحًا 

اتخاذ البالد ملوقف صارم إزاء من 
اعتبرتهم متورطني وداعمني لهجوم 

األهواز، من اإلمارات والسعودية 
إلى أميركا وإسرائيل، ولن يترك 
 في نيويورك إال 

ً
روحاني مجاال

وسيتحدث عن إيران ودفعها لثمن 
إرهاب منظم مدعوم من أميركا، 
 ويسعى 

ً
يستهدف املدنيني أوال

لتغيير السلطة والنظام ثانيًا، من 
خالل التدخل في الشأن اإليراني 

والضغط على الشارع ونقل املعركة 
للعمق واستخدام القوميات املختلفة 

لتحقيق هذا الهدف.
ولن ينسى روحاني أيضًا أن 

اجتماع الجمعية العمومية لألمم 
املتحدة لهذا العام جاء ضمن 
ظروف مختلفة، إذ انسحب 

الرئيس األميركي دونالد ترامب 
من االتفاق النووي بني إيران 

والسداسية الدولية في مايو/أيار 
املاضي، وأعاد فرض العقوبات على 
طهران، ولم يكن ذلك مبررًا بالنسبة 

 تقارير 
ّ

لكثر، خصوصًا أن ُجل
الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أثبتت 
التزام إيران بتعهداتها التقنية في 
منشآتها النووية، كما أن الشركاء 
األوروبيني ما زالوا يصّرون على 
مسألة الحفاظ على االتفاق، وقد 

يتعلق ذلك برغبتهم باستمرار 
تقييد نشاط طهران النووي أكثر 

من مسألة املكتسبات االقتصادية، 
خصوصًا أن االتفاق جاء بعد جهد 

سنوات طويلة إلى جانب وجود 
واقع أن بعض األطراف األوروبية 

أيدت مسألة القلق من دور طهران 
اإلقليمي وملفها الصاروخي، وهي 

ذرائع ترامب للخروج من االتفاق.

4 سنوات مرت على بدء 
عمليات التحالف الدولي 
في سورية والعراق ضد 

تنظيم »داعش«، كانت 
حصيلتها أكثر من 3 آالف 

قتيل مدني، لينضم إلى 
نادي القتلة الكثر للشعب 

السوري تحت شعار 
حمايته

 20 من  أكثر  وضّم   ،2014 في  اإلرهــاب«  ضد  الدولي  »التحالف  تأسس 
دولة، بمهمة محاربة »داعش«، ووقف تقدمه في العراق وسورية 
مساحات  عــلــى  سيطر  بــعــدمــا 
خطرًا  وبات  البلدين،  في  شاسعة 
غارات  وبدأت  برمته.  اإلقليم  على 
ــران الــتــحــالــف عــلــى مــواقــع  ــي ط
في  العراق  في  للتنظيم  تابعة 
 ،2014 أيلول  سبتمبر/  من  السابع 
الــواليــات  شنّت  سبتمبر   23 وفــي 
المتحدة والبحرين واألردن وقطر 
ــى  ــارات أول ــ ــ ــة واإلم ــســعــودي وال
غاراتها ضد »داعش« في سورية.

20 دولة مؤسسة
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شروط روسية 
على الغارات 

اإلسرائيلية

  شرق
      غرب

مصر: تأكيد أحكام 
إعدامات 

قـــضـــت مــحــكــمــة الـــنـــقـــض املـــصـــريـــة، 
أمـــــــــس اإلثــــــــنــــــــن، بــــــرفــــــض الـــطـــعـــن 
 مــن رافــضــي 

ً
املــقــدم مــن 135 معتقال

ــكـــري، عـــلـــى أحـــكـــام  ــقـــــالب الـــعـــسـ ــ االنـ
اإلعدامات والسجن الصادرة بحقهم 
)حـــضـــوريـــًا(، عــلــى خــلــفــيــة اتــهــامــهــم 
فــي قضية »اقــتــحــام قسم كــرداســة«، 
والــتــي وقــعــت بــالــتــزامــن مــع مذبحة 
ــة  ــعـــدويـ ــامـــي رابــــعــــة الـ ــتـــصـ فــــض اعـ
والــنــهــضــة، وأّيـــــدت املــحــكــمــة أحــكــام 

اإلعدام والسجن.
)العربي الجديد(

فرنسا: حرب دائمة في 
المنطقة بال حل سوري

ر وزيــــــر الـــخـــارجـــيـــة الــفــرنــســي، 
ّ
حــــــذ

جان إيف لودريان )الــصــورة(، أمس 
اإلثــــنــــن، مـــن أن »املــنــطــقــة املــحــيــطــة 
يـــمـــكـــن أن تـــشـــهـــد حـــربـــًا  ــة  ــوريــ ــســ بــ
 

ّ
لــم يتم التوصل إلــى حل دائــمــة، إذا 
سياسي«. وقال، في مؤتمر صحافي 
السنوية  االجــتــمــاعــات  هــامــش  على 
الــعــامــة لــأمــم املــتــحــدة إن  للجمعية 
ــل حـــل ســيــاســي من  »الـــعـــمـــل مـــن أجــ
السوري(،  النظام  )رئيس  مسؤولية 
بشار األسد، وكذلك الذين يدعمونه، 
حرب  باتجاه  نسير  أن  فيمكن  وإال 

دائمة في املنطقة«.
)فرانس برس(

اتفاق سوتشي: 
موقف قريب لـ»هيئة 

تحرير الشام«
أكـــدت »هــيــئــة تــحــريــر الـــشـــام«، أمــس 
من  موقفها  »ستعلن  أنــهــا  اإلثــنــن، 
اتــــفــــاق ســـوتـــشـــي الـــتـــركـــي الـــروســـي 
املتعلق بــإدلــب، خــالل األيـــام القليلة 
املـــقـــبـــلـــة«. وقـــــال عـــمـــاد الــــديــــن، وهــو 
ــة،  ــئــ ــيــ ــهــ مـــــــســـــــؤول إعـــــــالمـــــــي فـــــــي الــ
بعد  قريبًا«  رسمي  بيان  »سيصدر 
إجــــراء الــجــمــاعــة مـــشـــاورات داخــلــيــة 
الجماعة  بشأن االتفاق. ويعد قبول 
أو رفــضــهــا لــالتــفــاق أمــــرا جــوهــريــا 
بــالــنــســبــة لـــنـــجـــاح جــــهــــود احــــتــــواء 
ــيـــكـــون مــوقــفــهــا مــهــمــا  الــــحــــرب. وسـ
لالتفاق الذي أبرم، األسبوع املاضي، 
تالفي  إلـــى  اآلن،  حــتــى  أدى،  والــــذي 

هجوم شامل للنظام على إدلب.
)رويترز(

تركيا بصدد إقامة
مناطق آمنة جديدة

اليومية  »حــريــيــت«  صحيفة  نــقــلــت 
ــائــــل إعـــــالم أخـــــرى فـــي تــركــيــا،  ووســ
أمس اإلثنن، عن الرئيس رجب طيب 
ــان، قــولــه إن »بــــالده ستتخذ  ــ أردوغــ
إجراء شرقي نهر الفرات في سورية، 
وستفرض مناطق آمنة مثلما فعلت 
ــذت 

ّ
فــي شــمــال غــربــي ســـوريـــة«. ونــف

ــن قـــبـــل عـــمـــلـــيـــة عــســكــريــة  ــ تـــركـــيـــا مـ
النتزاع السيطرة على منطقة عفرين 
السورية من وحدات حماية الشعب 
الـــكـــرديـــة الـــســـوريـــة الـــتـــي تــعــتــبــرهــا 

أنقرة منظمة إرهابية. 
)رويترز(

ترحيب عربي باستعداد
إسبانيا لالعتراف بفلسطين

ــيـــة، أمــــس،  ــبــــت الـــجـــامـــعـــة الـــعـــربـ رّحــ
ــات الــــــــــصــــــــــادرة عـــن  ــ ــحـ ــ ــريـ ــ ــــصـ ــتـ ــ ــالـ ــ بـ
وزيـــــــــــــر الــــــخــــــارجــــــيــــــة اإلســــــبــــــانــــــي، 
جــوســيــب بــوّريــل )الـــصـــورة(، بشأن 
اســتــعــداد بـــالده لــالعــتــراف بــالــدولــة 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة مـــــن جــــانــــب واحـــــــد، 
مــــؤكــــدة أن »هـــــــذا الــــتــــوجــــه يــعــكــس 
ـــدول العربية   بــن الـ

ً
 طــويــلــة

ً
صـــداقـــة

كافة وإسبانيا، كما يعكس ارتباطًا 
وشعبًا،   

ً
حكومة إسبانيا،  بن  قويًا 

والــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة عــلــى وجــه 
الـــخـــصـــوص«. وأشــــــار بـــيـــان صـــادر 
عــــــن األمــــــــــن الــــــعــــــام لــــلــــجــــامــــعــــة أن 
 ما يتعلق 

ً
التطورات األخيرة، خاصة

بـــاإلجـــراءات الــتــي اتــخــذتــهــا اإلدارة 
األمــيــركــيــة ضــد الــشــعــب والــحــكــومــة 
كافة  قــيــام  تستوجب  الفلسطينية، 
إلى  بالوقوف  للسالم  املحّبة  القوى 

جانب الفلسطينين.
 )العربي الجديد(
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بريكست: »العمال« 
البريطاني  يرفض 

االستفتاء الثاني

العمال بقيادة جيريمي  وافق حزب 
ــلــــى إجـــــــراء  كـــــوربـــــن )الــــــــصــــــــورة( عــ
ــتــــراح »بــجــعــل كل  تــصــويــت عــلــى اقــ
الــخــيــارات مــتــاحــة« حـــول بريكست، 
لــكــن قــيــادة الــحــزب رفــضــت اقــتــراحــا 
بـــإجـــراء اســتــفــتــاء ثـــان حـــول خـــروج 
بــريــطــانــيــا مــــن االتــــحــــاد األوروبـــــــي 
يــتــضــمــن خـــيـــار الــبــقــاء فـــي الــتــكــتــل. 
ــو الـــحـــزب  ــنــــدوبــ وســــــــوف يــــــــدرس مــ
فـــي املــؤتــمــر الــســنــوي فـــي لــيــفــربــول 
املستمر حتى يوم غد، هذه الخطوة 
الـــيـــوم الــثــاثــاء الــتــي تــقــول إن »كــل 
تبقى مطروحة  أن  الخيارات« يجب 
على الطاولة »بما في ذلك عمل حملة 
لتصويت الجمهور«. ولم يذكر ذلك 
ــراء املــطــالــبــة بــاســتــفــتــاء جــديــد  ــ اإلجــ
األوروبــي  االتحاد  البقاء في  بخيار 

كما يريد الكثير من أعضاء الحزب.
)أسوشييتد برس(

المالديف: المعارضة 
تفوز باالنتخابات الرئاسية

فــــــــاز إبـــــراهـــــيـــــم مــــحــــمــــد الــــصــــولــــي، 
زعــيــم املــعــارضــة فــي جـــزر املــالــديــف، 
بــــاالنــــتــــخــــابــــات الــــرئــــاســــيــــة األحـــــد 
بــحــصــولــه عــلــى 58.3 فـــي املـــائـــة من 
جنة االنتخابية، 

ّ
األصــوات. ووفقا لل

 133808 عــــلــــى  الـــــصـــــولـــــي  حــــصــــل 
لصالح  95526 صوتا  مقابل  صوتا 
الــرئــيــس املــنــتــهــيــة واليـــتـــه عــبــد الــلــه 
املشاركة  وقــد تجاوزت نسبة  يمن. 
فــي االنــتــخــابــات 88 فــي املــائــة. وقــال 
»أدعو  الوطني  للتلفزيون  الصولي 
الــشــعــب  إرادة  احـــــتـــــرام  إلــــــى  ــمـــن  يـ

والسماح بنقل سلمي للسلطة«.
)فرانس برس(

روسيا: توقيف
نافالني مجددًا

ــم املـــعـــارضـــة الـــروســـيـــة،  ــيـ ــــف زعـ أوقــ
)الـــصـــورة(، أمــس  نــافــالــنــي  أليكسي 
اإلثـــنـــن، لــــدى خـــروجـــه مـــن الــســجــن 
بـــعـــد قـــضـــاء عـــقـــوبـــة لـــثـــاثـــن يــومــا 
بــتــهــمــة الــتــظــاهــر بـــــدون تــرخــيــص، 
وفــــق مـــا أفــــــادت املــتــحــدثــة بــاســمــه. 
وكــتــبــت كــيــرا يــارمــيــش فــي تــغــريــدة 
 »أليكسي نافالني 

ّ
على »تويتر«، أن

 
ً
أوقف خارج مركز االعتقال«، مشيرة
إلى أنه اقتيد إلى مركز للشرطة في 
وســط مــوســكــو. وقــالــت يــارمــيــش إن 
آخر  قــانــون  بانتهاك  ــهــم 

ُ
ات نافالني 

ــق بــالــتــظــاهــر ويـــواجـــه عقوبة 
ّ
يــتــعــل

بالسجن ما يصل إلى 20 يوما.
)فرانس برس(

شكوى جديدة 
بالتجاوزات  الجنسية 
تالحق مرشح ترامب

األميركّية  »نيويوركر«  مجلة  ذكرت 
ــديــــدة  جــ ــم  ــ ــزاعــ ــ مــ ــاك  ــ ــنـ ــ هـ  

ّ
أن األحـــــــــد 

بتجاوزات جنسّية قام بها القاضي 
ح الرئيس دونالد 

ّ
بريت كافانو، مرش

كشفتها  الــعــلــيــا،  للمحكمة  تـــرامـــب 
امـــــرأة ثــانــيــة هـــي ديـــبـــورا رامــيــريــز. 
مجلس  فــي  الديمقراطيون  ــق 

ّ
وُيــحــق

الــشــيــوخ فــي اتــهــامــات رامــيــريــز )53 
ــهــا حصلت في 

ّ
عــامــا( الــتــي تــقــول إن

القرن  ثمانينيات  في  »ييل«  جامعة 
املــاضــي. ونــفــى كــافــانــو ذلــك معتبرًا 

إياه »تشويها للسمعة«.
)العربي الجديد(

ميانمار ترفض تدخل 
األمم المتحدة في 

قضية الروهينغا
ــار، مــيــنــغ  ــمـ ــانـ ــيـ قـــــال قـــائـــد جـــيـــش مـ
املـــتـــحـــدة   األمـــــــم 

ّ
إن أونـــــــغ هـــايـــنـــغ، 

ــل« فــي شــؤون 
ّ

 الــتــدخ
ّ

»ال تملك حـــق
ــــاده، فـــي أول رّد عــلــى االتــهــامــات  بـ
ــتــــي أطــلــقــتــهــا  بــــحــــدوث »إبـــــــــــادة« الــ
املنظمة الدولية في أزمة الروهينغا. 
ــال الــجــنــرال مــيــنــغ أونــــغ هاينغ  وقــ
لــلــجــريــدة الرسمية  فــي تــصــريــحــات 
للجيش الــصــادرة أمــس االثــنــن »ال 
يملك أي بلد أو منظمة أو مجموعة 

 التدخل« في سياسة ميانمار. 
ّ

حق
)فرانس برس(

عمان ـ أنور الزيادات

تعكف الحكومة األردنية على إعــداد قانون 
انـــتـــخـــاب جـــديـــد مـــن املـــرجـــح أن يـــقـــدم إلــى 
مجلس النواب في دورته العادية املقبلة، في 
إطار اإلصاح السياسي، الذي يسعى النظام 
االقتصادية  األزمــة  في ظل  إليه، خصوصا 
الــتــي تــنــعــكــس بــشــكــل مــبــاشــر عــلــى الــحــيــاة 
األردنــيــة، والتي أصبحت تشكل  السياسية 
»العربي  الــدولــة. ووفـــق مــصــادر  عبئا على 
الــجــديــد« فـــإن الــقــانــون الــجــديــد سيخفض 
الــنــواب من 130 حاليا  عــدد أعضاء مجلس 
إلى 80 نائبا، أي إلى ما كان عليه في مجلس 
إلــى نصفن،  نــواب 1989، وستقسم املقاعد 
40 مــقــعــدًا ســتــذهــب إلـــى الــقــوائــم الــعــامــة أو 
مرتبطة  ستكون  مقعدًا   40 فيما  الحزبية، 
بنظام االنتخاب الفردي. ويلبي خفض عدد 
أعضاء البرملان، املطالب الشعبية، التي ترى 
ماليا  الــحــالــي يشكل عبئا  الــنــواب  عـــدد  أن 
على الدولة ال مبرر له، وفي الوقت ذاته فإن 
مجالس املحافظات، التي تشكلت وفق قانون 
الامركزية، هي من يضطلع بمهمة البحث 
للسكان.  الخدمية  املــطــالــب  خلف  والــســعــي 
 

ُّ
ووفــق املــصــادر فــإن مجلس الــنــواب سُيحل

جرى 
ُ
بعد إقـــرار الــقــانــون، ومــن املتوقع أن ت

االنــتــخــابــات خـــال الـــعـــام املــقــبــل. وتــوضــح 
انتخابات جديد  قانون  أن إصــدار  املصادر 
يحتاج إلى قانون أحزاب جديد، فاإلصاح 
الـــســـيـــاســـي يـــحـــتـــاج إلــــــى الـــســـيـــر بــخــطــن 
مـــتـــوازيـــن، بـــن قـــانـــون االنــتــخــاب وقــانــون 
املعلن هو  الــهــدف  ــزاب، خصوصا وأن  األحــ
يحتاج،  مــا  وهــو  برملانية،  حكومة  تشكيل 
فــي ظــل الــحــديــث عــن إصـــاح ســيــاســي، إلى 

صالح النعامي

عــلــى الــرغــم مــن أن انــــدالع مــواجــهــة شــامــلــة ال 
املــؤشــرات تدل  كــل  أن  تــخــدم مصالحهما، إال 
عــلــى أن إســـرائـــيـــل وحـــركـــة حـــمـــاس تــســلــكــان 
مــســارا يــقــود إلــى هــذه املــواجــهــة، بعد تراجع 
اتفاق تهدئة يسهم في تحسن  فرص إنجاز 
األوضـــاع االقــتــصــاديــة واإلنــســانــيــة فــي قطاع 
ــات بــيــئــة  ــبـ ــركـ ــن مـ غــــــزة. ولـــعـــل أهـــــم مـــركـــب مــ
الــتــصــعــيــد بـــن »حـــمـــاس« وإســـرائـــيـــل يتمثل 
في تعدد األطـــراف املــؤثــرة في مسار التهدئة 
ــعــــارض املـــحـــددات  وتــــضــــارب مــصــالــحــهــا وتــ
الــتــي تــضــبــط مــواقــفــهــا. فــمــن نــاحــيــة نــظــريــة، 
التقدير  السياسية ومحافل  القيادات  تجاهر 
اإلستراتيجي في تل أبيب بأن اندالع مواجهة 
ــن يــفــضــي إلــــى تحقيق  ــمـــاس، لـ ــع حـــركـــة حـ مـ
إن هذا  بــل  هــدف استراتيجي إلســرائــيــل،  أي 
التطور يمكن أن يقود إلى توريطها في قطاع 
غــزة ألمــد بعيد فــي ظــل تعاظم مخاطر حالة 
انـــعـــدام الــيــقــن عــلــى الــجــبــهــة الــشــمــالــيــة، وال 
روسيا  مــع  الحالية  األزمـــة  تفجر  بعد  سيما 
وإصرار إيران على مواصلة التمركز عسكريا 
فـــي ســـوريـــة. لــكــن إســـرائـــيـــل تــقــف أمــــام ثــاث 
معضات رئيسة تقلص قدرتها على املضي 
فـــي مــســار الــتــهــدئــة، إذ إن تـــل أبــيــب تــعــي أن 
الوفاء بالكثير من متطلبات تحسن األوضاع 
االقتصادية في القطاع يتطلب تعديل اتفاقية 
ــتـــي تـــوصـــلـــت إلــيــهــا  بــــاريــــس االقـــتـــصـــاديـــة الـ
ــيـــل والــســلــطــة الــفــلــســطــيــنــيــة، كـــي يتم  إســـرائـ
الــســمــاح بــاقــتــطــاع جـــزء مــن عــوائــد الــضــرائــب 
وتحويلها  الــســلــطــة  ملــصــلــحــة  تجبيها  الــتــي 
إلـــــى رواتـــــــب ملـــوظـــفـــي قـــطـــاع غــــــزة. وفـــــي ظــل 
محمود  الفلسطينية  السلطة  رئــيــس  رفـــض 
للسلطة  يمكن  ال  فإنه  التهدئة،  مسار  عباس 
أن تقدم على أيــة خطوة من شأنها أن تسهم 

ــذه الــتــفــاصــيــل والــخــطــة  أحــــزاب قــويــة. كــل هـ
الحكومية لإلصاح السياسي، ترتبط بشكل 
مواجهتها  في  الحكومة  بنجاح  موضوعي 
الــحــاســمــة لــتــحــدي الــحــصــول عــلــى مــوافــقــة 
الــنــواب على مــشــروع قــانــون الضريبة. ومن 
الواضح أن مجلس النواب الحالي واملجالس 
الـــســـابـــقـــة تـــحـــولـــت إلـــــى عـــــبء عـــلـــى الــنــظــام 
السياسية  ــــزاب  األحـ فشلت  فــقــد  الــســيــاســي، 
برملانية  مــقــاعــد  عــلــى  لــلــحــصــول  بمعركتها 
لصالح األطر االجتماعية القائمة حاليا في 
بــالــعــشــائــريــة، واملــنــاطــقــيــة،  املــرتــبــطــة  األردن 
وأحــيــانــا بــبــواعــث إقــلــيــمــيــة. لــكــن اإلشــكــالــيــة 
الــكــبــرى الــتــي تــواجــه الــقــانــون الــجــديــد، هي 
التوجه إلى إلغاء الكوتا التي ترتبط بشكل 
عام باألقليات، مثل املرأة واملقاعد املخصصة 
والشيشان،  والشركس  والــبــدو  للمسيحين 

ومناطق البادية. 
ــي، نبيل  ــ ويــقــول الــنــائــب فــي الــبــرملــان األردنــ
غيشان، لـ«العربي الجديد«، نحن بحاجة إلى 
قانون  أن  إلــى  انتخاب جديد، مشيرًا  قانون 
االنتخاب يجب أن يكون من القوانن الثابتة، 
األردن، ونحن نخوض  مضيفا »لألسف في 
منذ العام 1989 تقريبا كل انتخابات بقانون 
جــديــد مــخــتــلــف«. ويـــوضـــح أن فــكــرة قــانــون 
ــقـــانـــون الــــذي  ــالـ ــتـــخـــاب جـــديـــد مــرتــبــطــة بـ انـ
ــو امــتــاك  انــتــخــب وفـــقـــه مــجــلــس 1989، وهــ
 
ً
الــنــاخــب عــدة أصـــوات ليكون الــنــائــب ُممثا
ــــول إمــكــانــيــة  ــــع لــلــمــواطــنــن. وحـ بــشــكــل أوسـ
إلــغــاء الــكــوتــا، يــقــول غــيــشــان إن »هــــذا األمــر 
صعب. نحتاج إلى وقت، فهناك حاجة للكوتا 
الــخــاصــة  الــكــوتــا  أن  كــمــا  األقـــلـــيـــات،  لتمثيل 
بـــاملـــرأة ضـــروريـــة لتمثيل نــصــف املــجــتــمــع«. 
ويــعــتــبــر أنـــه مــن الــصــعــب خــفــض الــعــدد إلــى 
على  الــقــانــون  يستقر  أن  متوقعا  نــائــبــا،   80
100 مــقــعــد مــمــثــلــة لــجــمــيــع مــنــاطــق املــمــلــكــة، 
ــنــــواب يــكــون  مــوضــحــا أنــــه كــلــمــا قـــل عــــدد الــ
حجم اإلنجاز أفضل، مؤكدًا الحاجة لدراسة 
الــتــمــثــيــل الـــعـــادل لــلــمــقــاعــد الــنــيــابــيــة. ويـــرى 
الترشيح، من  غيشان ضــرورة تغيير أســس 
خــال اشــتــراط حد أدنــى للمستوى العلمي، 
أو ممن قاموا بتقديم الخدمات للمجتمعات 
املحلية، مــشــددًا على ضـــرورة مــحــاربــة املــال 
السياسي في االنتخابات. وتوقع أن يناقش 
املجلس قانون االنتخاب قبيل نهاية الدورة 
العادية املقبلة، وبشكل تقريبي في فبراير/

شباط املقبل.
وتتضح اإلرادة السياسية الجادة في األردن 

فــي إنــجــاز الــتــهــدئــة. مــن نــاحــيــة ثــانــيــة، تبن 
أن هناك خافا جديا داخــل املؤسسة األمنية 
توفرها  الــواجــب  الــشــروط  اإلسرائيلية بشأن 
في مسار التهدئة. ففي الوقت الذي تتحمس 
هيئة أركان الجيش إلنجاز مسار التهدئة مع 
الداخلية  حركة حماس، فإن جهاز املخابرات 
تكمن  إسرائيل  »مصلحة  أن  يــرى  »الشاباك« 
فــــي أن يـــتـــم مـــنـــح الــتــســهــيــات االقـــتـــصـــاديـــة 
لــلــغــزيــن بــعــد عـــــودة الــســلــطــة الــفــلــســطــيــنــيــة 
لحكم غــزة، على اعتبار أن تحسن األوضــاع 
االقــتــصــاديــة فـــي ظـــل وجــــود حــكــم »حــمــاس« 
يبعث رسالة مفادها أن إسرائيل تخضع فقط 
للقوة، بحيث إن الطرف الذي يمارس العنف 
هو الذي يجني املكاسب، بينما الطرف الذي 
ــل الـــتـــعـــاون األمــنــي،  يــرفــض الــعــنــف، ويـــواصـ
يــجــري املـــس بــمــكــانــتــه، وفــقــا لـــيـــورام كــوهــن، 

»الشاباك«. الرئيس السابق لـ
إلــــــى جــــانــــب ذلــــــــك، فـــقـــد بــــــــرزت االعــــتــــبــــارات 
ــام تـــحـــرك لــلــمــســاعــدة  ــ الــداخــلــيــة كــعــراقــيــل أمـ
ــه عــلــى الـــرغـــم من  فـــي إنـــجـــاز الــتــهــدئــة، إذ إنــ
تــشــجــيــع األغــلــبــيــة الــســاحــقــة مـــن الــــــوزراء في 
حــكــومــة نــتــنــيــاهــو ملــســار الــتــهــدئــة مـــع حــركــة 
الذي  الــرافــض واملثابر  املوقف  أن  إال  حماس، 
رئيس  بنات،  نفتالي  التعليم  وزيــر  عنه  عبر 
حزب »البيت اليهودي« املتدين، أحرج ممثلي 

القانون األخير قد اشتمل  أن  السابق، نجد 
على جملة تطويرات مهمة، إذ تم زيادة عدد 
ثم  إلــى 104 مقاعد،   80 النيابية من  املقاعد 
 
ً
تمثيا لهن  تكفل  للنساء  كــوتــا  تخصيص 

بستة مقاعد كحد أدنى في مجلس النواب، 
املنافسة على جميع  في  إلــى حقهن  إضافة 
املقاعد. وبعد ذلك جاء نظام الدوائر الوهمية، 
وهو مصطلح أطلقه بعض السياسين على 
هذا النظام لعدم وجودها على أرض الواقع. 
وأجـــريـــت بــنــاء عليه االنــتــخــابــات فــي 2010 
وأوجدت في كل دائرة مقعدًا لدوائر »فرعية« 
أو »وهمية« ليصير عدد الدوائر 108 بعدد 
املــقــاعــد، بــاســتــثــنــاء املــقــاعــد اإلضــافــيــة الــــ12 
املخصصة لــلــنــســاء. وبــعــد ذلـــك جـــاء قــانــون 
االنتخاب لسنة 2012، وبموجبه ارتفع عدد 
مقاعد مجلس النواب إلى 150، خصص 15 
منها للكوتا النسائية و27 للقائمة الوطنية، 
االنتخابية  للدوائر  مقاعد   108 إلــى  إضافة 

ّسر 
ُ
ف التهدئة  ملسار  التوصل  قبل  غــزة  قطاع 

أنــه »تجسيد كاسيكي ملوقف  في غــزة، على 
نظام السيسي الرافض لوجود حركة حماس 
امتداد لجماعة  أنها  القطاع، على اعتبار  في 

اإلخوان املسلمن«. 
لكن لو تم نظريا تجاوز املوقفن اإلسرائيلي 
واملصري، وجرى بالفعل التوصل ملسار تهدئة 
له،  الفلسطينية  السلطة  في ظل رفض قيادة 
فإن هذا لن يحول أيضا دون انفجار مواجهة 
شاملة بن حركة حماس وإسرائيل. ففي حال 
طــّبــق عــبــاس تــهــديــداتــه بــفــرض رزمـــة جديدة 
األثر  فإن  القطاع،  العقوبات على  وكبيرة من 
ــار  الــســلــبــي لـــهـــذه الــعــقــوبــات ســيــتــجــاوز اآلثــ
اإليجابية التي يمكن أن تنجم عن اإلجراءات 
بــهــدف  تــهــدئــة،  اتـــفـــاق  أي  الــتــي سيتضمنها 

تحسن األوضاع االقتصادية في القطاع.
الــوطــنــيــة  الـــقـــوى  املــعــقــد دفــــع  ــع  ــواقــ الــ إدراك 
التي تدير حراك  الفلسطينية في قطاع غــزة، 
إلــى تطوير  الــعــودة ورفــع الحصار،  مسيرات 
أنشطة هــذا الــحــراك من أجــل محاولة التأثير 
ــع تــــل أبــيــب  ــ عـــلـــى املــــوقــــف اإلســـرائـــيـــلـــي، ودفــ
الــتــي تحول  الــعــراقــيــل  للعمل بــهــدف تــجــاوز 
التهدئة. ونــظــرًا ألن  إلــى مسار  التوصل  دون 
الكثير من املؤشرات تدل على أن إسرائيل قد 
تكون مقبلة على انتخابات مبكرة في الشتاء 
التجنيد،  قــانــون  على  الــخــاف  بسبب  املقبل 
ــتـــراض أن نــتــنــيــاهــو سيكون  فــإنــه يــمــكــن االفـ
مــعــنــيــا بـــأن يــتــزامــن االســتــحــقــاق االنــتــخــابــي 
مع حالة هــدوء أمني، حتى ال يؤثر ذلك على 
فــرص الليكود بــالــفــوز مــجــددًا. مــن هــنــا، فقد 
جــاء توسيع دوائـــر االشــتــبــاك بــن املشاركن 
فــي حـــراك الــعــودة وقـــوات االحــتــال وتكثيف 
الجيش  أجـــل تشتيت جــهــود  مــن  نــشــاطــاتــه، 
إيجاد بؤرة  األولــى  للمرة  تــّم  إذ  اإلسرائيلي، 
احتكاك على الساحل، في أقصى شمال غربي 
الــقــطــاع، وبــالــقــرب مــن قــاعــدة زيكيم البحرية 
ــانــــب مـــشـــاغـــلـــة قــــوات  ــيــــة، إلــــــى جــ ــلــ ــيــ اإلســــرائــ
االحـــتـــال لــيــا ضــمــن اســتــراتــيــجــيــة »اإلربــــاك 
الليلي«، إليصال رسالة لصناع القرار في تل 
أبيب مفادها بأنه ليس بوسع تل أبيب احتواء 
حراك العودة والتعايش معه. لكن في حال لم 
يــطــرأ تغيير على مــوقــف عــبــاس مــن التهدئة 
أو حدث تحول دراماتيكي يقلص من تأثيره 
ــان عــلــى تــوســيــع  ــرهـ ــار، فــــإن الـ عــلــى هــــذا املـــسـ
وتنويعها  وتكثيفها  الــعــودة  حـــراك  أنــشــطــة 
في توفير بيئة تساعد على تحقيق التهدئة، 

سيكون محدودا.

بــاتــجــاه تــغــيــيــر قـــانـــون االنـــتـــخـــاب الــجــديــد 
ــــال تـــصـــريـــحـــات الـــعـــاهـــل األردنــــــــي،  مــــن خــ
املـــلـــك عــبــدالــلــه الـــثـــانـــي، خــــال لــقــائــه نــقــابــة 
الــصــحــافــيــن األســـبـــوع املـــاضـــي، والــتــي قــال 
ــي 

َ
ــن تــقــيــيــم وتـــطـــويـــر قــانــون ــد مـ فــيــهــا »ال بـ

ــــاب واألحـــــــــــــزاب لــــضــــمــــان مـــشـــاركـــة  ــــخـ ــتـ ــ االنـ
أوســــــع فــــي عــمــلــيــة صـــنـــع الـــــقـــــرار، وتــمــكــن 
أكبر  املساهمة بشكل  مــن  األردنــــي  الــشــبــاب 
فـــي الــتــطــويــر والـــبـــنـــاء«. وبــمــقــارنــة قــانــون 
االنـــتـــخـــاب لــســنــة 2001 بــقــانــون االنــتــخــاب 

اليمن اآلخرين في الحكومة، وهو ما أفضى 
الـــوزراء املؤثرين،  إلــى تقليص انــدفــاع بعض 
ــر الـــحـــرب أفــيــغــدور لــيــبــرمــان،  وال ســيــمــا وزيــ
الـــذي قــال أخــيــرًا إنــه »لــم يكن يــؤيــد التوصل 
ثانية،  لتهدئة مع حركة حماس«. من ناحية 
ــرى  ــ ــ ــود األسـ ــنــ ــجــ وتــــحــــت ضــــغــــط عـــــائـــــات الــ
لـــدى حــركــة حــمــاس، اضــطــر رئــيــس الحكومة 
بنيامن نتنياهو أخيرًا لالتزام العلني بعدم 
الــتــوصــل التـــفـــاق تــهــدئــة، مـــن دون أن يشمل 
حــل مــلــف األســــرى واملــفــقــوديــن اإلسرائيلين 
لــدى »حــمــاس«. فــي الــوقــت ذاتـــه، فــإن تهاوي 
مستوى ثقة حركة حماس في نظام الرئيس 
املـــصـــري عــبــد الــفــتــاح الــســيــســي كــوســيــط مع 
ص إلى حّد كبير من رهان الحركة 

ّ
إسرائيل، قل

عــلــى الــجــهــود الــتــي تــبــذلــهــا الــقــاهــرة إلنــجــاز 
التهدئة. فإصرار نظام السيسي على تطبيق 
اتفاق املصالحة الوطنية وعودة السلطة إلى 

كما  اململكة،  في مختلف محافظات  املحلية 
ــرًا جــاء  ــيــ تـــم مــنــح كـــل نـــاخـــب صـــوتـــن. وأخــ
2016، ووفــقــه أصبح  لسنة   6 رقـــم  الــقــانــون 
عدد أعضاء البرملان 130 عضوًا، مع اعتماد 
أن  الــســابــقــة، واشــتــراط  الــدوائــر االنتخابية 
يــتــم الــتــرشــح عـــن طــريــق الــقــائــمــة النسبية 
والدائم  املستمر  التغير  ويكشف  املفتوحة. 
بقوانن االنتخاب، التخوف األمني من قبل 
الــنــظــام الــســيــاســي فـــي األردن مـــن ســيــطــرة 
لكن بعد  الحكومي.  القرار  حــزب معن على 
ــنــــوات تـــبـــن أن الـــخـــســـائـــر كـــانـــت كــبــيــرة  ســ
بسبب إضعاف األحــزاب األردنية والتشتت 
السياسي، ما فتح املجال لطبقات، تنخرها 
للسيطرة  والــفــســاد،  واملحسوبية  الــواســطــة 
الكيان  تم وضــع  الحكومي. كما  القرار  على 
ــــادي لـــلـــدولـــة رهــيــنــة  ــتـــــصـ ــ الـــســـيـــاســـي واالقـ
والعاملية،  اإلقليمية  السياسية  القوى  لــدى 

وأسيرًا ملؤسسات اإلقراض الدولي.

لة رئاسة العراق مؤجَّ

و»ســــائــــرون« لــوضــع أســـمـــاء ملــنــصــب رئــيــس 
الحكومة الجديد كانت نتيجتها صفرا خال 
حصلت  تسريبات،  وبحسب  املاضية.  األيـــام 
ــربـــي الـــجـــديـــد«، فــــإن »الـــعـــامـــري  ــعـ عــلــيــهــا »الـ
والـــصـــدر لـــم يــتــقــدمــا فـــي حــواراتــهــمــا، بـــل إن 
الخافات واضحة في مناهجهما السياسية، 
بينهما هــي منصب رئيس  املــشــكــات  وأبـــرز 
الـــــــوزراء الـــجـــديـــد، ذو الــصــاحــيــة الـــواســـعـــة، 
باقي  وتــوزيــع  األحــــزاب،  التي تهدد مستقبل 
املناصب وأبرزها الــوزارات«، في حن يرفض 
الصدر طريقة »املحاصصة« املعمول بها منذ 
ــعـــراق بــعــد االحــتــال  أول حــكــومــة شــهــدهــا الـ

األميركي في العام 2003.
ــزاب الــكــرديــة لــيــســت أفــضــل حــــااًل، فقد  ــ واألحــ
اشــتــّدت حـــّدة الــخــاف الــكــردي الــكــردي بشأن 
ــة، بـــعـــد رفـــض  ــمــــهــــوريــ مـــنـــصـــب رئــــيــــس الــــجــ
ترشيح  الكردستاني«  الديمقراطي  »الــحــزب 
»االتحاد الوطني الكردستاني« لبرهم صالح، 
وســـط تــوجــه نــحــو تــأجــيــل مــوعــد االنــتــخــاب، 
املـــقـــرر فـــي جــلــســة تــعــقــد الـــيـــوم الـــثـــاثـــاء، في 
مـــحـــاولـــة لــحــســم املــــوضــــوع. ولـــلـــمـــرة األولــــى 
يـــتـــصـــدع »الـــتـــحـــالـــف الـــكـــردســـتـــانـــي« املــمــثــل 
ــزاب إقــلــيــم كـــردســـتـــان الــــعــــراق بــالــكــامــل،  ــ ألحــ
لــيــصــل إلــــى مــرحــلــة الــتــبــاعــد واالنـــشـــقـــاقـــات، 
وحتى التهديد باعتزال املشاركة في العملية 
التغيير«  »حــركــة  مــع  يــحــدث  كما  السياسية، 
ــروز الـــخـــاف الـــحـــاد بـــن الــقــوى  ــ الـــكـــرديـــة، وبـ
ــى مـــســـاومـــات جــديــدة  ــع إلــ الـــكـــرديـــة الـــــذي دفــ
بسبب منصب رئيس الجمهورية، من بينها 
تــخــلــي أتـــبـــاع مــســعــود الـــبـــارزانـــي عـــن بعض 
الــشــروط الــتــي فــرضــت على قــوى شيعية في 
بـــغـــداد لــقــاء الــتــحــالــف مــعــهــا. وفــــي الــســيــاق، 
واملرشحة  املستقلة  الكردية  السياسية  قالت 
ــروة  ملــنــصــب رئـــيـــس جـــمـــهـــوريـــة الـــــعـــــراق، ســ

بغداد ـ زيد سالم

البرملان  أن يعقد  املقرر  نظريا، من 
الــعــراقــي جلسته الــجــديــدة، الــيــوم، 
ــاب رئــــيــــس لـــلـــجـــمـــهـــوريـــة،  ــخــ ــتــ النــ
وســــط احـــتـــدام الـــخـــافـــات الـــكـــرديـــة الــكــرديــة، 
ــاء الــســيــاســيــن فـــي بـــغـــداد في  ــرقـ ــفـ وفـــشـــل الـ
ــل إلـــــى صــيــغــة تـــفـــاهـــم مــعــيــنــة حـــول  ــتـــوصـ الـ
تشكيل الحكومة الجديدة. وكشف مسؤولون 
ــد 

ّ
»الـــعـــربـــي الــــجــــديــــد«، عــــن تــعــق ـــ عــــراقــــيــــون، لـ

زعيم  أيــام بن  قبل  انطلقت  التي  املفاوضات 
ملليشيا  السياسي  الجناح  »الــفــتــح«،  تحالف 
ــادي الــعــامــري، وزعــيــم  »الــحــشــد الــشــعــبــي«، هـ
التيار الصدري، مقتدى الصدر، حيال تشكيل 
الحكومة الجديدة، ألسباب من أبرزها رفض 
املعسكر املــوالــي لــطــهــران فــكــرة رئــيــس وزراء 
ــــك مــفــتــاحــا لــبــدايــة  ــارهـــم ذلـ ــبـ ــتـ مــســتــقــل، واعـ
يد  من  الحكم  وانــفــراط  العسكرية  االنقابات 

القوى الشيعية.
ولـــم تــســتــطــع األحـــــزاب الــســيــاســيــة الــعــراقــيــة، 
ــة املــاضــيــة عــقــب إجـــراء  ــعـ طــيــلــة األشـــهـــر األربـ
ــايـــو/أيـــار  االنـــتـــخـــابـــات الــبــرملــانــيــة فـــي 12 مـ
املــــاضــــي، الـــتـــوصـــل إلــــى حـــل ملــعــضــلــة الــكــتــلــة 
عبرها  تتشكل  أن  املفترض  مــن  التي  الكبرى 
الـــحـــكـــومـــة الـــعـــراقـــيـــة الــــجــــديــــدة، فــيــمــا تــمــكــن 
ــاء حــالــة  ــهـ الـــبـــرملـــان األســــبــــوع املـــاضـــي مـــن إنـ
الـــفـــوضـــى الــســيــاســيــة، عــبــر انـــتـــخـــاب محمد 
الحلبوسي رئيسا له، بتصويت برملاني سري، 
شابُه الكثير من الشبهات واالتهامات بشراء 
املنصب واألصــــوات مــن الــنــواب. وال يبدو أن 
مسلسل الخافات بن األحزاب مقبل على حل 
لم  املــكــررة للخصوم  اللقاءات  لــألزمــة. وحتى 
تفض إلى نتيجة، فالكتل الشيعية منقسمة، 
واالتصاالت والحوارات األخيرة بن »الفتح« 

ــنـــواب سيحسم  عــبــد الـــواحـــد، إن »مــجــلــس الـ
قبل  الجديد  الجمهورية  رئيس  اختيار  ملف 
الثالث من أكتوبر/تشرين األول املقبل، كي ال 
وبينت،  آخـــر«.  دســتــوري  البرملان بخرق  يقع 
»الــعــربــي الــجــديــد«، أن »الــحــزبــن الحاكمن  لـــ
في إقليم كردستان )الديمقراطي الكردستاني 
ــاد الـــوطـــنـــي( لـــم تــتــضــح خــطــواتــهــمــا  ــحــ واالتــ
بشأن التوجه نحو بغداد، والتحالف الرسمي 
مــع جــهــة مــعــيــنــة. يــبــدو أن لــكــل طـــرف منهما 
توجهه الخاص، لكنهما يدركان حقيقة مهمة 

هي أن من الصعب تشكيل الحكومة العراقية 
ي سائرون والفتح 

َ
الجديدة دون اتحاد تحالف

فــي كتلة واحـــــدة«. وبــشــأن الــتــواصــل األخــيــر 
الذي جرى بن العامري والصدر، أشار عضو 
»العربي الجديد«،  »الفتح«، حسن األسدي، لـ
إلـــى أن »ســـائـــرون والــفــتــح لــم يــتــوصــا حتى 
الكتلة  بملف  يتعلق  بما  نتيجة  أي  إلــى  اآلن 
الحكومة،  تشكيل  أجــل  من  الكبرى  البرملانية 
إلى  يتوصا  أن  الطرفان  يــحــاول  اآلن  وحتى 
تفاهمات. وفي الحقيقة يبدو أن هناك أمورًا 

أبــرزهــا منصب  لــألزمــة،  التوصل لحل  تعيق 
املرشحة«، موضحا  الــوزراء واألسماء  رئيس 
ــقــــاءات الــســيــاســيــة بـــن الـــطـــرفـــن، لم  ــلــ أن »الــ
تخرج عن دائــرة الــحــوارات«. وال يــزال رئيس 
الــحــكــومــة، حــيــدر الــعــبــادي، مــرشــحــا لرئاسة 
الحكومة لدورة ثانية، على الرغم من تصدع 
حزبه »ائتاف النصر«، وتشظي أعضائه بن 
األحزاب. وبحسب عضو في »ائتاف النصر«، 
ــديـــد« مـــا يــشــهــده  »الـــعـــربـــي الـــجـ ـــ الـــــذي بــــنَّ لـ
الحزب بشرط عدم ذكر اسمه، فإن »االئتاف 

أقــوى مما حصل حن انسحب  مهدد بتمزق 
فالح الفياض ومعه أكثر من 25 عضوًا، فمن 
القوية  ــــداد  األعـ أمـــام  يــنــافــســون  ال  اآلن  تبقى 
في األحــزاب الباقية. وأبرز عنصر يهدد بقاء 
االئتاف حيا هو حزب الفضيلة الذي يطلب 
في كل حواراته بوزارة العدل التي يمسك بها 
منذ الحكومات الثاث املاضية، فإذا استطاع 
لهم سيبقون ضمن  الــــوزارة  توفير  الــعــبــادي 
لــم يستطع ذلــك، فسيلتحقون  االئــتــاف، وإن 
بركب تحالف الفتح«. واعتبر أن »العبادي ال 

يزال صاحب الحظ األوفر لنيل رئاسة الوزراء 
أو  أي شخصية  اآلن ال توجد  املقبلة، وحتى 
كــيــان ســيــاســي قـــادر عــلــى أن يــتــصــدى إلدارة 
السلطة التنفيذية في ظل غياب الدعم الدولي، 
والعبادي حاليا يحظى بالدعم الدولي الكافي 
مــن جانبها،  املــنــصــب«.  لــهــذا   

ً
مــؤهــا لجعله 

التابع  الــوطــنــيــة«،  »ائــتــاف  استبعدت عضو 
إليـــــاد عــــــاوي، انـــتـــصـــار الـــجـــبـــوري، »تــحــقــق 
ــزاب  الــكــتــلــة الـــكـــبـــرى، فـــي حـــن ســتــعــود األحـــ
الــعــراقــيــة الــحــالــيــة إلـــى املــحــاصــصــة وتــوزيــع 

االنتخابية  االســتــحــقــاقــات  بحسب  املــنــاصــب 
»العربي الجديد«، إن »ما  من جديد«. وقالت، لـ
ولن  يتحقق،  لن  الكبرى حلم  بالكتلة  يسمى 
تــكــون هــنــاك مــعــارضــة ســيــاســيــة فــي املرحلة 
الـــجـــديـــدة، بـــل ســيــعــود الـــوضـــع إلــــى مـــا هو 
عليه فــي الــســابــق، نــحــو الــتــوافــقــات الــتــي من 
خــالــهــا ستتشكل الــحــكــومــة، وعــبــر اتــفــاقــات 
بن األحزاب سيتم توزيع املناصب والوزارات 
وفـــق االســتــحــقــاقــات االنــتــخــابــيــة وبـــنـــاًء على 
ــزاب  ــ املــصــالــح الــحــزبــيــة«. وأضـــافـــت أن »األحـ

إلــى مرحلة فهم  اآلن  لــم تصل حتى  العراقية 
ثــقــافــة املـــعـــارضـــة، والـــكـــل يــريــد املــشــاركــة في 
الحكم، والكل سيتحد من أجل الحصول على 
املغانم«، الفتة إلى أن »الشعب العراقي سيكون 
املــقــبــلــة بــاملــرصــاد، ينتظر األداء  املــرحــلــة  فــي 
املآسي  نفس  تكررت  فــإذا  الجديد،  الحكومي 
الــســابــقــة واألخــــطــــاء الــســيــاســيــة واملــشــكــات، 
ــى الــــشــــوارع  ــ ــنــــن إلــ فــســنــشــهــد نـــــــزول املــــواطــ
انــقــابــا شعبيا على  لــاحــتــجــاج، وقــد نشهد 
الــحــكــم، الســيــمــا أن املــواطــنــن أصــبــحــوا على 
وأنــهــا خيارهم  الــتــظــاهــرات،  بأهمية  مــعــرفــة 
األحــزاب  األكثر تعبيرًا عن غضبهم، وزعــمــاء 
واملــــســــؤولــــن الـــحـــالـــيـــن يــســتــشــعــرون خــطــر 
إلـــى تحسن  الـــذي سيدفعهم  الـــشـــارع، األمـــر 
رأى  بـــــــــدوره،  واإلداري«.  الـــحـــكـــومـــي  األداء 
املــحــلــل الــســيــاســي الــعــراقــي، أحــمــد الشريفي، 
أن »األحــزاب الشيعية مرتبكة بسبب منصب 
رئــيــس الــحــكــومــة املــقــبــل، الــــذي بـــات عــلــيــه أن 
يفتح كل امللفات املتعلقة بالفساد واإلرهــاب. 
هـــذه األحـــــزاب تــقــع بــن نـــاريـــن، األول يتمثل 
بــالــضــغــط الــشــعــبــي والــتــظــاهــرات املــنــاهــضــة 
نـــار  والــــثــــانــــي هــــي  الـــــدولـــــة،  إدارة  لــســيــاســة 
ــتـــي تــمــثــل خــــط الــصــد  املـــرجـــعـــيـــة الـــديـــنـــيـــة الـ
للسياسين القدامى واألحزاب التي فشلت في 
إدارة الــبــاد«. ولــفــت، فــي حديث مــع »العربي 
من  يتمثل حاليا  »التخوف  أن  إلــى  الجديد«، 
مجيء شخصية سياسية مستقلة، ال تخضع 
للضغوط الحزبية وغير متورطة بالفساد، وال 
تخاف. وهذا الرئيس املستقل، سيضطر تحت 
ملفات  فتح  إلــى  واملرجعية  الشعبي  الضغط 
الفساد«. وأضاف »إذا تمكن الرئيس املستقل 
من فتح امللفات، فلن يبقى كيان سياسي قائم 
ومؤثر في الشارع العراقي، وبالتالي لن يبقى 
أي  الشيعية،  وتــحــديــدًا  السياسية،  لــألحــزاب 
حماية«، مبينا أن »األحــزاب الشيعية تخشى 
الشخصية املستقلة التي تلعب وحدها خارج 

طوق املحاصصة«.

اإلشكالية الكبرى هي التوجه إللغاء الكوتا )خليل مزرعاوي/فرانس برس(

تخشى إسرائيل التورّط في غزة طويًال )مناحيم كهانا/فرانس برس(

التظاهرات أصبحت خيار المواطنين للتعبير عن غضبهم )حيدر محمد علي/فرانس برس(

يبدو أن مسلسل الخالفات بين القوى السياسية العراقية سيتواصل، إذ لم تفض االجتماعات بين 
قيادات »فتح« و»سائرون« إلى أي نتيجة فيما يخص االتفاق على هوية رئيس الحكومة، رغم 
مرور نحو 4 أشهر على االنتخابات، على وقع استمرار الخالفات بين هادي العامري ومقتدى 

الصدر. كما اشتد الخالف الكردي - الكردي بشأن منصب رئيس الجمهورية، بعد رفض الحزب 
الديمقراطي الكردستاني ترشيح االتحاد الوطني الكردستاني لبرهم صالح، وهو ما سيؤدي 

إلى تأجيل الجلسة البرلمانية اليوم، في محاولة لحسم الموضوع
الحدث

الخالفات من بغداد إلى أربيل... 
وفشل مفاوضات الحكومة

تصّدع »التحالف 
الكردستاني« إلى 

مستويات غير مسبوقة

العامري والصدر لم 
يتقدما في حواراتهما 

بشأن رئاسة الحكومة

إصدار قانون انتخابات 
جديد يحتاج إلى قانون 

أحزاب جديد

»اإلرباك الليلي« توحي 
بأن إسرائيل عاجزة عن 

التعايش مع المسيرات

يظهر التغير المستمر 
والدائم بقوانين االنتخابات 

في األردن تخوف 
الحكم، أمنيًا، من سيطرة 

حزب معين على القرار 
الحكومي، فيما يبدو أن 

مجالس النواب تحولت 
إلى عبء على الدولة

يرى كثر في الوسط 
اإلسرائيلي أن عراقيل 

التهدئة في غزة، تعّجل 
بالمواجهة مع حماس، 

وذلك على الرغم من 
إدراك الطرفين صعوبة 

الحرب الشاملة

أعلن رئيس البرلمان العراقي، محمد الحلبوسي )الصورة(، أن 30 مرشحًا 
بالتوقيتات  االلتزام  مؤكدًا  الجمهورية،  رئيس  منصب  على  يتنافسون 
وقال  الرئيس.  النتخاب  الدستورية 
صحافي  مؤتمر  في  الحلبوسي، 
»تسلمنا  اإلثنين،  أمس  بغداد  في 
لمنصب  مرشحين  مــن  طلبًا   30
اآلن،  حــتــى  الــجــمــهــوريــة  ــيــس  رئ
ملفات  فــي  التدقيق  وننتظر 
ــزام  ــت »االل مــؤكــدًا  ترشيحهم«، 
النتخاب  الدستورية  بالتوقيتات 
بالتوافق  يحسم  لم  وإن  الرئيس، 

فسنلجأ إلى التصويت«.

30 متنافسًا على الرئاسة

تحليل قضية

الثالثاء 25  سبتمبر/ أيلول 2018 م  15  محرّم 1440 هـ  ¶  العدد 1485  السنة الخامسة
Tuesday 25 September 2018

الثالثاء 25  سبتمبر/ أيلول 2018 م  15  محرّم 1440 هـ  ¶  العدد 1485  السنة الخامسة
Tuesday 25 September 2018



هو السؤال المكرر يعود ليُطرح عشية كل دورة 
الجتماعات الجمعية العامة لألمم المتحدة: ما 
بعد  المولود  الهيكل  بقاء هذا  هي موجبات 
على  طرأ  ما  كل  ظل  في  العالميتين  الحربين 

النظام العالمي، تحديدًا مع أميركا ــ ترامب؟

تبدأ أعمال 
الجمعية العامة 

لألمم المتحدة في 
دورتها السنوية 

الـ73، اليوم، وسط 
ترّقب لما ستؤول 

إليه الملفات 
المطروحة، من 

إيران وسورية 
واليمن وفلسطين، 
لتبدو هذه الدورة 

كأنها قمة الحروب 
الدبلوماسية، حيث 

تغلّف مآسي العالم 
وكوارثه بكلمات 
تجميلية منّمقة

67
سياسة

ه منذ سبعينيات القرن املاضي، لكن كالم 
ّ
أقل

غــوتــيــريــس، بــحــســب الــخــبــيــر فـــي »مجلس 
العالقات الدولية«، ستيوارت باتريك، يأتي 
 فيه 

ً
في وقت لم تعد الواليات املتحدة راغبة

ر للنظام العاملي.
ّ
بلعب دور املؤط

الخروج عن الطاعة األميركية
ــــص نــظــريــة 

ّ
ــخ ــلــ ــ

ُ
لـــكـــن هـــــل بــــاإلمــــكــــان أن ت

ســتــيــوارت، ومــعــهــا كــل الــنــظــريــات األخـــرى 
حــول االنــكــفــاء األمــيــركــي، وتخلخل النظام 
الــعــاملــي فــي عــهــد تـــرامـــب، وتــصــدع العوملة 
بــاملــفــهــوم املــتــعــارف عــلــيــه، والــتــحــول نحو 
»الــديــمــقــراطــيــات الــديــكــتــاتــوريــة«، أســبــاب 
خروج الصراع بني األمم املتحدة والواليات 
املتحدة، إلى مثل هذه العلنية؟ وهل وضُع 
فــي خانة دعــوة واشنطن  غوتيريس األمــر 
»الــــعــــودة إلــــى رشــــدهــــا«، يــحــّمــل دونـــالـــد  ـــ لــ
عــنــاويــن كثيرة،  أكــثــر مما يحتمل؟  تــرامــب 
قد تحمل إلى التكهن، أنه في السياسة، كما 
في امللفات األخرى، ال تزال الواليات املتحدة 

عن قلق غوتيريس
ال شـــّك فــي أن »قــلــق« األمــنــاء الــعــامــني لألمم 
القياسية. وال شّك  األرقــام  م 

ّ
املتحدة، قد حط

الجميع حــني بدأ  لــم يغافل  العالم  أن  أيــضــا، 
يــتــحــول إلــــى الــتــعــدديــة الــقــطــبــيــة. يستشهد 
غــوتــيــريــس بـــأحـــداث ســـوريـــة، لــيــتــحــدث عن 
 ،

ّ
الحل تعيق  التي  الخارجية  األدوار  فوضى 

وبـــبـــعـــض »الـــنـــوســـتـــالـــجـــيـــا«، حـــســـب تــعــبــيــر 
ــاردة، حــــني كـــان  ــ ــبــ ــ ــ ــن الــــحــــرب ال ــان، عــ ــدمــ ــريــ فــ
ــــروب الــوكــالــة،  ــــم حـ الــقــطــبــان الـــكـــبـــيـــران، ورغـ
»يعيدان األمور إلى نصابها«، عندما تتهدد 
»مؤتمر  بـ ليختم  الــكــوكــب شــــراراٌت خــطــيــرة، 
منذرًا،  لــتــوه،  منه  العائد  وأفــريــقــيــا«،  الصني 
ولو بطريقة مبطنة، رئيسا أميركيا لم يذكر 
اســمــه، مــن مواصلة رفــع شــعــار االنــكــفــاء إلى 
الــداخــل. وأخــيــرًا، يقول ما يــســاوره: »سأفعل 
 مــا فــي وســعــي، كــي ال تنسحب الــواليــات 

َّ
كــل

املتحدة من األمم املتحدة«.
ربــمــا هـــذه الــكــلــمــات، هــي لـــبُّ الــحــديــث، على 
ــــوروم« عاملي  أعــتــاب دورٍة جــديــدة ألكــبــر »فــ
سبتمبر/أيلول  شهر   

ّ
كــل إليه  األنظار  تتجه 

ــات  ــ ــــواليـ ــتــــحــــدة، والـ ــام. فــــاألمــــم املــ ــ ــ مــــن كــــل عـ
النهر  ضــفــاف  على  تلتقيان  اللتان  املــتــحــدة، 
الشرقي في مدينة نيويورك، تشبهان كثيرًا، 
ــاء الـــــذي يـــــزال مــربــوطــا  ــفـ ــكـ فـــي الـــظـــاهـــر، االنـ
الذي  العوملة، تماما كاملوعد   مع 

ٍّ
بخيٍط هش

الغولف  لعبة  مــع  تــرامــب  دونــالــد  سيضربه 
التي يعشقها يوم السبت، قبل التوجه بداية 
األســبــوع املقبل إلــى مــا يمقته: »نـــاٍد يتجمع 

فيه الناس، لألسف، للثرثرة فقط«.
ولبُّ الحديث هنا، قد ال يخرُج باستنتاجات 
حتمية، لسؤاٍل يزداد إلحاحا حول العالقة 
ــــــفــــــِرط فـــــي االلـــــتـــــبـــــاس، بــني 

ُ
الــــتــــي بــــــــدأت ت

املنظمة الــدولــيــة، والــواليــات املــتــحــدة التي 
لها.  األكبر  املمول  تعّد  والتي  تستضيفها، 
فــهــذه الــعــالقــة، لــطــاملــا اتــســمــت بالتناقض، 

فــي مــواجــهــة الـــدولـــة الــعــمــيــقــة« ومـــا شــابــه، 
حتى ولو كان السؤال اآلخر هو ما إذا كان 
أميركا في  بــدأ يضع  قد  األميركي  السلوك 

عزلة، أي كدولٍة في مواجهة العالم.
ــم  ــت أفــلــحــت فــيــه األمـ ــك فـــي وقــ يــحــصــل ذلــ
املـــتـــحـــدة، ولــــإنــــصــــاف، مـــــــّرات عــــــدة، مــنــذ 
مــجــيء تــرامــب إلـــى الــســلــطــة تــحــديــدًا، ولــو 
أن لــهــا ســـوابـــق قـــديـــمـــة، فـــي الــــخــــروج عن 
طـــاعـــة »ولـــــي األمـــــــر«، ورفـــــع الـــصـــوت ضــد 
ــقــــرارات واملـــمـــارســـات األمــيــركــيــة،  بــعــض الــ
ــارئ  ــطـ ــئـــام الــجــمــعــيــة الـــعـــامـــة الـ ــتـ مــنــهــا الـ
ــول الـــقـــدس  ــ ــي حــ ــركــ ــيــ ــرفــــض الـــــقـــــرار األمــ لــ
املــحــتــلــة »عــاصــمــة إلســـرائـــيـــل«، والــتــنــديــد 
بقمع املهاجرين وبناء الجدران، واملطالبة 
بتحقيق في العنف العنصري على خلفية 
فرجينيا  واليــة  في  تشارلوتسفيل  أحــداث 
األميركية، باإلضافة إلى انتقادات وجهها 
املتحدة  األمم  )مفوض  أمميون  مسؤولون 
لحقوق اإلنسان املغادر األمير زيد بن رعد 
الــحــســني مـــثـــااًل(، انــحــصــرت جــمــيــعــهــا في 

كونها موجهة إلى عهد ترامب، الذي حمل 
ها.

ّ
وزر السلبيات األميركية كل

الحرب المقبلة 
بين أميركا واألمم المتحدة

البيت  إلى  اتجهت األنظار مع مجيء ترامب 
األبـــيـــض، إلـــى حــلــف شــمــال األطــلــســي، كـــأول 
ــســتــهــَدفــني فـــي الــعــهــد األمـــيـــركـــي الــجــديــد. 

ُ
امل

ــا أخــــذت قسطها  ــ وعــلــى الـــرغـــم مـــن أن أوروبــ
مـــن الــصــفــعــات »الـــتـــرامـــبـــيـــة«، إال أن مــربــض 
الــفــرس كـــان فــي أمــكــنــة أخــــرى، وعــلــى رأســهــا 
األمــــم املــتــحــدة. فــفــي تــقــريــر نــشــرتــه صحيفة 
كانون  28 ديسمبر/  في  »واشنطن بوست«، 
 من شهرين فقط على 

ّ
األول 2016، أي بعد أقل

الرئاسة رسميا، وتحت  تسلم ترامب كرسي 
عــنــوان »داخــــل الــحــرب املــقــبــلــة بــني الــواليــات 
املتحدة واألمم املتحدة«، يرصد جوش روغني، 
تــخــطــيــط الـــكـــونـــغـــرس األمـــيـــركـــي لــتــصــعــيــد 
الـــخـــالف حــــول قـــــرار مــجــلــس األمـــــن الـــدولـــي 
املتعلق بإدانة االستيطان اإلسرائيلي، والذي 

امتنعت أميركا باراك أوباما، وللمرة األولى، 
عن استخدام الفيتو ضده، ُمّرِشحا أن يذهب 
الرئيس األميركي الجديد ملالقاة الكونغرس 
ــار. الــتــقــريــر، لــم يــنــل قسطه من  ــ فــي هـــذا اإلطـ
ــتـــمـــام، وتـــحـــدث عـــن تــهــديــد الــســيــنــاتــور  االهـ
الــجــمــهــوري لــيــنــدســي غـــراهـــام بــقــيــادة جهٍد 
األميركي  التمويل  الكونغرس، لحجب  داخل 
املــائــة مــن ميزانية األمــم  الـــذي يشكل 22 فــي 
 عــن 

ً
املـــتـــحـــدة الــتــشــغــيــلــيــة الـــســـنـــويـــة، فـــضـــال

تــوافــق ديــمــقــراطــي جــمــهــوري عــلــى »انــحــيــاز 
ــــرورة »مــعــاقــبــتــه«.   ــــن«، وضـ قـــرار مجلس األمـ
وقـــال غــراهــام ملــعــّد التقرير إن األمـــم املتحدة 
»تجعل من الصعب املضي في األعمال معها 
أنه  الــيــوم  يشعر  فكل جمهوري  املعتاد،  كما 
يــخــون إســرائــيــل، ولــيــس فــي أيــديــنــا إال قــوة 

املحفظة )أي حجب املال(«. 
وبــحــســب مــســاعــَديــن فـــي مــجــلــس الــشــيــوخ، 
تحدثا للصحيفة، تتم دراســة خــيــارات عدة، 
قد  تمويل  أي  كمنع  صغيرة،  خــيــارات  منها 
املناهض لالستيطان،  القرار  لتطبيق  يذهب 

ــة املـــســـتـــوطـــنـــني  ــايـ ــمـ لـــحـ قـــــانـــــون  تـــمـــريـــر  أو 
الحاملني للجنسية األميركية، ومنها خيارات 
يونيسكو،  منظمة  مــن  كاالنسحاب  أضــخــم، 
أو  الفلسطينية،  للسلطة  املــســاعــدات  ووقـــف 
واشنطن،  مــن  التحرير  ملنظمة  ممثلني  طــرد 
فذت الحقا، علما أن املروجني 

ُ
وهي قــرارات ن

لها تحدثوا عن ضرورة عدم انتظار تنصيب 
ترامب للبدء باإلعداد لها.

هـــكـــذا، يــصــف الــتــقــريــر قـــــرار مــجــلــس األمـــن 
تح إلطــالق كل 

ُ
»صندوق بــانــدورا«، الــذي ف بـ

الــشــرور الــكــامــنــة ضــد املنظمة الــدولــيــة، إلــى 
»التنفيس  حّد السماح للمطالبني بهدمها، بـ
سابقة،  مــواجــهــات  مستعيدًا  غضبهم«،  عــن 
الجمهوري  السيناتور  محاولة  أهمها  لعل 
جيسي هلمز )رئيس لجنة العالقات الدولية 
1995 -2001( منع التمويل عن األمم املتحدة، 
مطالبا إيــاهــا بــإجــراء إصــالحــات، إلــى أن تّم 
 وســـط فـــي عـــام 1997 مع 

ٍّ
الــتــوصــل إلـــى حـــل

السيناتور جو بايدن، لتمرير قانون صادق 
ــــالح تــمــويــل  عــلــيــه بــيــل كــلــيــنــتــون، حــــول إصـ

املنظمة.

بدءًا من »سياسة 
مكسيكو سيتي«

آخــران، ولــو مختلفان، يكفيان لرصد  مثالن 
ــدة أمـــيـــركـــيـــة حــــازمــــة، تـــخـــدم املــصــالــح  ــنــ أجــ
الــداخــلــيــة، واالنــتــخــابــيــة، خــصــوصــا للحزب 
السلطة.  إلــى  تــرامــب  مــع مجيء  الجمهوري، 
ع الرئيس 

ّ
ففي يناير/كانون الثاني 2017، وق

األمــيــركــي دونـــالـــد تـــرامـــب، مــا يــمــكــن وصفه 
بــأول أمــٍر تنفيذي لــه، وهــو تشديد »سياسة 
ــتــــي«، الــــــــذي يـــعـــيـــد تــرســيــخ  ــيــ مـــكـــســـيـــكـــو ســ
وتـــوســـيـــع »ســـيـــاســـة مــكــســيــكــو ســـيـــتـــي«، أو 
»قاعدة كّم األفــواه«، بحسب منتقديها، التي 
الــجــمــهــوريــة  األمــيــركــيــة  اإلدارات  اعــتــمــدتــهــا 
منذ عام 1984 )رونالد ريغان(، والتي تعيد 
عــادت  كلما  إلــغــاءهــا،  الديمقراطية  اإلدارات 

إلى الحكم منذ ذلك الحني.
وتــطــلــب هـــذه الــســيــاســة، مـــن املــنــظــمــات غير 
مساعدات  تتلقى  التي  األجنبية  الحكومية 

صحية عاملية من الواليات املتحدة، أن تؤكد 
في  األميركي  غير  التمويل  تستخدم  ال  أنها 
كل ما يتعلق بدعم اإلجهاض. والخطير في 
توسيع ترامب ألمر تنفيذ السياسة أنه بات 
بما  مـــلـــيـــارات دوالر،   8.8 نــحــو  عــلــى  يــطــبــق 
والصحة  األســـرة  تنظيم  تمويل  دعــم  يشمل 
اإلنــجــابــيــة وصـــحـــة األم والــطــفــل والــتــغــذيــة 
ومــــرض اإليــــــدز، وعـــالجـــات الــســل واملـــالريـــا، 
وحتى برامج املياه، بما يعني أنه من املرجح 
أن تــقــوض الــقــاعــدة الــتــقــدم الــصــحــي املــحــرز 
عامليا، ألن الواليات املتحدة هي املانح األكبر 

في هذا املجال.
فـــي الـــوقـــت ذاتـــــه، بـــدا الـــخـــالف بـــني الـــواليـــات 
ــول »الـــرضـــاعـــة  ــ ــتـــحـــدة حـ ــتـــحـــدة واألمـــــــم املـ املـ
ــه الــصــحــف  ــ ــّجــــت بـ ــيـــة«، والـــــــــذي ضــ ــيـــعـ ــبـ الـــطـ
سلسلة  فــي  العنقود  كآخر  أخــيــرًا،  األميركية 
الضغوط التي تمارسها واشنطن ضد املنظمة 
الــعــالقــة على  الــدولــيــة، حــتــى قــيــل حينها إن 
وشك االنفجار، حني هددت الواليات املتحدة 
اإلكوادور بحرمانها من املساعدات العسكرية 
وتــطــبــيــق إجـــــــراءات تــجــاريــة بــحــقــهــا، إذا تــّم 
تمرير القرار الذي اقترحته، لتشجيع الرضاعة 
الطبيعية، وقد تراجعت دول كثيرة عن تمرير 
الـــقـــرار، الــــذي ال يــحــمــل ســـوى جــمــلــة وحــيــدة، 
تدخلت  أن  إلــى  العاملية،  الصحة  منظمة   فــي 

روسيا ومررته.

عداء أميركي بعيدًا 
عن السياسة المباشرة

الــحــدثــان، قــد يــمــران مــرور الــكــرام، أمــام سيل 
التي تمارسها  اليومية  السياسية  الضغوط 
الواليات املتحدة داخل أروقة املقرات األممية 
فـــي الــعــالــم، لــكــن مــغــزاهــمــا يــقــف عــنــد الــقــوة 
ونشاطها  األميركية،  للوبيات  الالمتناهية 
املــتــواصــل عــلــى الــصــعــيــد الـــدولـــي. فمحاربة 
الذين وجــدوا  اإلنجيليني  اإلجــهــاض، مطلب 
فـــي تـــرامـــب ضــالــتــهــم، أمــــا عـــــداوة الــرضــاعــة 
الـــطـــبـــيـــعـــيـــة، فــتــكــمــن فــــي ضــــغــــوط لـــوبـــيـــات 
شـــركـــات الــحــلــيــب وأطــعــمــة حــديــثــي الــــوالدة 
الــنــافــذة جــدًا فــي واشــنــطــن، والتي  املصنعة، 
ــوام  رصـــدت تــراجــعــا فــي أربــاحــهــا خـــالل األعـ
األخيرة في الدول الغنية. وقال دبلوماسيون 
إن الـــخـــالف حـــول الــرضــاعــة الــطــبــيــعــيــة دفــع 
بــمــنــدوبــني أمــيــركــيــني إلــــى الــتــلــويــح بــقــطــع 
ــاعـــدة املـــالـــيـــة املـــقـــدمـــة ملــنــظــمــة الــصــحــة  املـــسـ
تقرير  عــن  كشفت  تايمز  )نــيــويــورك  العاملية 
أيــضــا حــــول مـــفـــاوضـــات نــافــتــا تـــمـــارس فيه 
ــنــــدا واملـــكـــســـيـــك  ــع كــ ــنـ ــا ملـ ــغـــوطـ واشــــنــــطــــن ضـ
مـــن وضــــع تـــحـــذيـــرات عــلــى الــطــعــام الــجــاهــز 

ومشروبات سكرية(.
من فلسطني املحتلة، إلى اليمن، إلى سورية، 
إلى أزمة الروهينغا، واألمن الغذائي واملائي 
السيبيرية  والهجمات  التلوث  إلــى  الــعــاملــي، 
أميركا  منها  انسحبت  التي  املناخ  واتفاقية 
 عاجزًا عن 

ً
ترامب، تبدو األمم املتحدة، هيكال

تحقيق الحّد األدنى من شعاراته، لكنه، حتى 
الــواليــات  أكــثــر املنظرين عـــداوة داخـــل  بنظر 
يــبــقــى ضــروريــا  الــدولــيــة،  املــتــحــدة للمنظمة 
ألســبــاب مــالــيــة وســيــاســيــة، ولــألمــن القومي 

األميركي.
افــتــتــحــت وزيـــــــرة خــارجــيــة  هـــــذا وذاك،  بــــني 
اإلكــوادور، ماريا فرناندا اسبينوزا غارسيز، 
دورة جديدة للجمعية العامة لألمم املتحدة 
تحت شــعــار: »جــعــل األمـــم املــتــحــدة بمتناول 
مسؤوليات،  وتقاسم  عاملية،  قيادة  الجميع: 
ومستقرة«.  ومستدامة  متساوية  ملجتمعات 

تحت الشمس، الواقع يقول عكس ذلك.

أمم متحدة 
لعالم مفتّت

دورة الحروب الدبلوماسية

قد يدافع الرئيس دونالد ترامب في 
كلمته، اليوم، عن قراره الذي اتخذه، 
الــمــاضــي،  ــس/آب  ــط ــس أغ  31 ــي  ف
»أونـــروا«،  لتمويل  الكامل  بالوقف 
إمـــاءات  إعــانــه  ترجيح  دون  مــن 
أن  المنتظر  ومــن  الــقــرن«.  »صفقة 
إلى  كذلك  تــرامــب  كلمة  تتطرق 
النووية  األسلحة  نــزع  في  التقدم 
لكوريا الشمالية، منذ القمة التاريخية 
جونغ  كيم  بزعيمها،  جمعته  التي 
الماضي.  يونيو/حزيران   12 في  أون، 
عن  يدافع  أن  أيضًا  المتوقع  ومن 
النووي  االتفاق  من  االنسحاب   قراره 

مع إيران.

المتوقع 
في كلمة ترامب

الغالف

داليا قانصو

أن  غوتيريس،  أنطونيو  يشأ  لم 
ــطــى أســالفــه. الــرقــُم 

ُ
َيــحــيــد، عــن خ

ــُع عــلــى الئـــحـــة الــنــاطــقــني  ــتـــاسـ الـ
بلسان حال »األمم املتحدة«، عّبر هو اآلخر، 
عشية افتتاح الدورة الـ73 للجمعية العامة، 
ت«، 

ّ
عن »قلقه«، وهذه املرة، على »عالٍم ُمفت

تحّول إلى »قطٍع صغيرٍة«، محذرًا الواليات 
املــتــحــدة مــن خــســارة قــدرتــهــا عــلــى التأثير 
ــه. ويــــأتــــي تـــحـــذيـــر غــوتــيــريــس،  ــ ــداثـ ــ فــــي أحـ
أوري  الصحافي  خالل مقابلة أجراها معه 
فــريــدمــان، فــي مــجــلــة »أتــالنــتــك« قــبــل أيـــام، 

األمم المتحدة بالنسبة 
لترامب، هي »ناٍد يتجمع 
فيه الناس للثرثرة فقط«

مشروع انسحاب أميركا 
من األمم المتحدة 

موجود في أجندة 
جمهورية قديمة

صندوق األحقاد األميركية ينفجر 
بالمنظمة األممية

الجمعية العامة الرقم 73: مآسي 
العالم بكلمات منّمقة

في وقت تواجه فيه األمــم املتحدة، هجوما 
أميركيا شرسا، ليس األول من نوعه، ولكنه 
األعنف، ومعه تشدٌد أميركيٌّ صريٌح، وصل 
إلى حّد القطيعة النهائية، حيال عدٍد كبيٍر 
مــــن املـــؤســـســـات واملـــنـــظـــمـــات الـــتـــي تــحــمــل 
الطابع الدولي، افتتحها الرئيس األميركي 
دونـــالـــد تــرامــب فــي عــهــده بــاالنــســحــاب من 
اتـــفـــاق املـــنـــاخ الــــذي الـــتـــزم بـــه ســلــفــه بــــاراك 
ــا، تــلــتــه ســلــســلــة انــســحــابــات وقــطــع  ــامــ أوبــ
تمويل، وصــواًل إلى الخطاب األول األشمل 
لــجــون بــولــتــون، مــســتــشــار األمــــن الــقــومــي، 
الجنائية  املحكمة  د  لتوعُّ خّصصه  والـــذي 

الدولية بالعقاب الشديد.

أزيح، أمس، الستار عن تمثال لنيلسون مانديا في األمم المتحدة، تكريمًا 
لمرور 100 سنة على مياد الزعيم الجنوب أفريقي الراحل. وقال األمين 
أنطونيو  المتحدة،  لألمم  العام 
»يجسد  مــانــديــا  إن  غــوتــيــريــس، 
القيم العليا لألمم المتحدة، السام 
والكرامة  والتعاطف  والتسامح 
أيضًا  أمس،  وُعقدت،  اإلنسانية«. 
لمانديا،  تكريمًا  ســـام«  »قــمــة 
ـــ73  ال الـــدورة  فعاليات  ــار  إط فــي 
المتحدة  لألمم  العامة  للجمعية 
االجتماعات  عشرات  تتضمن  التي 

والقمم المصغرة.

بوتين،  فاديمير  روسيا،  رؤســاء  العام،  هذا   73 ــدورة  ال عن  يغيب 
والصين، شي جين بينغ، ورؤساء وزراء الهند نارندرا مودي وباكستان 
إلقاء  ــدم  عــمــران خـــان، مــع ع
ترودو  جاستن  كندا  وزراء  رئيس 
وبالتوازي  أيضًا.  كلمة  )الصورة( 
لمجلس  األميركية  الرئاسة  مع 
األميركية  األجندة  تبدو  ــن،  األم
»بشرت«  بعدما  بامتياز،  حاضرة 
دورة  بأن  هايلي  نيكي  المندوبة 
الجمعية  انعقاد  خال  المجلس 
لمعالجة  ــون  ــك ــت »س ــة  ــام ــع ال

انتهاكات إيران للقانون الدولي«.

تكريم مانديا

أبرز الغائبين

خالل تظاهرة 
أمام مقر األمم 
المتحدة في 
نيويورك لنزع 
السالح النووي 
على المستوى 
العالمي )بيلغين 
ساسماز/األناضول(

غوتيريس قلق على »عالٍم ُمفتّت تحّول إلى قطٍع صغيرٍة« )برندن سميالوفسكي/فرانس برس(

تناقش الوضع السوري وعلى رأسها الوضع 
في إدلب واالتفاق التركي الروسي بخصوص 
املناطق منزوعة السالح هناك. وكــان مبعوث 
ــى ســـــوريـــــة، ســـتـــيـــفـــان دي  ــ األمـــــــم املــــتــــحــــدة إلــ
مــيــســتــورا، قــد أكــد األســبــوع املــاضــي ردًا على 
»العربي الجديد« في نيويورك أنه »ال  أسئلة لـ
يستبعد أن يقتصر القتال عن مناطق بعينها 
األزمـــة اإلنسانية  إدلـــب. كما ستحضر  داخـــل 
في سورية والنقص في تمويل صناديق األمم 
الحديث  وفي  اإلنسانية«.  واملعونات  املتحدة 
عن النقص سيحضر امللف الفلسطيني بشكل 
متواضع ويقتصر على املساعدات اإلنسانية 
الــواليــات املتحدة  الـــذي تستمر  و»الــحــصــار« 
بإمالءات  للقبول  الفلسطينيني  على  بفرضه 
تــصــفــيــة الــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة مـــن خــــالل ما 
الــتــي يـــروج لها صهر  الــقــرن«  يسمى »صفقة 
الــرئــيــس األمــيــركــي جــاريــد كــوشــنــر، املــعــروف 
بـــمـــعـــاداتـــه لــلــحــقــوق الــفــلــســطــيــنــيــني ورغــبــتــه 
بـــالـــقـــضـــاء عـــلـــى قـــضـــيـــة الـــالجـــئـــني والــــقــــدس 
فــي موضوع  الرئيسية  القضايا  مــن  وغيرها 

فلسطني.
في هذا السياق، أكد السفير الفلسطيني لألمم 
»العربي  املتحدة، رياض منصور، في حديٍث لـ

نيويورك ــ ابتسام عازم

تــنــطــلــق اجــتــمــاعــات الــجــمــعــيــة الــعــامــة لــألمــم 
املــتــحــدة فـــي دورتـــهـــا الــســنــويــة الــــ 73، الــيــوم 
تستمر حتى  أن  على  نيويورك،  في  الثالثاء، 
 زحــمــة املــلــفــات 

ّ
مــســاء األحــــد املــقــبــل. وفـــي ظـــل

الوفود  بــدأت  العالم،  زعماء  التي سيناقشها 
ــنـــة مــنــذ  ــى املـــديـ ــ الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة بـــالـــتـــوافـــد إلـ
مــســاء الــجــمــعــة املــاضــيــة، يــتــقــدمــهــم الــرئــيــس 
ــب الجميع 

ّ
األمــيــركــي دونــالــد تــرامــب، مــع تــرق

ــل، الــتــي  ــرازيــ ــبــ لــكــلــمــتــه الـــتـــي ســتــلــي كــلــمــة الــ
اجتماعات  تاريخية  وألســبــاب  عـــادة  تفتتح 
املتحدة  الــواليــات  تليها  ثم  العامة،  الجمعية 
املنظمة  ملقر  املضيفة  الــدولــة  اعــتــبــارهــا  على 
الــدولــيــة. فــفــي أولـــى الــجــلــســات الــعــامــة لألمم 
املــتــحــدة فــي عــام 1947، كــانــت الــبــرازيــل أولــى 
لبروتوكول  فوفقا  كلمتها،  ألقت  التي  الــدول 
األمم املتحدة خالل األعمال األولى للجمعية، 
لم توافق أي من الــدول أن تكون أول من يقدم 
الكلمة في االجتماعات، لكن البرازيل تطوعت 
لــلــقــيــام بـــهـــذا الـــعـــمـــل، ومــــن ثـــم أصــبــحــت من 
تقاليد اجتماعات الجمعية العمومية أن تقدم 

البرازيل كأول دولة خالل االجتماعات.
ال يتوقع الكثير أو الجديد من كلمة ترامب، 
تــهــديــدات جديدة  إلــى  اآلذان ستصغي  لكن 
قد تصدر عن الرئيس األميركي تجاه إيران 
مشابهة ربما لتلك التي أطلقها العام املاضي 
ضــد زعــيــم كــوريــا الشمالية كيم يــونــغ أون، 
عندما أسماه »رجل الصواريخ« وهدد بالده 
باإلبادة، من على منصة األمم املتحدة. وبعد 
أقـــل مـــن ســنــة عــلــى تــلــك الــتــهــديــدات اجتمع 
أن  مــن دون  الشمالية  كــوريــا  بزعيم  تــرامــب 
ينتج عن ذلك االجتماع أي خطوات ملموسة 
من قبل كوريا الشمالية. ولن يحضر الزعيم 
رغم  نيويورك  اجتماعات  الشمالي  الكوري 
مراهنة الكثيرين على ذلك والتكهنات التي 
سبقت بدء الــدورة. لكن وزير خارجيته، ري 
ثنائيا على  اجــتــمــاعــا  هـــو، سيحضر  يــونــغ 
هــامــش اجــتــمــاعــات الــجــمــعــيــة الــعــامــة دعــاه 

مقر  وينتظر  »أونــــروا«.  ميزانية  في  العجز 
ــذي حــولــتــه الـــشـــرطـــة إلــى  ــ ــم املـــتـــحـــدة الـ ــ األمـ
الــعــام،  وأمينها  مانهاتن،  شــرق  فــي  حصن 
وصــول رؤســاء حوالي 130 دولــة وحكومة، 
 عن 

ً
وهو عدد أكبر من العام املاضي، فضال

أربــعــة نـــواب رؤســـاء ووزراء خــارجــيــة أكثر 
ــبـــوع إلــقــاء  ــدًا. وســيــتــم خــــالل أسـ ــلـ مـــن 40 بـ
كــلــمــات - خـــطـــابـــات لــكــل مـــن الــــــدول الــــــ193 
األعضاء في األمم املتحدة، ستطرح خاللها 
قضايا وحــوادث من كل األنــواع، من الدفاع 
السامية  مــعــاداة  مكافحة  إلــى  التعليم  عــن 
والــبــالســتــيــك الـــذي يسبب الــتــلــوث والــســل. 
كما ستتم إزاحــة الستار عن تمثال لرئيس 
ــل نــلــســون مــانــديــال،  ــراحـ جــنــوب إفــريــقــيــا الـ
وإلـــقـــاء خــطــاب كــوبــي فـــي كــنــيــســة وعـــرض 
ــبـــوب. وســيــشــكــل املــنــاخ  لــفــرقــة ملــوســيــقــى الـ
الذي يعتبره بعض القادة التهديد الرئيسي 

للعالم، موضوع تعبئة خاصة.
ومــــثــــل كـــــل عــــــــام، يــــضــــم جــــــــدول املـــنـــاقـــشـــات 
والكبيرة  الصغيرة  الــنــزاعــات  الدبلوماسية 
لحفظ  قـــوات  فيها  تنتشر  ال  أو  تنتشر  الــتــي 
السالم، من منطقة الساحل إلى بورما مرورًا 
بليبيا وإفريقيا الوسطى والصومال والشرق 
األوســــــط والـــيـــمـــن وفـــنـــزويـــال. وســيــغــيــب عن 
الجمعية العامة الرئيسان الروسي فالديمير 
بوتني والصيني شي جني بينغ، وبالتالي لن 
يشاركا في الجلسة حول منع انتشار أسلحة 
الــتــي سيتم خــاللــهــا التطرق  الــدمــار الــشــامــل 
إلى ملفات سورية وكوريا الشمالية وقضية 
السابق سيرغي  الروسي  الجاسوس  تسميم 
املجاعة  وستحضر  بريطانيا.  فــي  سكريبال 
الــتــي تــهــدد بــاالنــتــشــار على نــطــاق واســـع في 
اليمن كما امللف الليبي في اجتماعات أخرى. 
وخالل الحديث يتطلب من رئيس الدولة، أال 
تــزيــد كلمته عــن 15 دقيقة، لكن هــنــاك بعض 
الزعماء يذهبون ألكثر من ذلك، وكانت أطول 
ــم املـــتـــحـــدة لــلــزعــيــم  ــ ــاريـــخ األمـ خــطــبــة خــــالل تـ
الــكــوبــي، فــيــدل كــاســتــرو، والــتــي اســتــغــرقــت 4 

ساعات ونصف الساعة عام 1960.

الــجــديــد« فــي نــيــويــورك، أنـــه »ال يــوجــد حتى 
لـــقـــاءات عــلــى مــســتــوى وزاري أو  الــلــحــظــة أي 
كما  والفلسطينيني«.  األميركيني  بني  رئاسي 
الفلسطيني  الرئيس  يركز  أن  املتوقع  من  أنــه 
التمويل  محمود عباس في كلمته على قطع 
ــيـــركـــي عـــن وكـــالـــة األمـــــم املـــتـــحـــدة إلغــاثــة  األمـ
)أونـــــروا(،  الفلسطينيني  الــالجــئــني  وتشغيل 
القبول  الفلسطينيني وإجبارهم على  لتركيع 
ودون  قـــدس  ودون  الجــئــني  دون  مــن  بصفقة 
ــع مــســتــوطــنــات، أي صــفــقــة من  حــق عــــودة ومـ
دون فلسطني. ورغم استبعاد إعالن ترامب في 
كلمته اليوم، بنود خطته )صفقة القرن(، إال أن 
تخمينات إعالمية لم تستبعد بالكامل إقدامه 
على ذلك، رغم اإلخفاق الذي يواجهه وإدارتــه 
في تمرير بنود كثيرة من اإلمالءات، حتى بني 

صفوف حلفائه من السعودية إلى مصر.
ــــادر فــلــســطــيــنــيــة مـــطـــلـــعـــة أن  وأكـــــــــدت مـــــصـ
قضية  على  ســيــرّكــز  الفلسطيني  »الــرئــيــس 
التنسيق األمني خالل خطابه أمام الجمعية 
العامة لألمم املتحدة«، مرجحة أنه »لن يعلن 
وقفه مما يجعل التركيز خاليا من املعنى«. 
وسُيعقد على هامش أعمال الجمعية العامة 
مؤتمر للمانحني في محاولة لسد جزء من 

إليه وزير الخارجية األميركي مايك بومبيو.
وسيرأس ترامب جلسة خاصة ملجلس األمن 
صباح غد األربعاء بتوقيت نيويورك تتناول 
مــوضــوع أســلــحــة الــدمــار الــشــامــل. وهـــذه هي 
ــى الــتــي يــقــوم بــهــا تــرامــب بــتــرؤس  املـــرة األولــ
ــادف تــــرؤس  جــلــســة ملــجــلــس األمـــــــن، إذ يــــصــ
الـــواليـــات املــتــحــدة ملــجــلــس األمــــن الـــدولـــي في 
شهر سبتمبر/أيلول الحالي، مما يسمح ألي 
البلد، ترؤس  شخص رفيع املستوى من ذلك 
أي من جلسات مجلس األمن بداًل من سفيرته 
أو وزاري.  رئـــاســـي  مــســتــوى  عــلــى  وعـــقـــدهـــا 
الــواليــات املتحدة أن تخصص  وبــدايــة أرادت 
الجلسة للحديث عن إيران وامللف النووي لكن 
وبعد ضغط من دول أخرى عضوة في مجلس 
للحديث  الجلسة  تــم توسيع مــوضــوع  األمــن 
عــن أســلــحــة الــدمــار الــشــامــل، ومـــن املــتــوقــع أن 
يحاول رؤساء الدول األوروبية، باإلضافة إلى 
الصني وروسيا، الدفاع عن االتفاقية مع إيران 

وانتقاد ترامب النسحابه منها. 
وأعــلــنــت الــســفــيــرة األمــيــركــيــة لــألمــم املــتــحــدة 
نــيــكــي هــيــلــي، خـــالل مــؤتــمــر صــحــافــي عقدته 
أيام قبل أيام من بدء االجتماعات، أن »الجلسة 
جلسة  أكثر  ستكون  ترامب  سيترأسها  التي 
تــتــم مــشــاهــدتــهــا فـــي تـــاريـــخ مــجــلــس األمــــن«. 
بـــــدوره ســـيـــرأس وزيــــر الــخــارجــيــة األمــيــركــي 
مايك بومبيو، يوم الخميس املقبل، اجتماعا 
ــن الـــدولـــي مـــن أجـــل رأب الــصــدع  ملــجــلــس األمــ
املتبادلة  االتــهــامــات  الدولية بعد  األســـرة  فــي 
والــروس  األميركيني  والــكــذب« بني  »بالغش« 
ــقـــوبـــات املــــفــــروضــــة عــلــى  ــعـ بـــشـــأن تــطــبــيــق الـ
كوريا الشمالية. وكان أعلن هذا األسبوع أنه 
يانغ تمهيدًا  بيونغ  إلى  قريبا  العودة  »يريد 
لقمة ثانية أصبحت أكثر احتمااًل بني ترامب 
أون«.  الشمالي كيم جــونــغ  الــكــوري  والــزعــيــم 
ُيعقد  أن  األميركي  الخارجية  واستبعد وزير 
لقاء بني ترامب وروحاني، لكنه قال في الوقت 
ذاته إن »ترامب على استعداد للقاء روحاني 
كجزء من املحادثات البناءة«. كما قال مصدر 
ــفـــرنـــســـي إيـــمـــانـــويـــل  فــــي مـــحـــيـــط الـــرئـــيـــس الـ

الــذي سيكون حاضرًا في نيويورك:  مــاكــرون 
»ال نــتــوقــع مــصــالــحــة كـــبـــرى بـــني الــرئــيــســني 
األميركي واإليراني« حسن روحاني. وأضاف 
»طاملا أنه ليست هناك إرادة لبدء الحوار من 

الجانبني، ال يمكننا أن نفرض ذلك«.
ومن املتوقع أن يحضرها عدد كبير من رؤساء 
الدول بما فيها تلك الدول التي ليست عضوة 
فــي مجلس األمــــن، مــن بينهم رئــيــس الــــوزراء 
الرئيس  أمـــا  نتنياهو.  بنيامني  اإلســرائــيــلــي 
اإليراني حسن روحاني فسيتحدث في اليوم 
األول أمام الجمعية العامة كذلك ويصادف أن 
يأتي حديثه بعد ترامب بساعتني تقريبا، على 
األقل بحسب البرنامج املعتمد حتى اآلن. ومن 
تتهمها  دول  مهاجمة  على  يــرّكــز  أن  املــتــوقــع 
ــواز، التي  ــ بــــالده بــالــوقــوف خــلــف عملية األهــ
وقعت يوم السبت املاضي، والتي أسفرت عن 
مقتل 29 شخصا على األقـــل. كما من املتوقع 
الرئيس اإليــرانــي مــن لهجة خطابه  أن يشدد 
ــتـــحـــدة وخـــروجـــهـــا مــن  املــنــتــقــد لـــلـــواليـــات املـ
االتفاق النووي، خصوصا أنه واجه ضغوطا 
شديدة وأصواتا مطالبة إياه بعدم القدوم إلى 
كما سيعقد  االجتماعات.  نيويورك وحضور 
ــانــــي مـــؤتـــمـــرًا صــحــافــيــا، يــــوم األربــــعــــاء،  روحــ
لــلــحــديــث مــــع الـــصـــحـــافـــة الـــدولـــيـــة واملــحــلــيــة 
األميركية في مقر األمم املتحدة في نيويورك. 
إلى ذلك نشر روحاني مقال رأي في صحيفة 
»واشنطن بوست« األميركية اتهم فيه الرئيس 
»عـــدم جــديــتــه بــعــرضــه لــقــاءه ألن  األمــيــركــي بــــ
 من الكثير من الشروط املهينة«. 

ُ
العرض لم يخل

ــداوالت  ــــران ستبقى حــاضــرة كــذلــك فــي املــ وإيـ
الخاصة بسورية حيث ستعقد أكثر من جلسة 

أكثر من اجتماع للوضع 
السوري واالتفاق التركي 

الروسي حول إدلب

الثالثاء 25  سبتمبر/ أيلول 2018 م  15  محرّم 1440 هـ  ¶  العدد 1485  السنة الخامسة
Tuesday 25 September 2018

الثالثاء 25  سبتمبر/ أيلول 2018 م  15  محرّم 1440 هـ  ¶  العدد 1485  السنة الخامسة
Tuesday 25 September 2018

بها،  تتربص  أو  الــدولــيــة،  املنظمة  تستغل 
لــتــنــفــيــذ أجــنــدتــهــا الــداخــلــيــة والــخــارجــيــة، 
وهي أجندة ُيعتبر ترامب أداتها التنفيذية 
»ترامب  بعيدًا عن نظرية  األكثر مطواعية، 
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أزمة وقود جديدة في العراق
بغداد ـ براء الشمري

تــشــهــد مــحــافــظــات عـــراقـــيـــة عــدة 
ــود خــانــقــة، تــســبــبــت في  ــة وقــ أزمــ
طوابير طويلة من السيارات أمام 
محطات الوقود، وسط اتهامات متبادلة بني 
املحطات  وأصــحــاب  الحكوميني  املــســؤولــني 
ديالى  وتعد محافظة  األزمـــة.  في  بالتسبب 
ــر املـــحـــافـــظـــات تــــضــــررًا مــن  ــثـ )شـــــــرق( مــــن أكـ
األزمــة، وفقا ملا أفاد به مصدر في الحكومة 
املــحــلــيــة، مــشــيــرا إلـــى أن طــوابــيــر الــســيــارات 
والشاحنات أصبحت تمتد لعدة كيلومترات 

أمام محطات تعبئة الوقود.
»الــــعــــربــــي  ـــ وقــــــــال املــــــصــــــدر، فـــــي تــــصــــريــــح لــ
الــــجــــديــــد«، إن هــــنــــاك شـــحـــا فــــي املــنــتــجــات 
بمحطات الوقود، ما أدى إلى ارتفاع سعره 

بشكل كبير في السوق السوداء.
وأشار أحمد طعمة، وهو سائق شاحنة، إلى 
أنـــه قــضــى يــومــني مــن االنــتــظــار أمـــام محطة 

وقود مدينة بعقوبة عاصمة محافظة ديالى 
من أجل الحصول على وقود الكاز لشاحنته، 
مــن دون أن يتمكن مــن ذلــــك، بــســبــب إغــاق 
املحطة، بذريعة نفاد مخزون الوقود لديها. 
وأضـــاف أن »أســعــار الــوقــود ارتفعت بشكل 
بــاعــة األرصــفــة، بينما األجــور  جنوني عند 
البصرة  البضاعة من  التي نتقاضاها لنقل 
ــنــــوب( إلــــى الــعــاصــمــة بــــغــــداد، والـــتـــي ال  )جــ
تتجاوز 400 ألف دينار )350 دوالرا(، للنقلة 

الواحدة، أصبحت ال تكفي للوقود«.
ــبـــرملـــان  ــمــــام الـــتـــمـــيـــمـــي، عـــضـــو الـ وأشــــــــار هــ
العراقي عن محافظة ديالى، في تصريحات 
صحافية، أمــس اإلثنني، إلــى وجــود فوضى 
في محطات الوقود باملحافظة، مشددا على 
ضرورة إيجاد آلية مناسبة لتوزيع املشتقات 
النفطية. وقال التميمي »هناك تلكؤ واضح 
في عملية تزويد املحطات بالوقود«، داعيا 
دون  للحيلولة  القانونية  األطــر  تفعيل  إلــى 
الــوقــود التي تشكل خطرًا على  تنامي أزمــة 

االقتصاد املحلي، وتسهم في خلق األزمات. 
ــيـــاق، دعــــا عــلــي الـــدايـــنـــي، رئــيــس  وفــــي الـــسـ
إلى  الــنــفــط،  وزارة  ديــالــى،  محافظة  مجلس 
التحقيق الــفــوري فــي أســبــاب أزمـــة الــوقــود، 
ال  التي  املحطات  أصحاب  بمعاقبة  مطالبا 
تلتزم بضوابط العمل. وقال حيدر العامري، 
مـــديـــر املـــنـــتـــجـــات الــنــفــطــيــة فــــي ديــــالــــى، إن 
الــســبــب الــرئــيــســي لــأزمــة هــو تــأخــر إصـــدار 
الوقود  صهاريج  لدخول  األمنية  املوافقات 

إلى املحافظة.
ــة عــلــى ديـــالـــى، إذ تعاني  ــ وال تــقــتــصــر األزمـ
ــة مــمــاثــلــة.  ــــرب( مـــن أزمــ مــحــافــظــة األنـــبـــار )غـ
ــد مــــوظــــفــــي دائــــــــــرة الــــنــــفــــط فــي  ــ ــ وأرجــــــــــع أحـ
املحافظة األزمــة إلى عرقلة دخول شاحنات 
نــقــل الـــوقـــود إلـــى املــحــافــظــة وبــيــع أصــحــاب 
املحطات األهلية الوقود في السوق السوداء، 
بالتزامن مع تقليل وزارة النفط حصة بعض 

املحافظات، من بينها األنبار.
وقال أحد أصحاب السيارات، وُيدعى فراس 

فــالــح، إلن الـــوقـــود اخــتــفــى فــجــأة مــن مدينة 
الفلوجة بمحافظة األنبار، واقتصر وصوله 
استغرابه من  فقط. وعّبر عن  إلــى محطتني 
أسباب وجود الوقود عند الباعة املنتشرين 
على األرصــفــة، فــي الــوقــت الــذي يختفي فيه 
أين يأتي تجار  من املحطات، متسائا »من 

السوق السوداء بالوقود؟«.
ورغم أن العراق من أكبر مصّدري النفط في 
النفط  مــصــافــي  أغــلــب  أن  إال  أوبــــك،  منظمة 
الحرب ضد تنظيم  للتدمير خال  تعرضت 
ــــش، أبـــرزهـــا بــيــجــي واملـــوصـــل )شـــمـــال(  داعــ
ــا اضـــطـــر الــــعــــراق إلـــى  ــة )غــــــــرب(، مــ ــثـ ــديـ وحـ
احتياجاته  إلــى 40% من  ما يصل  استيراد 

من املنتجات املكررة من الكويت وإيران.
نائب مدير شركة تسويق  نـــزار،  وقــال علي 
الــنــفــط الــعــراقــيــة )ســـومـــو(، لـــرويـــتـــرز، أمــس 
اإلثنني، إن العراق، ثاني أكبر منتج في أوبك، 
يصدر ما يقرب من 3.6 مايني برميل يوميا 

من الخام من حقوله الجنوبية.

الكويت ـ محمود بدير

توقع صندوق النقد العربي، أن تحقق الكويت عوائد 
املقبلة،  عــامــا   15 الــــ  خـــال  دوالر،  مــلــيــار   200 بنحو 

وذلك على إثر تنفيذ أكثر من 100 مشروع تنموي.
وذكر الصندوق، في تقرير حصلت »العربي الجديد« 
التي  على نسخة منه، أن من بني املشروعات املهمة 
تــســعــى الــكــويــت إلـــى تــنــفــيــذهــا، الـــجـــزر الــواقــعــة في 
شمال الدولة، واملقرر أن تصبح منطقة حرة، يتوقع 
أن تــحــقــق عـــائـــدات تــفــوق 50 مــلــيــار دوالر، وتــوفــيــر 
النفطية.  القطاعات غير  ألف فرصة وظيفة في   250

ــى جـــمـــع اســـتـــثـــمـــارات مــحــلــيــة  ــ ــكـــويـــت إلـ وتـــســـعـــى الـ
لتنفيذ  دوالر  مليار   500 نحو  إلــى  تصل  وأجنبية 
مــشــروع الــجــزر واالســتــثــمــارات املرتبطة بــهــا، وذلــك 
بحسب تقرير حكومي نشرته »العربي الجديد«، في 

يوليو/تموز املاضي.
الــــوزراء ووزيــر  الــنــائــب األول لرئيس مجلس  وكـــان 
الـــدفـــاع، الــشــيــخ نــاصــر صــبــاح األحــمــد الــصــبــاح، قد 
قال في تصريحات، في مايو/أيار املاضي، إن هناك 
دراســــــة لـــدمـــج الـــجـــزر الــخــمــس مـــع مــديــنــة الــحــريــر 
بالتعاون مع الصني لجعلها منطقة دولية، واصفا 
إبراهيم  بأنه »هونغ كونغ جــديــدة«. ورأى  املشروع 

الكويت، في  فــي جامعة  الــكــنــدري، أســتــاذ االقتصاد 
لـ »العربي الجديد«، أن الكويت مقبلة على  تصريح 
مرحلة من التوسع، خاصة في ظل إقبال املستثمرين 

األجانب عليها.
وتـــوقـــع أحـــمـــد شـــــادي زهـــــــران، الـــرئـــيـــس الــتــنــفــيــذي 
للشركة الدولية للمقاوالت الحديثة )إحدى الشركات 
الــعــامــلــة فـــي املـــشـــروعـــات الــحــكــومــيــة الــضــخــمــة(، أن 
يــتــضــاعــف االســـتـــثـــمـــار األجـــنـــبـــي املـــبـــاشـــر بــتــنــفــيــذ 
الجزر الخمس،  املتكاملة في  الحرة  املنطقة  مشروع 
مشيرا إلى أن الناتج املحلي لأفراد في هذه املنطقة 
سيكون أعلى ثاث مــرات عن باقي مناطق الكويت، 

وهو ما يعد نقطة انطاقة هامة للمشاريع التنموية 
ــبــــاد. وتــســعــى الـــكـــويـــت إلــــى تــنــويــع  األخــــــرى فـــي الــ
من  للحد  الــخــاص،  القطاع  دور  وتعزيز  اقتصادها 
ــة. وكــان  هيمنة الــقــطــاع الــنــفــطــي عــلــى مــــوارد الـــدولـ
ــادر فــي وقـــت ســابــق مــن ســبــتــمــبــر/أيــلــول  تــقــريــر صــ
الجاري عن شركة أرقام كابيتال العاملية، قد توقع أن 
يصل الفائض املالي في ميزانية الكويت، للعام املالي 
الحالي، الــذي ينتهي في 31 مـــارس/آذار املقبل، إلى 
قرابة 20 مليار دوالر، بما يعادل 13.5% من الناتج 
املحلي، وذلك من دون احتساب استقطاعات 10% من 

اإليرادات املتوقع أن تتخطى 66 مليار دوالر.

200 مليار دوالر عوائد متوقعة للكويت من مشاريع تنموية

كشف كبير للغاز في بريطانيا
قالت مجموعة النفط والطاقة 

الفرنسية »توتال« إنها حققت 
كشفًا كبيرًا للغاز في بريطانيا، 

في منطقة االمتياز جليندروناش 
الواقعة قبالة ساحل جزر شتالند 

في بحر الشمال. وأوضحت توتال، 
أمس اإلثنني، أن االختبارات األولية 

على االكتشاف الجديد أكدت جودة 

املكمن والنفاذية وإمكانية اإلنتاج 
من البئر بموارد قابلة لالستخراج 

تقدر بنحو تريليون قدم مكعبة. 
وقال أرنو بروياك رئيس قسم 

التنقيب واإلنتاج لدى توتال، في 
بيان أوردته رويترز: جليندروناش 

كشف كبير لتوتال يتيح لنا 
مزيدا من موارد الغاز في إحدى 

مناطقنا األساسية ويثبت جدوى 
استراتيجيتنا التنقيبية«. وتملك 
توتال حصة نسبتها 60% في 

جليندروناش.

شركة في هونغ كونغ 
تشتري كويت إنرجي

أعلنت شركة يونايتد إنرجي 
النفطية املدرجة في بورصة هونغ 

كونغ، أنها ستشتري شركة كويت 
إنرجي بقيمة تصل إلى 650.9 

مليون دوالر، وسط مساٍع لدخول 
منطقة الشرق األوسط وشمال 

أفريقيا. وقالت الشركة في إشعار 
إلى البورصة، أمس اإلثنني، أوردته 

رويترز، إن الصفقة ستحول 
يونايتد إنرجي إلى شركة نفط 
وغاز عاملية مستقلة متوسطة 

الحجم ذات محفظة أصول متنوعة 
عزز في الوقت نفسه فرص 

ُ
وت

تطويرها. وكويت إنرجي شركة 
تركز على أعمال التنقيب عن 

النفط والغاز واستخراجهما ولها 
أنشطة في عدد من الدول من بينها 

العراق ومصر واليمن وسلطنة 
عمان حسبما ذكرت يونايتد في 
بيانها. وقطاعا الطاقة والكهرباء 

هما األنشط في آسيا واملحيط 
الهادي على صعيد قيمة صفقات 
الدمج واالستحواذ هذا العام، وفقا 

لبيانات تومسون رويترز، حيث 
شكال نحو 117 مليار دوالر بما 

يعادل 14.3% من إجمالي صفقات 
املنطقة. وتأسست يونايتد في 

1992، واستحوذت في 2011 على 
أصول »بي.بي« البريطانية في 

باكستان مقابل 775 مليون دوالر 
لتستثمر بكثافة في ذلك البلد منذ 

عد الشركة حاليًا 
ُ
ذلك الحني. وت

رابع أكبر شركة للطاقة والكهرباء 
مدرجة في بورصة هونغ كونغ، 

وتقول إنها تبحث عن فرص عاملية 
عالية القيمة للدمج واالستحواذ في 

مجال أنشطة املنبع.

العراق يسعى لشراء 30 ألف 
طن من األرز

قال مصدر في وزارة التجارة 
العراقية، إن الوزارة تسعى لشراء 

30 ألف طن من األرز من أي منشأ 
وذلك في مناقصة عاملية. وأوضح 

املصدر في تصريح لرويترز، 
أمس اإلثنني، أن آخر موعد لتقديم 

العروض هو األول من أكتوبر/ 
تشرين األول املقبل على أن تظل 
العروض سارية حتى السابع من 

الشهر نفسه.

أخبار

الفراولة 
تقلق متاجر 

نيوزيلندا

رفعت سلسلة متاجر في نيوزيلندا فراولة تحمل عامة تجارية أسترالية من أرففها، بعد العثور على إبر مغروسة في ثمار بصناديق جرى شراؤها مؤخرا. 
وقالت سلسلة متاجر كاونتداون في نيوزيلندا، واململوكة ملجموعة وولورث األسترالية، في بيان على موقعها اإللكتروني، وفق رويترز، إن الفراولة، التي 
تأتي من والية أستراليا الغربية ستسحب في »إجراء احترازي« بعد اكتشاف إبر مغروسة داخلها. وتسود حالة فزع في أستراليا، حيث تحقق الشرطة في 
أكثر من 100 باغ عن العثور على إبر داخل ثمارها خال األسابيع القليلة املاضية. وبدأ العثور على اإلبر داخل بعض أنواع الفاكهة في أنحاء أستراليا، 

بعد أن كانت تظهر في البداية داخل فراولة تأتي من مورد بعينه في والية كوينزالند شمالي الباد.
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السيسي يفاوض أوروبا ماليًا الستضافة الالجئين

شرطة جنوب المتوسط

الخارجية تساوم السفراء المغضوب عليهم

طلب أوروبي بحصر 
دقيق لعدد الالجئين 

العرب واألفارقة في مصر

القاهرة ـ العربي الجديد

للمرة الثانية خال أسبوع، التقى 
ــفـــتـــاح  ــيــــس املـــــصـــــري عــــبــــد الـ ــرئــ الــ
نــيــويــورك، أول أمس  السيسي فــي 
ــن رئـــيـــس املــجــلــس األوروبـــــــي،  األحــــــد، بــكــل مـ
دونــــــالــــــد تـــــاســـــك، واملــــســــتــــشــــار الـــنـــمـــســـاوي 
ســيــبــاســتــيــان كـــورتـــس، عــلــى هــامــش الــــدورة 
أيام  بعد  املتحدة،  لأمم  العامة  للجمعية   73
وقالت مصادر  القاهرة.  في  مماثل  لقاء  على 
 الــلــقــاء 

ّ
دبــلــومــاســيــة لـــ«الــعــربــي الـــجـــديـــد«، إن

»اســتــكــمــل املــبــاحــثــات املــصــريــة الــنــمــســاويــة 
األوروبية حول سبل تلقي مصر دعما ماليا 
ومــهــنــيــا واجــتــمــاعــيــا مـــن أوروبــــــــا، كــمــكــافــأة 
الهجرة  فــي وقــف مــوجــات  لها على نجاحها 
غــيــر الــشــرعــيــة عــلــى مـــدى الــعــامــني املــاضــيــني، 
ــا،  ــانـــونـ ــنـــذ إصــــــــدار الـــســـيـــســـي قـ ــدًا مـ ــديــ وتــــحــ
بالتنسيق مع إيطاليا، يحظر أنشطة الهجرة 
ترخيص،  دون  مــن  والتسفير  الشرعية  غير 
ويجفف منابع تمويل الشبكات القائمة على 
 عن تطوير الجهود األمنية 

ً
هذا النشاط. فضا

من  املــهــاجــريــن  تــحــّرك سفن  ملنع  والعسكرية 
الشمالي  الساحل  الدلتا وغــرب  غــرب  مــوانــئ 
املــصــري، والــتــي كــانــت مــصــدرًا لنحو 60 في 
املــائــة مــن رحـــات الــهــجــرة غــيــر الــشــرعــيــة في 
ــاءات  إحـــصـ ــق  وفــ و2015،   2010 بـــني  الـــفـــتـــرة 

أوروبية.
الـــذي يطمح إلــيــه السيسي،  وســيــكــون الــدعــم 
وفــق املــفــاوضــات األولــيــة، فــي صــورة »حوافز 
ــة  ــ ــارقــ ــ ــر الــــاجــــئــــني األفــ ــديــ ــع تــــصــ ــنــ ــة ملــ ــيــ ــالــ مــ
ــاق الــــذي أبــرمــتــه  ــفـ ــعــــرب«، عــلــى نــســق االتـ والــ
أوروبـــا مــع تركيا منذ عــامــني ونــصــف الــعــام. 
 هـــنـــاك قــوى 

ّ
لـــكـــن، وفـــقـــا لــلــمــصــادر، فــكــمــا أن

ملنح  متحّمسة  والــنــمــســا  كإيطاليا  أوروبـــيـــة 
مصر تلك الحوافز التي ربما تتجاوز قيمتها 
 
ّ
 هــنــاك قـــوى أخـــرى تـــرى أن

ّ
مــلــيــار يــــورو، فـــإن

الحوافز لن تنعكس باإليجاب على األوضاع 
في مصر  لاجئني  واالقتصادية  االجتماعية 
أو املـــواطـــنـــني املــصــريــني األكـــثـــر فـــقـــرًا، الــذيــن 
كانوا يمثلون أكثر من نصف عدد املهاجرين 

غير الشرعيني إليطاليا تحديدًا.
وبحسب املصادر الدبلوماسية، طلب الجانب 
األوروبي حصرًا دقيقا لعدد الاجئني العرب 
واألفــارقــة في مصر، وكذلك للمواطنني تحت 
 الفقر دون 30 عــامــا، إذ تــّم االتــفــاق على 

ّ
خــط

ــال بــعــثــة مـــن االتـــحـــاد األوروبــــــي إلجـــراء  ــ إرسـ
ــن األحــــــــــــوال املـــعـــيـــشـــيـــة  ــ ــعــــض األبــــــحــــــاث عــ بــ
ــئـــني، والـــتـــأّكـــد من  فـــي مــنــاطــق تــجــمــع الـــاجـ
ــرامــــج الـــحـــمـــايـــة الـــدولـــيـــة  اســـتـــفـــادتـــهـــم مــــن بــ
واإلعانات األممية املوجهة للحكومة املصرية 
فـــي قــطــاعــات الــصــحــة والــتــعــلــيــم والــتــمــويــن، 
تمهيدًا التخاذ قرار بشأن الدعم املالي املزمع 

ملصر.
ــا تــســتــضــيــف  ــهــ ــمــــت مـــصـــر أنــ ــبــــق أن زعــ وســ
 بيانات إحصائية 

ّ
»مايني الاجئني« رغم أن

مـــنـــشـــورة عـــلـــى مــــوقــــع املـــفـــوضـــيـــة الــســامــيــة 
 مصر تستضيف نحو 219 

ّ
لاجئني، تقول إن

ألف الجئ فقط، منهم 127 ألف مواطن سوري، 

ــر مــــن نـــصـــف مـــلـــيـــون الجــــئ.  ــثـ تــســتــضــيــف أكـ
 ما يجعل مصر مهّمة بالنسبة ألوروبــا، 

ّ
لكن

هـــو أنــهــا بــالــفــعــل تــحــتــضــن مــايــني األجــانــب 
الـــذيـــن يــتــخــذونــهــا كــمــعــبــر وســـيـــط لتسهيل 
االنــتــقــال ألوروبــــا أو أمــيــركــا أو أســتــرالــيــا، أو 
لاستقرار  نهائية  كوجهة  يتخذونها  الذين 
ويــرتــبــطــون فــيــهــا بــاملــواطــنــات أو املــواطــنــني 
ــائــــات  ــاء عــ ــ ــنـ ــ ــــي بـ املــــصــــريــــني ويـــــشـــــرعـــــون فــ
ظاهرة  وهــي  األصلية.  بلدانهم  عــن  منفصلة 
منتشرة خصوصا بني املهاجرين العرب إلى 
مصر، سواء من فلسطني أو سورية أو العراق. 
وال يدخل األجانب املوجودون في مصر لهذه 
ــئــــني«، ألن  األهــــــــداف ضـــمـــن تــصــنــيــف »الــــاجــ
فــي مصر،  الــســامــيــة عــبــر مكتبها  املــفــوضــيــة 
تتبع معايير محددة العتماد صفة »الاجئ« 
عــلــى األشـــخـــاص مــحــل الـــرعـــايـــة، األمــــر الـــذي 
الــذي ينشده  الدعم  يــؤدي لتغيير مسمى  قد 
السيسي مــن أوروبــــا، ليصبح »حــافــزًا لوقف 
مــــوجــــات الـــهـــجـــرة غـــيـــر الـــشـــرعـــيـــة مــــن مــصــر 

وغيرها« وليس الستضافة الاجئني.
 
ّ
وأوضـــــح املـــصـــدر الــدبــلــومــاســي املـــصـــري أن
»الــحــكــومــة أجـــرت إحــصــاًء هـــذا الــعــام للعرب 
واألفــارقــة املــوجــوديــن فــي مصر، ســواء كانت 

لهم أنشطة مهنية أو كانوا عاطلني عن العمل، 
طاملا كانت بحوزتهم رخصة إقامة في مصر 
تعليمية  خدمات  على  بواسطتها  يحصلون 
أو صحية أو مرفقية وكذلك الخدمات املدنية 
واملساعدات القانونية الحكومية، وتم إرسال 

الــبــيــانــات أخــيــرًا لــاتــحــاد األوروبـــــي والــــدول 
األهـــم فــيــه«. وطــاملــا اســتــخــدم نــظــام السيسي 
الــاجــئــني، الــعــرب واألفـــارقـــة، املــوجــوديــن في 
مصر بكثافة منذ عقود، كـ«مصدر فزع« لدفع 
الــــدول األوروبـــيـــة لــقــبــول ســيــاســات السيسي 
ملبادئ  تماما  املعاكس  الطريق  فــي  املــاضــيــة، 
الــحــقــوق والــحــريــات والــتــعــدديــة الــســيــاســيــة، 
الجديد  السياسي  بالوضع  قبولها  وإلعــان 
املنتخب محمد  الــرئــيــس  فــي مصر بعد عــزل 
الـــســـيـــســـي خـــال  عـــــام 2013. وعـــمـــد  مـــرســـي 
ــة بـــني عــامــي 2014  ــيــ زيــــاراتــــه لـــلـــدول األوروبــ
بجيشها  مــصــر  قـــــدرة  تــســويــق  إلــــى  و2015 
تكون  أن  الصارمة، على  النظامي وقوانينها 
حائط صّد ملوجات اللجوء من الدول العربية 
 تقدير واهتمام 

ّ
واألفريقية، وهو ما كان محل

ال سيما  وأملانيا،  وفرنسا  كإيطاليا  دول  من 
األولـــــى الــتــي عــقــدت مـــع مــصــر بــروتــوكــوالت 
امللف، على ضوء اهتمامها  للتعاون في هذا 
ــة فـــي  ــتــ ــلــ ــفــ ــنــ ــي بـــــــــاألوضـــــــــاع املــ ــ ــائـ ــ ــنـ ــ ــثـ ــ ــتـ ــ االسـ
لــيــبــيــا، واحــتــيــاجــهــا لــلــمــســاعــدة الــعــســكــريــة 
واالستخباراتية لوقف الهجرة غير الشرعية 

ألراضيها من شمال أفريقيا.
واالتـــفـــاق الــــذي يــطــمــح الــســيــســي إلــيــه أشبه 
ــي مــع تركيا  ــ بــالــذي أبــرمــه االتـــحـــاد األوروبــ
اعتبرت  والـــذي   ،2016 عــام  الاجئني  لرعاية 
ه نجح في مكافحة أعمال التهريب 

ّ
أملانيا أن

تقليل  مــع  إيــجــة،  بحر  عبر  لاجئني  املميتة 
عدد املتسرب منهم ألوروبا. وتلزم االتفاقية 
تــركــيــا بــاســتــقــبــال كـــل الجــــئ وصــــل مــنــذ 20 
مـــارس/آذار 2016 إلــى اليونان، وفــي املقابل 
ــوري  ــاد بـــاســـتـــقـــبـــال الجـــــئ ســ ــ ــــحـ يـــلـــتـــزم االتـ
شــرعــي بــــداًل عــن كــل الجـــئ تــتــم إعـــادتـــه إلــى 
تــركــيــا، وتــمــويــل مــســاعــدات لــاجــئــني الــذيــن 
يــعــيــشــون فــيــهــا. لــكــن االتــفــاقــيــة مــا زالـــت في 
مرمى االنتقادات الحقوقية التي تستند إلى 
أنها تسببت في احتجاز آالف املهاجرين في 
الجزر اليونانية في ظروف سيئة ومتوترة، 
 عن تهديد تركيا مرارًا بإلغائها بسبب 

ً
فضا

عدم تلقيها مبلغا قدره 6 مليارات دوالر من 
االتحاد األوروبي.

8
سياسة

بدأت وزارة الخارجية 
المصرية مساومة 
السفراء المصريين، 

بين الوالء للرئيس، أو 
تقديم استقاالتهم. 

وقد تّم وقف اإلجازات 
والرواتب بغية حسم 

الملف

لقاء  أوروبية،  مالية  مكافآت  على  للحصول  الالجئين،  بشأن  لسياسته  الترويج  السيسي،  الفتاح  عبد  المصري،  الرئيس  يواصل 
استضافة بالده ألعداد من الالجئين واستمرار السلطات المصرية بسياسة الحّد من موجات الهجرة إلى أوروبا

تحتضن مصر ماليين األجانب الذين يتخذونها كمعبر لالنتقال إلى أوروبا أو أميركا )محمد الشاهد/فرانس برس(

القاهرة ـ العربي الجديد

ــام مـــن إعــــان الــحــركــة الــدبــلــومــاســيــة  بــعــد أيــ
املـــصـــريـــة،  الـــخـــارجـــيـــة  وزارة  فــــي  الـــجـــديـــدة 
ــراء فـــي عــدد  ــفـ والـــتـــي تــضــمــنــت تــغــيــيــر الـــسـ
مــن الــعــواصــم املــهــمــة والـــدفـــع بــآخــريــن بناء 
على تــوصــيــات جــهــات أمــنــيــة، بـــدأت الـــوزارة 
الــذيــن  إجـــــراءات جــديــدة للتنكيل بــالــســفــراء 
مــن دون مرتب  إجـــــازات  قــد منحتهم  كــانــت 
في الفترة بني عامي 2013 و2015، للتخلص 
منهم، على خلفية آرائهم السياسية وانتماء 
بعض أفراد أسرهم لتيارات معارضة للنظام 
املعزول  الرئيس  على  االنقاب  بعد  الحاكم، 

محمد مرسي.
وذكرت مصادر دبلوماسية في ديوان وزارة 
الــخــارجــيــة، لـــ«الــعــربــي الــجــديــد«، أن »مكتب 
الوزير سامح شكري أصدر تعليماته لجميع 
الــخــارج، مــن دون عمل  السفراء املقيمني فــي 
رسمي تابع ملصر، والحاصلني على إجازات 
مـــن دون مـــرتـــب عــلــى ذمــــة اســـتـــمـــرارهـــم في 
السلك الدبلوماسي، بقطع اإلجازات والعودة 

للعمل في ديوان الوزارة«.

 محاصرة السفراء
وأضـــافـــت املـــصـــادر أن »الــــــــوزارة تـــرغـــب في 
ــراء وفـــصـــلـــهـــم مــن  ــفــ ــســ مــــحــــاصــــرة هـــــــؤالء الــ
الــــخــــدمــــة، كـــمـــا تــــرغــــب فــــي الــتــضــيــيــق عــلــى 
مــع شخصيات  تــواصــلــهــم  بــعــضــهــم، بسبب 
اآلخر  البعض  وتواصل  أمنيا،  مرغوبة  غير 
ــّوهــــت إلــى  مـــع وســـائـــل إعـــــام أجـــنـــبـــيـــة«. ونــ
أن »مــعــظــم الـــســـفـــراء الــحــاصــلــني عــلــى هــذه 
ــازات يــعــمــلــون فـــي مــنــظــمــات دولـــيـــة أو  ــ ــ اإلجـ
أكاديميات علمية، ويدفعون ضرائب سنوية 
تــلــك األعــمــال  فـــي  لتمكينهم مـــن االســـتـــمـــرار 
بــعــيــدًا عـــن الــســلــك الـــرســـمـــي، خــصــوصــا أن 
العودة للعمل في ديوان الوزارة تحرمهم من 
مزايا مالية عديدة يحصل عليها أقرانهم في 

الدول األخرى«.
ــادر أن »الـــــــــوزارة أخــطــرت  وأوضــــحــــت املــــصــ
ــرد وتــحــديــد  الــســفــراء الـــذيـــن امــتــنــعــوا عـــن الــ
مــوعــد لــلــعــودة، بـــأن الــبــديــل هـــو االســتــقــالــة 
الــجــوازات  وتسليم  الدبلوماسي  السلك  مــن 
ــــذي يـــعـــد تــصــعــيــدًا  ــر الــ ــ الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة. األمــ
ــراءات ال تتم وفقا  ــ اإلجـ أن  ضــدهــم، ويعكس 
األجـــهـــزة  مـــن  بـــإيـــعـــاز  بـــل  إداري،  لــبــرنــامــج 
ــــت فـــي تــقــاريــر لــهــا رصــد  األمــنــيــة، الــتــي اّدعـ
تــحــركــات مــعــاديــة لــلــدولــة مــن بــعــض هــؤالء 

السفراء«.
لتغييرات  مسرحا  الخارجية  وزارة  وكــانــت 
بحكم جماعة  اإلطــاحــة  منذ  واسعة  هيكلية 
يــولــيــو/تــمــوز 2013،  فــي  املسلمني،  ــوان  اإلخــ
ــام 2014، بــإبــعــاد  بــدأهــا الــســيــســي، مــطــلــع عـ
ــفـــراء واملــلــحــقــني واملــســتــشــاريــن  جــمــيــع الـــسـ
ــوان، بعد  ــ الــذيــن تــم تعيينهم فــي عــهــد اإلخــ
نــشــر شــائــعــات عـــن انــتــمــائــهــم لــلــجــمــاعــة أو 
تعاطفهم مع ثورة يناير، ثم تفاقمت الظاهرة 
بتولي الوزير الحالي سامح شكري منصبه، 
والــذي قام بعملية إبعاد منظمة وتدريجية 
للدبلوماسيني واملوظفني اإلداريني املشكوك 

أساسي  بشكل  اعتمدت  للنظام،  والئهم  في 
على التحريات األمنية.

ــع الـــســـفـــراء  ــ ــوزيـ ــ ــم تـ ــ ــــت نـــفـــســـه، تـ ــوقـ ــ وفــــــي الـ
املجازين من األجهزة األمنية على العواصم 
ــوان  ــ ــة فــــي ديــ ــمـ ــهـ ــاصــــب املـ ــنــ الـــرئـــيـــســـيـــة واملــ
السفراء  مــن  العشرات  إعـــادة  الــــوزارة، مقابل 
بانتقاد  املجاهرين  أو  فــي والئــهــم  املــشــكــوك 
بديوان  مكتبية  أعمال  إلى  النظام  تصرفات 
الــوزارة، وهو ما يعني تخفيض امتيازاتهم 

املالية وتقليل فرص تدّرجهم مهنيا.

تأهيل الخريجين 
اتـــبـــعـــت وزارة  ــن،  ــ ــريـ ــ ــيـ ــ األخـ ــامــــني  ــعــ الــ وفــــــي 
الـــخـــارجـــيـــة نـــظـــامـــا جــــديــــدًا لــتــأهــيــل شــبــاب 
تـــم اخـــتـــيـــارهـــم للتعيني  الـــذيـــن  الــخــريــجــني 
مــن خريجي  الدبلوماسي، ســواء  السلك  فــي 
ــلـــيـــات الـــعـــلـــوم الـــســـيـــاســـيـــة أو االقـــتـــصـــاد  كـ
يــتــم تأهيلها  الــتــي  الــتــخــصــصــات  بــاقــي  أو 
الــــوزارة.  داخـــل  فــي وظــائــف مختلفة  للعمل 
ويــقــوم هـــذا الــنــظــام عــلــى إلــحــاق الخريجني 
املقبولني بدورات تأهيل في أكاديمية ناصر 
الــعــســكــريــة، وبــمــعــســكــرات مــغــلــقــة يــحــاضــر 
الــدفــاع وعــدد من  فيها مسؤولون من وزارة 

األجهزة االستخباراتية واألمنية.
الدبلوماسي،  السلك  على  األمــر  يقتصر  وال 
مــع كــشــف مــصــادر »الــعــربــي الــجــديــد«، منذ 
أشــهــر، عــن إرســـال بعض األجــهــزة الرقابية، 
ــزي لـــلـــمـــحـــاســـبـــات وجـــهـــاز  ــ ــركـ ــ ــالـــجـــهـــاز املـ كـ
العديد  بــعــودة  تعميمات  واإلدارة،  التنظيم 
من موظفيها الحاصلني على إجازات من دون 
مرتب للعمل خارج مصر. واّدعت التحريات 
األمـــنـــيـــة انـــتـــمـــاءهـــم لـــجـــمـــاعـــة اإلخـــــــــوان أو 
معارضتهم للنظام، بضرورة قطع إجازتهم 
والعودة إلى مصر أو االستقالة واالستمرار 
في الخارج، وهو ما حدث في الربيع املاضي 

في قطاعات التعليم والصحة والبترول.

جـــنـــســـيـــات ســـودانـــيـــة  مــــن  اآلالف  ــرات  ــ ــشـ ــ وعـ
ــيــــة.  ــنــــوب-ســــودانــ وإثـــيـــوبـــيـــة وإريــــتــــريــــة وجــ
وخّصصت املفوضية في العام املاضي 2017، 
الــعــدد من  نحو 72 مليون دوالر لرعاية هــذا 
احتياجات مصر  املفوضية  وتقّدر  الاجئني. 
دوالر،  مــلــيــون   74.5 بــــ   2018 الــحــالــي  لــلــعــام 
تــّم تــأمــني نسبة 7 فــي املــائــة منها فــقــط، عبر 
مــســاعــدات إيطالية وهــولــنــديــة وكــنــديــة ومن 
 

ّ
االتحاد األوروبي. وتعتبر مصر بذلك من أقل
دول منطقة الــشــرق األوســـط وشــمــال أفريقيا 
 لاجئني الذين تعنى األمم املتحدة 

ً
استضافة

التي  تركيا  مثل  عــدة  دول  برعايتهم، وخلف 
تستضيف أكثر من 3 مايني الجئ، والسودان 
الـــذي يـــأوي أكــثــر مــن مليونني، ولــبــنــان الــذي 
فيه أكثر من مليون الجئ، وحتى ليبيا التي 

خاص

■ مبروك للبلد املنكوب بيئيا وصحيا، تشريع محارق النفايات.. دولة غير 
قادرة على ضمان طمر صحي، هل ستكون قادرة على ضمان عمليات حرق 

طبقا لأصول؟ كان موتنا بطيئا وها هم يسّرعونه. #لبنان #نعم_للفرز

■ دخلت مرات عدة في نقاشات مع سوريني هللوا لضربات إسرائيل، وقلت 
إنها ال تفيد بشيء. بعد سقوط الطائرة الروسية، انكشف أن روسيا أعطت 
إسرائيل الحرية بالقصف مقابل أال يؤدي إلسقاط النظام. وتعلن موسكو 
اليوم تزويد النظام بـ أس 300 يعني النظام مستفيد في الحالتني ضربت 

إسرائيل أم أوقفت الضرب

■ من واشنطن إلى موسكو إلى أنقرة إلى تل أبيب إلى طهران الكل يحشد 
ويستعرض القوة العسكرية والواقع يقول ال مصلحة ألحد بالحرب. ال أحد 

يعلم حقيقة ما يجري سوى الله

■ ملا تكلم اقاربك اللي عايشني برا غزة، يبدأ كل واحد فيهم يحكيلك عن 
معاناته واألوضاع عنده صعبة، لكن هما مش عارفني انو أوضاعهم 

الصعبة هادي هيا أمنياتنا

■ االنقسام والحصار تسبب في معاناة يومية لسكان غزة. أهل غزة مو 
عارفني من وين يتلقوها من االحتال وال من االنقسام. تأخر النصر ألننا 

أمة نائمة متفرقة

■ شتان ما بني 21 سبتمبر و26 سبتمبر. إنها سنوات ضوئية كتلك التي 
بني الظلمات والنور والجهل والعلم والحكم الكهنوتي السالي، الذي 

يستند على #خرافة_الوالية والحكم الجمهوري الذي ُيصبح الشعب فيه 
املالك األول واألخير للسلطة. #ثورة_اليمن_26_سبتمبر

■ اقليم حضرموت واملهره 40% من مساحة اليمن لم تدخل إليه املليشيات 
ولم يكن من ضمن مناطق الصراع. املتبقي 60% خال 4 سنوات تحّرر %30 

واملتبقي تحت سيطرت املليشيات هو أهم جزء من حيث املخزون البشري 
والزراعي  والجغرافيا الصعبة والقاسية. كم تريد الحرب لنهايتها؟

■ ظل املخلوع حسني مبارك 30 عاما في الحكم، ولم يذهب لأمم املتحدة 
إال مرة واحدة عام 1982، على ما أعتقد لكسب شرعية دولية. أما السيسي 

فذهب للمرة الخامسة باحثا عن شرعية دولية، وان شاء الله لن يجدها 
طاملا لم يمنحها له الشعب املصري

هويته،  تكشف  لم  إسرائيلي  مسؤول  عن  أمس  »رويترز«  وكالة  نقلت 
أن رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو سيجتمع مع الرئيس المصري 
لألمم  العامة  الجمعية  اجتماعات  هامش  على  السيسي  عبدالفتاح 
التفاصيل.  من  المزيد  المسؤول  يقّدم  ولم  نيويورك.  في  المتحدة 
ويسافر نتنياهو اليوم الثالثاء إلى نيويورك، حيث يجتمع أيضًا مع الرئيس 
للمرة  التقيا عالنية  نتنياهو والسيسي  أن  يُذكر  ترامب.  األميركي دونالد 

األولى في العام 2017.

نتنياهو يلتقي الرئيس المصري

الثالثاء 25  سبتمبر/ أيلول 2018 م  15  محرّم 1440 هـ  ¶  العدد 1485  السنة الخامسة
Tuesday 25 September 2018
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اقتصاد

تونس ـ إيمان الحامدي

من  إيجابيا  قـــرارا  تــونــس  تنتظر 
ــــدوق الـــنـــقـــد الـــــدولـــــي بـــشـــأن  ــنـ ــ صـ
مــنــحــهــا الــشــريــحــة الــخــامــســة من 
قـــرض الــصــنــدوق املــقــدر بـــ 2.9 مــلــيــار دوالر 
التي  الخانقة  املالية  األزمـــة  مــن  الحد  بهدف 
تعاني منها البالد، وسط ضغوط من الشارع 
والــنــقــابــات الــعــمــالــيــة الــرافــضــة لــإصــالحــات 

االقتصادية التي يفرضها الصندوق.
»العربي  لـ مــســؤول  مــصــدر حكومي  وحــســب 
الــجــديــد«، يــتــوقــع أن تــعــلــن إدارة الــصــنــدوق 
عــقــب اجـــتـــمـــاع مــجــلــس إدارتــــهــــا فـــي 28 من 
سبتمبر/ أيلول الجاري، قرارها املوافقة على 
منح تونس قسطا جديدا من القرض بقيمة 

250 مليون دوالر.
وقــــال املــــســــؤول، الــــذي رفــــض ذكــــر اســـمـــه، إن 
تونس تحتاج إلــى هــذا القسط املــدرج ضمن 
قانون املالية لسنة 2018 لسداد عجز املوازنة، 
مــشــيــرا إلـــى أن اســتــالمــه قــد يــكــون فــي شهر 

نوفمبر/ تشرين الثاني املقبل.
املفاوضات مع خبراء الصندوق  أن  وأضــاف 
بـــن 15 و31 أغـــســـطـــس/ آب  الـــفـــتـــرة مـــا  فـــي 
املالية  لم تكن سهلة بسبب ضغوط  املاضي 
وارتفاع  الحكومة  تواجهها  التي  العمومية 
الطلب االجتماعي على الزيادات في الرواتب 
واملنح، فضال عن تواصل الضغوط الناجمة 

ــــى أن  ــتـــا إلـ ــة، الفـ ــاقـ ــطـ ــورة الـ ــاتــ عــــن تــضــخــم فــ
املــفــاوضــن تقبل وجــهــة نــظــر الحكومة  وفـــد 
بـــشـــأن اإلصــــالحــــات االقـــتـــصـــاديـــة املــطــلــوبــة 

وخصوصية املرحلة ودقتها.
وأكد املسؤول الحكومي أن نسق اإلصالحات 
متواصل على امتداد العام املقبل، مشيرا إلى 
أن جزءًا من اإلصالحات شمله قانون املالية، 
الجبائية،  بالعدالة  منها  املتعلقة  سيما  وال 
وهو الجانب الذي تقدمت فيه تونس بشكل 
كبير مقابل تعثر إصالحات أخرى مثل عجز 
املؤسسات  وهيكلة  االجتماعية  الصناديق 

العمومية، حسب قوله. 
ــامـــس مــن  وبـــحـــصـــول تـــونـــس عـــلـــى قـــســـط خـ
قــــرض الـــصـــنـــدوق املــمــتــد تـــكـــون قـــد سحبت 
تتوالى  أن  للقرض على  الكامل  املبلغ  نصف 
املــراجــعــات الــقــادمــة بــمــعــدل أربــــع مــراجــعــات 
سنوية إلى حدود إبريل/ نيسان 2020 موعد 

صرف القسط األخير من القرض.
وفــي أحــدث تقرير له نشر في أغسطس/ آب 
املاضي طالب صندوق النقد الدولي حكومة 
يوسف الشاهد بمواصلة تحصيل اإليرادات، 
ــراء تــعــديــالت على أســعــار الــطــاقــة للحد  وإجــ
من تأثير أسعار النفط الدولية على املوازنة، 
للعاملن  الطوعية  املغادرة  عمليات  وتنفيذ 
فــي الــخــدمــة املــدنــيــة، وعـــدم مــنــح أي زيـــادات 
جديدة في األجور إال إذا حقق النمو ارتفاعا 
غــيــر مـــتـــوقـــع، وتــــم إصـــــالح نـــظـــام مــعــاشــات 
الــتــقــاعــد. وبــاإلضــافــة إلـــى ضــغــوط صــنــدوق 
الحكومة ضغوطًا من نوع ثان  النقد تواجه 
املقرضة  املــؤســســة  تــتــعــارض كليا ومــطــالــب 

ــب مــوظــفــي  ــ ــادة فـــي رواتــ ــزيــ واملــتــمــثــلــة فـــي الــ
القطاع العام والتفويت )بيع( في املؤسسات 
ــاد الــشــغــل الــنــقــابــة  ــقـــود اتـــحـ الــحــكــومــيــة. ويـ
لــســيــاســات اإلصـــالح  تــيــارا رافــضــا  العمالية 
ــنـــدوق الـــــذي يــعــتــبــر أنــهــا  وفــــق وصـــفـــة الـــصـ
ساهمت في إفقار التونسين وزيادة أعبائهم 

املعيشية ما يهدد بانفجار اجتماعي.
ويــتــوقــع خــبــراء االقــتــصــاد أن تــســّرع حكومة 
ــــات املـــفـــروضـــة مــن  ــــالحـ تـــونـــس وتــــيــــرة اإلصـ
تأخير  أو  تعليق  ألي  تجنبًا  النقد  صــنــدوق 
للتعاون املالي مع املؤسسة الدولية املقرضة.
املوافقة  الجودي  معز  املالي  الخبير  ويعتبر 
املــرتــقــبــة عــلــى الــشــريــحــة الــخــامــســة متنفسا 
جــديــدا للمالية الــعــمــومــيــة الــتــي تــتــغــذى من 
أقــســاط الـــقـــروض، مــشــيــرا إلـــى أن أي تعليق 
نحو  بتونس  الــدفــع  يعني  املالية  لالتفاقات 
حــافــة اإلفــــالس. ويشير الــجــودي فــي حديثه 
»العربي الجديد« إلى أن الحكومة قد تكون  لـ
نجحت في إقناع بعثة صندوق النقد الدولي 
الخامسة لإصالحات  املــراجــعــة  إجـــراء  إبـــان 
ــر ال يــعــفــيــهــا مـــن مــواصــلــة  ــ ــذا األمـ غــيــر أن هــ
تــطــبــيــق الـــــقـــــرارات املـــؤملـــة حــتــى تــتــمــكــن من 

الحصول على الشرائح املتبقية من القرض.
وأفاد الخبير املالي أن مشروع قانون املالية 
لـــلـــعـــام الــــقــــادم ســيــتــضــمــن مـــواصـــلـــة لــلــنــهــج 
اإلصالحي الذي تهيأت له الحكومة بخفض 
مخصصات الدعم ورّبما االنطالق في تجربة 
مستحقي  نحو  املباشرة  املالية  التحويالت 
الــــدعــــم، مــضــيــفــا أن الــبــنــك املــــركــــزي يــواصــل 
بالتوازي اعتماد سياسة الصرف املرنة وذلك 
بخفض قيمة الدينار مقابل اليورو والدوالر 
ومكافحة التضخم بالزيادة في نسب الفائدة.
قــال الجودي  الــقــروض السابقة  وعــن أقساط 
الــــدولــــي غـــيـــر راض عــن  الـــنـــقـــد  إن صــــنــــدوق 
تواصل توجيه القروض نحو نفقات التسيير 
واألجور، مطالبا بتوجيهها نحو االستثمار 
واإلصــــالحــــات املــســاعــدة عــلــى خــلــق الـــثـــروة، 
وهو ما يحشر الحكومة في زاويــة التزامات 

الرباط ـ مصطفى قماس

تـــتـــوج بــلــجــيــكــا عـــامـــًا مـــن املـــســـاعـــي الــهــادئــة 
بـــاملـــغـــرب، بــــزيــــارة األمــــيــــرة أريـــســـتـــيـــد، أخـــت 
لــلــربــاط، حيث ينتظر  البلد األوروبــــي  عــاهــل 
اقــتــصــاديــة،  عـــدة عــقــود ذات طبيعة  تــبــرم  أن 
»الــعــربــي الــجــديــد«:  وحــســب مــصــدر مــطــلــع لـــ
ُينتظر أن يرافق األميرة البلجيكية خالل هذه 
الزيارة حوالي 400 من الفاعلن االقتصادين 
الـــعـــامـــلـــن فــــي جــمــيــع الـــقـــطـــاعـــات الـــتـــي تــهــم 

الجانبن.
التي  الفّعاليات  الــزيــارة ضمن  هــذه  وتــنــدرج 
الثاني  عقد بن 25 و30 نوفمبر/ تشرين 

ُ
ست

املــقــبــل. ونــظــمــت خــــالل الـــعـــام الـــحـــالـــي، الـــذي 
اعتبرته بلجيكا »عام املغرب«، عدة لقاءات مع 
االقتصادين،  والفاعلن  املغاربة  املسؤولن 
ــــي يــمــكــن  ــتـ ــ ــــرص الـ ــفــ ــ ــاول الــ ــ ــنــ ــ ــيــــث جـــــــرى تــ حــ
اســتــثــمــارهــا إلعــطــاء دفــعــة جــديــدة للعالقات 

االقتصادين بن البلدين.
وتــأتــي هــذه الــزيــارة كــي تجني ثــمــار تكثيف 
الـــلـــقـــاءات فـــي األشـــهـــر األخـــيـــرة بـــن الــبــلــديــن. 
وسيرافق األمــيــرة خــالل هــذه الــزيــارة العديد 

مـــــن الـــــــــــــــوزراء، ومـــمـــثـــلـــي وكـــــالـــــة الـــتـــصـــديـــر 
والــونــيــة.  بمنطقة  الخارجية  واالســتــثــمــارات 
وســتــعــقــد لـــقـــاءات بـــالـــدار الــبــيــضــاء والــربــاط 
وطنجة، من أجل بحث إمكانية عقد شراكات 
مع السلطات والفاعلن االقتصادين باململكة.

ويـــنـــتـــظـــر أن تـــتـــركـــز املــــشــــاريــــع الـــتـــي يــنــوي 
ــا بــــاملــــغــــرب،  ــيـــهـ ــراط فـ ــ ــ ــخـ ــ ــ الـــبـــلـــجـــيـــكـــيـــون االنـ
ــــددة والــــبــــنــــاء  ــــجـ ــتـ ــ فـــــي قــــطــــاعــــات الــــطــــاقــــة املـ
والصناعة  والبيئة  والــصــحــة  واللوجستيك 
الغذائية والخدمات املصرفية. واعتاد العاهل 
على  األخـــيـــرة  ــــوام  األعـ فــي  فيليب  البلجيكي 
أبعاد  أريستيد في مهام ذات  األميرة  إرســال 
تجارية، حيث كانت زارت في يونيو/ حزيران 
ــتــــن والــــــبــــــاراغــــــواي. ويــــرى  ــنــ املــــاضــــي األرجــ

مـــراقـــبـــون أن االهـــتـــمـــام الــبــلــجــيــكــي بــاملــغــرب 
فـــي األعـــــــوام األخــــيــــرة، لـــه عـــالقـــة بــالــحــضــور 
األفــريــقــيــة، ما  بــالــقــارة  االقــتــصــادي للمملكة 
يغري رجال األعمال في البلد األوروبي بربط 
الباحث  ويذهب  املغاربي.  البلد  مع  شــراكــات 
»العربي  االقتصادي حسن منعم، في حديثه لـ
الــجــديــد« إلـــى أن الــعــالقــات االقــتــصــاديــة بن 
الــبــلــديــن يــدعــمــهــا تـــواجـــد نــصــف مــلــيــون من 
ــــي، ما  البلد األوروبـ بــذلــك  املــغــاربــة  املغتربن 

يشكل سوقًا حقيقيًا للمنتجن املغاربة.
ويعتبر أنه يمكن إعطاء دفعة قوية للعالقات 
بــن الــبــلــديــن، فــي مــجــال املــنــتــجــات الــغــذائــيــة 
ال  الذين  البلجيكين  السياح  الحالل، وجــذب 
يتعدى عدد من يزور منهم املغرب املائة ألف. 
ويعتقد أنه يتوجب على املغرب بذل مجهود 
أجــل جذب  الــتــواصــل مــن  كبير على مستوى 
السياح البلجيكين، ومحو الصورة السلبية، 
أصول  من  بلجيكيون  إرهابيون  تركها  التي 
بالنسبة   44 العميل  املغرب  ويعتبر  مغربية. 
مليون   889.7 حــــدود  فــي  بـــــواردات  لبلجيكا 
ــادرات  ــ ــورو فــــي الــــعــــام املــــاضــــي، مـــقـــابـــل صــ ــ يــ

مغربية في حدود 332.8 مليون يورو.

الدوحة ـ أسامة سعد الدين

ـــع الــســفــيــر الــتــركــي لــــدى الــــدوحــــة، فــكــرت 
ّ
تـــوق

أوزر، أمس اإلثنن، حدوث طفرة في العالقات 
التجارية بن تركيا وقطر، ولفت، في تصريح 
التبادل  زيــادة حجم  إلى  الجديد«،  »العربي  لـ
التجاري بن البلدين إلى مليار دوالر، خالل 
يصل  أن  مــتــوقــعــا   ،2018 مـــن  األول  الــنــصــف 
إلــــى مــلــيــاري دوالر فـــي نــهــايــة الـــعـــام، وكـــان 
الــتــبــادل يبلغ زهــاء 1.3 مليار دوالر في  هــذا 
2017، و750 مليون دوالر في 2016. وجــاءت 
ــه فــي  ــتـ ــاركـ ــشـ ــات الـــســـفـــيـــر خــــــالل مـ ــحـ ــريـ تـــصـ
فعاليات النسخة األولى من معرض »الخمسة 
الكبار« العقاري »Qatar 5 the BIG« الذي 
انــطــلــق، أمــــس، فــي مــركــز الـــدوحـــة للمعارض 
مــن 240 عارضًا  أكــثــر  واملــؤتــمــرات، بمشاركة 
من 20 دولة، تشمل الكويت وتركيا وإيطاليا 
والــصــن وكــنــدا وغــيــرهــا. وأكــد أوزر مشاركة 
تــركــيــة فــعــالــة فـــي املـــعـــرض الـــعـــقـــاري، مشيرا 
ــة تـــركـــيـــة مــتــخــصــصــة  ــركـ ــــى حـــضـــور 35 شـ إلـ
ــواد الـــبـــنـــاء والـــحـــجـــر ومـــشـــتـــقـــاتـــه. مــن  ــ فــــي مــ
التخطيط والــجــودة  إدارة  قــال مــديــر  جــانــبــه، 
فـــي هــيــئــة األشـــغـــال الــعــامــة الــقــطــريــة، جــمــال 
»الـــعـــربـــي  ـــ شــــريــــده الـــكـــعـــبـــي، فــــي تـــصـــريـــح لـ
الــجــديــد«، إن وجــود أشــغــال فــي املــعــرض مهم 

لــلــغــايــة، ألنــهــا الــجــهــة الــتــي تــقــوم بــمــشــاريــع 
الصحي  الــصــرف  ومشاريع  التحتية،  البنية 
ومشاريع املباني الحكومية، وبلغت ميزانية 
»أشغال« للعام الجاري، 21 مليار ريال )5.76 
جميع  اكتمال  الكعبي  وأكــد  دوالر(.  مليارات 
الــطــرق الرئيسية فــي غــضــون عــامــن، وتبقى 
الداخلية، وهناك استثمارات  الطرق  مشاريع 
لــتــطــويــرهــا بـــطـــرق حــديــثــة، تــشــمــل مـــســـارات 
وأماكن خضراء  وأرصفة  الهوائية  للدراجات 

واســــتــــراحــــات ومــــمــــرات وجــــســــورا لــلــمــشــاة، 
بــالــشــوارع، مشيرًا إلى  والــهــدف ربــط املباني 
خطة لربط الشوارع بالنقل العام، من باصات 
وشبكة املترو التي توفر 40 محطة. وكان وزير 
الله  عبد  بن  القطري، محمد  والبيئة  البلدية 
الرميحي، قد افتتح املعرض الذي يعّد الحدث 
األبرز في املنطقة، ويضم املعرض العديد من 
األجنحة الوطنية من تركيا وإيطاليا والهند 

والصن وإيران والكويت وغيرها. 
وصـــــّرح يــوســف وزنـــــي، مــديــر املــبــيــعــات في 
 على فرص 

َ
العارضة، معلقا إحدى الشركات 

فــي قطر: »إن استراتيجية  املــتــوفــرة  األعــمــال 
ورؤيــة قطر تساعد على تحسن وتيرة نمو 
االقتصاد في قطر. وبالنسبة للشركات التي 
املحلين،  العمالء  متطلبات  تلبية  تستطيع 
تبقى قطر مركز جذب لالستثمارات العاملية، 
ــتــــي تـــعـــمـــل فــــي قـــطـــاعـــات  ــلـــك الــ ــًا تـ خـــصـــوصـ
ــاء«. وتـــمـــثـــل مـــعـــروضـــات  ــنــ ــبــ اإلنـــــشـــــاءات والــ
ــة، مــخــتــلــف  ــ ــاركـ ــ ــشـ ــ الــــشــــركــــات والــــجــــهــــات املـ
الخدمات  وتشمل  البناء،  وعمليات  قطاعات 
الكهربائية وامليكانيكية والهندسة الصحية، 
ــات،  ــبـ ــيـ ــطـ ــشـ ــتـ والــــــديــــــكــــــورات الــــداخــــلــــيــــة والـ
ــاء  اإلنــــشــ وأدوات  ــة،  ــاصــ ــخــ الــ واإلنـــــــشـــــــاءات 
اإلنشاء،  وابــتــكــارات  وتقنيات  البناء،  ومــواد 

والخرسانة، وآالت املصانع واملركبات.

ضغوط 
اإلصالحات والعجز

جانب من فعاليات المعرض )العربي الجديد(

تطور في العالقات االقتصادية بين المغرب وبلجيكا

تركيا تتوقع طفرة في التجارة مع قطر

تونس تعلق آمالها على 
شريحة قرض صندوق النقد

ضخ نفط جوبا عبر السودان ينعش إيرادات البلدين

تترقب تونس شريحة 
جديدة من قرض 

صندوق النقد الدولي 
بهدف الحد من أزمتها 

المالية وسط ضغوط 
نقابية وشعبية

مبادالت مال وسياسة

استثمارات

80
ــغــاز  قـــال وزيـــر الــنــفــط وال
عبد  ــري  ــ أزهـ الـــســـودانـــي 
تصريحات  فــي  ــادر،  ــقـ الـ
ــرًا، إنــه  صــحــافــيــة، مـــؤخـ
ــحــالــي  ــام ال ــعـ ــة الـ ــهــاي ــن ب
النفط  حقول  إنتاج  سيصل 
الجنوب  بدولة  المتوقفة 
في  بــرمــيــل  ــف  ألـ  80 ــى  إلـ

اليوم.

تحقيق

ارتفاع نسبة النمو 
إلى 2.8 % في الربع الثاني 

من العام الجاري

تحسن مرتقب 
في الميزان التجاري 

لدولتي السودان

زيادة اإليرادات يرفع 
مستوى المعيشة 

ويوقف نزيف العملة

نصف مليون مغترب 
في بلجيكا يدعمون 

جهود البلدين

الخرطوم ـ عاصم إسماعيل

يــبــدأ مــيــنــاء بـــورتـــســـودان )شـــرق 
ــال أول  ــبــ ــقــ ــتــ فـــــي اســ الــــــــســــــــودان( 
شـــحـــنـــة صـــــــــــادرات نـــفـــطـــيـــة عــبــر 
للخام من حقول دولة  الناقل  األنابيب  خط 
جــنــوب الـــســـودان، غـــدًا األربـــعـــاء، فــي خطوة 
ــة لــخــلــق  ــدايــ رّجــــــح مــــراقــــبــــون أنـــهـــا تــمــثــل بــ
لــلــدولــتــن،  اقــتــصــادي ومجتمعي  اســتــقــرار 
فــي ظــل انــتــعــاش مــرتــقــب لــلــتــجــارة بينهما 
تدريجيا  عافيتها  املحلية  للعملة  يعيد  ما 
مــقــابــل الــــــدوالر، كــمــا ســيــزيــد مـــن الــعــائــدات 

املالية للجارتن.
النفط،  خــام  لنقل  خطن  الــســودان  ويمتلك 
الخط األول من هجليج بوالية غرب كردفان 
ــبـــورتـــســـودان، والــخــط  إلــــى مــيــنــاء بــشــائــر بـ
الثاني من الجبلن بوالية النيل األبيض إلى 

ميناء بشائر ببورتسودان.
وســيــســتــفــيــد الــــســــودان مـــن إعــــــادة تشغيل 
وتصدير النفط في بنيته التحتية وتشغيل 
املصانع املتوقفة عن العمل بجانب الحصول 
على مخزون استراتيجي يعمل على تشغيل 
املــصــافــي املــحــلــيــة وتــشــغــيــل أكـــبـــر عــــدد من 
العمالة خاصة وأن إعادة تأهيل آبار النفط 
تم بخبرات سودانية خالصة، حسب خبراء 

اقتصاد.
واملــــعــــادن  والـــــغـــــاز  ــفـــط  ــنـ الـ وزارة  ووقــــعــــت 
ــــوم مــع  ــــرطـ ــــخـ ــا فـــــي الـ ــرهـ ــقـ ــمـ الــــســــودانــــيــــة بـ
الــشــركــات الــعــامــلــة فــي مــجــال الــنــفــط بــدولــة 
ــوم الــخــمــيــس املـــاضـــي،  جـــنـــوب الــــســــودان، يــ
العاملة  الــشــركــات  تــدفــع  بموجبها  اتفاقية 
»الــهــنــديــة، الــصــيــنــيــة، املــالــيــزيــة« 14 دوالرا 
مقابل  الخرطوم،  لحكومة  الــواحــد  للبرميل 
معالجة ونقل النفط من حقول هجليج إلى 
ميناء بشائر ببورتسودان عبر خط أنابيب 
شــركــة بــتــرواليــنــز الــســودانــيــة لــخــام النفط 

)بتكو(.
االقتصادية  للجنة  السابق  الرئيس  ويقول 
»الــعــربــي  ــتـــوم لـــ بــالــبــرملــان بــابــكــر مــحــمــد الـ
الــجــديــد« إن إعــــادة تشغيل آبـــار نــفــط دولــة 
جــنــوب الـــســـودان والــبــدء فــي الــصــادر يعيد 
لــــــأذهــــــان الــــــقــــــدرة الــــكــــبــــيــــرة لــلــمــهــنــدســن 

الــســودانــيــن واالســـتـــفـــادة مــنــهــم فـــي مــجــال 
الــنــفــط، حــيــث اســتــطــاع الـــســـودان أن يخلق 
كــــادرا وطــنــيــا يستطيع اســتــخــراج الــثــروات 
النفطية وغيرها، كما يعطي إشارة لجاهزية 

الشركات املحلية للعمل في هذا املجال.
ويــرى التوم أن هــذه الخطوة وثقت العالقة 
بــن جــوبــا والــخــرطــوم مــا يستدعي تفعيل 
الــــتــــعــــاون الــــتــــجــــاري بـــمـــا يــــعــــود بــمــنــفــعــة 
اقـــتـــصـــاديـــة مـــشـــتـــركـــة، مـــشـــيـــرًا إلـــــى وجــــود 
فرصة لسداد ما تبقى من أجرة عبور النفط 
املــتــأخــرة على جــنــوب الــســودان، خــاصــة في 
ظــل تكهنات بــأن يصل إنــتــاج دولـــة جنوب 
الـــســـودان مـــن الــنــفــط إلـــى مــســتــواه الــســابــق 

بحوالي 350 ألف برميل يوميًا.
وطالب باالستفادة من التعاون النفطي في 
تشغيل املــصــانــع املــتــوقــفــة بــاالســتــفــادة من 
الــخــام فــي املــصــافــي املــحــلــيــة لــتــوفــيــر وقــود 

للزراعة والصناعة.
وحــســب تــقــاريــر رســمــيــة، تــراجــع النفط في 
الــــســــودان إلــــى 72 ألــــف بــرمــيــل يــومــيــًا من 
مــســتــوى 125 ألــــف بــرمــيــل عــقــب انــفــصــال 

ــام 2011، كــمــا تــراجــع  ــودان عــ ــســ الــ جـــنـــوب 
إنــتــاج دولــة جنوب الــســودان إلــى 130 ألف 
برميل  ألــف   160 إلــى  يرتفع  أن  قبل  برميل 
بــعــد تــوقــف الــحــرب ويــتــوقــع أن يتضاعف 
اإلنـــتـــاج بــعــد االتـــفـــاق الــنــفــطــي األخــيــر بن 

البلدين.
الناير  االقتصادي محمد  يرى  ومن جانبه، 

»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« أن مـــا تم  فـــي حــديــثــه لــــ
اإلعــالن عنه يشكل إضافة حقيقية للبلدين 
متوقعًا  جــذريــا،  القضية  تــعــالــج  ال  ولكنها 
الــحــقــول املتبقية والــتــي مــن خاللها  دخـــول 
الــســودان على نحو 100 مليون  سيتحصل 
دوالر شــهــريــًا عــلــى األقــــل مـــن رســــوم عــبــور 
ــار إلـــى أن ضخ  نــفــط جــنــوب الـــســـودان. وأشــ
الــدوالر  النفط وصــادراتــه سيخفض أسعار 
إذا  الــدولــة  املــــوازي، ولكنه يــرى أن  بالسوق 
لـــم تــســتــفــد مـــن املـــنـــاخ الــحــالــي فـــي تحقيق 
استقرار اقتصادي فإن ضخ النفط لن يكون 
االقتصادي  الفريق  مطالبا  ملحوظ،  أثــر  له 
بــاســتــثــمــار هــــذا االتـــفـــاق وتــوظــيــف املــــوارد 
لــلــقــضــاء عــلــي األزمـــــــات االقـــتـــصـــاديـــة الــتــي 
املشاكل  وتــفــاقــم  التضخم  ارتــفــاع  إلـــى  أدت 

املعيشية.
ــًا  ــفـــاعـ ــاد الــــســــودانــــي ارتـ ــتــــصــ ويـــشـــهـــد االقــ
قـــيـــاســـيـــًا فــــي مــــعــــدل الـــتـــضـــخـــم الـــــــذي بــلــغ 
وفــق إحــصــاءات رسمية فــي أغسطس/ آب 
يوليو/  فــي   %63.94 مــن   %66.88 املــاضــي 
تــمــوز الــســابــق لـــه. وأرجــــع الــجــهــاز املــركــزي 

االرتفاع  )حكومي(  السودان  في  لإحصاء 
ــة  ــذيــ ــار مـــجـــمـــوعـــة األغــ ــ ــعـ ــ ــود أسـ ــعــ إلــــــى صــ

واملشروبات.
التجارية  للغرفة  العام  األمــن  نائب  وتوقع 
»الــعــربــي  ســمــيــر أحــمــد قــاســم فـــي حــديــثــه لـــ
الجديد« أن تشهد الفترة املقبلة تحسنا في 
السودان،  لدولتي  بالنسبة  التجاري  امليزان 

واستقرارا في العملة.
وقال: نعتقد أن التضخم إذا وصل إلى 50 % 
يعتبر خطا أحمر فما بال األوضاع الحالية 
نــاهــز 65 %، إال أن دخــول  فــي ظــل تضخم 
الــنــفــط يــعــد انـــفـــراجـــه ســتــســاعــد الــحــكــومــة 
عـــلـــى تــحــســن مـــســـتـــوى الــــدخــــل وتــخــفــيــف 
الــتــضــخــم. ويــــرى ســمــيــر أن الــتــحــســن يظل 
مــؤقــتــا، ولــكــن الــحــل الــنــهــائــي لــأزمــات هو 
استدامة االستقرار السياسي واالقتصادي 
وزيــــادة اإلنــتــاجــيــة لــتــزيــد صــــادرات الــبــالد 
تفاقم  تنتهي مسألة  وبــذلــك  وارداتـــهـــا  عــن 
الــتــضــخــم. وتــوقــع أن تــتــراجــع األســعــار في 
مــواردهــا  بتوظيف  الحكومة  التزمت  حــال 
بشكل أفضل، مبينا أن تذبذب سعر الصرف 
سببه ارتفاع الواردات إلى 8 مليارات دوالر 
مقابل 3 مليارات صادرات بعجز 5 مليارات 
دوالر األمـــر الـــذي تــرتــب عليه حـــدوث خلل 

اقتصادي أثر سلبا على معيشة املواطن.
السالبة  التداعيات  تلك  كل  أن  قاسم  وتابع 
زادت مـــن هــجــرة الــعــقــول الــتــي تــعــتــبــر أهــم 
عنصر في االستقرار املجتمعي، مشيرًا إلى 
الــســودان سيعمل على  أن ضخ نفط جنوب 
جــذب الكفاءات مــرة أخــرى وخفض البطالة 
ــــح تحقيق  وتــقــلــيــص مــســتــوى الــفــقــر. ورّجــ
ــلــــيــــاري دوالر  ــوم عــــوائــــد بـــنـــحـــو مــ ــرطــ ــخــ الــ

صادرات سنويا.
ومــن جانبه، أكــد أســتــاذ االقــتــصــاد، الكندي 
أن دولــــــة  ــد«  ــ ــديــ ــ ــجــ ــ الــ ــي  ــ ــربـ ــ ــعـ ــ »لـ ـــ ــ لـ يـــــوســـــف 
ــائــــدات الــنــفــط في  الـــجـــنـــوب تــعــتــمــد عــلــى عــ
رفـــد املـــوازنـــة الــعــامــة، فــضــال عــن عــمــل قطاع 
ــار  ــ كــبــيــر مـــن الــعــمــالــة بـــمـــواقـــع الــنــفــط واآلبـ
التكرير  وعمليات  الجديدة  واالستكشافات 

والنقل إلى مواقع االستهالك.
إن  الكندي  فقال  بالسودان  يتعلق  فيما  أمــا 
إعــــــادة تــشــغــيــل خـــط األنـــابـــيـــب واســتــغــاللــه 
يــمــثــل تــحــريــكــا لـــطـــاقـــات كـــبـــيـــرة لــعــمــلــيــات 
باعتبارها  بــالــســودان  والــتــخــزيــن  الــتــكــريــر 

أنشطة متكاملة تزيد موارد النقد األجنبي.
ــادة إيـــــرادات الــنــفــط تفتح  ــار إلـــى أن زيــ وأشــ
الـــبـــاب لــتــقــويــة االقــتــصــاد الـــســـودانـــي ورفـــع 
ــزداد  الــنــاتــج املــحــلــي اإلجــمــالــي وبــالــتــالــي يـ
نــصــيــب الـــفـــرد ويــرتــفــع مــســتــواه املــعــيــشــي. 
وقال يوسف: كلما زاد دخل الفرد من الناتج 

االقتصاد  قــوة  مــؤشــرا على  القومي أصــبــح 
واستؤنف  األجنبية.  لالستثمارات  وجاذبًا 
ــاج الــنــفــط مـــن حـــقـــول جـــنـــوب الـــســـودان  ــتـ إنـ
املتوقفة مــن حقل »تــومــا ثــــاوث«، بــواقــع 45 
ألـــف بــرمــيــل، يــنــســاب مــنــه فــي الــخــط الناقل 
ألـــف برميل  املــعــالــجــة 20  بــعــد  إلـــى هجليج 
نفط صاف يوميا. وقال وزير النفط والغاز 
السوداني أزهري عبد القادر، في تصريحات 
الحالي  العام  بنهاية  إنــه  سابقة،  صحافية 
بدولة  املتوقفة  النفط  حقول  إنتاج  سيصل 
الجنوب إلى 80 ألف برميل في اليوم بإنتاج 
الــســودان يبلغ نحو 210 آالف  كلي لجنوب 
ألــف برميل  برميل يوميا، بعد إضــافــة 130 

عبارة عن حصيلة الحقول األخرى املنتجة. منافع
    متبادلة

تسعى كل من دولتي السودان وجنوب السودان إلى االستفادة القصوى من بدء ضخ صادرات 
نفط جوبا عبر الخرطوم، غدًا األربعاء، ويترقب الجانبان زيادة إيراداتهما وانتعاش التجارة بينهما 

ما يساهم في تحسين مستوى المعيشة للمواطنين الذين يعانون من أزمات حياتية خانقة
انفراج السيولة مرهون بفك احتكار الذهب

انفراج  أحمد  الجاك  محمد  الخرطوم  بجامعة  االقتصاد  أستاذ  رهــن 
الــســودان املــركــزي  الــبــنــوك والــصــرافــات اآللــيــة، بفك بنك  السيولة فــي 
احتكار شراء وتصدير الذهب. وقال الجاك في تصريح لوكالة األنباء 
السودانية )سونا(، أمس اإلثنني، إن شراء الذهب يتم نقدا وفي مواقع 
ومناطق ال توجد بها تعامالت مصرفية، مضيفًا أن ما يدفع من عملة 
وطنية لشراء هذا الذهب ال يعود مرة أخرى للدورة االقتصادية، مما 
يساهم في ارتفاع معدالت التضخم ويلقي بعبء كبير على محدودي 
الدخل والشرائح الضعيفة في املجتمع بسبب انعاكاساته السالبة على 

أسعار السلع والخدمات. وطالب أحمد، املحافظ الجديد لبنك السودان 
املركزي محمد خير الزبير بعدم االستجابة للقرارات السياسية ذات 
األثر السالب على االقتصاد، معربا عن أمله في اجتياز البنك التحديات 
االقتصادية والتي من أبرزها ارتفاع الدين الداخلي والخارجي بسبب 
عدم كفاءة السياسات النقدية والتمويلية، إلى جانب تضارب القرارات 
والتغيير املستمر في السياسات االقتصادية النقدية والتمويلية. وكان 
رئيس الوزراء السوداني، معتز موسى، أعلن األسبوع املاضي، معالجة 

مشكلة السيولة في غضون 7 إلى 10 أسابيع.

جـــديـــدة حــتــى تــضــمــن اســـتـــالم بــقــيــة أقــســاط 
أن توتر  الخبير االقتصادي  الــقــروض. وأكــد 
الحكومة  يخدم مصلحة  ال  السياسي  املناخ 
في الوقت الحالي، ويدفعها لتقديم تنازالت 
أكبر من أجل إقناع املقرضن بمواصلة دعم 

خطتها االقتصادية. وتعتمد حكومة تونس 
املؤشرات االقتصادية التي تم تحقيقها العام 
الحالي كوسيلة دفاع لتقريب وجهات النظر 
مع الصندوق بشأن الوضع الحالي في البالد 
من خالل التأكيد على االنتعاش االقتصادي 

بعد ارتفاع نسبة النمو إلى 2.8% خالل الربع 
الثاني من العام ألول مرة منذ 8 سنوات، مع 
الــعــام على  نهاية  مــع  ببلوغ %2.9  تــوقــعــات 
وفـــق   2019 ســـنـــة   %3 حــــــدود  فــــي  تـــكـــون  أن 

تصريحات رئيس الحكومة.

تصاعد األزمات 
المعيشية في 
)Getty( تونس

توقعات 
بزيادة صادرات 
نفط جنوب 
السودان 
)فرانس برس(
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اقتصاد

واشنطن ـ العربي الجديد

ــة  ــيــ ــركــ ــمــ ــجــ ــت الـــــــــرســـــــــوم الــ ــ ــ ــلـ ــ ــ دخـ
األمــيــركــيــة الــجــديــدة ضــد الصني 
ــنـــــني،  ــ ــيــــز الـــتـــنـــفـــيـــذ، أمـــــــس اإلثـ حــ
وســـط تــصــاعــد الـــحـــرب الــتــجــاريــة بـــني أكــبــر 
أثــر بشكل سلبي  الــعــالــم، مــا  فــي  اقتصادين 
في أداء األسهم األوروبية، وسط تنامي قلق 
الــشــركــات مـــن تــضــرر الــنــمــو الــعــاملــي. وجـــاء 
تطبيق الــرســوم الــجــديــدة بــواقــع 10% حتى 
نهاية العام الجاري 2018، على أن ترتفع بعد 
ذلك إلى 25% على ما قيمته 200 مليار دوالر 

من املنتجات الصينية.
ولم تستجب إدارة الرئيس األميركي دونالد 
تــــرامــــب لـــتـــحـــذيـــرات الـــعـــديـــد مــــن الــكــيــانــات 
االقــتــصــاديــة الــكــبــرى فــي الـــواليـــات املــتــحــدة 

من  االقتصاديني  الخبراء  وكذلك  وخارجها 
تـــداعـــيـــات هــــذه الـــخـــطـــوة، ال ســيــمــا أن بكني 
أنــهــا ستفرض في  أعلنت األســبــوع املــاضــي 
مــا قيمته  املــقــابــل رســومــا بنسبة 10% على 
60 مليار دوالر من السلع األميركية. واتهمت 
ــدة بـــأنـــهـــا »وّجـــهـــت  ــتـــحـ بـــكـــني، الـــــواليـــــات املـ

واستخدمت  الكاذبة  االتهامات  من  سلسلة 
زيادة الرسوم الجمركية وغيرها من تدابير 
الـــتـــرهـــيـــب االقــــتــــصــــادي لـــفـــرض مــصــالــحــهــا 
ــــال مــمــارســة  الـــخـــاصـــة عـــلـــى الـــصـــني مــــن خـ
ضغوط قصوى«. ونددت الحكومة الصينية 
فــي وثــيــقــة سّمتها »الــكــتــاب األبــيــض« وفــق 
وكالة أنباء شينخوا أمس، بسياسة »أميركا 
تـــرامـــب، مــؤكــدة أنها  يــعــتــمــدهــا  الــتــي  أواًل«، 
والهيمنة  والحمائية  »األحــاديــة  على  تــقــوم 
االقـــتـــصـــاديـــة«. ويــطــالــب تـــرامـــب مــنــذ أشــهــر 
ــة  ــاريـ ــات تـــجـ ــ ــارسـ ــ ــمـ ــ الــــصــــني بــــوضــــع حـــــد ملـ
بصورة  وينتقد  نزيهة،  غير  بأنها  يصفها 
خاصة إرغام الشركات األميركية الراغبة في 
الــســوق الصينية عــلــى تقاسم  إلـــى  الــدخــول 
مهاراتها التقنية مع شركاء محليني، متهما 
»ســــرقــــة« املــلــكــيــة الـــفـــكـــريـــة. وقــــال  ـــ الـــصـــني بــ
ــر الــخــارجــيــة األمــيــركــي مــايــك بــومــبــيــو،  وزيــ
لشبكة »فــوكــس نــيــوز«، يــوم األحـــد املــاضــي، 
إن »الحرب التجارية التي تخوضها الصني 
ضد الواليات املتحدة مستمرة منذ سنوات«.
ــم الـــصـــني  ــرغــ وتـــــابـــــع: »ســـنـــحـــقـــق نـــتـــيـــجـــة تــ
ــــذي نــتــوقــعــه من  عــلــى الــتــصــرف بــالــشــكــل الـ
ودولــة  »الشفافية  بما يضمن  عــاملــيــة«،  قــوة 

القانون، ال يمكن سرقة امللكية الفكرية«.
وتفرض واشنطن منذ مــارس/ آذار املاضي 
رسوما جمركية مشددة على واردات الصلب 
التوالي،  واألملنيوم بنسبة 25% و10% على 

مبررة هذا اإلجراء بدواعي »األمن القومي«.
وباتت الحرب التجارية واقعا بني واشنطن 

تطبيق الرسوم 
األميركية الجديدة

الصين تتهم 
أميركا بالترهيب 

)Getty( االقتصادي
الشركات  لتحذيرات  ترامب  األميركي دونالد  الرئيس  إدارة  لم تستجب 
العالمية وخبراء االقتصاد من تصعيد الحرب التجارية، لتبدأ أمس اإلثنين، 

تطبيق الرسوم الجمركية الجديدة ضد سلع صينية

الرسوم الجديدة تبدأ 
بنسبة 10% وتزيد بحلول 

2019 إلى %25

ترافيجورا تتوقع وصول 
برنت إلى 100 دوالر 

للبرميل في 2019

كوريا الجنوبية لم تشتر أي 
كميات من الخام اإليراني 

منذ نحو ثالثة أشهر

بكين ترد بـ»كتاب 
أبيض« وقلق 

متزايد على النمو 
العالمي

)Getty( خام برنت يالمس 81 دوالرًا للبرميل)ضغوط أميركية على المشترين من أجل تقليص وارداتهم من النفط اإليراني )األناضول

الجزائر ـ حمزة كحال

قفزت أســعــار النفط، أمــس اإلثــنــني، إلــى أعلى 
أعـــوام، ليامس  مستوى لها فــي نحو أربــعــة 
بعد  لــلــبــرمــيــل،  دوالرًا   81 بـــرنـــت  خــــام  ســعــر 
)أوبــــك(  للنفط  املـــصـــدرة  الــــدول  قــــرار منظمة 
واملــنــتــجــني الــكــبــار مــن خـــارج املــنــظــمــة، مساء 
ــتــــاج عــلــى الـــرغـــم من  األحــــــد، عــــدم زيــــــادة اإلنــ
الرئيس األميركي دونالد ترامب، ما  ضغوط 
دعا بنوك استثمار وشركات عاملية في تجارة 
الــنــفــط إلــــى إصـــــدار تــوقــعــات بـــحـــدوث طــفــرة 
فــي ســعــر الــخــام قــد تــصــل بــه إلـــى 100 دوالر 

للبرميل العام املقبل 2019.
ــارة الـــنـــفـــط تـــرافـــيـــجـــورا  ــجــ ــالــــت شـــركـــتـــا تــ وقــ
ومــركــوريــا، إن خـــام بــرنــت قــد يــرتــفــع إلـــى 90 
دوالرًا لــلــبــرمــيــل بــنــهــايــة الــعــام الـــجـــاري وقــد 
الـــ 100 دوالر فــي أوائـــل 2019، حيث  يتجاوز 
ستتسم األسواق بشح املعروض فور تطبيق 
ــــران ابـــتـــداء من  الــعــقــوبــات األمــيــركــيــة عــلــى إيـ
توقعات  وتجاوزت  الثاني.  تشرين  نوفمبر/ 
بنك  مــا رجحه  بكثير  ومــركــوريــا،  ترافيجورا 
أوف أميركا ميريل لينش، الذي رفع توقعاته 
لسعر خام برنت في العام القادم إلى 80 دوالرًا 

للبرميل من 75 دوالرًا في توقعات سابقة.
وقال بنك أوف اميركا ميريل لينش في مذكرة 
فقد  على  انطوت  السابقة  »توقعاتنا  بحثية 
لــلــمــعــروض اإليـــرانـــي بــمــا ال يــزيــد عــلــى 500 

طهران ـ العربي الجديد

النفط،  إيــران إقصاءها من ســوق  استبعدت 
ــال الـــواليـــات املــتــحــدة في  مــشــيــرة إلـــى أن آمــ
تصفير أو وقف صادرات النفط »لن تتحقق 
أبــــــدا«، فــيــمــا رأت شـــركـــة عــاملــيــة فـــي تــجــارة 
الخام أن طهران ستصدر كميات أقل بكثير 
من النفط، بعد فرض العقوبات األميركية في 

نوفمبر/تشرين الثاني املقبل.
ونقلت وكالة الجمهورية اإلسامية لألنباء 
»ارنا« أمس اإلثنني، عن وزير النفط اإليراني 
بــيــجــن زنــغــنــه قـــولـــه: »يــتــصــور األمــيــركــيــون 
بــأنــهــم قــــــادرون عــلــى مــنــع صــــــادرات الــنــفــط 
ــد، إال  اإليـــرانـــي تــمــامــا حــتــى ولـــو لشهر واحــ
أبـــدًا، ليس مــن املمكن  أن آمــالــهــم لــن تتحقق 
ِإقــــصــــاء إيــــــران مـــن ســــوق الـــنـــفـــط«. وأضــــاف 
زنــــغــــنــــه: »مـــنـــظـــمـــة أوبـــــــك مــنــظــمــة مــســتــقــلــة 
وليست فرعا لوزارة الطاقة األميركية«. وكان 
تـــرامـــب قـــد كــتــب عــلــى تــويــتــر يـــوم الخميس 

املــاضــي: »نحمي دول الــشــرق األوســـط، ومن 
غيرنا لن يكونوا آمنني، ومع ذلك يواصلون 
دفع أسعار النفط ألعلى! سنتذكر ذلك. على 
املحتكرة للسوق دفع األسعار  أوبــك  منظمة 
لانخفاض اآلن!«. وقال وزير النفط اإليراني 
ــانـــة لــلــشــعــوب  ــبـــر إهـ إن تــغــريــدة تـــرامـــب »أكـ
والــــــــدول الـــصـــديـــقـــة ألمـــيـــركـــا فــــي املــنــطــقــة«، 
مــضــيــفــا: »أتــمــنــى أن تــظــهــر هـــذه الـــــدول في 
وبخصوص  اســتــقــالــهــا«.  مـــدى  تصرفاتها 
النفط  وقــف كــوريــا الجنوبية وارداتـــهـــا مــن 
اإليراني، قال زنغنه إن بعض الــدول قلصت 

إلــى أن كوريا  النفط اإليــرانــي، مشيرا  شــراء 
الجنوبية لم تشتر فقط أي كميات من الخام 
ــر. فـــي هــذه  ــهـ ــي مــنــذ نــحــو ثـــاثـــة أشـ ــرانــ اإليــ
األثناء، قال حسني كاظم بور أردبيلي، ممثل 
التابعة ملنظمة  التنفيذية  الهيئة  إيــران لدى 
أوبـــك، إنــه نــظــرًا إلــى الــظــروف الــســائــدة على 
السوق النفطية ونسبة إنتاج الدول األعضاء 
مــن خارجها، يستحيل  أوبــك واملنتجني  فــي 
ــــى تــصــفــيــر  ــديـــدات الـــرامـــيـــة إلـ ــهـ ــتـ تــطــبــيــق الـ
تصدير النفط اإليراني وإيقافه. ونقلت وكالة 
»ارنا« عن كاظم بور أردبيلي قوله، إن ظروف 
السوق حاليا ال تسمح باستبدال نفط إيران 
بــنــفــط دولــــة أخــــرى أو تــعــويــض الــنــقــص أو 

حذف إيران من الدول املصدرة لهذه املادة.
وأشــار إلــى مواصلة بــاده إنتاجها النفطي 
بالكمية التي كانت عليها في السابق، والتي 
تــقــدرهــا طـــهـــران بــنــحــو 3.8 مـــايـــني بــرمــيــل 
يوميا. لكن بني لوكوك املدير املشارك لتداول 
النفط فــي شــركــة تــرايــفــغــورا لــتــجــارة السلع 
األولـــيـــة، قـــال إن إيــــران ســتــصــدر كــمــيــات أقــل 
بكثير من النفط، مقارنة مع التوقعات األولية 
عــنــدمــا أعــلــنــت الـــواليـــات املــتــحــدة قــبــل نحو 
العقوبات  فــرض  أنــهــا ستعيد  أربــعــة أشــهــر 
عــلــى طـــهـــران. وأضــــاف لــوكــوك للصحافيني 
على هامش مؤتمر البترول آلسيا واملحيط 
الــهــادي في سنغافورة، نقلته رويــتــرز أمس 
عــلــنــت الــعــقــوبــات لــلــمــرة 

ُ
اإلثـــنـــني: »عــنــدمــا أ

األولـــى قبل عــدة أشــهــر، كــان الــنــاس يقدرون 
يوميا،  برميل  ألــف  و700   300 بــني  الخفض 
أعتقد أن التوقعات تحركت إلى خفض أكثر 
 1.5 وربــمــا  يوميا،  برميل  مليون  مــن  بكثير 
املشترون  ويتعرض  يوميا«.  برميل  مليون 
أنــحــاء آســيــا لضغوط أميركية مــن أجل  فــي 
اإليـــرانـــي. لكن  النفط  مــن  تقليص وارداتـــهـــم 
الصينية ستواصل  الشركات  إن  لوكوك قال 
الــنــفــط اإليـــرانـــي، بينما سيخفض  اســتــيــراد 
املـــشـــتـــرون الــتــقــلــيــديــون الـــكـــمـــيـــات، لــكــن من 

املستبعد أن يتوقفوا تماما.

ألف برميل يوميا، لكن أصبحنا نفترض اآلن 
خفضا قدره مليون برميل يوميا«.

ــاف »الــعــامــل اإليـــرانـــي قـــد يــهــيــمــن على  ــ وأضـ
القريب ويتسبب في طفرة،  املــدى  السوق في 
ــلـــب األســـــــواق  ــأن طـ ــلـــق بــــشــ ــقـ ــــث الـ ــــواعـ ــن بـ ــكـ لـ

الناشئة قد تعود«.
ــدرة للنفط  ــدان املــــصــ ــلـ ــبـ ورفـــضـــت مــنــظــمــة الـ
األميركي  الرئيس  ملطالب  الخضوع  )أوبـــك(، 
ــالــــد تـــرامـــب بــــزيــــادة اإلنــــتــــاج، إذ اخــتــتــم  دونــ
اجـــتـــمـــاع املــنــظــمــة وحــلــفــائــهــا مــــن املــنــتــجــني 
أمــــس، دون توصية  الــجــزائــر  فـــي  املــســتــقــلــني 

رسمية بأي زيادة إضافية في اإلمدادات.
ــه تــــرامــــب عــلــى  ــيـ ــي الــــوقــــت الـــــــذي عـــــــّول فـ ــ وفــ
لخفض  األوســط  الشرق  ومنتجي  السعودية 
ــر الــطــاقــة الــســعــودي  أســـعـــار الــنــفــط، قـــال وزيــ
ــر عــلــى  ــ ــ خــــالــــد الـــفـــالـــح لــلــصــحــافــيــني »ال أؤثـ
لديها طاقة  السعودية  أن  األســعــار«، مضيفا 
فائضة لزيادة اإلنتاج، لكن ليس هناك حاجة 
ملثل هذه الخطوة في الوقت الراهن. ويسعى 
ترامب إلى خفض أسعار الوقود في الواليات 
املـــتـــحـــدة، قــبــيــل مـــوعـــد انـــتـــخـــابـــات الــتــجــديــد 
الــنــصــفــي لــلــكــونــغــرس فـــي نــوفــمــبــر/ تشرين 
الــثــانــي املــقــبــل، خــاصــة أن حــزبــه ربــمــا يفقد 

األغلبية في الكونغرس بسبب غاء الوقود.
وحسب تقرير نشرته صحيفة »وول ستريت« 
قبل أيـــام، فــإن فــاتــورة الــوقــود ارتــفــعــت خال 
للعائلة  دوالر   400 بــحــوالــى  الـــجـــاري  الـــعـــام 
األميركية في املتوسط مقارنة بالعام املاضي.
ويـــــزداد قــلــق تــرامــب بــشــكــل أكــبــر مــن صعود 

الـــعـــقـــوبـــات  ــلــــت  ــا دخــ ــ ــفــــط، إذا مـ ــنــ الــ ــار  ــ ــعـ ــ أسـ
التطبيق في  إيــران حيز  نفط  األميركية على 
نــوفــمــبــر/ تــشــريــن الــثــانــي، دون أن يــكــون قد 
ضمن ضخ دول أوبك وعلى رأسها السعودية 
ــة إيــــــــران الـــتـــصـــديـــريـــة  ــيـــات تــــعــــادل حـــصـ ــمـ كـ
والتي  يوميا،  برميل  مليوني  تتجاوز  الــتــي 
تـــســـتـــهـــدف واشــــنــــطــــن حـــجـــبـــهـــا تــــمــــامــــا عــن 
ــــق بــيــانــات صـــــادرة عـــن إدارة  األســـــــواق. ووفـ
معلومات الطاقة، يوم األربعاء، فإن مخزونات 
الخام األميركية انخفضت لألسبوع الخامس 
على الــتــوالــي إلــى أدنـــى مستوى فــي 3 أعــوام 
ونــصــف الــعــام فــي األســبــوع املنتهي يـــوم 14 
مخزونات  تراجعت  بينما  أيــلــول،  سبتمبر/ 
طلب  بفعل  املتوقع  مــن  أكبر  بمعدل  البنزين 

قوي في غير موسمه.
وفي حني يظل اإلنتاج األميركي قرب مستوى 
قــيــاســي يــبــلــغ 11 مــلــيــون بــرمــيــل يــومــيــا، فــإن 
خــفــوت نــشــاط الحفر بــالــواليــات املــتــحــدة في 

الفترة األخيرة يشير إلى تباطؤ في اإلنتاج.
وكــان تــرامــب كتب على تويتر يــوم الخميس 
ــط، ومــن  املــاضــي: »نــحــمــي دول الــشــرق األوســ
غيرنا لن يكونوا آمنني، ومــع ذلــك يواصلون 
النفط ألعلى! سنتذكر ذلــك. على  دفــع أسعار 
األسعار  دفــع  للسوق  املحتكرة  أوبــك  منظمة 
لــانــخــفــاض اآلن!«. وتــغــريــدة تــرامــب هـــذه لم 
ألوبك  األميركي  الرئيس  من  انتقاد  أول  تكن 
وإنــمــا سبق أن طــالــب قبل نحو ثــاثــة أشهر 

بزيادة اإلنتاج بنحو مليوني برميل يوميا.
ووفـــق تقرير ألوبـــك عــن آفـــاق األمـــد املتوسط 
أصــدرتــه، يــوم األحــد املاضي، فــإن من املتوقع 
أن يــزيــد املـــعـــروض خــــارج املــنــظــمــة مـــن دول 
مليون   2.4 بمقدار  املتحدة  الــواليــات  بقيادة 
بــيــنــمــا ســيــنــمــو  فــــي 2019،  ــا  ــيـ يـــومـ ــيـــل  ــرمـ بـ
مليون   1.5 بواقع  النفط  على  العاملي  الطلب 
كثيرًا  املنظمة  رفعت  كما  فقط.  يوميا  برميل 
األميركي حتى  النفط  إنتاج  لنمو  تقديراتها 
عام 2023، متوقعة أن تخسر أوبــك مزيدًا من 

الحصة السوقية.

إيران تقلل من أضرار عقوبات ترامبالنفط يقفز إلى أعلى مستوى في 4 سنوات

ــــح الــــــحــــــوار مـــقـــطـــوعـــا بــني  ــبــ ــ ــــني، وأصــ ــكــ ــ وبــ
ستريت  »وول  صــحــيــفــة  وأوردت  الــطــرفــني. 
جورنال«، يوم السبت املاضي، أن بكني ألغت 
زيــارة مقررة لوفد من املفاوضني الصينيني 
إلــى  الــــجــــاري  فـــي 27 و28 ســبــتــمــبــر/أيــلــول 
واشــنــطــن، كــمــا أن مــفــاوضــات ســابــقــة جــرت 
في أواخر أغسطس/ آب لم تسفر عن نتيجة. 

عام   %3.1 بنسبة  عامليا  نــمــوًا  تتوقع  بــاتــت 
أن  إلــى  فيتش  ولفتت   .%0.1 بــتــراجــع   2019
الــنــمــو االقــتــصــادي فــي الــعــالــم »أقــــل تــوازنــا 
وأقـــل تــنــاغــمــا«. ومـــا يــزيــد مــن املــخــاطــر على 
نزاع  في  ترامب  دخــول  االقتصادي  التوسع 
تجاري مع كل الشركاء الرئيسيني للواليات 
املتحدة، فقد فتح ست جبهات أخرى بجانب 

االئــتــمــانــي،  للتصنيف  فــيــتــش  وكــالــة  ورأت 
يوم الجمعة املاضي، أن »سياسات الواليات 
املــتــحــدة الــتــجــاريــة الــحــمــائــيــة بــلــغــت نقطة 

باتت فيها تؤثر فعليا في آفاق نمو عاملي«.
للنمو في  تــوقــعــاتــهــا  الــوكــالــة  وقـــد خفضت 
الــصــني إلـــى 6.1% لــلــعــام الـــجـــاري، بــتــراجــع 
فيما  يـــونـــيـــو/حـــزيـــران،  تــوقــعــات  عـــن   %0.2

الصني تمثلت في االتحاد األوروبي واليابان 
ــاق الــتــجــارة  ــفـ ــاء اتـ ــركـ ــدا شـ ــنـ و)املــكــســيــك وكـ
ــران  الـــحـــرة ألمــيــركــا الــشــمــالــيــة( وتــركــيــا وإيــ
وروســيــا. وتوصلت إدارة تــرامــب فــي الوقت 
الحاضر إلى هدنة هشة مع االتحاد األوروبي 
ــه تـــجـــري مــفــاوضــات  ــ ــ واملــكــســيــك، لــكــن إدارتـ
صعبة مع كندا. ويبدو اآلن أن اليابان التي 

تــســجــل الــــواليــــات املـــتـــحـــدة تــجــاهــهــا عــجــزًا 
تجاريا بقيمة 56.6 مليار دوالر، وفق تقرير 
لـ »فرانس برس«، باتت هدفا لترامب. ويثير 
خارجيا  متناميا  قلقا  األمــيــركــي  التصعيد 
مــتــاجــر  ســلــســلــة  إدارة  وبـــعـــثـــت  ــا.  ــيــ ــلــ وداخــ
»ووملــــــارت« رســالــة أخــيــرا إلـــى إدارة تــرامــب 
حذرت فيها من أنه في حال تّم فْرض رسوم 
جمركية جديدة على البضائع الصينية، فقد 
تتّم زيادة أسعارها على مجموعة واسعة من 
املنتجات التي تتراوح بني املواد الغذائية من 
أسماك وصلصة الصويا والطحني وغيرها، 
لــوازم العناية الشخصية والصحة مثل  إلى 

الشامبو والصابون وأدوية التنظيف.
وأشــــارت ســـاره ثـــورن الــتــي كتبت الــرســالــة، 
»ووملارت«، إلى أن هذه  وهي تعمل للترويج لـ
األسر  نفقات  الجمركية ستزيد من  الــرســوم 

على هذه املنتجات ذات االستخدام اليومي.
وأضافت وفق فرانس بــرس، أمــس، من جهة 
أخــــرى أن »أيــــا مـــن هــــذه املـــــواد غــيــر مــرتــبــط 
بــاملــلــكــيــة الــفــكــريــة وال بــــأي أســـــرار تــجــاريــة، 
ومن الصعب بالتالي أن نفهم كيف سيؤدي 
فرض رسوم على هذه املنتجات إلى حل هذه 

اإلشكاليات املعقدة«.
وضربت الحرب التجارية، بمعولها مجددا، 
لتنال مــن أســـواق األســهــم األوروبـــيـــة، أمــس، 
حيث تراجع العديد من أسهم شركات قطاعي 
الــســيــارات والــتــعــديــن، وهــمــا مــن الــقــطــاعــات 
األكثر اعتمادا على ساسة التجارة العاملية.

وتتزايد مخاوف أوســاط األعمال مع تهديد 
ترامب باستهداف منتجات صينية إضافية 
على  بكني  ردت  إن  دوالر،  مليار   267 بقيمة 
الرسوم املفروضة على 200 مليار دوالر من 
بضائعها. وقال الخبير االقتصادي كاوس 
ــــس اإلثــــنــــني،  ــه فــــي مـــعـــهـــد إيــــفــــو، أمــ ــرابــ ــولــ فــ
ــنـــزاع الــتــجــاري بـــني الـــواليـــات  إن تــصــاعــد الـ
املتحدة والصني يخلق حالة من عدم التيقن 
ــــات. وأضـــــــــاف كـــــاوس  ــــركـ ــــشـ ــــي أوســـــــــاط الـ فـ
ــع مـــؤشـــر إيـــفـــو ملــنــاخ  ــراجـ ــرز، عــقــب تـ ــتـ ــرويـ لـ
األعمال األملاني لشهر سبتمبر/ أيلول: »رغم 
يتنامى  التيقن  عــدم  فــإن  الجيدة،  املعنويات 
ــات«. وكــــانــــت غــرفــة  ــ ــركـ ــ ــشـ ــ ــا بــــني الـ ــيـ تـــدريـــجـ
التجارة األوروبية في الصني، قد ذكرت يوم 
الثاثاء املاضي، أن تصاعد الحرب التجارية 
ــكـــــني يــــضــــر بـــالـــشـــركـــات  ــ بـــــني واشــــنــــطــــن وبـ
األوروبية، ويؤدي إلى اضطراب عمل شبكة 
إمداداتها العاملية. كما دعت الغرفة التجارية 
األمــيــركــيــة فــي الــصــني، الــثــاثــاء املــاضــي إلى 
حل تفاوضي لوضع حد للمعركة التجارية.

كشف تقرير صادر عن وزارة التجارة الصينية، أن الصين قامت باستثمار 
مباشر بقيمة 64.6 مليار دوالر في الدول الواقعة على طول الحزام 
والطريق، في الفترة ما بين 2014 
النمو  معدل  بلغ  فيما  و2017، 
الذي  التقرير  وأشــار  سنويا.   %6.9
أمس  شينخوا،  أنباء  وكالة  نشرته 
اإلثنين، إلى أن حجم تجارة السلع 
ــدول الــواقــعــة  ــ بــيــن الــصــيــن وال
والطريق،  ــحــزام  ال ــول  ط على 
المعروف باسم طريق الحرير، بلغ 
قرابة تريليون دوالر، في السنوات 

األربع الماضية.

تريليون دوالر لـ»طريق الحرير«

تجارة

توقعت بنوك استثمار 
وشركات عالمية في 
تجارة النفط حدوث 

طفرة في سعر خام برنت 
قد تصل به إلى 100 دوالر 
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رؤية

سهام معط اهلل 

تلعب دورا في  التي  العوامل  العديد من  الضوء على  تّم تسليط 
تسهيل أو إعاقة التنمية مثال كوفرة املوارد الطبيعية، تراكم رأس 
العلمية  املعرفة  التعليم، مستويات  جــودة  لــســكــان،  ا املـــال، حجم 

رات التقنية. والتطوُّ
الــقــلــيــل من  التنمية  فــي عملية  الــســيــاســة  دور  ــى 

َّ
ق ـ تــلـ وبــاملــقــابــل 

 خير مثال على ذلك دول عربية 
َّ

االهتمام حتى وقت قريب، ولعل
الدول لها عدد سكان  العراق وليبيا، فهذه  الجزائر،  كالسعودية، 
صغير نسبيًا، ومساحات شاسعة وعائدات نفطية هائلة، ومع 
ة 

ّ
ذلك فشلت في مجاراة تايوان املفتقرة للموارد الطبيعية واملكتظ

بالسكان. ال يمكن إنكار أهمية العوامل السابقة في تحديد قدرة 
كــل بــلــد عــلــى املــضــي قــدمــا فــي مــســار الــتــنــمــيــة، لــكــن ال يمكنها 
في  الشاسعة  االختالفات  تفسير  السياسة  عامل  دون  وحدها 

مستويات التنمية بني الدول. 
الثالث هو هيمنة السياسة على  العالم  ما ُيالَحظ في أغلب دول 
ل االقتصاد إلى أداة فّعالة في  املجتمع واالقتصاد، األمر الذي حوَّ
القّوة والثروة وخدمة مصالحهم، وكل  السياسيني لكسب  أيدي 
ذلك على حساب حقوق املواطنني، الفقراء، ومصير البلد واألجيال 

املستقبلية.
االقــتــصــادي، كما  للنمو  قــوّيــا  دافــعــا  ل 

ِّ
شك

ُ
ت أن  للسياسة  يمكن 

عملية  بتأخير  قيامها  مــن خــالل  لــه  مثبطًا  تكون  أن  لها  يمكن 
السياسة  بني  التفاعل  يؤثر  حيث  والثقافي،  االجتماعي  التغّير 
ــاد عــلــى قــضــايــا الــــســــالم، الـــفـــقـــر، املــــســــاواة، الــحــريــة،  ــتـــصـ واالقـ

الديناميكية االقتصادية واالستقرار السياسي.
وتــفــتــقــر مــعــظــم الـــــدول الــعــربــيــة وبــســبــب هــشــاشــة اســتــقــرارهــا 
القدرة على وضع وتطوير  إلى  االستبدادي  السياسي وحكمها 
تمّهد  والــتــي  والــثــقــافــي  االجــتــمــاعــي  التغّير  بعملية  الــبــدء  خطط 

بدورها الطريق للتنمية االقتصادية.
كبير  اهــتــمــام  حتما  هــنــاك  سيكون  بــاألمــن  البلد  ع 

ّ
يتمت عندما 

السياسية  املعارضة  مع  كبير  وتسامح  االقتصادية  بالقضايا 
والتنّوع الثقافي، ولكن بالطبع ليس مع وجود األخطاء الحكومية، 
يعاني  عندما  ولكن  والفساد،  املنحرف  البيروقراطي  والسلوك 
ه يكون أكثر ميال لالهتمام 

ّ
البلد من عدم االستقرار السياسي فإن

بالقضايا السياسية واألمنية.
وكنتيجة طبيعية لذلك سيكون هناك تسامح كبير مع األخطاء 
املواطنني،  حقوق  وانتهاك  السلطة  استخدام  وســوء  الحكومية، 
ولكن ليس مع املعارضة السياسية، ولكن حتى تصبح السياسة 
أداة لتحقيق التنمية االقتصادية يجب أن يكون هناك تضحيات 
في فترات النزاع والحروب وباملقابل نقاش مفتوح ومساءلة في 

فترات األمن والسالم.
االستقالل  على  حصولها  بعد  العربية  الـــدول  معظم  قامت  لقد 
األجنبي  االستثمار  من  والحّد  والديمقراطية  الرأسمالية  برفض 
وتأميم صناعاتها الرئيسية ومؤسساتها االستراتيجية كدليل 
على االستقالل االقتصادي والتحّرر من قبضة الهيمنة األجنبية.
األمــور واستلمت مهّمة  الدولة زمام  وهكذا أمسكت بيروقراطية 
زيــادة  إلــى  أّدى  مما  الــنــشــأة،  الوطنية حديثة  االقــتــصــادات  إدارة 
الذي احتاجت  الوقت  البيروقراطيات، في  كبيرة في حجم وثقل 
فيه تلك االقتصادات إلى أفكار جديدة والشعور بالسير بخطى 
مدروسة في االتجاه الصحيح نحو الغاية املنشودة واملتمثلة في 

تحقيق التنمية االقتصادية املستدامة والرخاء للشعوب.
ومن املعروف أن البيروقراطيات تميل إلى أن تكون محافظة أكثر 
ومفتقرة إلى األفكار الجديدة بل تنفر منها، لذلك ترجع معاناة 
الذين  املسؤولني  فشل  إلى  األولــى  بالدرجة  العربية  االقتصادات 
األنظمة  إدارة  تــدّربــوا على  والــذيــن  البيروقراطيات  هــذه  يــديــرون 
ــم يــتــدّربــوا عــلــى االبــتــكــار فــي األفـــكـــار واملــجــازفــة،  املــســتــقــّرة ولـ
وبخبرتهم  الشخصية  بمصالحهم  بشغفهم  تسّببوا  وبالتالي 
املحدودة تلك في تعطيل االقتصادات الوطنية، وارتفاع التضخم 
إلى عنان السماء، وخلق تفاوت كبير في توزيع الدخل، وتفشي 

الفقر وانتشار الفساد.
والنتيجة شعور أولئك املسؤولني بالتهديد وعدم الكفاءة وهو ما 
قوية،  واألمنية، وبناء جيوش  السياسية  الرقابة  لتشديد  دفعهم 
قمع  املعارضة،  وتكميم  إسكات  اإلعــالم،  على وسائل  السيطرة 
املبادرة الفردية واإلبداع، تشديد القبضة على االقتصاد وكل ذلك 

من أجل البقاء في السلطة واالستحواذ عليها.
التغّيرات  وجــه  في  تقف  كبيرة  عقبة  السياسة  أصبحت  وهكذا 
االجــتــمــاعــيــة واالقــتــصــاديــة والــســيــاســيــة والــثــقــافــيــة الــضــروريــة 
فرص  كــل  تفويت  فــي  تسّبب  مما  االقــتــصــاديــة،  التنمية  لعملية 
التطّور وبقاء معظم املجتمعات العربية غارقة في وحل التخلف 

االقتصادي.
وتتمثل أكبر العوائق السياسة في البيروقراطية السرطانية التي 
واســتــغــالل حقوق  السلطة  مــظــاهــر  ملــمــارســة  السبيل  أصــبــحــت 
كـــأداة لالستيالء على  بــرز تدريجيا  الـــذي  والــجــيــش  املــواطــنــني، 
إلى  تحولت  التي  والشرطة  عليها،  واملحافظة  السياسية  السلطة 
أداة جّيدة إلدامة السيطرة والهيمنة السياسية، ووسائل اإلعالم 
ــادة صــقــل مــواقــف  ــ ــة لــتــقــويــض املــعــارضــة وإعــ ــتــي ظــهــرت كــآل ال

املواطنني. 
لة في يد أغلب 

َّ
فض

ُ
وأخطر ما في البيروقراطية التي تعّد اللعبة امل

ها تجعل من الفساد قاعدة وليس استثناء، 
ّ
حكام العالم العربي أن

وتحول دون مساءلة مسؤولي الدولة وذلك لحماية مصالح النخبة. 
والدول التي تطّورت لم يكن بوسعها فعل ذلك إال بعد التخلي عن 

عقلية السيطرة السياسة واالقتصادية الكاملة. 
يهيمن  استهالكيا  مجتمعا  العربي  املجتمع  يعّد  العموم  على 
د في إيداع مدخراتها  عليه استبداد النخب الحاكمة التي ال تتردَّ
ومدخرات رجال األعمال املقربني منها في حسابات مصرفية 
ى 

َّ
 مـــن اســتــثــمــارهــا وطــنــيــًا ومــحــلــيــًا وهــنــا يتجل

ً
أجــنــبــيــة بــــدال

ِضح سلوكهم املدفوع باملصلحة الشخصية وإهمالهم التام 
َّ
ويت

للمصلحة العامة.
وال يــقــتــصــر األمــــر عــلــى ذلــــك فــحــســب، بـــل يــتــم نــهــب الــقــروض 
ورجــال  الــفــاســديــن  السياسيني  قبل  مــن  األجنبية  واملــســاعــدات 
ق  ــراًء، وهـــذا مــا يــفــّســر تــمــامــا تــفــوُّ ــ ــزدادوا ثـ ــيـ األعـــمـــال املــقــربــني لـ
األصــــول األجــنــبــيــة لبعض الــنــخــب الــحــاكــمــة عــلــى الــنــاتــج املحلي 
اإلجمالي لبلدهم. وهكذا تصبح السياسة أداة لتسخير االقتصاد 
لخدمة املصالح الشخصية وتدمير أي محاولة لبناء أساس متني 

لقيام عملية التنمية االقتصادية.

مخاطر هيمنة السياسة 
على االقتصاد



مهنا الحبيل

األزمــة  في  القبيلة  توظيف  صعدت قضية 
الخليجية، بصورة غير مسبوقة، منعطفا 
التعاون  دول مجلس  تحّول  منذ  تاريخيا 
ـــطـــريـــة، 

ُ
ــة الـــق ــ ــــدولـ الــخــلــيــجــي إلـــــى نـــشـــأة الـ

قّدم أوراقها لألمم 
ُ
والتي في األصل كانت ت

املتحدة، والرواق الدولي، وبيانها الثقافي 
سياسية  دولــة  بأنها  ألجيالها،  التعليمي 
وسيادية، ال تجّمع عشائر. وبقي طرح دولة 
الدستورية في مساحة محدودة،  املواطنة 
لــم تــكــّرس مــرجــعــيــة دســتــور املــواطــنــة، بل 
الــتــبــعــيــة لــلــســلــطــة، أســـاســـا لــلــحــصــول، أو 
الــدولــة أو تلك،  الــبــقــاء، عــلــى جنسية هـــذه 
وإن كان هناك تفاوٌت كبير بني بعض دول 

الخليج العربي في هذا امللف.
ـــوهـــت صــــورة الــقــبــيــلــة، وُجــعــلــت 

ُ
ولــقــد ش

عنصر توظيف ذاتي، وهذا ليس حقيقيا، 
فالقبيلة مــكــون اجــتــمــاعــي وطــنــي واســع 
فــي تــاريــخ الــجــزيــرة الــعــربــيــة، وال ُيمكن 
لعلم االجتماع السياسي أن يتجاوز فهم 
هذا املكون من دون إنصافه، ولقد أوجدت 
ــا مـــن الــنــخــب  رحــلــتــهــا املـــعـــاصـــرة أفــــواجــ
العلمية والتطور املدني، والشراكة التقنية 
والتخصصية. بل كان هذا املكون حاضرًا 
ضمن التيارات الفكرية العميقة، بما فيها 
عن  فضال  والشيوعي،  القومي  اليساران 

خليل بن الدين

لم تمض إال أيام قليلة على حادثة انسحاب 
فريق القوة الجوية العراقي من مباراته مع 
اتحاد العاصمة الجزائري، احتجاجا على 
صيحات املناصرين الهاتفة باسم الرئيس 
العراقي الراحل، صدام حسني، حتى عادت 
هتافات  نشر  إلــى  نفسها  الفريق  جماهير 
أطبقت سمعتها اآلفاق عبر وسائل التواصل 
الجزائرية  بالعامية  الجماهيري، عنوانها 
والدولة  الكوليرا  قاستها  فقيرة  »الجزائر 
رفض  الجملة  هــذه  وتختصر  مسوفجة«. 
هذه الجماهير الوضع القائم في الجزائر، 
وما آلت إليه األرقام االقتصادية واألداءات 
قاسية  األغنية  كلمات  السياسية. وجــاءت 
في النقد، رافدة حمولة غضب عارم، بدأت 
جماهير  رفــضــت  فــتــرة.  منذ  رقعته  تتسع 
فريق اتحاد الجزائر أوال مناشدة املناشدين 
الــرئــيــس عــبــد الــعــزيــز بــوتــفــلــيــقــة مــواصــلــة 
الحكم للمرة الخامسة على التوالي، فالدولة 
الجزائرية في نظرها أصبحت »مارقة«، لم 
تستطع حتى تجنب الكوليرا وأوبئة القرون 
الوسطى. ولم تكتف األغنية )أو األهزوجة( 
التي بدأ يتردد صداها في مدرجات املالعب 
ــاوزت  بـــــــإدراج ســلــبــيــات الـــنـــظـــام، بـــل وتـــجـ
صرخات حناجرها املحظور أو تكاد، برفض 
كــل مــا يــأتــي مــن أجــهــزة الــنــظــام وأعـــوانـــه. 
الجزائر«  »اتــحــاد  جماهير  تصرف  يندرج 
ضــمــن ظــاهــرة بــــدأت تنتشر فــي مــدرجــات 
املالعب الجزائرية، وأصبحت تشكل صداعا 
مزمنا للسلطة التي راوغت كثيرا في إبعاد 
الجماهير عــن مــزاولــة الــســيــاســة، إمــا عبر 
شرائها والءات األحزاب، أو باختراق أحزاب 

املعارضة وتعطيل أدائها.
 فـــي خــضــم مــعــتــرك الــبــحــث عـــن اســتــقــرار 
سياسي يخدم مصالح الطبقة القابضة على 
زمام األمور، لم تلتفت السلطة إلى أن غياب 
الفضاء السياسي املنظم سيؤدي، المحالة، 
إلى جنوح ذلك الفعل إلى فضاءات أخرى، 
عصية عن متناول يد السلطة، لعل املالعب 
أبرز تمظهراتها. لقد منعت السلطة تنظيم 
املــســيــرات واملــظــاهــرات عبر الــشــارع الــعــام، 
وضيقت على املــعــارضــني، وصــّمــت آذانــهــا 
عن صيحاتهم، بتطبيقها سياسة الهروب 
إلى األمام. تقول السلطة في الجزائر إنها ال 
تشتكي من أزمة حكم، وأن األمور تسير على 

محمد أحمد القابسي

تفيد تقارير دولية، صدرت في السنوات 
القليلة املنقضية، بأن أهم العوامل التي 
النظم  ملــردوديــة  الحالي  املستوى  تفسر 
ــي بـــعـــض الــــــــدول الـــعـــربـــيـــة،  ــة فــ ــربـــويـ ــتـ الـ
مـــقـــارنـــة بـــمـــجـــمـــوعـــات أخـــــــرى شــبــيــهــة، 
دول  وبعض  الالتينية  أميركا  دول  مثل 
آسيا، هي مدى اعتماد قواعد الحوكمة، 
ــة  ــيـ ــاركـ ــتـــشـ ــة والـ ــيـ ــافـ ــفـ ــا الـــشـ وخــــصــــوصــ
ــدى تــبــنــي رؤى واضــحــة  لـــة، ومــ واملـــســـاء
ــة، تـــهـــدف إلـــــى تــجــويــد  ــقـ ــيـ ومـــعـــايـــيـــر دقـ
التقويم  ثقافة  وترسيخ  التربوي،  الفعل 
واملتابعة، باعتبارها ثقافة مؤسساتية، 
ذلك  النظم وفاعليتها. ومــن  تلك  تضمن 
تقرير التنمية في منطقة الشرق األوسط 
املسلوك«  غير  »الطريق  أفريقيا  وشمال 
)إصــــــــالح الــتــعــلــيــم فــــي مــنــطــقــة الـــشـــرق 
األوســــط وشــمــال أفــريــقــيــا الــبــنــك الــدولــي 
لإلنشاء والتعمير(، وتقرير إحصائيات 
ــاء، وقـــاعـــدة  مــعــهــد الــيــونــســكــو لـــإلحـــصـ
ــانــــات مـــنـــظـــمـــة الــــتــــعــــاون والــتــنــمــيــة  ــيــ بــ
»ألكسو«  مرصد  وكراسات  االقتصادية، 
الــتــقــاريــر  هـــــذه  تــجــمــع   .)2018 )أبــــريــــل 
الجاّدة، وغيرها، على أن النتائج املحققة 
نــظــم تعليمية ذات جــودة  إلـــى  لــالرتــقــاء 
ومـــــردوديـــــة عــالــيــتــني فــــي أغـــلـــب الـــبـــالد 
العربية تبقى دون مستوى حجم اإلنفاق 
املـــرتـــفـــع، واملــخــصــصــات الــوطــنــيــة الــتــي 
التربية  إلــى قــطــاع  الـــدول  توجهها هــذه 

والتعليم.
ــذه الـــتـــقـــاريـــر مـــــؤشـــــرات حــجــم  ــ تـــــــورد هــ
اإلنــفــاق عــن التعليم فــي الــوطــن العربي، 
يــمــكــن أن تتحقق  كــــان  الـــتـــي  والـــنـــتـــائـــج 
ــاال يــعــتــبــر  ــ ــمـ ــ مـــقـــابـــل هــــــذا اإلنــــــفــــــاق: إجـ
التعليم في  اإلنــفــاق على  متوسط حجم 
الدول العربية بني العامني 1970 و2014 
 %4.27 في مجمله  بلغ  إذ  عاليا نسبيا، 
من الناتج املحلي اإلجمالي باملقارنة مع 
معدل إنفاق في حدود 3.474% بالنسبة 
بالنسبة  و%4.297  الــنــامــيــة،  الـــدول  إلــى 
الـــتـــعـــاون  مــنــظــمــة  إلـــــى مـــجـــمـــوعـــة دول 
والتنمية االقتصادية و5.002% يالنسبة 
إلى مجموعة دول االتحاد األوروبي. وقد 
التعليم  على  العام  اإلنفاق  بلغ مستوى 
خالل الفترة نفسها 13.18% من املوازنات 
العامة للدول العربية، باملقارنة مع معدل 
إلى  بالنسبة  فــي حـــدود %15.66  إنــفــاق 
إلى  بالنسبة  و%14.13  الــنــامــيــة،  الـــدول 
إلى  بالنسبة   % و12.28  العالم  دول  كــل 

محمد أمين

العالم  في  السياسية  الخصومات  كشفت 
ــة الــخــلــيــجــيــة،  ــ ــ ــا األزمـ ــدهـ ــديـ ــربـــي، وجـ ــعـ الـ
ــمـــق األزمـــــــــة األخــــالقــــيــــة املــتــفــاقــمــة  ــــن عـ عـ
ــرة  ــاهـ ــالــــم الــــعــــربــــي، إذ بـــــــرزت ظـ ــــي الــــعــ فـ
الــذبــاب اإللــكــتــرونــي، أو »شــّبــيــحــة العالم 
ــــي« الــــذيــــن يـــعـــمـــلـــون لــحــســاب  ــراضـ ــ ــتـ ــ االفـ
بدوام  أو  بالساعة  وُيستأجرون  األنظمة، 

كامل حسب الخصم.
لــيــس فـــي املــســتــطــاع فــهــم كــيــف يــمــكــن أن 
ــان بـــالـــغ عـــاقـــل بـــــــدوام كــامــل  ــســ يــعــمــل إنــ
راتبه نظير  إلكترونية«، يتقاضى  »ذبابة 
تسميمه  الفضاء اإللكتروني املفترض أنه 
فكار وتبادل 

ُ
األ للتعبير عن  مساحة حرة 

بــعــضــنــا  خــــبــــرات  ــلـــى  عـ واالطـــــــــالع  اآلراء 
الــخــبــراء فــي ملف  بعضا. ويلخص أحـــد  
اســتــئــجــار الـــذبـــاب اإللـــكـــتـــرونـــي الــوصــف 
بشتم  إلكترونية  ذبــابــة  للعمل  الوظيفي 
من يكره الحاكم وتخوينه، تشويه صورة 
املـــعـــارضـــني، وتــهــكــيــر حــســابــاتــهــم وعــمــل 
بإغالق  تنتهي  مرّوعة،  إلكترونية  مجازر 
بــهــا. ولكن  الــعــمــل  تعليق  أو  حــســابــاتــهــم 
يــبــدو الــتــســاؤل مــشــروعــا: مــا الـــذي تريده 
املخابراتية،  وأجهزتها  العربية،  األنظمة 
ــائــــل مــن  ــهــ ــدد الــ ــ ــعـ ــ جــــــــراء تـــشـــغـــيـــل هــــــذا الـ
أيضا،  الكهول  وربما  والشابات،  الشباب 
الــجــواب  ليبدو  كــهــذه؟  بائسٍة  فــي وظيفٍة 
فّرت  التي  الحّرة  األفكار  املباشر: مالحقة 
عن  بحثا  االفــتــراضــي،  العالم  إلــى  برأيها 
مــســاحــٍة مــن الــحــريــة، بعيدا عــن السجون 
املــحــتــوم ألي  املصير  بــاتــت  الــتــي  العربية 
عربي قّرر عدم تأجير دماغه للحاكم، فكل 
حر هو معارض، وكل معارض هو إرهابي 
بالضرورة، وفقا لقوانني مكافحة اإلرهاب 

في العالم العربي.
ــــالم الــقــطــيــع« الــــذي تــريــد نــظــم عربية  »إعـ
ترسيخه، تطبيقا لـ »ثقافة القطيع« يتطلب 
ــا، حتى  ــهـ ــادرتـ ومـــصـ اآلراء  كـــل  مــــطــــاردة  
مــن فـــّر بــرأيــه إلـــى الــعــالــم االفــتــراضــي. وال 
تتوانى في سبيل تحقيق ذلك عن مطاردة 
»التوتيات« و»البوستات«، وأي هارٍب من 
ضيق عاملهم إلى فضاء العالم االفتراضي 
وسعته. الغريب، والذي يستحق التساؤل 
عــنــه، هـــو كــيــف يــصــبــح عــالــم ديـــن موظفا 
على »تويتر«، يتلقى توجيهاٍت من الدولة 
وأجهزتها املخابراتية، ليشتم باسم الدين 
ر، فيما يجلس صحافي آخر أو ناشط 

ّ
ويكف

ثماني ساعات أمام جهاز الالبتوب، يكتب 

فصائل القوميني املتعّددة، وشارك بعض 
الديمقراطي  الحراك  مشاريع  في  أبنائها 
الفكرية  املــدنــيــة  املــقــاومــة  أو  اإلصـــالحـــي، 
للتطبيع مع املشروع الصهيوني املركزي. 
وهــذا ال ُيسقط إشكالية سهولة توظيف 
القبيلة، عبر التفويج التهييجي، من خالل 
بعض املشيخات القبلية، لكن هذا التفويج 
السياسي هو األســاس الذي أظهر بعض 
نــمــاذج إنــســان الخليج الــعــربــي، مــن عرب 
املستوى  بهذا  القبيلة،  وعــرب  الــحــاضــرة 
ــاط، وكـــيـــف ُحـــــــّول بــعــضــهــم  ــطــ ــحــ ــن االنــ مــ
مــــن مـــــــدارج الـــعـــلـــم والـــســـلـــوك اإلســـالمـــي 
ــــراق  ــتـ ــ ــل واالخـ واألخـــــــــالق الـــحـــضـــاريـــة، بــ
إلــى مجرد  العلمي والــتــفــوق األكــاديــمــي، 
يف للكراهية، لّعاٍن ألشقائه العرب، بل 

ّ
هت

بذيئة،  لغٍة  بكل  املختلفني،  والخليجيني 
لألزمة  السياسي  للمشروع  إنــتــاج  فــهــذا 
ال   

ٌ
فظيعة  

ٌ
هشاشة بـــرزت  وإن  القبيلة،  ال 

الــعــربــي،  الخليج  بــأهــل  خــاصــة  أحسبها 
طرية 

ُ
الق فتفويج الشعوب في الصراعات 

في املغرب العربي، أو بني مصر الرسمية 
ديفيد«  »كــامــب  منذ  معها،  يختلف  ومــن 
واسعة،  انحطاط  دورات  شهد   ،1978 في 
أســقــطــت كـــل عــــرٍف أخـــالقـــيٍّ جــمــع الــعــرب 
بــذواتــهــم، والــعــرب بالعالم اآلخـــر، كما أن 
إســقــاط أكــبــر انــتــفــاضــة عــربــيــة حقوقية، 
تحققت في مصر في ثورة يناير في العام 

بالجزيرة،  عصفت  الــتــي  القبلية  الــحــرب 
ــقـــرون  ــاد الــــغــــزو الـــجـــاهـــلـــي فــــي الـ ــ حــــني عـ
األربــــعــــة املـــاضـــيـــة قـــبـــل تـــأســـيـــس الـــدولـــة 
الــســعــوديــة الــثــالــثــة، وهــو مــا عــاد صخبه 

اليوم، وارتّد على الداخل السعودي.
استغلت  الــســعــوديــة  األدوار  أن  شــك  وال 
القبيلة )ووظفتها( في صراعاتها. وهناك 
جــدل عميق وحــّســاس في قضية عسكرة 
ــيـــة الــوهــابــيــة.  الــقــبــيــلــة، عــبــر األيـــدولـــوجـ
ــي هــــــذا الـــجـــدل  ــ ــراع فـ ــ ــــصــ ـــي الــ وشـــــــــارك فــ
املستشار  التويجري  العزيز  عبد  الشيخ 
الخاص واملقّرب من امللك الراحل عبدالله 
الدعوة  مشايخ  وتحميله  عبدالعزيز،  بن 

ــبـــائـــل فــــي بــعــض  ــقـ الـــوهـــابـــيـــة تــــوريــــط الـ
الحروب، في محاولٍة منه للدفاع عن موقف 
املــلــك عــبــدالــعــزيــز، خــصــوصــا فـــي مــذابــح 
الــطــائــف الــشــهــيــرة. )كــتــابــه »لــســراة الليل 
هتف الصباح(. وقد لعبت مرافعة الشيخ 
بالشايب،  امللقب  التويجري،  عبدالعزيز 
وهــو شخصية من أســرة حضرية عريقة 
الــســعــوديــة، وأفــكــاره  املجمعة  مــن منطقة 
دورًا مــركــزيــا فـــي مـــواقـــف املــلــك عــبــدالــلــه، 
وخالفه مع أشقائه عن صورة السعودية 
الجديدة، وكانت من مسائل الخالف فكرة 
املشايخ والدولة، وهي فكرة كان  تحالف 

الطرف اآلخر يستخدمها ضّده.
ظل التويجري ُيدافع عن الدور السعودي 
ــــاواًل تــقــديــم  ــــحـ ــة، مـ ــروبــ ــعــ فــــي مـــضـــمـــار الــ
الجنادرية،  مهرجان  في  مختلف  نموذج 
باستضافٍة مكثفٍة ملثقفني عرب يساريني 
الخالف  أن  ُيثبت  أن  أمــل  وقــومــيــني، على 
الــتــاريــخــي مــع الــرئــيــس املــصــري الــراحــل، 
جــمــال عــبــد الــنــاصــر ال يقلل مــن الــعــروبــة 
ــتــــي ســقــطــت فــــي األزمـــــة  الـــســـعـــوديـــة، والــ
عن العرب، في مساحات 

ُ
الخليجية، حني ل

ــة، بـــاســـم الـــتـــحـــالـــف مــع  ــ ــعـ ــ إعـــالمـــيـــة واسـ
ــيــــس األمـــــيـــــركـــــي، دونــــــالــــــد تــــرامــــب،  ــرئــ الــ

ومشروعه اإلسرائيلي. 
ُيـــفـــهـــم فــي  أن  ُيـــمـــكـــن  مـــــــــدار، ال  وهـــــنـــــاك 
الخليج  فــي  الحكم  أســر  تموضع  مسألة 

وشــرعــيــتــهــا االجــتــمــاعــيــة، والـــعـــرف الــذي 
سقط في األزمة الخليجية أيضا، فشرائح 

ُ
أ

ع على ثالثة أصول: 
ّ
شعوب املنطقة تتوز

عرب القبيلة في البادية والضواحي، عرب 
الحاضرة، واألسر القبلية للحاضرة. وكل 
للشريحة  الخليج تنتمي  الحكم في  أسر 
ـــرت، 

ّ
ــر الــــتــــي تـــحـــض ــ ــ ــة، وهـــــي األسـ الـــثـــالـــثـ

هي  األولـــى  فيما  قبائلي،  انتماء  ولديها 
قبائل البادية، والتي ال يعني وصفها هذا 
خلّوها من التحضر املدني، والثانية هي 
لـــألرض والحضر  أبــنــاء االنــتــمــاء العربي 

املدينيون )املدينة(.
وكان من عناصر الشرعية االجتماعية أن 
والثانية،  األولـــى  الشريحتان،  تستشعر 
بــانــتــمــاء خـــاص مــن طــرفــهــا ألســـر الحكم 
الــتــي تــشــمــل الــجــمــيــع، إال أنـــه فـــي األزمـــة 
ــيـــة صـــــــــدرت حـــــــــروب إعـــالمـــيـــة  ــيـــجـ ــلـ الـــخـ
للتحريض والتقليل من  اكة، 

ّ
فت عنصرية 

وبأسماء  فيهم،  والطعن  الحاضرة  عــرب 
رســمــيــة كــبــرى. وهـــو مــا أعــــاد الــطــرح من 
جــديــد: هــل انــتــقــلــت الـــدولـــة إلـــى املــواطــنــة 
الــســيــاســيــة، أم أن كـــل ذلــــك الـــتـــاريـــخ كــان 
ــاًء وهـــمـــيـــا، يــعــطــي  ــشــ ــدلــــت غــ  أســ

ً
مـــحـــطـــة

انــطــبــاعــا بــالــتــقــّدم املـــدنـــي، وال يــلــبــث أن 
الحضاري،  فالتقدم  ــات،  األزمــ فــي  يسقط 

أخالقي قبل أن يكون عمرانيا ماديا؟
)كاتب وباحث عربي في كندا(

ما ترومه، وأن التنمية قائمة. بل وال ينفّك 
الــــوزراء لــالســتــدالل على ذلــك باستعراض 
املـــشـــاريـــع ومــيــزانــيــاتــهــا. غــيــر ذلــــك تــــردده 
التي أصبحت  املــالعــب  مــدرجــات  صيحات 
املتنفس الوحيد للجماهير في مزاولة حقها 
في التعبير، فعدم ثقتها في االنتخابات أّدى 
إلى تراجع املشاركة فيها إلى أرقام متدنية، 
ذلــك غياب  السلطات نفسها. سبب  أذهلت 
الــثــقــة فـــي أجـــهـــزة الـــدولـــة، حــيــث أصبحت 
االنتخابات النيابية أو البلدية أو الرئاسية 
مجرد ديكور، كما تقول جماهير الكرة التي 
إلــى لعب دور آخــر بعيدا عــن كرة  تحولت 
الـــقـــدم، فــشــبــاب كــثــيــرون يـــرتـــادون املــالعــب 
للتنفيس عن تهميشهم في الحياة العامة، 
من  الحقيقية  انــشــغــاالتــهــم  عــن  وللتعبير 
غياب لفرص العمل، أزمة السكن، الحرمان 
الــعــاطــفــي وغـــيـــرهـــا مـــن مــشــكــالت الــحــيــاة 
فتتهم جهات خفية،  السلطة  أمــا  اليومية. 
زعزعة  على  بالعمل  تسميها  أن  دون  مــن 
االستقرار، والتغرير بهؤالء الشبان، وزّجهم 

في مجاهل العصيان.  
عدم الثقة بني السكان والسلطات فاقمتها 
عـــثـــرات الــلــســان الــتــي يــكــّررهــا مــســؤولــون 
يتم  ال  تــنــمــويــة  بـــوعـــود  ووزراء،  رفــيــعــون 
يتبني  بتصريحات  اإلدالء  أو  بــهــا،  الــوفــاء 
عدم صحتها فيما بعد. ولعل أحدث مثال 
الكبير في  بــه سكان مدينة سيدي  قــام  مــا 
ــر الصحة  ــة الــبــلــيــدة، فــعــقــب قـــول وزيــ واليــ
الكوليرا  وبــاء  املدينة هو مصدر  منبع  إن 
والــجــزائــر  البليدة  محافظتي  الـــذي ضــرب 
إلى  السكان  توجه  املتجاورتني،  العاصمة 
وشربوا  املعدنية،  بمياهه  املشهور  النبع 
في  الكاميرات،  عدسات  أمــام   

ً
مباشرة منه 

تحّد صارخ لقول الوزير، فاعترفت الوزارة 
بخطئها في تحديد مصدر الوباء، وتراجعت 
عن قول مسؤولها األول، ثم أرجعت سبب 
الوباء إلى تلوث مجرى مائي آخر في الوالية 
الكروية  الفرق  مناصرو  يكتف  لم  نفسها. 
بممارسة »السياسة في املالعب«، بالحديث 
في الشأن املحلي الجزائري، بل تعّدوه إلى 
الحديث في العالقات الدولية، حيث وجدت 
الديبلوماسية الجزائرية نفسها في مأزق 
وجوب الرد عن استفسارات الدول األخرى 
بــشــأن مــا يــحــدث فــي مــالعــب الــجــزائــر. فقد 
اضطر وزير الخارجية، عبد القادر مساهل، 
العربية  الـــدول  أعــمــال جامعة  على هامش 

مجموعة دول منظمة التعاون والتنمية 
إلــى  بــالــنــســبــة  و%11.37  االقـــتـــصـــاديـــة، 

مجموعة دول االتحاد األوروبي.
توضح هذه املؤشرات أن الــدول العربية 
بالفترة  مقارنة  1994و2014  بني  شهدت 
 ،2014-1970 الفترة  وبكامل   ،2014-2010
أعــلــى مــعــدالت اإلنــفــاق على التعليم من 
الــنــاتــج املــحــلــي. وبــاعــتــمــاد مــا أنــفــق عن 
التعليم في العام 2014، فإن اإلحصائيات 
تفيد بأن الدول العربية مجتمعة قد أنفقت 
اإلجمالي  املحلي  ناتجها  من   %4.3 فيه 
على التعليم، أي ما يعادل 124.27 مليار 
دوالر، فيما أنفقت مجموعة دول االتحاد 
األوروبــــــي فـــي الــســنــة نــفــســهــا 5.1% من 
يعادل  ما  أي  اإلجمالي،  املحلي  ناتجها 
947.07 مليار دوالر. وبذلك تكون نسبة 
اإلنفاق في الدول العربية تساوي %13.1 
)أي مــن 7.6( مــن مجموع مــا أنــفــق عليه 
ــي فــي الــعــام 2014.  ــ فــي االتـــحـــاد األوروبــ
ــا بـــخـــصـــوص نــصــيــب الــــفــــرد الـــواحـــد  ــ أمـ
اإلجمالي  اإلنفاق  من  السكان(  )ملجموع 
في  الــفــرد  نصيب  بلغ  فقد  التعليم  على 
يــعــادل 323.32 دوالرا  العربية مــا  الـــدول 
مقابل 1863.88 دوالرا للفرد في االتحاد 
األوروبي خالل العام نفسه، وبذلك تكون 
الدول األوروبية تنفق على الفرد الواحد 
حوالي ستة أضعاف ما تنفقه مجموعة 

الدول العربية.
ــات واإلحـــــصـــــاءات  ــارنــ ــقــ ــن املــ وبـــعـــيـــدا عــ
والـــنـــســـب، فــــإن أســئــلــة ضــــروريــــة تــطــرح 
تقييم  مباشرة  عند  إلــحــاح  بكل  نفسها 
ــاق على  ــفــ الــــجــــدوى، أو الـــعـــائـــد مـــن اإلنــ
الــتــعــلــيــم فـــي الـــــدول الــعــربــيــة، ومــــن أهــم 
هــذه األســئــلــة: مــا الـــذي تحقق فــي مجال 
ديـــمـــقـــراطـــيـــة الــتــعــلــيــم وتـــكـــافـــؤ الـــفـــرص 
التعليمية؟ وما الذي يعني تحديدا توفر 
التعليم لجميع الفئات دون استثناء الذي 
يــنــدرج تــحــت مــفــهــوم الــتــعــلــيــم الــجــامــع؟ 
الذي  التعليم  مخرجات  مستوى  هو  ما 
تحقق فــي مقابل هــذا اإلنــفــاق فــي الــدول 
العربية؟ وتقودنا هذه اإلجابة على هذا 
الــســؤال إلــى تحديد نسبة الــهــدر، ســواء 
بسبب الرسوب أو االنقطاع عن التعليم. 
وكـــمـــا تــقــودنــا إلــــى الــبــحــث فـــي الــكــفــاءة 
التعليمية  للنظم  والخارجية  الداخلية 

العربية.
التربوية  األهــــداف  هــل تحققت  وأخــيــرا، 
تــم وصــفــهــا وترجمتها عــن طريق  الــتــي 
الــبــرامــج واملــنــاهــج الـــدراســـيـــة؟ توصلنا 
هذه القراءة اإلحصائية التحليلية لواقع 

للتكليف  أمـــنـــيـــة، وفـــقـــا  أخــــبــــارا وتـــقـــاريـــر 
الــذي يصل إلــيــه، وكيف أّجــر مئات اآلالف 
ــابـــات عــقــولــهــم لــوكــالء  مـــن الـــشـــبـــاب والـــشـ
تـــلـــك األنـــظـــمـــة، فـــعـــوضـــا عــــن أن تــســتــثــمــر 
الــشــابــة، تقوم  العقول  فــي هــذه  النظم  تلك 
بــتــدمــيــرهــا، عــبــر مــتــعــاقــديــن مـــن الــجــهــلــة 
ــاٍت في  ــابـ ــلــون شــبــابــا وشـ

ّ
ــيـــني، يــشــغ واألمـ

ريــعــان الــعــطــاء »رّديــحــة« ينتظرون أوامــر 
بالشتم أو بعمل »ريتوت لشتيمة مكتوبه 

بقلم املحّرر األمني«.
ظــاهــرة »الـــغـــزوات اإللــكــتــرونــيــة«، إن صح 
الــتــعــبــيــر، يـــرعـــاهـــا جـــيـــل مــــن املـــســـؤولـــني 
رين 

ّ
الــذيــن جـــاؤوا مبش الــعــرب ومريديهم 

والــتــحــديــث، كثير منهم درس  بــاإلصــالح 
ولكن  بتجربته.  أو هو معجٌب  الغرب  في 
التي يحاكونها  الغربية  الديمقراطية  هل 
ــرونـــي؟  ــتـ ــكـ ــــاب اإللـ ــذبـ ــ ـــي ديـــمـــقـــراطـــيـــة الـ هـ
أعيش في الغرب، وفيه أكملت املاجستير، 
ورأيــــت مــســتــوى الــنــقــاش فــي الــجــامــعــات، 
التي  الصحافة  حــريــة  يوميا  أشــاهــد  كما 
انــتــقــادات  ــى  األولــ عــن صفحتها  تغيب  ال 
لرئيسة الوزراء في بريطانيا مثال، إضافة 
إلـــى »الــســوشــيــال مــيــديــا« عــمــومــا، والــتــي 
هـــي فــضــاء حـــر للمجتمع والـــســـاســـة، مع 
ــار  ــكـ ــري بــاملــعــلــومــات واألفـ ــ ــــالم راٍق وثـ إعـ
يترك  فلماذا  املعمق،  السياسي  والنقاش 
أمــــراء الــجــيــل الــجــديــد و»حــداثــيــو« الــعــرب 
كل تلك السمات، وال ينقلونها إلى شبابنا 
وشــابــاتــنــا، بــل عــوضــا عــن ذلـــك يجلبون 
لــشــعــوبــهــم فــقــط أفــــكــــارا غــبــيــة، مـــن قبيل 
»الذباب اإللكتروني« »وشبيحة فيسبوك 
وتويتر«، وعلماء دين أشبه بعلماء فترة 

الضالل األوروبي في عصر التيه الديني.
يدرك  إلكترونية«  »ذبابة  يعمل  من  ليت 
أنه يسيء لسمعة الذباب أصال، فبعمله 
الـــقـــذر فـــي تــســمــيــم الــفــضــاء اإللــكــتــرونــي 
يشّوه سمعة الذباب الحقيقي، ووظيفته 
الــكــون وتخليصه  تنقية  فــي  األســاســيــة 
من اآلفات امللوثة للبيئة، فالذباب يؤدي 
وظــيــفــة شــريــفــة، إذ يــشــكــل مــصــدر غـــذاء 
لعدد من الطيور الصغيرة، كذلك تتغذى 
عليه بعض أسماك املياه العذبة، وبعض 
الـــحـــشـــرات والــعــنــاكــب، كــمــا يــلــعــب دورا 
مهما في تخليص البيئة من الحيوانات 
الــنــافــقــة. أمـــا الــذبــاب اإللــكــتــرونــي فيقوم 
ــار  ــكــ ــة، بـــبـــثـــه األفــ ــفــ ــريــ بـــوظـــيـــفـــة غـــيـــر شــ
الــنــافــقــة، والــتــحــّول مــصــدرا أســاســيــا في 

تسميم العقول العربية.
)كاتب فلسطيني(

بــشــريــا، نجحت  تــحــشــيــدا  2011، شــهــدت 
فــيــه املــخــابــرات املــصــريــة فــي تــحــويــل تلك 
ــيـــارات الــثــقــافــيــة الــعــربــيــة إلــــى قــبــائــل  ــتـ الـ
وطـــوائـــف، كــانــت تــرســا فـــي »30 يــونــيــو« 
لتدمير حلم الشعب املصري، وتزامن ذلك 
انــحــطــاٍط وضيعة، ُوجهت  لغة  فــي بسط 
إلى »اإلخوان املسلمني« ابتداًء، ثم شملت 

كل من انتقد النظام املصري.
ولــــكــــن بـــقـــيـــت ســـلـــطـــة املـــشـــيـــخـــة الــقــبــلــيــة 
الخليجية،  الحالة  فــي  واســـع،  تأثير  ذات 
خــصــوصــا حــني فــّوجــت كــكــيــانــات بديلة، 
ودفعتها الــريــاض إلــى إعــالن الــعــزم على 
الغزو القبلي لقطر. وهذا يقود إلى بحث 
عميق بشأن ما إذا كان لهذا املستوى من 
التفويج أصول أوصلت إلى هذه الحالة، 
ومــا هــو مــوقــف الــدولــة ذاتــهــا، خصوصا 
ــــن الـــتـــفـــويـــج  ــة، مـ ــعــــوديــ ــســ ــالــــة الــ ــــي الــــحــ فـ
السعودية،  الــدولــة  قــّدمــت  فقد  القبائلي، 
ــره 

ّ
فـــي مــنــاهــجــهــا وتـــاريـــخـــهـــا الـــــذي ســط

يرّكز  مفهوما  الرسمية،  املــؤســســة  رجـــال 
عـــلـــى أن مــــشــــروع الـــتـــأســـيـــس الـــســـعـــودي 
وحد القبائل في إطار الوطنية الجديدة، 
وحــمــاهــا مــن إرث الـــصـــراع الــقــبــائــلــي، بل 
املــلــك سلمان شخصيا، حــني إمــارتــه  كــان 
الــريــاض، املــســؤول في األســرة السعودية 
الــحــاكــمــة ملـــراســـلـــة الــقــبــائــل وتــحــذيــرهــا، 
بتناقلهم هجائيات  فور وصول معلومٍة 

في القاهرة أخيرا إلى لقاء نظيره العراقي، 
استفساراته  على  للرد  الجعفري،  إبراهيم 
الجزائر  اتحاد  فريقي  مباراة  شهدته  عما 
والـــقـــوة الــجــويــة الـــعـــراقـــي، بــعــد انــســحــاب 
األخـــيـــر مــنــهــا عــلــى وقــــع هــتــاف الــجــمــهــور 
ــدام حـــســـني. تــزامــنــت  ــ الـــجـــزائـــري بـــاســـم صـ
حادثة املباراة الفريقني مع أحداث البصرة 
ومــظــاهــراتــهــا املــطــالــبــة بــالــتــنــمــيــة، والــتــي 
ورقلة  مدينة  ســكــان  خـــروج  بــأيــام  أعقبها 
في الجنوب الجزائري للغرض نفسه، فهم 
العقارب.  ولــدغــات  العطالة  يعانون  أيضا 
على  نائمتان  أنهما  املدينتني  يجمع  ومــا 
الــذي  املــال  النفط، وأنهما مصدر  مــن  بحر 
يتمتع به أهل النفوذ، وأن كلتيهما كما قال 

أحمد شوقي في الهّم شرق. 
الحكومة  املباراة بأشهر قليلة تلقي  سبق 
الجزائرية احتجاجا من الحكومة السعودية 
بــشــأن الفــتــة كــبــيــرة حملها جــمــهــور فريق 
عني مليلة في شرق الجزائر، عليها صورة 
نـــصـــفـــيـــة لـــلـــعـــاهـــل الــــســــعــــودي والـــرئـــيـــس 
األميركي،  تنديدا بما رآه الجمهور تقاربا 
بني بلديهما أدى إلى ما تسمى صفقة القرن 
ــرت 

ُ
واضــط الفلسطينية.  القضية  لتصفية 

للمملكة،  إلى االعتذار  الجزائرية  الحكومة 
وأغــلــقــت مــلــعــب عـــني مــلــيــلــة إلـــى أجـــل غير 
مــســمــى. واعـــتـــقـــدت الــســلــطــات أنـــهـــا بغلق 
امللعب تغلق أفواه مناصري فرق كرة القدم، 
لكنها لم تأخذ في الحسبان أنه ليس لدى 
وأن  ما تخسره،  »املنفلتة«  الجماهير  هذه 
عليها تدبير أساليب أخرى غير املواجهة، 

للحد من صراخ هذه الحناجر.
)إعالمي جزائري(

الــتــعــلــيــم فــــي الــــبــــالد الـــعـــربـــيـــة لــســنــوات 
ــا تــشــيــر إلــيــه  مـــضـــت، بــكــل أســـــف، إلــــى مـ
بــالــســنــة الحالية  الــخــاصــة  اإلحـــصـــاءات 
والــــــــــواردة فــــي إحـــصـــائـــيـــات الــيــونــســكــو 
لــإلحــصــاء وكــــراســــات مـــرصـــد »ألــكــســو« 
للتربية العربية في عددها الجديد، حيث 
األطــفــال  مــن   %14.67 أن  جميعها  تــبــني 
ــن االلــــتــــحــــاق بــالــتــعــلــيــم  ــ ــــي سـ ــــرب فـ ــعـ ــ الـ
ــدائــــي فــــي جــمــيــع الـــــــدول الــعــربــيــة  ــتــ االبــ
يــــوجــــدون خــــــارج أســـــــوار املــــــــــدارس، فــي 
النسبة 1.49% في  حني ال تتجاوز هــذه 
دول االتــحــاد األوروبـــي، و3.8% في دول 

منطقة التعاون والتنمية االقتصادية.
وبــهــذا يــتــجــاوز إجــمــالــي األطــفــال العرب 
ــم يـــذهـــبـــوا إلــــى املـــــــدارس سبعة  ــذيـــن لـ الـ
طفل  مليون   0.4 مقابل  فــي  طفل  ماليني 
ــاد األوروبـــــــــي. لــقــد حــرم  فـــي دول االتــــحــ
ــعـــرب مـــن حـــق كــونــي،  هـــــؤالء األطــــفــــال الـ
التعليم، والــوضــع ينبئ  فــي  الحق  وهــو 
ما  نتيجة  مستقبال،  التفاقم  مــن  بمزيد 
مــن حــروب  العربية  الـــدول  تعرفه بعض 
ــدم اســتــقــرار سياسي  ونــــزاعــــات، ومـــن عـ

واقتصادي.
املؤسف كذلك، وعلى الرغم من التحفظات 
املسجلة بخصوص االختبارات الدولية، 
ــإن هــــذه االخـــتـــبـــارات تــمــنــح جــمــلــة من  فــ
املــــؤشــــرات الـــتـــي يــمــكــن أن تــســاعــد على 
تحديد مستوى التعليم وفاعلية املناهج 
ــتــــدريــــس املـــعـــتـــمـــدة،  املـــطـــبـــقـــة، وطـــــــرق الــ
ــذلـــك حــــول مــــدى تــمــّكــن املــعــلــمــني في  وكـ
مسار اكتساب معارفهم وبناء مهاراتهم. 
وقــــد كــانــت لــــدول عــربــيــة مـــشـــاركـــات في 
هــذه االخــتــبــارات، اتسمت، في معظمها، 
ــع الـــنـــتـــائـــج املـــســـجـــلـــة، وهـــــو مــا  ــتـــواضـ بـ
فـــي مكتسبات  يــعــكــس ضــعــفــا  يــمــكــن أن 
ــاالت، حيث  ــجــ الــتــالمــيــذ فـــي مــخــتــلــف املــ
بقيت النتائج في حدود املستوى األدنى 
لعام  بيزا  اختبار  ففي  دونـــه،  أو  للتملك 
2015 شــاركــت 72 دولـــة، منها عــدة دول 
عــربــيــة، لــكــن هـــذه الــــدول جـــاءت فــي آخــر 

الترتيب في أغلب املجاالت.
التعليم  لــواقــع  القاتم  املشهد  هــذا  يدعو 
فــي الــبــالد العربية إلــى مــزيــد مــن إمعان 
النظر في مستقبل التعليم خيارا تنمويا 
حقيقيا، وذلك عبر رسم رؤى استشرافية 
واضحة، وسياسات مدروسة لتطور هذا 
القطاع االستراتيجي، تفضي إلى إيجاد 
املخصصات  ارتفاع  املأمول بني  التوازن 
املــالــيــة املـــرصـــودة وبـــني تحقيق أهـــداف 
اإلنـــصـــاف والـــعـــدالـــة الــتــربــويــة وتــوفــيــر 
للخريجي  يضمن  للجميع،  جيد  تعليم 
ــــارف  ــعـ ــ ــــد األدنــــــــــى املــــطــــلــــوب مـــــن املـ ــــحـ الـ
ــارات والـــكـــفـــاءات، ومــنــحــهــم فرصة  ــهـ واملـ

االندماج في االقتصاد واملجتمع.
ــر مما  األوفــ النصيب  أن  أخــيــرا  املــالحــظ 
ينفق عــن التعليم فــي الــوطــن الــعــربــي ال 
ودعــم  التعليم  جــودة  لتطوير  يخّصص 
اإلنــــصــــاف وتـــكـــافـــؤ الــــفــــرص، مــــن خـــالل 
توجيهه إلى التنمية التربوية، بل ينفق 
على شؤون التسيير والتصرف وتأجير 

العمالة التربوية.
)كاتب تونسي(

الخليج... القبيلة والدولة وَغرق األزمة

الجزائر... في المالعب وغيرها

عن واقع التعليم في الوطن العربي

الوظيفة: ذبابة إلكترونية

جدل عميق وحّساس 
في عسكرة القبيلة 

عبر األيديولوجية 
الوهابية

منعت السلطة 
تنظيم المسيرات 
والمظاهرات عبر 

الشارع العام

إجمالي األطفال 
العرب الذين لم 

يذهبوا إلى المدارس 
سبعة ماليين

آراء

صالح الدين الجورشي

على الرغم من مرور ثماني سنوات على رحيل بن علي، ال تزال األحزاب 
ــذّرر. أغــلــب  ــتــ ــة وضــعــيــفــة، وتــعــانــي مـــن داء االنــقــســام والــ

ّ
فـــي تــونــس هــش

تاريخ وتجارب في  املوجودة تأسست حديثا، ولقليل منها  التنظيمات 
التي  النهضة  الحزبي. وباستثناء حركة  واالنضباط  والتنظيم  التعبئة 
تمّكنت من املحافظة على تماسكها ووحدتها، فإن بقية األحزاب شهدت 
األفـــراد. ولم  إلــى غبار من  انقسامات عميقة أضعفتها، وحولت بعضها 
يسلم من ذلك حتى حزب نداء تونس الحاكم الذي نجح في قلب موازين 
الــقــوى خـــالل انــتــخــابــات 2014، لكنه الــيــوم يفقد مــواقــعــه بــســرعــة داخــل 

البرملان وخارجه. 
 تكتسب هذه الظاهرة أهمية قصوى، عندما تتهيأ البالد لخوض خامس 
انتخابات برملانية ورئاسية خالل السنة املقبلة، وهي انتخابات حاسمة، 
نظرا لتفاقم األزمة االقتصادية، وازديــاد عزوف التونسيني عن املشاركة 

في التصويت بسبب الخيبات املتتالية.
 هناك أحــزاب كانت صغيرة، ثم نمت بعد الثورة بسرعة عجيبة، نقلتها 
إلى السلطة، قبل أن يتراجع حجمها بالسرعة نفسها، لكي تعود إلى ما 
كانت عليه من حيث الحجم وعدد املنخرطني. من األمثلة على ذلك حزب 
التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات، والــذي استقطب جمهورا 
ــا، جــعــلــه يــحــتــل املــرتــبــة الــثــالــثــة فـــي انــتــخــابــات املــجــلــس الــوطــنــي  واســـعـ
التأسيسي، فشارك في حكومة الترويكا، وترأس مؤسسة املجلس، وراهن 
في  كثيرا في نحت نظام سياسي جديد وديمقراطي  األوروبــيــون  عليه 
تونس. ولكن بعد انتهاء تجربة هذا التحالف الثالثي، انسحب كثيرون 
بالتفّكك، ولم يتمّكن  انهيارا ضخما ويصاب  الحزب، ليشهد  كــوادر  من 
من الحصول حتى على بلدية واحدة خالل االنتخابات أخيرا. كما اختفى 

زعيمه من املشهد السياسي، بصفٍة تكاد تكون تامة.
 حــزب آخــر أحــدث مفاجأة كــبــرى، حيث انطلق بعدد قليل مــن املناضلني 
واملناضالت الذين تصّدوا للجنرال بن علي خالل أيام الجمر، فإذا بجزء 
فرصة  ـــرون 

ّ
ويـــوف الــثــورة،  بعد  بصفوفه  يلتحقون  التونسيني  مــن  مهم 

ذهبية ملؤسسه، منصف املرزوقي، ليصبح رئيسا للجمهورية. وبدل أن 
تتحّول  بها  إذا  الــحــزب،  لهذا  قــوة وحصانة  التجربة عنصر  هــذه  تكون 
إلى لعنٍة جعلت حزب املؤتمر ينقسم إلى أحــزاب عديدة. على الرغم من 
وأقــامــوا تنظيما جديدا  املــؤســس،  الــرئــيــس  التفت مجموعة حــول  ذلـــك، 
تحت عنوان »الحراك«. وفي اللحظة التي يتهيأ فيها املرزوقي ليخوض 
إلى  بأنه سيفوز ويعود  واثــق  وهــو  املقبلة،  الرئاسية  االنتخابات  غمار 
قصر قرطاج، فإذا بحزبه ينهار مرة أخرى، حيث أعلن عشرات من كوادره 
الرئيسية استقالتهم الجماعية، متهمني القيادة بغياب الرؤية والخطة. 
السابق.  الخطأ  تــكــرار  رفضهم  وأعلنوا  الفشل،  مسؤولية  حّملوها  كما 
 بأن 

ٌّ
النهضة، حيث يسود ظن املراهنة على دعم حركة  ويقصدون بذلك 

املــرزوقــي،  يراهنون من جديد على  قد  أو قواعدها  النهضة  قيادة حــزب 
الحركة. وهكذا  لهم  الرئاسة، في غياب منافسني تطمئن  إلى  ويعيدونه 

سقطت الصخرة من جديد، وعاد معها سيزيف إلى سطح الجبل..
 في خط مواٍز، تعيش أحزاب اليسار تشتتا غير مسبوق، وتتعّدد املؤشرات 
قــد يكون من  عــن وجــود خــالفــات عميقة بــني مكونات الجبهة الشعبية، 
في  قادتها،  أحــد  اعتقاد  والــتــراجــع، حسب  االنحسار  نتائجها مزيد من 

حني فقد حزب املسار )الحزب الشيوعي سابقا( أي وزن له في البالد.
ماذا سيترتب على هذا املشهد الحزبي املفّكك؟

معن البياري

حدث، في العام 2012، أن مركز دراســات الشرق األوسط في جامعة تكساس أراد 
عربيات،  األوســـط، خمس عشرة  الــشــرق  مــن  كاتبة  لثالثني  نشر قصص قصيرة 
إلكترونية.  ومدونة  أنطولوجيا  كتاب  في  وإيــران،  وأفغانستان  تركيا  وأخريات من 
وقد خاطب الكاتبات العربيات اللواتي اختارهن، فتزّود من كل منهن بقصة، غير أن 
الفلسطينية حزامة حبايب فوجئت تاليًا، في رسالٍة من املركز، بأن األنطولوجيا تضم 
قّصتني لكاتبتني إسرائيليتني، فطلبت فورًا سحب قصتها، وتواصلت مع زميالتها 
من  كلهن،  فأجمعن  باألمر،  لتعريفهن  الراحلة رضــوى عاشور(  )بينهن  العربيات 
راد 

ُ
دون تنسيق بينهن، على رفض حضور نصوصهن مع قصتي اإلسرائيليتني، امل

من وجود اسميهما هنا اعتبار إسرائيل كيانًا طبيعيًا في الشرق األوسط، باعتراف 
خمس عشرة كاتبة عربية بذلك. وبهذا الرفض املشّدد، فشل مشروع األنطولوجيا، 

وتم إلغاؤه. 
لم يكن في وســع منّسق دراســات اللغة العربية في قسم دراســات الشرق األوســط 
كاتبة عربية،  أّي  يخاطب  أن  فــراغــمــان،  ألــون  اإلسرائيلية،  غــوريــون  بــن  فــي جامعة 
أنــه سيلقى  أنــه يعرف  ليطلب قصصًا قصيرة، أرادهـــا ذات مضامني مــحــّددة، ذلــك 
د، فسلك سبيل القرصنة والسطو على نصوص قصصية لـ 45 كاتبة 

ّ
الرفض املؤك

العبرية،  إلــى  نقلها  ثم  العنكبوتية،  الشبكة  في  غالبًا  ميسورة  مصادر  من  عربية، 
وجمعها وأصدرها في كتاب أنطولوجيا سّماه »حرية« عن دار نشر إسرائيلية. ثم 
صادفت كاتبة فلسطينية هذا الكتاب، وقصة قصيرة لها فيه، فاستفظعت ما رأت، 
إلــى األمــر نفسه كاتباٌت عربياٌت من  بــادرت  وأعلنت رفضها هــذا االستغفال، كما 
بوجود قصص  عرفن  )وغيرها(  والجزائر  وليبيا  واليمن  والكويت  واألردن  مصر 
االجتماعي،  التواصل  الصحافة، وفي وسائل  املذكور، ونشرن في  الكتاب  لهن في 
 عن 

ً
اٍت، اعتداء صريحًا على حقوقهن، فضال

ّ
استنكارهن الشديد ما اعتبرنه، محق

أنه يجّرهن إلى موضٍع إسرائيلي يرفضنه تمامًا. 
وفــي وســع أيٍّ منا أن يــرى في هــذه الحادثة سلوكًا غير أخــالقــي، يحيل إلــى ثقافة 
النهب التي تستوطن العقل اإلسرائيلي، كما رأت غير كاتبٍة عربيٍة ممن فوجئن بما 
ارتكب األستاذ الجامعي اإلسرائيلي، والذي لم يأِت، في مقدمة الكتاب، على كيفية 
وقوعه على النصوص، وأفاد بأنه إنما أراد أن ُيطلع الجمهور اإلسرائيلي على عّينٍة 
أصــوات  مع  يتقاطع  املعاصر،  العربي  األدب  في  النسائي«  »الــصــوت  من  متواضعٍة 
الكاتبات  أن  إلى  بالتغيير والعدالة، بحسب تعبيره، مشيرًا  ُيطالنب  العالم،  نساٍء في 
العربيات اللواتي اختار قصصهن »مثقفات ونشطات في أوطانهن، في النضال من 
 في هذا الكالم، وكثير مثله، نقلته إلى 

ٌ
أجل رفع مكانة املرأة ونيل حقوقها«. وبادية

العربية الفلسطينية شيخة حليوي، مقادير التعالم الفوقية، معطوفة على السطحية 
التي تدلل عليها عشوائية االختيارات املحكومة بتنّوع جنسيات الكاتبات أكثر من 
تمثيلّية مضامني املختارات مشاغل القصة القصيرة العربية النسائية الراهنة. وألن 
هذا موضوع آخر، فإن األدعى إلى النظر فيه، وتثمينه، هو ما واجهته فعلة السطو 
املشهودة هذه من ردوٍد عربيٍة ساخطة، رفضتها باستنكاٍر أكد على موقف ثقافي 
مبدئي، يناهض كل أشكال التواصل اإلسرائيلي العربي، وهّددت بإجراءاٍت قانونيٍة 
تعاقب دار النشر التي لم تحترم حقوق الكاتبات، وال بديهيات امللكية الفكرية، وكان 
ذلك باديًا في بيانات االتحاد العام لألدباء والكتاب العرب واتحاد الكتاب املصريني 
إلى  باللجوء  الكاتبات  بعض  تلويح  في  وأيضًا  وغيرها،  األردنــيــني،  الكتاب  ورابطة 
اإلسرائيلية، رسلينغ،  النشر  دار  كله  هذا  أجبر  وقد  األمــر.  ملعالجة  أجنبية  محاكم 
على سحب الكتاب، بحسب ما أعلنت بنفسها، وهي التي كانت قد ساقت تبريرها 
ما فعلت بأنه »نظرًا لصعوبة إبرام عقوٍد مع كاتبات من دول تعتبر عدوة إلسرائيل«. 
وقد ال يكون سحب هذه الدار الكتاب صحيحًا وإنما هو مجّرد إعالٍن منها عن ذلك 
 يحسن أن تتواصل في 

ً
للتحايل على الغضبة العربية الواسعة، ما يعني أن متابعة

هذا الشأن. 
 هنا، واجبة ومؤكدة للقاصات العربيات على غضبتهن املوّحدة، كما تحية 

ٌ
هي تحية

مماثلة سبقتها قبل ست سنوات لقاصات عربيات أخريات.

محمد أبو رمان

في  الهائلة  )االحتجاجات  وحساسيته،  خطورته  بقدر  الــيــوم،  األردن  في  يحدث  ما 
العام على خلفية مشروع  الــوزراء منها، وحالة اإلحباط والسخط  املحافظات وطــرد 

معّدل قانون ضريبة الدخل( يثير مفارقة طريفة وغريبة. 
بر األردن، خالل األعوام املاضية، حالة استثنائية، 

ُ
ما هي أوجه املفارقات والطرافة؟.. اعت

 األضرار املمكنة سياسيًا، حافظ على 
ّ

 بالدول العربية، َعبر الربيع العربي بأقل
ً
مقارنة

املنطقة من حــروب داخلية  به  الرغم مما تموج  السياسي وسالمته، على  استقراره 
وأهلية، والعواصف اإلقليمية، فبدا كجزيرة هادئة وسط بحر متالطم، فال هو أصيب 

خارجيًا بما يحدث حوله، وال داخليًا تعّرض ملا وقع في دول أخرى. 
ه يواجه تحديات 

ّ
اليوم؛ بعد سبعة أعوام على إعصار الربيع العربي، يبدو األردن وكأن

مما  زخمًا،  وأكثر  أكبر،  بصورة  الشعبي،  الحراك  ويستعيد  مسبوقة،  غير  داخلية 
كانت عليه الحال في ذروة الربيع العربي، وعاد املواطنون، على خلفية قانون الضريبة، 
يطالبون بمكافحة الفساد واستعادة أموال الفاسدين، وبإصالحات سياسية جوهرية. 
من يتابع النقاشات حاليًا في األردن يشعر كأّن عقارب الساعة عادت إلى وراء سبعة 
ر املواطنون مطالبهم حينها، وما تّم من انتخاباٍت نيابيٍة وتغيير لقانون 

ّ
أعوام، وتذك

في  رت 
ّ
تبخ ها 

ّ
وكأن الرسمية،  اإلصالحات  وسلسلة  دستورية  وتعديالت  االنتخاب 

 أخرى. 
ً
 بكم في املربع األول مّرة

ً
لحظة واحدة، ولسان حال املراقب يقول: أهال

عــدنــا إلــى الــنــقــاش بــشــأن ماهية اإلصـــالح الــســيــاســي، ومــا املــطــلــوب بتطوير قانون 
تبدو كسيناريو مكّرر  ها 

ّ
كل ذلك،  البرملانية؛ وضمانات تحقيق  والحكومة  االنتخاب 

تغييرًا  يريدون  املواطنني  أّن  هي  جوهرية،  فكرة  الستار  خلف  يخبئ  لكنه  ومجتر، 
حقيقيًا في إدارة الشأن العام. في املقابل وموضوعيًا، من املفترض أال نتجاهل سؤاال 
على درجة عالية من األهمية، ويتمثل فيما إذا كان هذا التحول مرتهنا لقرار سياسي 
أم وعي سياسي شعبي، وتطويٍر في آليات التحشيد االجتماعي وقدراته من االكتفاء 
بالتعبير عن حالة احتجاجية إلسقاط حكومة، أو قانون، إلى ماكينة سياسية لـتقديم 

خيارات بديلة؟ 
املفارقة األخرى أّن ما حّرك الشارع ابتداًء هي األزمة املالية واالقتصادية، ومشروع 
الضريبة، وهو  إلى توسيع قاعدة دافعي  الذي يسعى  املقترح  الدخل  قانون ضريبة 
قفزة كبيرة من دولٍة تمنح الوظائف واالمتيازات واألموال )سياسة ريعية( إلى دولٍة 

تأخذ من املواطنني، وتعجز عن تقديم الخدمات املطلوبة. 
مــع ذلـــك، ســرعــان مــا تنتقل االحــتــجــاجــات االقــتــصــاديــة - االجتماعية إلــى املستوى 
الدولة، وبإصالحات  السياسي، فيبدأ الحديث عن الفساد واملطالبة باستعادة أموال 
تــوازن  مــبــدأ  عــن  تعبير حقيقي  وإيــجــاد  الــشــارع سلطة حقيقية،  سياسية إلعــطــاء 

السلطات. 
إلنقاذ  أخــرى،  وأّي حكومة  الحالية،  للحكومة  الحقيقية  الحركة  أّن مساحة  الطريف 
مع صندوق  االتفاق  هو  والعجز،  املديونية  ومواجهة خطر  البالد،  في  املالي  الوضع 

النقد الدولي، بالتالي فإّن الحلول االقتصادية شبه محسومة. 
الفساد وحماية  مواجهة  أجــل  من  السياسي،  املجال  في  الحركة هي  تبقى مساحة 
املال العام، والتأكيد على حق املواطن في الحكم والتمثيل )على قاعدة ال ضريبة من 
دون تمثيل سياسي(، وذلك جّيد ومطلوب. لكن الدول التي شهدت إصالحات، سواء 
ثورات )تونس(، أو حكومات برملانية )املغرب(، لم تتحّسن فيها الظروف والشروط 
االقتصادية واملــالــيــة، واضــطــرت إلــى صــنــدوق النقد الــدولــي، وهــي تعاني مــن أزمــاٍت 

شبيهة باألزمات األردنية، لكن إدارة املعادلة السياسية هي التي اختلفت فقط. 
السياسي  اإلصــالح  أّن  إليها،  الــوصــول  هنا  املــراد  الجوهرية  والنقطة  القصيد،  بيت 
ضـــروري الــيــوم، بــل هــو طــوق النجاة لــلــدول، وأعــنــي اإلصـــالح الحقيقي الــجــوهــري - 
وثقافية  واجتماعية  واقــتــصــاديــة  مالية  إصــالحــات  إلــى  نحتاج  لكننا  الــديــمــقــراطــي، 
املواطنة،  القانون،  سيادة  مفهوم  على  تقوم  جديدة  ثقافة  وإلــى  ومتزامنة،  متوازية 

والحاكمية الرشيدة التي تستند إلى منظومة مساءلٍة وطنيٍة قوية. 

تهاوي األحزاب التونسية غضب كاتبات عربيات

أهًال بكم في »المربع األول«
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أساتذة صنعاء يجوعون

17

صنعاء ـ العربي الجديد

صنعاء  جامعة  فــي  الجامعيون  األســاتــذة 
يعيشون ظروفًا بالغة الصعوبة جّراء عدم 
ني، 

َ
حصولهم على رواتبهم منذ نحو سنت

بتوزيع  الجامعة  في  املالية  اإلدارة  تكتفي  حني  في 
مبالغ بسيطة ال تكفي كأجور مواصالت باإلضافة 
إلى سالل غذائية بني حني وآخر. وقد دفع ذلك بعض 
عن  بعيدًا  مهن مختلفة  في  العمل  إلــى  األكاديميني 

التدريس.
البريهي، وهــو أستاذ في كلية  الدكتور علي  يصف 
اإلعالم في جامعة صنعاء، حال األكاديميني زمالئه 

هم »سقطوا في واقع 
ّ
الجامعة، يقول الصالحي إن

هم يعتمدون أساسًا على الراتب الشهري 
ّ
الفقر ألن

الذي تقّدمه الحكومة. وعدم تسليم الرواتب أظهر 
املعاناة املستجدة ألساتذة الجامعات الذين دخلوا 
ويشدد  كــبــيــرة«.  واجتماعية  معيشية  أزمـــات  فــي 
 »عدم صرف الرواتب ُيَعّد انتهاكًا لحقوق 

ّ
على أن

اإلنسان واملوظف، وهو جرم تقترفه الحكومات في 
اليمن ال تسقط حقوق املتضررين منه بالتقادم«. 
ويبدي الصالحي استغرابه من »صمت الحكومة 
الشرعية إزاء ما يعيشه املوظفون في الجامعات«، 
 »الفقر والبطالة كانا قبل خمس سنوات 

ّ
مضيفًا أن

ــفــــاق الـــحـــكـــومـــات وفــشــلــهــا،  مــرتــفــعــني بــســبــب إخــ
الــيــوم وأصــابــا كــل فئات   مــعــدالتــهــمــا زادت 

ّ
إال أن

شرائحه  بمختلف  الشعب  فقد  بالتالي،  املجتمع. 
ثقته بالحكومات التي لم تبِد أّي اهتمام بأوضاع 

املواطنني«.
وهـــذا الــوضــع املعيشي الصعب دفــع كــذلــك أســاتــذة 
كثيرين في الجامعة إلى طلب مساعدات غذائية من 
املنظمات اإلغاثية لتأمني قوت أسرهم، بعدما كانت 
الــفــئــات املستقرة  الجامعة مــن  فــي  األكــاديــمــيــني  فئة 
أّمــا آخــرون، فــغــادروا اليمن  على املستوى املعيشي. 
قت 

ّ
بحثًا عن حياة أفضل بعدما توقفت رواتبهم وعل

ملصلحة  مهامهم  من  إعفاؤهم  وجــرى  مستحقاتهم 
آخرين. عبد الوهاب محمد من هؤالء الذين تعّرضوا 
إلــــى »صـــــرف تــعــّســفــي« بــحــســب مـــا يـــقـــول. يضيف 
 »الحوثيني في الجامعة عمدوا 

ّ
»العربي الجديد« أن لـ

إلـــى تسليم وظــائــف كــثــيــرة ألشــخــاص مــوالــني لهم 
واإلدارات  الكليات  مختلف  في  الجامعة،  خــارج  من 
العامة، في حني حرموا الكوادر املؤهلة من املناصب 
ــه مــن بــني االنتهاكات التي 

ّ
اإلداريــــة«. ويشير إلــى أن

ــاتــــذة جــامــعــيــني فـــي أثــنــاء  ارتـــكـــبـــوهـــا، اعــتــقــلــوا أســ
توجههم إلـــى عـــدن الســتــالم رواتــبــهــم مــن الحكومة 

الشرعية في يونيو/ حزيران املاضي«.

ــه »األســــوأ مــنــذ تــأســيــس الــجــامــعــة«، مــشــيــرًا إلــى 
ّ
بــأن

 »نــتــائــج الـــحـــرب الــعــبــثــيــة الــتــي تــشــهــدهــا الــبــالد 
ّ
أن

وقــعــت عــلــى رأس األســـتـــاذ الــجــامــعــي وتــســبــبــت له 
 
ّ
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« أن ـــ ــالــــغ«. ويـــؤكـــد لـ فـــي ضــــرر بــ
»األســــتــــاذ الــجــامــعــي املـــحـــتـــرم مــســتــهــدف فـــي هــذه 
الــحــرب املــأســاويــة التي طالت والــتــي امــتــّدت آثارها 
شارحًا  اليمني«،  املجتمع  شرائح  مختلف  لتصيب 
 »أســاتــذة الجامعة يتعرضون إلــى حــرب من قبل 

ّ
أن

الــحــكــومــة الــشــرعــيــة ومـــن ســلــطــات األمــــر الـــواقـــع في 
حقوقنا  من  تحرماننا  الجهتان  صنعاء.  العاصمة 
 
ّ
أن مــأســاة حقيقية«. يضيف  إلــى  وتــحــّوالن حياتنا 

»بعض األكاديميني يحصلون على نصف راتب مّرة 
كل ستة أشهر، والبعض اآلخر ُحرم من نصف الراتب 

بحجج واهية وهذه الكارثة نتيجة غياب الدولة«.
ملواجهة الوضع السيئ، اضطر أكاديميون إلى ترك 
مهنة التدريس ومزاولة أعمال أخرى من أجل كسب 
الرزق. األستاذ في جامعة صنعاء أبو سمير محمد، 
، مـــن هــــؤالء، 

ً
ــال ــامـ والـــــذي اشـــتـــرط عــــدم ذكــــر اســمــه كـ

ه بدأ بالعمل في التجارة بعدما بقي أكثر 
ّ
فيؤكد أن

»العربي الجديد«  ني من دون راتب. يضيف لـ
َ
من سنت

 »الــحــوثــيــني والــحــكــومــة الشرعية على حــد ســواء 
ّ
أن

الجامعات«،  في  العاملني  رواتــب  يــريــدون تسليم  ال 
»االســــتــــهــــداف املـــمـــنـــهـــج لــلــتــعــلــيــم  واصــــفــــا األمـــــــر بـــــ

الجامعي«.
من جهته، يتحدث الدكتور فؤاد الصالحي، أستاذ 
عــلــم االجـــتـــمـــاع فـــي جــامــعــة صــنــعــاء، عـــن أســبــاب 
 
ّ
أن فيوضح  الجامعة،  فــي  العاملني  أوضـــاع  ســوء 

»الحالة االقتصادية العامة سيئة في عموم اليمن، 
خصوصًا مع إطالة أمد الفوضى والحرب وغياب 
الدولة، وازدادت بالتالي معاناة فئات محددة أكثر 
 »الفقراء ومحدودي الدخل 

ّ
من غيرها«. يضيف أن

من  بمعظمهم  واملوظفني  الريف  وسكان  والعمال 
أكثر اليمنيني تضررًا بسبب الحرب«. وعن أساتذة 

مجتمع
 دولة 

ّ
صّرح املبعوث اإلنساني لألمني العام لألمم املتحدة، الدكتور أحمد بن محمد املريخي، بأن

َعّد األولى عربيًا في دعم منظمات األمم املتحدة اإلنسانية واألبرز بني دول العالم في تقديم 
ُ
قطر ت

موافقة  على  ــهــم حصلوا 
ّ
أن فــي حديث صحافي  واإلغــاثــيــة. وكشف  اإلنسانية  للمنظمات  الــدعــم 

الــدوحــة، وكــذلــك ممثل  الــالجــئــني فــي  لــشــؤون  املــتــحــدة  لــألمــم  لتعيني ممثل للمفوضية السامية 
 ذلك يأتي في سياق تطوير وتوثيق 

ّ
ملكتب األمم املتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية. ولفت إلى أن

)قنا( العالقات بني قطر ومنظمات األمم املتحدة. 

 نصف مليون طفل في العاصمة 
ّ
رت منظمة األمم املتحدة للطفولة )يونيسف( أمس اإلثنني من أن

ّ
حذ

إلى  باتوا في حاجة  2.6 مليون طفل  أكثر من   
ّ
أن إلــى »خطر مباشر«، في حني  الليبية معّرضون 

»مع  ــه 
ّ
إن أفريقيا  األوســط وشمال  الشرق  في  ليونيسف  اإلقليمي  املدير  وقــال  ليبيا.  في  املساعدة 

تصاعد االشتباكات في جنوب طرابلس، تعّرضت أكثر من 1200 عائلة إلى التهجير، خالل الساعات 
انتهاكات متعددة لحقوق  عــددًا كبيرًا مــن األطــفــال »يــواجــهــون   

ّ
أن 48 املاضية وحــدهــا«. وأضـــاف 

)فرانس برس( الطفل«، مشيرًا إلى تقارير حول »مزيد من األطفال يجري تجنيدهم للقتال«. 

نصف مليون طفل بطرابلس في »خطر مباشر«قطر األولى عربيًا في دعم المنظمات اإلنسانية

لندن ـ كاتيا يوسف

 تناول األسبرين 
ّ
أظهرت دراسة أسترالية أن

ــيـــر مـــــن خــطــر  ــبـ ــكـــل كـ ــلـــل بـــشـ ــقـ يــــومــــيــــًا ال يـ
اإلصابة بنوبة قلبية أو سكتة دماغية لدى 
الذين تزيد أعمارهم  األشــخــاص األصــحــاء 
 األسبرين فشل في 

ّ
عــن 70 عــامــًا. وتــبــنّي أن

ــاة صــحــيــة خـــالـــيـــة مــــن الـــخـــرف  ــيـ تـــأمـــني حـ
، بــل على 

ّ
أو اإلعــاقــة الــحــركــيــة لــكــبــار الــســن

من  يزيد  ربما  ــه 
ّ
أن النتائج  كشفت  العكس 

خطر الوفاة املبكرة. 
البريطانية  تــايــمــز«  »ذي  صحيفة  ونــقــلــت 

 األسبرين 
ّ
 هناك أدلة على أن

ّ
عن الدراسة أن

القلبية  النوبات  منع  فــي  يساعد  أن  يمكن 
والسكتات الدماغية لدى األشخاص الذين 
يعانون من مشاكل في القلب، وكان األطباء 
يأملون بأن ينطبق األمر نفسه على عموم 
 املــخــاطــر تــفــوق الــفــوائــد. 

ّ
الـــنـــاس، فظهر أن

وقــد وجــدت الــدراســة التي شملت أكثر من 
19 ألف شخص، معظمهم تجاوز السبعني، 
 هذا الــدواء على عالقة بمخاطر أكبر قد 

ّ
أن

تؤدي إلى نزيف خطير.
ــبــــاحــــث الـــرئـــيـــس  ــــي هــــــذا اإلطــــــــــار، قــــــال الــ فـ
ــل، مـــــن جـــامـــعـــة  ــيــ ــنــ ــاكــ لـــــلـــــدراســـــة، جـــــــون مــ

 
ّ
ــبـــورن األســــتــــرالــــيــــة، إن ــلـ ــونـــــاش« فــــي مـ »مـــ

ــن كـــبـــار الـــســـن ربـــمـــا يــتــنــاولــون  كــثــيــريــن مـ
األســبــريــن مــن دون أّي داٍع لــذلــك، وهـــو ما 
ــدواه. أضــــاف مــاكــنــيــل: »عــلــى  ــ تــبــني عـــدم جــ
 األسبرين كان موجودًا 

ّ
الرغم من حقيقة أن

نا لم نكن نعرف 
ّ
منذ أكثر من 100 عام ، فإن

السن  كــان يتوّجب على كبار  إذا  مــا  تمامًا 
ــراء وقـــائـــي  ــ ــإجـ ــ ــاولـــوه كـ ــنـ ــتـ ــاء أن يـ ــ ــــحـ األصـ
للحفاظ على صحتهم ألطــول فترة ممكنة 
 مــاليــني األصــحــاء في 

ّ
أم ال. وهـــذا يعني أن

العالم الذين يتناولون جرعة منخفضة من 
األسبرين من دون سبب طبي، قد يفعلون 

 الدراسة لم تظهر أي فائدة 
ّ
ذلك بال داٍع ألن

عامة لتعويض خطر النزيف«.
فـــي هــــذا الـــســـيـــاق، يــقــول الـــدكـــتـــور أنــطــوان 
عصام درويش، املتخصص في الطب العام 
ه »كان 

ّ
»العربي الجديد«، إن في بريطانيا، لـ

يوميًا  أسبرين  حبة  تناول   
ّ
أن سابقًا   

ّ
ُيظن

 الـــدراســـة األخــيــرة 
ّ
ــدم، لــكــن ــ تــمــنــع تــجــلــط الـ

الـــتـــي أجـــريـــت فـــي عــــام 2017 تـــزامـــنـــت مع 
 األسبرين لم يعد 

ّ
تبديل التوجيهات، إذ إن

ــزءًا مــن الــعــالج الــوقــائــي«. يضيف  ــل جـ
ّ
يــمــث

 »هـــيـــئـــات طــبــيــة بــريــطــانــيــة وأمــيــركــيــة 
ّ
أن

 ال فـــائـــدة تــرتــجــى 
ّ
ــّدة أعــلــنــت بــالــفــعــل أن ــ عـ

مـــن تـــنـــاول حــبــة أســـبـــريـــن يـــومـــيـــًا، وقــالــت 
الستاتني  تــنــاول   

ّ
إن الــجــديــدة  التوجيهات 

بداًل من األسبرين أفضل للوقاية من تصلب 
الــــشــــرايــــني. وال تـــنـــصـــح هـــيـــئـــة الـــخـــدمـــات 
ــبـــريـــن  الـــصـــحـــيـــة الـــوطـــنـــيـــة، بـــتـــنـــاول األسـ
الذين ال  كاستراتيجية وقائية لألشخاص 

يعانون من أمراض القلب«. 
مـــن جــهــتــه، أشــــار أســـتـــاذ عــلــم األدويــــــة في 
»مدرسة لندن لحفظ الصحة وطب املناطق 
 مــعــدل 

ّ
ــفـــانـــز، إلــــى أن ــارة«، ســتــيــفــن إيـ ــ ــحـ ــ الـ

املتزايد لدى مجموعة األشخاص  الوفيات 
الذين تناولوا األسبرين كان مفاجئًا.

حبة أسبرين يوميًا... ال جدوى منها

جامعة  في  االجتماع  علم  أستاذ  يدعو 
رئيس  الشرجبي،  عــادل  الدكتور  صنعاء، 
الوزراء في الحكومة الشرعية في اليمن إلى 
الحكومة  فرضته  الذي  النزوح  شرط  إلغاء 
على الموظفين في المحافظات الشمالية 
له  تدوينة  وفي  رواتبهم.  صرف  أجل  من 
الشرجبي  طالب  »فيسبوك«،  موقع  على 
توجيهات  ــدار  ــإص ب الشرعية  الحكومة 
لتسليم رواتب الموظفين في المحافظات 

الشمالية في أسرع وقت ممكن.

في أسرع وقت ممكن

سهى أبو شقرا

وصلتني رسالة عبر »فيسبوك« من فتى 
عمره 14 عامًا يعيش في كندا، يدعوني 

فيها للمشاركة بحملة تبرعات أطلقها من 
ضمن مشروعه املدرسي، هدفها املساهمة 

في توفير بعض الحاجيات لالجئني. الحملة 
ها 

ّ
بالطبع ليست فريدة من نوعها، لكن

تخبرك بأّن صغارنا وشبابنا قادرون على 
التعاطف مع قضّية ما.

سلوك الفتى طرح أمامي جملة أسئلة 
عن أسباب تعاطفنا مع جهة دون أخرى، 

وامتناعنا عن التبرع ملحتاج في حاجة إلى 
دعمنا. وكالة األمم املتحدة إلغاثة وتشغيل 

الالجئني الفلسطينيني )أونروا( هي النموذج 
الذي استحضرته؛ فالوكالة تعيش أصعب 
أزماتها منذ قطع التمويل األميركي عنها، 

وبرامجها مهددة ومعها مصير ماليني 
الالجئني.

اعتبرت أّن دعم »أونروا«، إذا حصل، نرّده 
إلى تعاطفنا الذاتي كأفراد مع الفلسطينيني 

نا نفهم معاناتهم. وهو ترجمة ملوقفنا 
ّ
ألن

من القضية الفلسطينية التي تأخذ حيزها 
الخاص في حياتنا وتفكيرنا. وهذا دافع 

»أونروا«،  منطقي وكاٍف للمساعدة. والتبرع لـ
إذا حصل، يكون أداة تفريغ لغضبنا الكامن 

ضد االحتالل اإلسرائيلي الذي نعجز عن 
 من أشكال التعبير عن 

ً
محاربته، وشكال

سخطنا تجاه السياسة األميركية املعادية 
للفلسطينيني.

لكن، ملاذا يخفت تعاطفنا وال يبقى 
مستيقظًا فينا على الدوام، فنحتاج إلى 
منّبه كي نحييه في نفوسنا؟ وفي حالة 

»أونروا« اليوم، ال يتوقف املنّبه عن الرنني، 
ونتائج الدعم ليست بحجم األزمة!

اإلجابة ليست سهلة؛ ففي حالة »أونروا«، 
نرى نحن األفراد أّن دعم الوكالة مسؤولية 
األنظمة العربية وليس الشعوب، وأّن عددًا 
 من األغنياء العرب قادر وحده على 

ً
قليال

تغطية عجز الوكالة لسنوات، وأّن همومنا 
ومشاكلنا تجعلنا بأمّس الحاجة إلى 

من يتعاطف معنا ويدعمنا، وهذا يخفف 
تعاطفنا مع الفلسطينيني.

يضاف إلى ما سبق الواقع الفلسطيني 
املشرذم واملتناحر الذي يشّوه املشهد 

الفلسطيني العام ويقلل فرص التعاطف 
معه. وهناك املواقف التي بناها الناس تجاه 

الفلسطينيني انطالقًا من وجود الالجئني 
الفلسطينيني في بلدانهم، وعالقة دولهم 

مع السلطة الفلسطينية نفسها. كذلك 
يقف الفساد الذي لم تسلم منه مؤسسات 
األمم املتحدة حاجزًا أمام التعاطف، وكذلك 

مواقفها املتغاضية عن جرائم إسرائيل 
تاريخيًا.

كل تلك املبررات صحيحة، لكّن أكثر من 
نصف مليون طفل يحتاجون إلى مقعد 

دراسي هذا العام وكل عام، وال يستطيعون 
العيش من دون طبابة وعالج، ويعجزون 

عن مواجهة مصيرهم لوحدهم.
رغم كل ما سبق، فإّن دعم »أونروا« ال 

يمكن أن نبقيه مرهونًا بمشاعر التعاطف 
اآلنية التي »قد« تتحرك فينا وربما ال، 

وال بّد من أن يتحول إلى تعاطف فردي 
»إلزامي« اليوم ومن دون تأخير.

هل ندعم أونروا؟

مزاج
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من أسوأ ما يواجه املوظف أن يجد مديًرا يحفظ 
وال يفهم؛ يحفظ كتًبا في اإلدارة، وال يفهم فنها 
الــكــتــب مــا هي  أّن  يــعــي  وطـــرائـــق تطبيقها، فــال 
في  إرشـــاديـــة  بنصائح  ُمطعمة  نــظــريــة  آراء  إال 
العموم، يأخذ منها ما يناسب إدارته على وجه 
لتصقل  الــذهــن،  تفتح  الكتب  فهذه  الخصوص، 
مــن يقوم  أّن  املــفــتــرض  مــن  الــتــي  اإلدارة  طريقة 
ا  بها هو بني آدم يعقل ويفكر، وليس حاسًبا آلّيً
يتعرف إلى ما يقرؤه فينفذه بالحذافير، فيظل 
طلق في العموم، 

ُ
يعيش في وادي النظريات التي ت

الــتــطــبــيــقــات التي  ويــعــيــش املــوظــفــون فــي وادي 
توافق الخصوص.

■ ■ ■
تــصــيــبــنــا األقـــــــــدار؛ لــنــســتــخــلــص مــنــهــا الـــِعـــَبـــر 
واألفــكــار، ونــوقــن أن مــن صاغها قــديــر مقتدر 

ار. لطيف حكيم َجبَّ
■ ■ ■

من فوائد الصدق العظيمة أن من يتحلى به يمكنه 
استكشاف مدى صدق مشاعر من حوله.

■ ■ ■
ــه يملك  أنـ يــظــن  املــوظــف أن  مــن قــصــور تفكير 

الكرسي الذي يجلس عليه.
■ ■ ■

ــا كـــان الــتــمــثــيــل هــو الــبــطــل فــي أغــلــب عــالقــات  ـ
ّ
مل

الناس، صار الناس يعيشون في حالة من الزيف، 
بعيدين فيها عن الواقع وعن حقيقة أنفسهم.

■ ■ ■

الــوفــيــر أن تــجــاور شخًصا يحافظ  الـــرزق  مــن 
ــن االبـــتـــالء العظيم  عــلــى ســالمــك الــنــفــســي، ومـ
السالم  ذلــك  عليك  ينغّص  تــجــاور شخًصا  أن 

النفسي.
■ ■ ■

هم  فاملتلونون  يلتقون،  ال  والثابتون  املتلونون 
من يتغيرون باختالف الناس؛ ولذلك ال يأمنهم 

الثابتون.. فكيف يلتقون إذن؟!
■ ■ ■

مــن الــنــضــج أن تــكــون الــعــاطــفــة مــوجــهــة التــبــاع 
منهج وليس االستسالم لغواية طارئة سرعان 
ما تتالشى، ويمكن توجيه العاطفة باملنهج بعد 

امتالء العقل به.
■ ■ ■

أشبه  منهًجا  يتبعون  ال  أشخاص  مع  التعامل 
السفينة  الغرق بعد تحطم  النجاة من  بمحاولة 

وسط البحر.
■ ■ ■

ا بعد 
ً
الحقيقة ثمنها غاٍل ألنها تنكشف أحيان

صدمات تنال من النفس.
■ ■ ■

على  لله  الحمد  الــصــالة..  نعمة  على  لله  الحمد 
الربانية،  التمارين  تلك  والسجود،  الركوع  نعمة 
إن جـــاز الــتــعــبــيــر، الــتــي تــزيــل آالم الــظــهــر بعد 
 على املكتب. سامحوني في هذه 

ً
الجلوس طويال

النظرة النفعية املادية للصالة.
أسماء راغب نوار )مصر(

بــاهــتــمــام وتــقــديــر ملــكــانــة مــديــنــة اإلســكــنــدريــة، 
أعاد إليها محمد علي باشا الحياة، بعد عقود 
من اإلهمال، حتى تحولت من منتصف القرن 
التاسع عشر إلــى واحـــدٍة مــن أهــم مــدن البحر 
ــــى قـــاعـــدة صــنــاعــيــة،  األبـــيـــض، فــقــد حــولــهــا إل
السفن،  لصناعة  البحرية  الترسانة  بتأسيس 
ها إلى مركز 

ّ
وتأسيس صناعاٍت عديدة، وحول

وتطويرها،  موانئها  بتوسعة  عــاملــي  تــجــاري 
بورصة  أكبر  وإنــشــاء  الغربي  امليناء  وإنــشــاء 
ترعة  بشق  مالحيًا  بالداخل  وربطها  للقطن، 
ملياه  مــصــدرا  أيضًا  أصبحت  التي  املحمودية 
الـــشـــرب، ومـــصـــدرا لــتــطــويــر الــظــهــيــر الــزراعــي 

للمدينة ومكانًا للتنزه.
ــنـــة ِقـــبـــلـــة لـــأوروبـــيـــني  ــــك أصـــبـــحـــت املـــديـ وبــــذل
الباحثني عن فرص عمل أو استثمار، وأصبحت 
ــتــــعــــددة الـــجـــنـــســـيـــات(،  كـــوزمـــوبـــولـــيـــتـــانـــيـــة )مــ
التي  للمدينة  العام  املظهر  على  ذلــك  وانعكس 
أفضل  مــن  نخبة  أبنيتها  فــي تصميم  ســاهــم 
أمــراء  العامليني، وأقــام بها عــدد من  املعماريني 
التي  األجنبية  الجاليات  وأبناء  املالكة،  العوائل 
طائلة  ثــروات  وكونوا  اإلسكندرية،  استوطنت 
من خيراتها برد الجميل واملساهمة في التبرع 
لبناء مستشفيات ومدارس وحدائق، وغيرها 

من املنشآت الخيرية.
الـــخـــديـــوي إســمــاعــيــل األرض املــقــام  اشـــتـــرى 
فــدانــًا،  ستني  بمساحة  الــنــزهــة  حديقة  عليها 
ــة، وتــــبــــّرع الـــثـــري  ــامــ ــــى حـــديـــقـــة عــ وحـــولـــهـــا إلـ

الــيــونــانــي، أنــطــونــي أنــطــونــيــادس عــــام 1918 
أربعني فدانًا،  بحديقة )أنطونيادس( بمساحة 
وكـــانـــت تــحــتــوي عــلــى قــصــره وعـــــّدة تماثيل 

وتحف فنية ونباتات وأشجار نادرة . 
وأنشأت الجالية اليونانية املستشفى اليوناني 
الـــذي تــحــّول اســمــه فيما بــعــد إلـــى مستشفى 
اليهودي،  التاجر  وتــبــرع  الناصر،  عبد  جمال 
ابراهيم عاداه، بمستشفى الرمد، وقاد األمير 
عمر طوسون حملة تبرعات إلنشاء مستشفى 
املواساة التي افتتحها امللك فاروق عام 1936، 
وتـــبـــرعـــت املـــلـــكـــة نــــازلــــي بــمــســتــشــفــى رعـــايـــة 
زالت  وما  )دار إسماعيل(...  والطفولة  األمومة 
لتقديم  الفقري  العامود  تلك املستشفيات هي 
للقطاع األعظم من  الحكومية  الطبية  الخدمات 
سكان اسكندرية. هذا بخالف مدارس عديدة، 
مُت فيها في املرحلتني، 

ّ
منها املدرسة التي تعل

اإلعــــداديــــة والـــثـــانـــويـــة، وهــــي املـــدرســـة املــلــكــيــة 
اإليــطــالــيــة، الــتــي صــّمــمــهــا املــعــمــاري اإليــطــالــي 
بوفيو عام 1912، وتحول اسمها في  أنريكو 
ثم  العسكرية،  التني  رأس  مــدرســة  إلــى  جيلنا 
الـــســـادات. وهناك  تحولت الحــقــًا إلــى مــدرســة 
الثقافية  واملــنــشــآت  الــعــامــة  املــبــانــي  مــن  آالف 
أثبت  فقط  الرمل  حي  ففي  والفلل،  والقصور 
إحصاء عام 1923 وجود 3578 فيال فاخرة .

النزهة  املحمودية وحديقة  أين ترعة   : واآلن 
املحمودية  ترعة  ردم  جــاري  وأنطونيادس؟ 
أجزاء  وتم تجريف  اإلهمال،  بعد عقود من 

ــــنــــزهــــة، وتـــــم إغــــــالق حــديــقــة  مــــن حـــديـــقـــة ال
أنطونيادس في وجه الجمهور وإقامة وحدة 
عسكرية داخلها، وجــاري اآلن اإلعــالن عن 
تــحــويــلــهــا إلــــى غــابــة جـــديـــدة مـــن اإلســمــنــت 

املسّمى مشاريع سكنية. 
التي صّممها  واملسارح  واملباني  القصور  أين 
كــبــار املــعــمــاريــني وكـــم بــقــي مــنــهــا، وكـــم منها 
للهدم؟ كم مستشفى حكومي  ينتظر طريقه 
التي ذكرناها؟  تم إنشاؤه في اسكندرية بعد 
ــيـــد مــنــتــصــف  ــا أدركـــــنـــــاه، نـــحـــن مـــوالـ وأيــــــن مــ
ــات  ــاحـ الــســتــيــنــيــات مــــن شـــــــوارع نــظــيــفــة وسـ
إلى  بــالــبــازلــت األســــود؟ إذا أضفنا  مــرصــوفــة 
ــــك، أنـــه خـــالل األربـــعـــني ســنــة املــاضــيــة تّمت  ذل
بطريقة  املدينة  حــول  السكنية  التوسعات  كل 
عشوائية دون تخطيط أو التزام بقوانني للبناء 
وبكتل خرسانية قميئة مخالفة للذوق وملعايير 
األمان. مع تلك الصورة، من القمة إلى الهاوية، 
نـــدرك مـــدى الــُجــرم الـــذي تــم ارتــكــابــه فــي حق 
العالم وأعرقها، ويبقي  واحــدة من أجمل مدن 
املمنهج؟  ملــاذا هــذا اإلفساد والتدمير  الــســؤال: 
هل هو عن جهل وغباء؟ هل عن جشع وطمع؟ 
طة تخريب 

ُ
هل عن إجــرام وفساد؟ هل عن خ

 ، واحــــدة  والنتيجة  األســـبـــاب،  تــتــعــدد  متعمد؟ 
إلــى معالجة  أمــام جــرائــم ال سبيل  أننا  فنحن 
آثـــارهـــا، فليس هــنــاك سبيل إلعــــادة مــا تــهــّدم 

وإعمار ما تخّرب.
محمود صقر )مصر(

فضاء مفتوح

آراء

غازي دحمان

تشّكل إدلب لحظة تحدٍّ حقيقية، ليس للفريق 
أيضًا  وإنما  استهدافها وحسب،  يريد  الــذي 
لــلــمــعــارضــة الـــســـوريـــة الـــتـــي عــلــيــهــا اجـــتـــراح 
أســلــوب إدارة خــــالق، لــالســتــفــادة مــن الــزخــم 
الذي وفره الحراك الشعبي الكبير، بعد خروج 
املـــظـــاهـــرات الـــحـــاشـــدة، واعـــتـــبـــرهـــا كــثــيــرون 
الثورة في مواجهة  بمثابة تصويٍت لصالح 
دعاية روســيــا، وتابعها بشار األســد، من أن 
ت 

ّ
املدنيني مختطفون في إدلب، وأن الناس مل

الثورة، وتريد عودة نظام األسد.
اعــتــادت املــعــارضــة، أخــيــرا، االكــتــفــاء بالبكاء 
ــط الــنــكــبــة  ــريــ ــع، وهــــــي تـــشـــاهـــد شــ ــّجــ ــفــ ــتــ والــ
الـــســـوريـــة، مـــن ســـقـــوط لــلــمــنــاطــق بــيــد نــظــام 
وليس  الرهيبة،  التقتيل  إلــى عمليات  األســد 
أن  وأزعــم  الخضر.  الحافالت  بمشهد  انتهاًء 
املعارضة، وخصوصا السياسية، استسهلت 
هذا األمر، بل وتآلفت معه إلى حد ما، وربما 
كان صعبًا في بدايته، عند سقوط حلب، لكنه 
تاليا أصبح سلسًا، ويمكن التعامل معه عبر 

تغريدٍة، أو بياٍن يشُجب وينّدد.
ــب الــــيــــوم عــلــى  ــ ــ ــذي تـــطـــرحـــه إدلـ ــ ــ الـــتـــحـــدي الـ
املعارضة هو جعلها نقطة انطالٍق نحو بداية 
 للثورة على 

ً
جديدة، بدال من أن تكون نهاية

نظام األســد، على ما بــدأ العالم يهيئ نفسه 
له، وراحت املعارضة الخارجية تجّهز نفسها 
للتعامل مع هذا القدر الذي ال راّد له، وبالتالي 

رضوان زيادة

ــا، أوبــــامــــا عـــــــاد.. هـــكـــذا يـــتـــداول  ــ ــامـ ــ ــاد أوبـ ــ عـ
نــاشــطــو الــحــزب الــديــمــقــراطــي فــي الــواليــات 
السابق،  الرئيس  املتحدة الحديث عن عودة 
بــــــــاراك أوبـــــامـــــا، إلـــــى الـــســـاحـــة الــســيــاســيــة، 
في  النصفية  االنتخابات  بثقله خلف  ملقيًا 
دفــع حزبه،  بهدف  الثاني،  تشرين  نوفمبر/ 
الحزب الديمقراطي، كي يتمكن من السيطرة 

على مجلسي الكونغرس، النواب والشيوخ.
لــكــن عــــودة أوبـــامـــا وخــطــابــاتــه الــتــي ألــقــاهــا 
فــــي شـــيـــكـــاغـــو، ثــــم فــــي كـــالـــيـــفـــورنـــيـــا، تــظــهــر 
عودة لناشط سياسي أكثر من أنها لرئيس 
أمــيــركــي ســابــق، لــكــن، والــحــق يــقــال، تنطبق 
صــفــة الــنــاشــط الــســيــاســي هـــذه عــلــى أوبــامــا 
أكــثــر مــن انــطــبــاق صفة الــرئــيــس عليه، وهو 
يــبــدو أكــثــر ارتــيــاحــًا بكثير عــنــدمــا يــتــحــّدث 

كناشط منه متحدثًا بوصفه رئيسًا سابقًا.
فــــي خـــطـــابـــه فــــي كـــالـــيـــفـــورنـــيـــا الـــــــذي ألــهــب 
جــمــاهــيــر الــحــزب الــديــمــقــراطــي، عـــاد أوبــامــا 
 لـــه غــبــار، 

ّ
بــوصــفــه خــطــيــبــًا مــفــّوهــًا ال يـــشـــق

نقده  بــعــنــايــة،  منتقاة  التوصيفية  عــبــاراتــه 
الجماهير  يلهب  تــرامــب  للرئيس  الــصــريــح 
املــتــقــدة، وفـــوق ذلـــك دعــوتــه هـــذه الجماهير 
إلى أن تظهر تنظيمًا وتصويتًا في نوفمبر، 
تــظــهــره وكـــأنـــه يـــرغـــب الـــعـــودة إلــــى مــاضــيــه 
السياسي األول، حني كان ناشطًا اجتماعيًا 
شــيــكــاغــو،  فــــي   )Community Organizer(
وبسبب القضايا االجتماعية هذه، وقضايا 
جعلته  الطبقي،  والــتــفــاوت  العرقي  التمييز 

لــم تــعــد تهتم ســـوى للحديث عــن الــدســتــور، 
وجوالت دي ميستورا وتصريحاته.

فــي التقييم الــواقــعــي، يــتــوجــب الــتــفــريــق بني 
الذين  املتظاهرين  العالي لطموحات  السقف 
طـــالـــبـــوا بـــإســـقـــاط الـــنـــظـــام وتـــعـــديـــل مــســار 
الــعــمــلــيــة الـــســـيـــاســـيـــة بـــالـــكـــامـــل ومـــــا يــمــكــن 
على  ــرًا 

ّ
مــؤش يعد  هــذا  لكن  بالفعل،  تحقيقه 

مدى فهم الجماهير اللعبة السياسية القائمة 
على رفــع سقف الــتــفــاوض إلــى درجــة عالية، 
وإبـــراز جّدية  مقبولة،  نتائج  على  للحصول 
البيئة الحاضنة للثورة على تحّدي تهديدات 
الخصم واستعدادها للصمود في مواجهته.

ــًا، اســـتـــفـــادت  وفـــــي الــتــقــيــيــم الـــواقـــعـــي أيــــضــ
وأن  لتركيا،  املالصقة  جغرافيتها  مــن  إدلــب 
القومي  باألمن  كبيرة  بدرجة  مرتبط  أمنها 
دت أنقرة مواردها 

ّ
التركي. ولهذا السبب، جن

ــة،  ــيــ ــكـــريـــة واإلعــــالمــ ــيـــة والـــعـــسـ ــلـــومـــاسـ الـــدبـ
لتفنيد ذرائــــع الــهــجــوم الــــذي كــانــت تــعــد له 
روسيا لسحق الثورة في إدلب، واستطاعت، 
عــبــر اتـــفـــاق ســوتــشــي، تــفــكــيــك جــبــهــة الــقــوى 
ــو إلـــى حـــني، كــمــا أنــهــا  املــتــرّبــصــة بـــإدلـــب، ولـ
حماية  يضمن   

ٍّ
لــحــل املناسبة  البيئة  ـــرت 

ّ
وف

إدلب وسكانها، ويمكن تطويره إلى مقاربٍة 
للحل السياسي في سورية.

تـــركـــيـــا،  تـــعـــي أن  ــعــــارضــــة أن  املــ لـــكـــن عـــلـــى   
عــلــى الــرغــم مــن وجــاهــة حججها فــي البعد 
اإلنــســانــي ملــوضــوع إدلــــب، وعــلــى الــرغــم من 
ــن عــلــى  ــراهــ ــا الـــتـــي تــ ــيــ مــكــانــتــهــا لـــــدى روســ

يـــرشـــح نــفــســه، لــكــي يــصــبــح ســيــنــاتــورًا عن 
والية ألينوي، وهو ما فتح الطريق بالنسبة 
والــفــوز  الــرئــاســيــة،  لالنتخابات  ح 

ّ
للترش لــه 

بها دورتني متتاليتني.
ــا يــقــضــي  ــ ــامـ ــ عـــنـــدمـــا كـــــان رئـــيـــســـًا، كـــــان أوبـ
والتأمل، وكتابة خطاباته  الــقــراءة  في  وقته 
وتــنــمــيــقــهــا، كــمــا ذكــــرت صــحــيــفــة نــيــويــورك 
يترّدد  كــان  عنه،  الذاتية  سيرتها  فــي  تايمز 
ــراراٍت تنفيذية، وهـــو ما  ــ كــثــيــرًا فــي اتــخــاذ قـ
دفعه دومًا إلى تأجيل أي قرار بشأن سورية 
الــتــي انــتــهــى بــهــا املـــطـــاف إلـــى مـــا هـــي عليه 
الــيــوم، ســيــطــرة روســيــة كــامــلــة، وبــلــد مفكك، 
يحول  كــي  يحلم  ورئــيــس  محطم،  ومجتمع 
كانت  مهما  وراثــيــة  مملكة  إلـــى  جمهوريته 
وكان  كثيرًا،  بــتــرّدده  أوباما  هر 

ُ
اشت التكلفة. 

محللون كــثــيــرون يــرجــعــونــه إلـــى أن أوبــامــا 
قــبــل أن يصبح  يــتــبــوأ أي مــوقــع تنفيذي  لــم 
رئيسًا، ولــذلــك كــان الحرية دومــًا فــي انتقاد 
لتأييد  الــجــمــاهــيــر،  اآلخـــريـــن، وفـــي تجييش 
أفكاره وخطاباته التي كان يصيغها بعناية 
فــائــقــة، يــســاعــده فــي ذلــك تكوينه األكــاديــمــي 

وتحصيله العلمي، وملكاته وموهبته.
ولذلك يعود الرئيس األميركي السابق اليوم 
خطيبًا من على املنبر الذي صعد به إلى سدة 
الرئاسة، لكنه كــان أقــرب إلــى ذلــك الخطيب 
مــنــه إلـــى ذلـــك الــرئــيــس، يــنــهــي خــطــبــتــه في 
كاليفورنيا وكأنه تمامًا مرشح لالنتخابات 
النصفية املقبلة. من ال يعرف تاريخه يقول 
إنه مرشح ملقعد ما في الكونغرس، من دون 
أن ننسى أن شعره تحول إلى أبيض تمامًا. 

املدني،  العسكري على  الثورة، بعد أن طغى 
وهجرت الكوادر املدنية، واختفت نهائيا في 

بعض املناطق.
ــة االســــتــــفــــادة مــــن هـــذا  ــارضــ ــعــ تــســتــطــيــع املــ
املعطى، عبر إبــراز الجانب املدني الــذي بات 
يــتــخــذ بــالــفــعــل طــابــعــًا مــؤســســاتــيــًا، ويــلــّبــي 
وهو  واإلدارة،  التنظيم  في  الدولية  املعايير 
على صلٍة بمنظماٍت حقوقيٍة وإغاثية مؤثرة 
فــي الـــغـــرب، وهــــذا يــمــنــح املــعــارضــة مساحة 
جــيــدة لــطــرح قــضــيــة إدلــــب بــوصــفــهــا قضية 
ــرة، والــتــي تــســتــوجــب حــلــواًل 

ّ
ســوريــة املــصــغ

روسيا  وإجبار  عسكرية،  وليست  سياسية، 
ــــول مــــنــــاورٍة  ــــو بـــعـــد طـ ــار، ولـ ــســ ــــذا املــ عـــلـــى هـ

وتهّرب منها. 
ــا يـــحـــاول  ولـــيـــس األمــــــر مــســتــحــيــال، عـــلـــى مــ
لديه  فمن  إشاعته،  الباء(  بفتح   ( املحَبطون 

ــّرف نــفــســه بــصــراحــة  ــعـ ــو يـ ومــيــتــشــغــان. وهــ
بـــأنـــه اشـــتـــراكـــي ديـــمـــقـــراطـــي، بــعــد أن كــانــت 
كلمة االشتراكية سّبة ال يمكن استخدامها، 
وتـــجـــلـــب لــصــاحــبــهــا االنـــتـــحـــار الــســيــاســي. 
ــن طـــبـــيـــعـــة تــغــيــر  ــ ــورًا عـ ــ ــــصـ يــعــطــيــنــا هــــــذا تـ
السياسات االجتماعية في أميركا، أما التيار 
الليبرالي التقليدي فهو يحاول تجاهل هذه 
الخالفات، والتركيز على هزيمة ترامب، من 
دون التركيز على طبيعة األجندة التي يجب 
أن يطّبقها الحزب، في حال فوزه وسيطرته 
على مجلسي النواب، في حني يحمل التيار 
بيرني ساندرز  رائـــده  كــان  والـــذي  التقدمي، 
يركز على رفع الحد األدنى لألجور، تحقيق 
املساواة، إلغاء الرسوم على طلبة الجامعات، 
نـــظـــام الـــفـــرد فـــي الــتــأمــني الــصــحــي، ورقـــابـــة 
الـــشـــركـــات األمــيــركــيــة الـــكـــبـــرى، وخــصــوصــًا 
متعددة الجنسيات، وقد فتح ساندرز حربًا 
مع  تعاملها  طريقة  بسبب  »أمـــــازون«،  على 
الغلبة،  موظفيها. ليس واضحًا ملن ستكون 

يكتشف  جيدًا،  الدولي  املشهد  ويقرأ  عينان 
أنــه باتت  ذلــك، فليس خافيًا  ق 

ّ
إمكانية تحق

لــــدى روســـيـــا، عــلــى أبـــــواب إدلـــــب، حــســابــاٌت 
معقدة، تختلف عنها في الفترة السابقة، فهي 
وجودها  يشرعن  سياسي  بحل  الفوز  تريد 
ويقبله الغرب، ذلك أن روسيا وجدت نفسها 
ٍم ال يمكنها االستفادة من نصٍر 

ّ
أمام بلٍد محط

قه على جثة سورية، وما لم تستطع 
ّ
قد تحق

إقناع الغرب والــدول العربية باملساهمة في 
إعادة اإلعمار، تتحول الفرص إلى تحّديات، 
 للحلم الروسي في 

ً
وستصبح سورية مقبرة

استعادة املكانة الدولية املفقودة.
معلوٌم أن روســيــا تــصــّور حربها على إدلــب 
ــد املــنــظــمــات اإلرهـــابـــيـــة، مــهــّمــشــة  بــأنــهــا ضـ
حقيقة وجـــود حــوالــي أربــعــة مــاليــني مدني 
يعيشون حياة طبيعية، وهذا يستوجب من 
لتفنيد  لطاقاتها،  كامال  استنفارا  املعارضة 
ــــراز الــبــعــد املــدنــي في  الـــروايـــة الــروســيــة، وإبـ
قــضــيــة إدلـــــب، وتــحــويــل إدلــــب إلــــى عــاصــمــة 
ــكـــل مــعــنــى  ــة بـ ــوريــ ــســ ــة الـــــثـــــورة الــ ــهـــوريـ ــمـ جـ
الكلمة، وما يتطلبه ذلك من دخول الفعاليات 
إلى  املختلفة  واألطـــر  واإلعــالمــيــة  السياسية 
إدلب واتخاذها مقرًا لنشاطها وعملها. لقد 
الــطــريــق للمعارضة  ــب  إدلــ مــهــدت جــمــاهــيــر 
لــلــقــيــام بــخــطــواٍت إيــجــابــيــة لــصــالــح الــثــورة 
الــســوريــة، والــكــرة اآلن فــي ملعب املــعــارضــة، 

فكيف ستكون استجابتها؟
)كاتب فلسطيني(

لــكــن مــن الـــواضـــح أن هــنــاك تــركــيــزًا إعــالمــيــًا 
كــبــيــرًا عــلــى الــتــيــار الــتــقــدمــي، وهــــو يحصد 
شعبية كــبــيــرة، خــصــوصــًا بــني الــطــلــبــة، لكن 
الديمقراطي  الحزب  »االستابلشمنت« داخل 
حــذرة جــدًا من دعــم هــذا التيار، ألنها تعرف 
أنه ال يمكن له أن يوصل املرشح الديمقراطي 
ــيــــض، ويــــــــرّدون دومـــــًا بــأنــه  إلــــى الــبــيــت األبــ
ــد وصــــل إلــى  ــرامـــب عــلــى ســـوئـــه قـ إذا كــــان تـ
فلماذا ال يستطيع ساندرز،  األبيض،  البيت 
ــى الــبــيــت  ــ ــيــــســــاري، الــــوصــــول إلـ بــخــطــابــه الــ
ــيـــض. ولـــذلـــك ال يــبــدو أن هــنــاك خريطة  األبـ
ــزب لـــالنـــتـــخـــابـــات  ــ ــحـ ــ ــة ملـــرشـــحـــي الـ ــ ــحـ ــ واضـ
كثر،  مرشحون  فهناك   ،2020 عــام  الرئاسية 
ولكن ليس هناك توافق واالنقسامات داخل 

ز يومًا بعد يوم.
ّ
الحزب تتعز

الطريف فــي األمــر أن أوبــامــا رفــض أن يدعم 
وأخـــذ موقفًا  الــحــزب،  داخـــل  التقدمي  التيار 
حذرًا جدًا، كي ال يحسب على تيار ضد آخر، 
لــكــن نــاشــطــي الــــحــــزب، وخـــصـــوصـــًا الــطــلــبــة 
وأنهم  يــســارًا،  أنــهــم يتجهون  منهم، واضـــح 
ــثـــر، كــي  ــر فـــأكـ ــثـ ــا ســـيـــجـــّرون الــــحــــزب أكـ ــمـ ربـ
السياسي  في طرحه  راديكالية  أكثر  يصبح 

واالجتماعي.
مــفــّوهــًا، يعتبر من  أوبـــامـــا خطيبًا  ولــيــبــقــى 
الديمقراطي، في حني  للحزب  الثقيل  العيار 
أن  يفتقد الحزب الجمهوري شخصًا يمكنه 
يــوازي أوباما من حيث تاريخه الناصع في 
ال  التي  الخطابية  قدرته  أو  األبــيــض،  البيت 

تقابلها إال رداءة ترامب اللغوية. 
)كاتب سوري(

إخراجها من حلف شمال األطلسي )الناتو(، 
إال أن موقفا متماسكا من املعارضة، املدعومة 
شعبيًا، سيشكل عنصر قوة ودعــم للموقف 
التركي، والعكس صحيح، بمعنى أن تقاعس 
املعارضة وإحباط الشارع الثائر يزيد العبء 
على تركيا، ويدفعها إلى تقديم تنازالٍت ما، 
أن مسألة  لــتــدرك  للمعارضة،  األوان  آن  وقــد 
السياسية واإلداريـــة باتت من  البدائل  توفر 
الــذي  السياسي  التغيير  أهــم شــروط عملية 

يطالب به السوريون.
تملك املعارضة في إدلب مزايا لم تتوفر لها 
ــــرى، يــمــكــن االســـتـــفـــادة منها  فـــي مــنــاطــق أخـ
لتغيير املعادلة الراهنة في سورية، والقائمة 
على استسالم املعارضة بدون شرط أو قيد، 
واستعادة سلطة األسد على جميع املناطق 
بالفعل كسر هذه  إدلـــب  الــســوريــة. تستطيع 
املــعــادلــة، ودفـــع روســيــا إلــى مــقــاربــٍة جــديــدة، 
أقل جْورًا بحق السوريني، وتنطوي على أمٍل 

بتحقيق بعض أهداف الثورة.
الرغم  إدلــب مجتمع مدني حقيقي، على  في 
ــرة، وبـــعـــض  ــ ــــصـ ــنـ ــ ــة الـ ــهـ ــبـ مـــــن مــــــحــــــاوالت جـ
ــــذه الــحــقــيــقــة، وقــمــع  الـــفـــصـــائـــل، تــهــمــيــش هـ
بقّوة  أنــه ناضل  إال  املجتمع،  هــذا  تمظهرات 
فـــي ســبــيــل الـــبـــقـــاء، وتـــراكـــمـــت، عــبــر ســنــوات 
 لدى منظمات تطوعية 

ٌ
الثورة، خبراٌت هائلة

وإغــاثــيــة وإعــالمــيــة، وصـــارت تمتلك الــقــدرة 
على الفعل، وإيصال صوتها إلى الخارج، في 
حني أن ذلك لم يكن متوفرًا في أغلب مناطق 

لم نتقّدم، ستزداد األمور  »إذا  أوباما  يقول 
سوءًا«، و»في غضون شهرين، لدينا فرصة 
الستعادة بعض االستقامة في سياستنا«. 
وأضــــاف إن الـــواليـــات املــتــحــدة فــي »لــحــظــٍة 
ــّديـــات«، وتـــحـــدث تــغــيــيــرات  ــتـــحـ ــالـ مــلــيــئــٍة بـ
االستقرار،  بعدم  الناس  »يشعر  قال  هائلة. 
الناس بالخوف«، وهم قلقون بشأن  يشعر 

مستقبل أطفالهم. 
استخدمها  كــان  الــتــي  نفسها  الكلمات  إنــهــا 
 Yes,« الـــرئـــاســـيـــة فــــي حــمــلــتــه االنـــتـــخـــابـــيـــة 
بــمــفــرداٍت  لــكــن  نــســتــطــيــع(،  )نـــعـــم   »we Can
أخــــرى، تــبــعــث األمــــل فــي املــواطــنــني مــن أجــل 
دفــعــهــم إلــــى الـــتـــصـــويـــت، فـــاألمـــل بــالــتــغــيــيــر 
هـــو مـــا يــدفــع األمــيــركــيــني إلـــى الــشــعــور بــأن 
تصويتهم الــفــردي قــد يــحــدث تــغــيــيــراٍت في 
حياتهم. ومــع وصـــول تــرامــب إلــى الــرئــاســة، 
شــعــر الـــديـــمـــقـــراطـــيـــون بـــالـــذنـــب والــخــطــيــئــة 
بـــأن ســمــحــوا لــشــخــص مــثــل دونـــالـــد تــرامــب 
بــالــوصــول إلـــى الــبــيــت األبــيــض بسبب عــدم 

التصويت لهيالري كلينتون حينها.
تبدو املعركة اآلن بني أوباما وترامب، ولذلك 
رد ترامب فورًا في مهرجان انتخابي بالقول 
ــا يــســبــب لـــه الــنــعــاس، ولــم  ــامـ إن خــطــاب أوبـ
يستمع له، ألنه كان نائمًا، كعادة ترامب في 
االســتــخــفــاف بــخــصــومــه والـــهـــزء بــهــم. ولكن 
املشكلة فــي الــحــزب الــديــمــقــراطــي أنــه يشهد 
 بــني الــتــيــاريــن، الــيــســاري 

ً
انــقــســامــاٍت عميقة

ويطلق عليه التقدمي، والليبرالي التقليدي، 
ــه يــســتــقــطــب مــرشــحــني  ــ ــقـــدمـــي أنــ ــتـ ــبــــدو الـ يــ
وشيكاغو  نيويورك  في  خصوصا  كثيرين، 

تحّديات تطرحها إدلب على المعارضة

عودة الناشط السياسي أوباما

التحدي الذي تطرحه 
إدلب اليوم على 

المعارضة جعلها 
نقطة انطالٍق نحو 

بداية جديدة

رفض أوباما 
أن يدعم التيار 
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يتيح لمواطن أجنبي  العائلي« إجراء  بـ»التجمع  المعروف  الشمل،  لّم 
مقيم في فرنسا أن يجلب عائلته إليه، مع توّفر جملة من الشروط. 

لكّن هذا اإلجراء بات فزاعة انتخابية يلّوح بها اليمين

مزيد من الضغوط على أهالي تالميذ مصر

نار الكتب الخارجية في »الفجالة«

1819
مجتمع

باريس ـ محمد المزديوي

ــــرف وحــــــده  ــطـ ــ ــتـ ــ ــمــــن املـ ــيــ ـــس الــ ــيـ لــ
ــة »الــــتــــجــــمــــع  ــيــ ــــض قــــضــ ــرفــ ــ مـــــــن يــ
الــعــائــلــي« وُيــشــهــرهــا كــفــزاعــة في 
تــيــارات مهمة   

ّ
إن انتخابي، بل   استحقاق 

ّ
كــل

ــرى،  األخـ هــي  ترفضها  التقليدي  الــيــمــن  فــي 
ــــزب الـــرئـــيـــس الـــســـابـــق نــيــكــوال  مــــن بــيــنــهــا حـ
ساركوزي، »الجمهوريون«، كذلك يتخذ منها 
حـــزب »الــتــجــمــع الــوطــنــي« )الــجــبــهــة الوطنية 
ســابــقــا( رمـــزًا ملــهــاجــمــة مــا يسميه »احــتــال« 

فرنسا من طرف األجانب.
القضية تثير غضب وانتقاد  وإذا كانت هذه 
استقبال  فــي  يرغب  الــذي ال  الفرنسي  اليمن 
 كثيرًا مّما يقال 

ّ
الباد مهاجرين جددًا، إاّل أن

عنها غير صحيح. فإذا كانت صحافة اليمن 
ــــف شـــخـــص تــســتــقــبــلــهــم  تـــتـــحـــدث عــــن 100 ألـ
فــرنــســا، ســنــويــا، ضــمــن »الــتــجــمــع الــعــائــلــي«، 
 الــحــقــيــقــة تــقــول غــيــر ذلــــك، فــفــرنــســا لم 

ّ
إال أن

، وفق إحصاءات وزارة الداخلية 
ً
تستقبل، مثا

لعام 2016، سوى 11.005 أشخاص. وشملت 
ــــرى، وهــــي »عـــائـــات الــفــرنــســيــن«  عــمــلــيــة أخــ
49.559 شخصا، وهي التي ترتبط بفرنسين، 
يقررون إحضار عائاتهم من  رجــااًل ونساء، 

بلدان مختلفة.
ــى اإلجــــــــراءات يــظــنــهــا ســهــلــة،  مـــن يــنــظــر إلــ
اإلطـــاق، فقد بات  ها ليست كذلك على 

ّ
لكن

خصوصا  للغاية،  صعبا  العائلة  شمل  لــّم 
فــي أثــنــاء واليـــة ســـاركـــوزي الــرئــاســيــة ومــا 
ــن الــصــبــر  ــتـــاج إلـــــى كــثــيــر مــ ــا، ويـــحـ ــعـــدهـ بـ
الفرنسية  اإلدارة  فــي  والـــصـــدام  واملــعــانــاة 

فــرنــســا، الـــتـــي تــســتــغــرق نــحــو شـــهـــر. أمــــا في 
مــا يتعلق بــالــجــزائــر، الــتــي ال فـــرع لـــ«املــكــتــب 
ــاج« فــيــهــا، فتقول  ــدمــ الــوطــنــي لــلــهــجــرة واالنــ
مــريــم الــعــايــدي لـــ«الــعــربــي الــجــديــد«: »سلمت 
القنصلية الفرنسية جميع الوثائق املطلوبة، 
ــن، وانــتــظــرت  ــ ــة األمـ ومـــن بــيــنــهــا مــوافــقــة واليــ
 أّي رد على الــرغــم من 

ّ
ثــاثــة أشــهــر، فلم أتــلــق

تواصلي معها في مراسات عّدة«. تتابع: »لم 
أحــصــل عــلــى املــوافــقــة إال بــعــد أربــعــة أشــهــر«. 
وتكشف العايدي عن حاالت انتظار تجاوزت 
خــمــســة أشــهــر، وتــتــحــدث عــن تــظــاهــرات عــّدة 
نظمت أمام القنصليات الفرنسية في الجزائر 

احتجاجا على بطء اإلجراءات.
ــن بـــلـــدان  يـــتـــوجـــب عـــلـــى املــــواطــــنــــن اآلتــــــن مــ
للهجرة  الــوطــنــي  »املــكــتــب  فـــروع  فيها  تعمل 
واالندماج«، إجراء فحص طبي صارم للتأكد 
مـــن خــلــّوهــم مـــن أي مـــرض مـــعـــٍد، وهـــو شــرط 
رئــيــس للحصول عــلــى تــأشــيــرة الــدخــول إلــى 
العائدون  الفرنسيون  املواطنون  أّمــا  فرنسا، 
مـــن الــجــزائــر فــيــجــرون الــفــحــص الــطــبــي بعد 

وصولهم إلى فرنسا.
ــــب، مــــن عـــرب  ــانـ ــ ــنــــون األجـ ــذا يـــجـــد املــــواطــ ــكـ هـ
ــهــــم  ــم، أنـــفـــســـهـــم مـــــع ذويــ ــ ــرهـ ــ ــيـ ــ وأفـــــــارقـــــــة وغـ
وأهاليهم بعد مسار متعب. وال ينتهي األمر، 
هنا، فطريق االندماج طويل و«احنا لّسه في 
الطنطاوي،  محمد  يــقــول  مثلما  الــســكــة«  أول 
ــــذي نــجــح فـــي اســتــقــدام  املـــصـــري الـــعـــجـــوز، الـ
زوجته بعد سبع ســنــوات، لكنه لن يستطيع 
الثامنة  تجاوز  أصغرهم   

ّ
ألن أبنائه  إحضار 

عشرة. »نضجوا في غفلة منا«، يقول بمرارة، 
ه لم يستطع فعل شيء لهم.

ّ
ألن

موجة الغالء األخيرة 
في البالد لم توّفر الكتب 

الخارجية عشية العودة 
إلى المدرسة

في كّل شرط من 
الشروط التي تضعها 
اإلدارة الفرنسية ثّمة 

فخ يصعب تجاوزه

املعروفة ببطئها، وفق تقارير دولية. تقول 
التي  وهــي  الجديد«،  لـ«العربي  الناجي  ليلى 
إلــى فرنسا، بعد مــرور سنتن  وصلت أخيرًا 
تقريبا على إيداع ملفها لدى«املكتب الوطني 
لــلــهــجــرة واالنــــدمــــاج« املــكــلــف بــهــذه القضية، 
 شــرط من الــشــروط التي تضعها 

ّ
ــه »فــي كــل

ّ
إن

تــجــاوزه«.  فــخ يصعب  ثــّمــة  الفرنسية  اإلدارة 
مـــن بـــن الـــشـــروط امـــتـــاك طــالــب )أو طــالــبــة( 
 مـــســـتـــقـــرًا يــكــفــي 

ً
ــلـــي« عـــمـــا ــائـ ــعـ »الـــتـــجـــمـــع الـ

إلعالة العائلة املستقَدمة، منعا للجوئها إلى 
املساعدات االجتماعية.

ــر سكن الئــق لــدى طالب 
ّ
كــذلــك، ال بــّد مــن تــوف

»الــتــجــمــع الـــعـــائـــلـــي«، مـــن شـــروطـــه أن تــكــون 
أقــل تقدير، مع  مساحته 22 مترًا مربعا على 
نظام تهوية مناسب إذا كان وحده. وبالنسبة 
ــر 

ّ
ــد واحــــــد، يــجــب تــوف ــ ــل وامـــــــرأة وولـ ــى رجــ إلــ

غرفة  مربعا، مع تخصيص  مترًا   33 مساحة 
خاصة للولد في هذه الحالة.

ــراوي، عــلــى سبيل املــثــال، جــزائــري  ــ  محمد الـ
 طــلــبــه الســتــقــبــال زوجـــتـــه وابـــنـــه، على 

َ
ُرفـــــض

الرغم من سكنه في منزل تتجاوز مساحته 36 
مترًا مربعا، لعدم تضمنه غرفة خاصة للولد.

تـــجـــدر اإلشـــــــارة إلــــى حـــضـــور مــفــتــش خــاص 
إلــى البيت وهــو مفّوض من »املكتب الوطني 
للهجرة واالندماج« مهمته التأكد من مطابقة 
الــســكــن تــلــك الــــشــــروط، والــتــثــبــت مـــن مــزاولــة 
 مستقرًا براتب 

ً
طالب »التجمع العائلي« عما

جيد ال يستدعي تلقيه مساعدات اجتماعية.
الــعــائــلــي« أن  ويــتــوجــب على طــالــب »التجمع 
يــرســل عـــن طــريــق الــبــريــد مــلــفــا إلــــى »املــكــتــب 
الوطني للهجرة واالنــدمــاج«، لينتظر بعدها 

ي شهادة إيداع امللف، قبواًل أو رفضا، وإال 
ّ
تلق

طلب شــواهــد إضافية. وصــول شــهــادة إيــداع 
امللف قد يستوجب انتظار شهر أو سنة كاملة، 
 مدينة، وتراكم طلبات املهاجرين. 

ّ
بحسب كل

وحن تصل الشهادة، يجب انتظار ستة أشهر 
على أقل تقدير، وحتى سنتن، كما هي الحال 
في منطقة بوبيني، في الضاحية الباريسية، 
بسبب سكن نسبة عالية من املهاجرين فيها 

تصل إلى 30 في املائة.
اإليـــداع، وبعد تقرير  امللف، بعد قبول  ينتقل 
املــفــتــش الـــــذي يـــــزور بــيــت الــشــخــص الـــراغـــب 
في إحضار عائلته، إلــى واليــة )قــيــادة( األمن 
لتقرر فيه، بعد تحريات وأبحاث، قد تستغرق 
ــم يـــقـــرر والــــــي األمــــن  ــة، ثــ ــنــ ــا بــــن شـــهـــر وســ مــ
مــنــح املــوافــقــة وإرســـــال املــلــف إلـــى القنصلية 
العائلي«  »التجمع  طــالــب  بلد  فــي  الفرنسية 
أو رفــضــهــا لــعــدم اكــتــمــال الـــشـــروط. هــنــا تبدأ 
مــعــانــاة جـــديـــدة، وهــــي مــعــانــاة تــخــتــلــف بن 
 
ً
األمـــر سها ، يعتبر 

ً
فــمــثــا ذاك.  أو  البلد  هــذا 

في املغرب، بسبب عمل فرع »املكتب الوطني 
الفرنسي فيها، وهــو ما  للهجرة واالنــدمــاج« 
يــعــجــل الــحــصــول عــلــى تــأشــيــرة الـــدخـــول إلــى 

ال شّك في أّن أهالي 
تالميذ مصر ال يرغبون 

في إضافة تكاليف 
أخرى على ميزانيتهم 

الخاصة بتعليم أبنائهم، 
لكنّهم يجدون أنفسهم 

مضطرين إلى ذلك، ال 
سيّما في ما يتعلق 

بالكتب الخارجية

القاهرة ـ العربي الجديد

قبل أيام من العام الدراسي الجديد في مصر، 
الذي انطلق في 22 سبتمبر/ أيلول الجاري، 
باملقارنة  الــخــارجــيــة  الكتب  أســعــار  ارتــفــعــت 
مــع مــا كــانــت عليه فــي الــعــام املــاضــي بنسب 
تــراوحــت مــا بــن 20 و50 فــي املــائــة، فــي حن 
ــّراء الــغــاء الــذي  يعاني أولــيــاء األمـــور مــن جـ
ــزّي  ــ ــة، مــــن الـ ــيــ يــــطــــاول املـــســـتـــلـــزمـــات املــــدرســ
ه 

ّ
الخاص إلى الحقائب والقرطاسية. ُيذكر أن

 عام مع 
ّ

ال مفّر من املعاناة التي تتكرر في كل
املوسم الدراسي الجديد.

فـــي مــنــطــقــة الـــفـــجـــالـــة، وســــط الـــقـــاهـــرة، راج 
األهالي والتاميذ يتزاحمون أمام املكتبات. 
التاريخية  باملكتبات  تشتهر  املنطقة  وتلك 
املتراصة على مساحات ضّيقة، وهــي سوق 
املــراحــل  الــخــاصــة بمختلف  لــلــكــتــب  مــفــتــوح 
الــتــعــلــيــمــيــة، وكــــذلــــك ملــخــتــلــف املــســتــلــزمــات 
لــذا، من الطبيعي أن يضّم املشهد  املدرسية. 
ــذه األيـــــــام، طـــوابـــيـــر من  املـــســـّجـــل فـــي مــثــل هــ
كتب  على  يقبلون  الذين  والتاميذ  األهــالــي 
رّبما لم تصل بعد إلى املكتبات األخــرى في 

املحافظات.
الـــفـــجـــالـــة  ــــي  فـ الـــنـــشـــر  ــــاب دور  ــــحـ ــرر أصـ ــبــ يــ
ه نتيجة 

ّ
ارتفاع أسعار الكتب الخارجية، بأن

ارتفاع أسعار الورق عامليا وكل املواد الخام 
ــارج وكــــذلــــك الــطــبــاعــة،  ــخــ املــــســــتــــوردة مــــن الــ
 مصر ال تنتج إال 25 في املائة من 

ّ
شارحن أن

 أسعار الكتب 
ّ
حاجة السوق. ويشيرون إلى أن

املختلفة.  التعليمية  للمراحل  تبعا  تتفاوت 
بالنسبة إلى املرحلة االبتدائية، يتراوح سعر 
20 جنيها مصريا  ما بن  الخارجي  الكتاب 
أّما  تقريبا(.  أميركي  1.7 دوالر   -  1.12( و30 

شوقي قــد طلب تطبيقه فــي الــعــام الــدراســي 
الجديد على الصف األول الثانوي. فاملدارس 
اللوحية، ولم  األجــهــزة  لــم تحصل بعد على 
تــنــجــز الــــــوزارة شــبــكــات اإلنــتــرنــت الــخــاصــة 
بـــه، فــي حــن لــم تــنــتــِه بــعــد اســتــعــدادات بنك 
ــة اكــتــظــاظ  ــ  أزمــ

ّ
ــل ــم تـــحـ ــ املـــعـــرفـــة املــــصــــري ولـ

الفصول. ويتساءل أولياء األمور: هل طبعت 
األولى  املرحلة  كتب  والتعليم  التربية  وزارة 

 عدد تلك الكتب 
ّ
للثانوية العامة، مع العلم أن

يصل إلى تسعة ماين كتاب بواقع 18 كتابا 
 االعتماد سوف يكون 

ّ
للتلميذ الواحد؟ أم أن

عــلــى الــتــكــنــولــوجــيــا مــثــلــمــا أكـــد الـــوزيـــر، في 
حن طرحت املكتبات الكتب الخارجية لتلك 

املرحلة من الثانوية العامة؟
وأمــــام غـــاء أســعــار الــكــتــب الــخــارجــيــة، لجأ 
بــعــض األهــالــي والــتــامــيــذ إلـــى شـــراء الكتب 
ــل ثــمــنــا مـــن الــكــتــب الــخــارجــيــة  ــ الــقــديــمــة األقـ
ــــي عــــــدد مــن  ــتــــشــــرت فـ ــي انــ ــ ــتـ ــ ــدة، والـ ــ ــديـ ــ ــجـ ــ الـ
املكتبات سواء في الفجالة أو في املحافظات. 
وقـــد ُســّجــل إقــبــال كبير عــلــى تــلــك الــكــتــب، ال 
سّيما بسبب الفارق الكبير في السعر بينها 
وبن الكتب الجديدة. وفي جولة شملت عددًا 
من املكتبات في منطقة الفجالة، أعاد فتحي 
الكتب  لــبــيــع  مــحــمــود، وهـــو صــاحــب مكتبة 
الــخــارجــيــة، الــســبــب الــرئــيــســي لــغــاء أســعــار 
تــلــك الــكــتــب إلـــى »ارتـــفـــاع تــكــالــيــف اســتــيــراد 
الورق والطباعة واملواد الخام والنقل، بنسبة 

تــزيــد على 40 فــي املــائــة بــاملــقــارنــة مــع العام 
 ســـوى رفــع 

ً
املـــاضـــي. بــالــتــالــي، لـــم نــجــد حـــا

»الكتاب شأنه   
ّ
أن إلــى  الكتاب«. ويشير  ثمن 

فـــي ذلــــك شــــأن الــســلــع األخـــــــرى«. أّمــــا محمد 
هم 

ّ
الـــراضـــي، وهـــو صــاحــب مكتبة، فيت عــبــد 

ه 
ّ
»سعر صــرف الـــدوالر األمــيــركــي«، مؤكدًا أن

»سبب النكسة وارتــفــاع األســعــار«. ويوضح 
 »مـــوجـــة الـــغـــاء وارتـــفـــاع 

ّ
ــراضــــي أن عــبــد الــ

ــار لـــم تــقــتــصــر عــلــى الــكــتــب فــحــســب،  ــعــ األســ
املختلفة  واملنتجات  السلع  كل  طاولت  ما 

ّ
إن

البيع  على حركة  ـــرت 
ّ
وأث باملدرسة،  املتعلقة 

والشراء. وهذا ما دفع أولياء أمور إلى شراء 
القديم واملستعمل من املستلزمات املدرسية، 
وبــعــضــهــا املـــعـــروض عــلــى األرصـــفـــة، بعدما 

ُصدموا باألسعار الجديدة«.
ويحّمل أولياء األمور وزارة التربية والتعليم 
مسؤولية شراء الكتب الخارجية، على غرار 
سوق الدروس الخصوصية، بسبب »الحشو 
فــي الــكــتــب املــدرســيــة الــحــكــومــيــة«. بالنسبة 
إليهم، هذا ما يجعل التلميذ يهرب من كتاب 
الـــــوزارة. وتــقــول شــريــن محمد بعد شرائها 
ــددًا مـــن الــكــتــب الــخــارجــيــة واملــســتــلــزمــات  ــ عـ
ه »ال بديل عن الكتب الخارجية 

ّ
املدرسية، إن

لضمان نجاح أبنائي في املراحل التعليمية 
ــة. كـــــذلـــــك ال غــــنــــى عــــــن الــــــــــدروس  ــفــ ــلــ ــتــ املــــخــ

الخصوصية«. 
أّما أحمد حسن، فيتساءل عن »كيفية شراء 
الخارجية ألبنائي األربعة،  املدرسية  الكتب 
وهـــم فــي مــراحــل مــخــتــلــفــة«. ويــطــالــب وزارة 
ــا في  ــ الــتــربــيــة والــتــعــلــيــم بـــأن »تـــــؤّدي دورهـ
تــطــويــر املــنــاهــج الـــدراســـيـــة رحــمــة بــأولــيــاء 
األمور. فالحشو في الكتب الحكومية يشعر 
التلميذ بامللل وعدم التركيز، وهو ما يدفع 
الكتب الخارجية«. من جهته،  باتجاه شــراء 
يقول يوسف محمد، وهو تلميذ في املرحلة 
ــا يــســتــخــدم كتاب 

ّ
 »ال أحـــد مــن

ّ
الــثــانــويــة، إن

الــــوزارة. أكثر مــن 95 فــي املــائــة مــن التاميذ 
ــة واملــــــازم  ــيـ ــارجـ يـــســـتـــخـــدمـــون الـــكـــتـــب الـــخـ
الــخــاصــة بــالــدروس الــخــصــوصــيــة«. ويؤكد 
 »الـــكـــتـــاب الـــخـــارجـــي غـــنـــّي بــاملــعــلــومــات 

ّ
أن

واملـــــــــفـــــــــردات واملــــــعــــــانــــــي. والـــــــشـــــــرح يـــأتـــي 
باستفاضة وبسهولة ويسر، بخاف الكتاب 

الحكومي«.

ــة، فــيــتــراوح  ــداديــ بــالــنــســبــة إلـــى املــرحــلــة اإلعــ
 - مــا بــن 50 جنيها و80 )2.8  الــكــتــاب  سعر 
كتب  تـــصـــّدرت  وقــــد  تــقــريــبــا(.  دوالرات   4.5
الكتب  قائمة  والعلوم  والرياضيات  اللغات 
ــن. 

َ
ــن املــرحــلــت

َ
الــخــارجــيــة األغــلــى ثــمــنــا لــهــات

ــتــــب الـــخـــارجـــيـــة  ــكــ وبــــخــــصــــوص أســـــعـــــار الــ
جنيها   150 تخطت  فقد  الثانوية،  للمرحلة 
قسم  كــتــب  خــصــوصــا  دوالرات(،   8.5 )نــحــو 
الــعــلــمــي عــلــوم وقــســم الــعــلــمــي ريـــاضـــة. وقــد 
بلغ سعر »كــتــاب االمــتــحــان« مــواد الكيمياء 
ــاء 255  ــ ــيـ ــ ــيـــزيـــاء واألحـ ــفـ والـــجـــيـــولـــوجـــيـــا والـ
جنيها )نحو 14.5 دوالرًا(، بينما وصل سعر 
كتاب اللغة العربية الخارجي إلى 90 جنيها 
)خمسة دوالرات(، في حن تراوح سعر كتب 
املواد الفلسفية والجغرافيا والتاريخ ما بن 

70 جنيها و100 )4 - 5.6 دوالرات تقريبا(.
 وزارة التربية والتعليم 

ّ
يأتي ذلك في حن أن

لم تطّبق نظام الثانوية العامة الجديد، الذي 
الــدكــتــور طــارق  التربية والتعليم  كــان وزيـــر 

لّم الشمل... فزّاعة 
اليمين الفرنسي

تسرّب مدرسي 
في عين الحلوة

أهلي ليس في 
استطاعتهم تأمين 

بديل عن مدارس األونروا 
إذ ال يملكون المال

صيدا ـ انتصار الدنان

األهالي  كاهل  على  املعيشية  الضائقة  تلقي 
في مخيم عن الحلوة لاجئن الفلسطينين، 
ــيـــدا، جـــنـــوب لـــبـــنـــان، عــبــئــا كـــبـــيـــرًا، فا  فـــي صـ
يــــعــــودون قــــادريــــن عـــلـــى تـــأمـــن مــســتــلــزمــات 
أبــنــائــهــم الــحــيــاتــيــة، مــن مــأكــل، ومــلــبــس، قبل 

الحديث عن مستلزمات التعليم.
جــاء قـــرار الــرئــيــس األمــيــركــي دونــالــد تــرامــب، 
قــطــع تــمــويــل بــــاده عــن وكــالــة األمــــم املــتــحــدة 
ــئـــن الــفــلــســطــيــنــيــن  ــة وتــشــغــيــل الـــاجـ ــاثــ إلغــ
»األونـــروا« ليؤجج خــوف األهــالــي والتاميذ 
على حّد سواء، في عن الحلوة كما في غيره 
حال  ففي  الفلسطيني.  اللجوء  مخيمات  مــن 
إغاق مدارس »األونروا« لن يجد التاميذ أّي 

أفق ملتابعة تعليمهم.
ــدد مــــن الــفــتــيــة الــفــلــســطــيــنــيــن هـــذه  ــ ســـبـــق عـ
االحتماالت، بمغادرة مقاعد الدراسة ألسباب 
 األحوال، يعتبر 

ّ
مختلفة، أبرزها العمل. في كل

 إنــــهــــاء الــفــلــســطــيــنــي فــــي لــبــنــان 
ّ
كـــثـــيـــرون أن

ـــه مــمــنــوع من 
ّ
دراســـتـــه لــن يــفــيــده بــشــيء إذ إن

العمل في معظم املهن التي يتخصص فيها.
ــتـــى فــلــســطــيــنــي، فــي  ــــال نــــاصــــر، فـ مـــحـــمـــد بــ
الطوارئ  منطقة  في  يسكن  عشرة،  السادسة 
املــحــاذيــة لــلــمــخــيــم، وهـــو مــن عــكــا بفلسطن. 
يــعــمــل حــالــيــا فـــي فــــرن لــبــيــع املــنــاقــيــش. تــرك 
محمد املــدرســة بــعــدمــا أنــهــى الــصــف السابع 
األســـــاســـــي. كـــــان والــــــــده قــــد تــــعــــرض لــنــكــســة 
صحية أجبرته على ترك عمله، إلى أن توفي 

دامــت سنتن.  بعد معاناة  أشــهــر،  قبل ثاثة 
يــقــول مــحــمــد: »عــائــلــتــنــا مــكــونــة مـــن ثمانية 
أفــــراد، نعيش فــي بيت مــتــواضــع، فــي منطقة 
الـــطـــوارئ، واملــنــزل ملك لنا فــا نــدفــع إيــجــارًا. 
كـــان والــــدي يــعــمــل فــي الــبــنــاء، ومــنــذ مــرضــه، 
ني 

ّ
قــررت تــرك املــدرســة والــعــمــل، خصوصا أن

 نهايتي في حال أكملت تعليمي، لن 
ّ
أدركت أن

الــذيــن يجلسون في  الشبان  مــن  تكون أفضل 
املقاهي طوال الوقت، وال يجدون فرصة عمل 

أبدًا. أريد أن أساعد أهلي وأتعلم مهنة«.
ــي الـــبـــدايـــة عــمــلــت فـــي مــحــل لبيع  يـــتـــابـــع: »فــ
الــعــصــيــر، فـــي مــنــطــقــة الــتــعــمــيــر، بــصــيــدا، ثم 
انتقلت إلــى مــكــان آخـــر. كنت أرغـــب فــي تعلم 
 املهنة لم تعجبني إذ جربتها، ثم 

ّ
النجارة، لكن

انتقلت إلى العمل في فرن لبيع املناقيش، في 
املخيم، فأحببت العمل. تركت املدرسة مجبرًا، 
ي اليوم أخاف على آالف التاميذ الذين قد 

ّ
لكن

ترامب،  قـــرارات  بسبب  التعليم،  من  يحرمون 
فحن تغلق مدارس األونروا، سينقطع أطفال 

املخيمات عن التعليم، فا قدرة لألهالي على 
دفـــع حــتــى إيــجــار ســيــارة الــنــقــل الــتــي تقلهم 
خــارج املخيم، إذا ما كــان البديل عن مــدارس 
ــدارس الــرســمــيــة الــلــبــنــانــيــة  ــ ــ األونـــــــروا هـــي املـ

املجانية«.
ــر، فـــتـــى فــلــســطــيــنــي آخــــــر فــي  ــ ــّي ــغــ أحــــمــــد صــ

السادسة عشرة، يعيش في مخيم عن الحلوة، 
وهـــو مـــن الــنــاعــمــة، قــضــاء صــفــد، بفلسطن. 
)بــقــالــة(. بعد  للسمانة  فــي محل  بائعا  يعمل 
ــه لم 

ّ
تــركــه املـــدرســـة تــعــلــم مــهــنــة الـــزجـــاج، لــكــن

. هو ليس مضطرًا للعمل إذ يعيش 
ً
يجد عما

فــي كــنــف أســــرة مكتفية مـــاديـــا، فـــوالـــده لديه 

الــفــوقــانــي للمخيم  الـــشـــارع  مــحــل صغير فــي 
لبيع األدوات الكهربائّية، كما يتقاضى راتبا 
مــن حــركــة فــتــح، وهـــم فــي الــبــيــت أربــــع بــنــات، 
وشــابــان. يقول أحمد: »لــم أكــن أكــره املدرسة، 
ــي الــصــف  ـــنـــي كـــنـــت فــ

ّ
ــــواًل، لـــكـــن ــــسـ ولـــــم أكـــــن كـ

ردت 
ُ
الثامن عندما تشاجرت مع مدرسي، فط

يومن، وبعدها صارت املشاكل تتكرر، فتركت 
املـــدرســـة فــي الــصــف نــفــســه، ألتــعــلــم بــعــد ذلــك 
ــي لــم أجــد 

ّ
از )صــانــع الـــزجـــاج( لــكــن

ّ
مــهــنــة األز

 فيها. بدأت بعدها العمل في املحل هنا«.
ً

عما
يــتــابــع: »أمــــي تــعــمــل فـــي األونــــــــروا، وتــســاعــد 
والدي في مصروف البيت. إذا توقفت الوكالة، 
ــتــــضــــرر وضــعــنــا  ســـتـــخـــســـر أمــــــي عـــمـــلـــهـــا ويــ
ــر هــــي املـــــــدارس،  ــ املـــعـــيـــشـــي. األخــــطــــر فــــي األمــ
ني ال أشجع 

ّ
ني تركت املدرسة، لكن

ّ
فصحيح أن

بالتعليم  اكتفى  ولــو  تــركــهــا،  على  تلميذ  أّي 
األونــروا خدماتها،  أوقفت  إذا  املتوسط فقط. 
خصوصا في ما يتعلق باملدارس، فسيصير 
الــشــوارع والجهل.  للبقاء في  األطــفــال عرضة 
تعليم  باستطاعتهم  ليس  املخيم  في  الناس 
أوالدهم، فهم بالكاد يستطيعون تأمن املأكل 
واملشرب، فما بالك بوضع أبنائهم في مدارس 

خارج املخيم أو مدارس خاصة؟«.
ضياء سليمان، في الثانية عشرة، يسكن مع 
عائلته فــي املــنــشــيــة، بــعــن الــحــلــوة، وهـــو من 
بــلــدة عــمــقــا، فــي فلسطن، لــديــه أخــتــان، وأخ، 
ويعمل والــده في البناء. منذ أيــام قليلة فقط 
تـــرك املـــدرســـة، أي مـــع بـــدايـــة الـــعـــام الـــدراســـي 
الجديد، الذي بدأ في األول من سبتمبر/ أيلول 
فــي مـــدارس األونــــروا. يــقــول ضــيــاء لـ«العربي 
ي لست ذكيا فلماذا أبقى 

ّ
الجديد«: »أعــرف أن

في املــدرســة وأنــا ال أستوعب شيئا؟ ال أجيد 
 األونـــروا قد تقفل 

ّ
الــقــراءة والكتابة. عرفت أن

إلــى تركها بنفسي.  مــدارســهــا، لذلك ســارعــت 
تأمن  استطاعتهم  فــي  ليس  أهلي   

ّ
أن وأعــلــم 

بديل عن مدارس األونــروا إذ ال يملكون املال. 
العمل  قبيل  من  مهنة،  تعلم  في  هكذا سأبدأ 

.»
ً
في األلومنيوم مثا

للعمل، وتحديدًا مكان العمل، تأثير كبير على 
ف النفسية. في هذا اإلطار، يعرض 

ّ
صحة املوظ

موقع »ريــدرز دايجست« خمسة دالئــل تشير 
إلـــى أنـــك تعمل فــي بيئة غــيــر صــحــيــة، وهــي:

1 - عمل كثير:  في حال كنت تواجه مشكلة 
فــي إتــمــام عملك خــال الــوقــت املــحــدد، على 
ـــك تــبــذل قــصــارى جــهــدك، فهذا 

ّ
الــرغــم مــن أن

ــا يــــــؤدي إلـــى  ــه عـــبـــئـــا، مــ ــواجــ ــــــك تــ
ّ
يــعــنــي أن

واالكــتــئــاب. وتشرح  القلق  نسبة عالية من 
الــبــروفــيــســورة واملــعــالــجــة الــنــفــســيــة مــايــرا 
مــيــنــديــز أن »اآلثــــــــار طـــويـــلـــة األمــــــد تــعــنــي 
ــة لــلــعــمــل،  ــاســ ــمــ ــحــ ــات والــ ــويــ ــنــ ــعــ غــــيــــاب املــ
ــاق«. وتــوصــي  ــ ــاإلرهـ ــ والـــشـــعـــور املــســتــمــر بـ
بإنجاز األعمال بحسب األولويات، وإعداد 
جــدول زمني لتقسيم املهام خال اليوم أو 

األسبوع، وتحديد وقت لإلجازات. 

ــن ثــمــانــي  2 - يـــتـــوقـــع مـــنـــك الـــعـــمـــل أكـــثـــر مــ
ســاعــات يوميا: مــا لــم يكن العمل ألكــثــر من 
ه 

ّ
ثماني ساعات ضمن متطلبات عملك أو أن

أمر ضروري ملهنتك، ال ينبغي أن ُيتوقع منك 
البقاء لوقت متأخر. وتقول مينديز: »تظهر 
ــات أن األشــــخــــاص الـــذيـــن يــعــمــلــون  ــ ــــدراسـ الـ
ســاعــات طويلة خــال فترة واحـــدة يكونون 
أكثر عرضة لاكتئاب«. لذلك، يجب الحرص 
على االهتمام بالذات من خال أخذ قسط من 
الراحة من العمل. وهذا يفتح فرصا جديدة 
للتفكير واإلبداع وحل املشاكل. وتوصي بأن 
يسمح كــل شــخــص لنفسه بــأخــذ قــســط من 
الــراحــة، وإطــفــاء هاتفه، والــعــودة إلــى املنزل 

في ساعة مبكرة مساء.
3 - تشعر بالتوتر والقلق طوال يوم العمل: 
تفاصيل  مــن  والــتــوتــر  القلق  ينبع  أن  يمكن 

أخرى غير العمل. لكن بيئة العمل السامة قد 
تؤدي إلى مستويات غير صحية من التوتر 
والــقــلــق. »هـــل تــعــانــي مــن آالم فــي املــعــدة أو 
إلــى عملك؟  بالتوتر بمجّرد وصولك  تشعر 
كــيــف هـــي شــهــيــتــك؟ هـــل الحـــظـــت أن آالمـــك 
ليندساي  النفسية  املعالجة  وتــقــول  زادت؟ 
هــيــنــديــرســون: »يــمــنــحــنــا جــســدنــا إشــــارات 
إلى  السعي  الــوقــت. ويــجــب  نكافحها طـــوال 
ــــوم صـــحـــي، وأخــــذ  ــــال نـ مــواجــهــتــهــا مــــن خـ
استراحة الغداء يوميا، وممارسة الرياضة«.

4 - تــعــانــي مــن تــنــّمــر ومــضــايــقــات:  التنّمر 
املــدرســة.  باحة  فــي  باألطفال  فقط  ق 

ّ
يتعل ال 

ــمـــر فــي  ــنـ ــقـــات وتـ ــايـ ــــحــــدث مـــضـ
َ
يـــمـــكـــن أن ت

ـــراخ أو عـــدم  ــــال الــــصـ الـــعـــمـــل أيــــضــــا، مــــن خـ
مينديز:  وتقول  الظلم.  أو  االختاف  احترام 
»الترويج لروحية في العمل من قبيل نحن 

في مقابل هم، والتشهير بشخص ما نتيجة 
اخــتــافــات فــرديــة، وغــيــرهــا، تعد سلوكيات 
مــســيــئــة ومـــحـــبـــطـــة«. وتــــوصــــي بــمــعــالــجــة 
مشاكل مماثلة وجها لوجه وطلب املساعدة 
من قسم املوارد البشرية، حتى لو كان الحل 

االبتعاد عن الشخص املتنمر.
أمــرًا  النميمة  الــزمــاء: تعد  النميمة بــن   -  5
مؤذيا في مكان العمل، وال ينبغي أن يكون 
هـــنـــاك أيــــة تـــســـامـــح، خــصــوصــا أنـــهـــا تــتــرك 
االبتعاد عن  املهم  لذلك، من  مشاعر سلبية. 
الــشــائــعــات فـــي مــكــان الــعــمــل وعــــدم إضــافــة 
إيجابية.  أي تعليقات والحفاظ على عقلية 
ــدح الــــزمــــاء الـــذيـــن يــتــمــتــعــون  كــمــا يــمــكــن مــ
ــــات حــــســــنــــة فــــــي مـــــكـــــان الــــعــــمــــل،  ــيـ ــ ــــاقـ ــأخـ ــ بـ

واإليجابية التي يعكسونها. 
)ربى أبو عمو(

هكذا 
تكون 

بيئة 
العمل 
سلبية

زهير هواري

إلــى ما  بالنظر  العربي،  العالم   نظيره في 
ّ

قــل إرثــًا ثقافيًا  اليمن  يملك 
يزخر به من معالم ومعارف. كانت املدن اليمنية عبارة عن معارض 
للعمارة في الهواء الطلق املفتوح، إذ يمكن ألّي إنسان أن يعاين تطور 
 حــي مــن أحــيــاء املــدن واألريـــاف، 

ّ
العمارة اليمنية وجمالياتها فــي كــل

 إلـــى الـــطـــراز الــتــقــلــيــدي الـــنـــادر مـــن الــجــمــالــيــات الــتــي طــورهــا 
ً
ــوال ــ وصـ

اإلنسان اليمني على امتداد مئات السنني، والتي لم تسحقها الحداثة 
املستوردة بعد. أيضًا هناك ما كان يفاخر به اليمن على صعيد وفرة 
بها  تزخر  والتي  وتالميذهم،  مؤلفيها  يد  بخط  املكتوبة  مخطوطاته 
املكتبات والجوامع واملدارس القديمة، وهذه معرضة للتبدد في األطوار 

املتالحقة من حروب بالد اليمن السعيد.
اآلن تبدو صورة األوضاع في اليمن شائكة، وتبدو تلك الحروب التي 
تدور بني أحياء املدن وعلى أطرافها وفي الجبال، كأن ال نهاية مرئية 
لها، ولذلك فالصورة تبدو انعكاسًا ألحوال القتال الدائر من دون هوادة 
أو هدنات. الهيئات الدولية واألممية تحاول العمل من أجل إنقاذ الناس 

 حادث حديث.
ّ

من الجوع والعطش والكوليرا واألمية وبعدها لكل
حضارة اليمن املوغلة في القدم عبر ممالكها املعروفة أولت اهتمامًا 
للخط والحرف، ونقشت ما تريد قوله على الحجارة، وأمكن بعد جهود 
مضنية إحياء هذه اللغات وتفكيك رموزها إلى هذا الحد أو ذاك، وبات 
في اإلمكان معرفة سالسل ملوكها وحكامها وتجارتهم. الحصيلة 
أّن البالد التي كانت تحاول النهوض سرعان ما عادت إلى الغرق في 
تدور  الــحــروب  تلك  كانت  ذلــك،  مع  القبائلية.  مستنقعات صراعاتها 
وتحسم تقريبًا في املرتفعات الجبلية الوعرة، لذلك حافظت بيوت العلم 

على دورها كحافظة لعلوم السابقني من علماء اليمن وغيرهم.
ظل الوضع على هذا النحو، لكّن الحداثة كانت تدق األبواب عبر الجامعة 
وصنوف الخريجني من الجامعات املصرية والعربية األخرى والدولية، 
اليمن على نقيضني: بنية قبائلية لها جذورها، ومعالم نهضة  وبات 
تقطع الحروب سياقها الطبيعي عندما تتحول البالد إلى ورقة صراع 

إقليمي تدفع ثمنه من لحمها الحي.
الــبــالد بفوضى قواها  الــوضــع رأســـًا على عقب وغــرقــت  انقلب  اآلن، 
أن  البديهي  ومن  املتنازعة.  اإلقليمية  والتداخالت  والسلطوية  القبلية 
تصيب املــدافــع والــصــواريــخ التي دكــت املــدن وقتلت كثيرًا مــن معالم 
 

ّ
الحياة، البالد بمقاتل يصعب الشفاء منها. ينسحب الوضع على كل

جوانب الحياة وليس على املكتبة العامة التي كانت تسعى إلى القيام 
بدورها التي ُوجدت من أجله، بما هو خدمة القارئ الباحث عن املعرفة. 
فمن قال إّن الحروب تتطلب املعرفة؟ ربما تتطلب املعرفة بالسالح، أما 

املعرفة بما هي محيط العلوم فال مجال لها وال مكان.
)باحث وأكاديمي(

اليمن وإرثه الثقافي الموءود

بيبليوتيكا تحقيق

حماسة في 
الموسم الدراسي 

الجديد )العربي 
الجديد(
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بات عامل فرن )العربي الجديد(

)Getty /في مرسيليا )فردريك سلطان
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تنوع المنتجعات

أضخم متحف أثري

فن معماري 

االستجمام والمرح

معالم سياحية 

اليونان. تجذب  الرئيسية في  السياحية  الوجهات  ميكونوس، واحــدة من أجمل 
واألصدقاء.  العائالت،  للمتزوجني،  مناسبة  فهي وجهة  السياح سنويًا.  ماليني 
تقع ميكونوس ضمن بحر إيجة، جنوب وسط اليونان وتشكل جزءًا من أرخبيل 
الكيكالدس. سكنها في بادئ األمر الفينيقيون، تبعهم في ذلك األيونيون الذين 
قدموا من أثينا وكان ذلك في القرن العاشر قبل امليالد، ثم أصبحت فيما بعد 
السائح  نيلها االستقالل. ويالحظ  البيزنطيني، واألتــراك قبل  ثم  للرومان  تابعة 
ميكونوس  تعتمد  وآثــارهــا.  املحليني،  ثقافة سكانها  في  الحضاري  التنوع  هذا 
على السياحة كمصدر رئيسي في اقتصادها، ولذا عمدت السلطات إلى تنويع 
الوجهات  أهــم  من  باتت  الترفيهية، حتى  األمــاكــن  وزيـــادة  السياحية  املنتجعات 
لــذا قل وداعــًا  عامليًا. في شهر سبتمبر/أيلول تنخفض األســعــار بشكل الفــت، 

)Getty( .لفصل الصيف من جزيرة األحالم

الصباح  في  بالحياة  تنبض  فالجزيرة  واللهو«.  »املــرح  رحلتك  عنوان  اجعل 
الشعبية على طول  املطاعم  ينتظركم في  التقليدي  اليوناني  الفطور  واملساء. 
تكسير  منها  هــنــاك،  إليها  والتقاليد ستتعرفون  الــعــادات  مــن  الكثير  املــرفــأ، 
األطباق عند االنتهاء من وجبة الفطور، وهو تقليد متبع بأحد مطاعم امليناء. 
أما في الليل، فأجواء السهر مع املوسيقى اليونانية تبقيكم مستيقظني حتى 
قــارب  رأيــكــم باستئجار  مــا  التسلية،  مــن  ــــى. وللمزيد  األول الــصــبــاح  ســاعــات 
وممارسة الصيد أو حتى زيارة جزيرة ديلوس على بعد كيلومترات قليلة من 
ميكونوس، تقع ديلوس، أو كما تسمى املتحف األثري األضخم في العالم. وقد 
الرحالت  عشرات  يوميًا  القديمة.  األثرية  املواقع  اليونيسكو ضمن  صنفتها 
اليونانية،  بــاألجــواء  راقــصــة، ستستمتعون  غنائية  أجــواء  في  تبحر  البحرية 

)Getty/والتعرف على الكثير من املعالم. )غوسيبي ماسي

لعل أكثر ما يميز عاصمة ميكونوس »هورا«، 
بالحديث.  الــقــديــم  الـــذي يجمع  املــعــمــاري  الــفــن 
حتى اليوم مازالت العاصمة محافظة على الروح 
التقليدية لقدامى السكان، ويمكن مالحظة ذلك 
خالل التجول في شوارعها الضيقة املرصوفة 
البيضاء  املنازل  برؤية  واالستمتاع  بالحصى، 
ذات األبـــــواب املــلــونــة. نــشــاطــات عـــديـــدة يمكن 
األماكن  زيــارة  أهمها  الجزيرة،  في  بها  القيام 
األثــريــة، كــزيــارة كنيسة بــانــايــا بــارابــورتــيــانــي 
والتي تسمى أيضًا بالكاسترو. وهي عبارة عن 
خمس كنائس مبنية سوية ضمن تحصينات 
بيزنطية وأبراج تعود للقرون الوسطى. تعتبر 
واحدة من رموز العمارة اليونانية القديمة. كما 
املرفأ. ملحبي  فــوق  الواقعة  القلعة  زيــارة  يمكن 
املــتــاحــف، البـــد مــن زيــــارة املــتــحــف الفلكلوري 
ــه، إلــــــى جــــانــــب مــتــحــف  ــ ــجـ ــ ومـــتـــحـــف بـــحـــر إيـ
ميكونوس األركيولوجي لآلثار، هناك تعرض 
)Getty( .مئات القطع النادرة واألدوات الخزفية

تمتاز ميكونوس بتنوع الشواطئ على طول ساحلها الجنوبي. فهناك شواطئ مخصصة للعائالت، حيث تنتشر 
األلعاب املائية، وهناك شواطئ أخرى تتسم بالهدوء والرومانسية وهي مخصصة للعشاق، كشاطئ هوالكيا، كاباري، 
بمياهه  يمتاز  الجزيرة،  في  الشواطئ شعبية  أكثر  من  يالوس  بالتيس  يعد شاطئ  وأيــوس ستيفانوس.  أغـــراري 
الصافية وهو مكان مناسب للسباحة والغوص. وإلى محبي األلعاب املائية واملغامرات، استعدوا لزيارة شاطئ أيا 
أنا، فهناك الفرصة متاحة للعب واللهو وممارسة الرياضات املائية املتنوعة. ولالستمتاع أكثر بمياه البحر، والغوص 
الكتشاف أعماق البحر، يقول خبراء السياحة إن شهر سبتمبر من أفضل األشهر ملمارسة هذه الهواية، حيث تكون 
املياه دافئة والرؤية جيدة في قاع البحر. وإذا مللتم من السباحة، فما رأيكم بالتجول على الشاطئ، ومشاهدة البجع 

)Getty/بيتر«، وهو نوع من الطيور متواجد بشكل كبير في الجزيرة. )كافي كازمي«

التذكارية حتى تالحظ وجــود تماثيل طواحني كاتو ميللي.  الهدايا  لبيع  ما إن تدخل أي مطعم، أو مكان مخصص 
واحدة من أهم رموز السياحة في ميكونوس، وهي عبارة عن سبع طواحني هوائية استخدمت قديمًا في طحن الحبوب. 
يعود تاريخ بناء هذه الطواحني الى القرن السادس عشر ميالدي. تتميز بلونها األبيض وشكلها الكروي، وسقفها 
الخشبي. وهي مكان يقصده السياح، لذا البد  من تخصيص وقت لزيارتها. تتميز الجزيرة أيضًا بروحها التقليدية 
ق قلب املدينة أمام 

َ
البسيطة، فإذا أردتم التعرف أكثر على تقاليد السكان، اقصدوا قرية تشورا ميكونوس التقليدية. يغل

حركة املرور معظم ساعات اليوم مما يجعل التنزه متعة خاصة. هناك محبو التصوير الفوتوغرافي، سيجدون املكان 
مناسبا جدًا اللتقاط أفضل الصور للجزيرة، نظرًا ملوقع القرية البانورامي. وال تفّوتوا فرصة تذوق الكعك اليوناني 

)Getty/التقليدي. )نيكوالس نيكومو
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طائرة الرئيس اللبناني...
»العهد القوي للسفر«

فيضانات من االنتقادات 
ُتغرق اإلعالم التونسي

باريس ـ محمد المزديوي

مـــــا كـــــــان ســــيــــحــــدث حــــــــدث. مــــنــــذ ســــنــــوات 
عديدة لم يتوقف الصحافي الفرنسي، من 
أصــول يهودية جزائرية، إيريك زمــور، عن 
وعن  الحقيقي،  للفرنسي  ه 

َ
توصيف تــكــرار 

بــل والــذوبــان فــي املجتمع  فهمه لالندماج 
الــفــرنــســي، كما يـــراه. ودائــمــا ُيــكــرر الشرط 
املتطرف،  اليمني  يتقاَسمه مع  الــذي  نفسه 
ــزب »الــتــجــمــع الــوطــنــي«  خــصــوصــا مـــع حــ
)الجبهة الوطنية سابقا(، أال وهو ضرورة 
اخـــتـــيـــار الـــعـــائـــالت فـــي فــرنــســا ملــوالــيــدهــا 

أسماَء التينية، حصرّيا.
ُيــشــكــل إيــريــك زمـــور )60 عـــامـــا(، مــع يهود 
فرنسيني قالئل، من بينهم أالن فينكلكروت، 
فــــرادة فــي املــشــهــد الــســيــاســي الــفــرنــســي. إذ 
اليمني  أوســاط  يحظى بشعبية كبيرة في 
معهم  يتقاسم  يجعله  مــا  وهـــو  املــتــطــرف، 
مــواقــف عــنــصــريــة يــعــاقــب عليها الــقــانــون 
ــدة أحــكــام  ــدرت عــ ــ الــفــرنــســي. وبــالــفــعــل صـ

قضائية ضد زمور.
وآخـــر مــواقــف هــذا الصحافي الـــذي أصــدر 
)حني  الفرنسي«  »الــقــَدر  عــن  كتابه  حديثا 
ــذي جـــاء بــعــد كتابه  ــ يــنــتــقــم الـــتـــاريـــخ(، والـ
ــار الـــفـــرنـــســـي«، تــهــجــمــه فــي  ــحــ ــتــ ــن »االنــ عــ
تلفزيوني على صحافية ومذيعة  برنامج 
ــول أفــريــقــيــة  ــ تــلــفــزيــونــيــة فــرنــســيــة مـــن أصـ
عليها  ُمعيبا  ســـي،  حفصتو  )ســنــغــالــيــة(، 
اسمها »الذي ال ينسجم مع تاريخ وثقافة 

ر.
َ

ِرحا عليها اسما آخ
َ
فرنسا«، ومقت

 
ُ
ولم يشفع في شيء، في نظر زمور، تاريخ
عائلة الصحافية حفصتو سي في فرنسا 
السنغاليني،  آبائها وأجــدادهــا،  وال إسهام 
فــرنــســا، وال إســهــام املستعمرات  بــنــاء  فــي 
تاريخ  فــي  واملــتــواصــل  السابقة،  الفرنسية 

َدر فرنسا«.
َ
و»ق

إيريك زمور ليس في محاولته األولى في 
هـــذا املـــجـــال. فــقــد الم رئــيــس الــجــمــهــوريــة 
ألنه  ســاركــوزي  نيكوال  األسبق  الفرنسي 
أطلق اسم »جوليا« على ابنته من زوجته 
كــارال بروني. كما أنه انتقد وزيــرة العدل 
الفرنسية  نيكوال ســاركــوزي،  في حكومة 
ــــول مــغــربــيــة وجـــزائـــريـــة، رشــيــدة  مـــن أصـ
داتي، ألنها أطلقت اسم زهرة على ابنتها، 
ــال واملـــلـــيـــارديـــر  ــــل األعــــمــ ــدهــــا رجـ مــــن والــ

دومينيك ديسانييه.
زمــور ومــن هم على شاكلته،  إيريك  ُت 

ُ
يمق

مـــن الــيــمــني الــفــرنــســي وأيـــضـــا مـــن الــتــيــار 
الصهيوني، مصطلح »التعددية الثقافية«، 
ــر لــفــلــســفــتــهــم  ــ ــبـ ــ ــــدو األكـ ــعـ ــ ويـــعـــتـــبـــرونـــه الـ
ورؤيتهم لفرنسا، وهو ما تعّبر عنه كل يوم 
مقاالتهم في صحف ومجالت »لوفيغارو« 

و»كوزور« و»فالور أكتويال«.
 إيـــريـــك زمــــــور، هــــذه املــــــرة، مع 

ّ
 حــــظ

ّ
ولـــكـــن

منوعات

حــفــصــتــو ســـي، لـــم يــكــن كــمــا الــســابــق. فقد 
ــــررت الـــتـــصـــّدي لــهــذا   قـ

ً
وجــــد أمـــامـــه ســـيـــدة

النوع من الخطاب العنصري والتحقيري، 
ــل الــــقــــوانــــني الــــداخــــلــــّيــــة الـــتـــي  ــ ــّدت كـ ــتــــحــ فــ
تــربــطــهــا بــالــبــرنــامــج وفــضــحــت كــوالــيــس 
مــا جــرى، ومــن بينها لقطة تــّم قطعها في 
)حفصتو(  اسمك  »إن  لقسوتها:  املــونــتــاج 
 لفرنسا. فرنسا ليست أرضــا عــذراء. 

ٌ
إهانة

، ومــــاٍض. واألســمــاء 
ٌ
 لها تــاريــخ

ٌ
إنــهــا أرض

 
ً
الشخصية تــجــّســد تــاريــخ فــرنــســا«، رغــبــة

املزمن،  االعتداء  االنتهاء من هذا  منها في 
ــــالم الــفــرنــســيــة عـــَدَم   وســـائـــل اإلعـ

ً
ُمـــنـــاِشـــدة

توجيه الدعوة لهذا الشخص، حتى ال يبث 
سمومه وأفكاَره الرجعية.

بــعــيــدًا عـــن حــفــنــة مـــن صــحــافــيــني هــرعــوا 
األغلبية في  كــانــت  زمـــور،  إيــريــك  لنصرة 

فــرنــســا إلـــى جــانــب الــصــحــافــيــة حفصتو 
ــذا الــتــضــامــن  ــ ــم الــتــعــبــيــر عــــن هـ ــ ــي. وتـ ــ سـ
مـــن خــــالل أشـــكـــال مـــتـــعـــددة. فــقــد بــــادرت 
ــيــــــة الـــفـــرنـــســـيـــة،  ــيــــة واإلعــــــالمــــ ــافــ الــــصــــحــ
مـــن أصـــــول تــونــســيــة، عـــايـــدة طــويــهــري، 
إلــــى نــشــر تـــغـــريـــدة قـــالـــت فــيــهــا: »اســمــي 
عــايــدة طــويــهــري، وأزعــــج إيــريــك زمــــور«، 
والــعــرب،  الفرنسيني  مــن  العديد  فتلقفها 
التي  بأسمائهم،  افتخارهم  عــن  معّبرين 
، عــلــى غــرار 

ً
يــعــتــبــرونــهــا أســـمـــاَء فــرنــســيــة

األسماء األخرى، التينية أم غير التينية.
والشيء نفسه انتقل إلى مجال »فيسبوك« 
الــــذي انــتــشــرت فــيــه اإلدانـــــة إليـــريـــك زمـــور، 
الشابة  الصحافية  لهذه  والتقدير  والــدعــم 

املهددة بفقدان وظيفتها.
 جــمــعــيــات مــنــاهــضــة لــلــعــنــصــريــة 

ّ
كــمــا أن

بــــادرت إلـــى دعـــم حفصتو ســـي. واملــفــاجــئ 
أن جــمــعــيــة »لـــيـــكـــرا« املـــعـــروفـــة بــتــوجــهــهــا 
ــيــــل، تـــبـــرأت  ــرائــ الــصــهــيــونــي واملــــؤيــــد إلســ
ــن تـــصـــريـــحـــات ومــــواقــــف  ــ ــــي األخـــــــــرى مـ هـ
ــتـــازي،  زمـــــــور. ونـــشـــر رئـــيـــســـهـــا، مــــاريــــو سـ
ــذي عــّبــر  ــ ــد زمـــــــور«، الـ بــيــانــا بـــعـــنـــوان: »ضــ
عـــن امــتــعــاضــه الـــشـــديـــد مـــن تــهــجــمــه على 
الصحافية، مذّكرًا بتصريح سابق يطالب 
»فرض أسماء مسيحية« على  بـ زمــور  فيه 

الجميع في فرنسا.
أطلقت  ســي  الــصــحــافــيــة حفصتو  أن  كــمــا 
حملة   )change.org( »تشاينج«  مــوقــع  فــي 
ــيـــع إلدانـــــــة زمـــــــور، و»دعــــــــوة وســـائـــل  ــواقـ تـ
اإلعالم لتحمل مسؤولياتها في ما يخص 
دعــــــوة إيــــريــــك زمـــــــور، الـــحـــامـــل لــخــطــابــات 
ألف  الكراهية«، تقترب من 200  تحث على 
توقيع، وهي في تزايد مستمر، تكشف عن 
إحساس بالضجر من استمرار هذا النوع 

من الخطابات التي تفرق بني الفرنسيني.
وعــلــى الـــرغـــم مـــن هـــذه الــحــمــلــة والــتــعــاطــف 
الكبير الذي حظيت به الصحافية حفصتو 
 أن الصحافي إيــريــك زمــور يحظى 

ّ
ســي، إال

بدعم من وسائل إعالمية مهمة، ومن تيارات 
السياسية  كتبه  أن  كما  ومحافظة.  يمينية 

والسجالية تحقق مبيعات عالية.
يــبــقــى مـــن الــصــعــب، فـــي ظـــل غـــيـــاب قــانــون 
ــّي فــي  ــافـ ــزم، حـــظـــُر وجــــــود هـــــذا الـــصـــحـ ــلــ مــ
وســـائـــل اإلعــــــالم الـــتـــي تـــرغـــب فـــي تحقيق 
أرقام قياسية في املشاهدات. وهو ما عّبرت 
أودري  املقتدرة،  الفرنسية  الصحافية  عنه 
فار، في تغريدة لها: »إلى متى ستواصل 

ْ
ُبول

وسائل اإلعالم الفرنسية منح حرية الظهور 
البوز؟  إنــجــاز  مبرر  زمــور تحت  لعنصرية 
عـــــاٌر عــلــى مـــســـؤولـــي ومــــســــؤوالت وســائــل 
اإلعـــالم الــذيــن نــســوا، على مــا يــبــدو، معنى 
كــلــمــات مــن نـــوع )املــســؤولــيــة الــتــحــريــريــة(، 
البصري  كــان املجلس األعلى للسمعي  هل 

موجودًا في القاعة؟«.

عاب زمور على 
الصحافية حصفتو سي 
اسمها ودعاها لتغييره

تونس ـ محمد معمري

لــم تكن نهاية األســبــوع عــاديــة فــي تونس، 
السبت 22  يــوم  نــابــل  فقد شــهــدت محافظة 
لــأمــطــار بشكل  تــســاقــطــا  أيـــلـــول/ سبتمبر 
قــيــاســي لــم تــشــهــده تــونــس مــنــذ 300 سنة. 
فقد وصل معدل تساقط األمطار في بعض 
املناطق إلى 297 مليمترًا في أربع وعشرين 
ــار طـــوفـــانـــيـــة خــلــفــت ضــحــايــا  ــة. أمــــطــ ــاعــ ســ
)خــمــســة قــتــلــى ومـــفـــقـــودًا( وأضـــــــرارًا مــاديــة 
كبرى، إذ تضّرر 2500 منزل وانهارت بعض 

الجسور والطرقات.  
ــم يــســجــل  ــ ــ ــي، ل ــ ــارثــ ــ ــكــ ــ ــ ــع ال ــ ــــوضــ ــذا الــ ــ ــ ــي هــ ــ فــ
التونسيون حضوًرا مهما لإلعالم من حيث 
 

ّ
واصلت جل بل  ومتابعته،  ما يحصل  نقل 

اإلذاعــيــة  واملــحــطــات  التلفزيونية  الــقــنــوات 
ــارات ملا  ــ برمجتها الــعــاديــة مــع بــعــض اإلشـ

يحصل في مواعيدها اإلخبارية.
هــذا الــغــيــاب تسبب فــي مــوجــة مــن الغضب 
التواصل  مواقع  في  التونسي  اإلعــالم  على 
اإلعالميني  قبل  مــن  خصوصا  االجتماعي، 
ت  ــوَّ ــ فـ الـــتـــونـــســـي  اإلعـــــــــالم  أن  رأوا  ــــن  ــذيـ ــ الـ
 لــيــكــون قــريــبــا مـــن املــتــلــقــي ونــافــذتــه 

ً
فـــرصـــة

ــارت  ــ ــا أشـ ــو مــ ــ لــنــقــل الـــوقـــائـــع املـــحـــلـــيـــة. وهـ
قالت  التي  السعيدي  كلثوم  اإلعالمية  إليه 
»خسارة، مرة أخرى يضيع اإلعالم العمومي 

وإذاعـــات  تلفزيونات  والــخــاص  )الــرســمــي( 
فرصة للتصالح مع الناس ويصبح إعالما 
أنــه على وعي  تونسيا قلبا وقــالــبــا ويــؤكــد 

»املسؤولية االجتماعية لإلعالم«. بـ
الــســعــيــدي وإن حــّمــلــت اإلعــــــالم الــعــمــومــي 
اعتبروا  الكثيرين  والخاص املسؤولية لكن 
أن اإلعــــــالم الـــرســـمـــي هـــو املـــطـــالـــب أســاســا 
بــنــقــل مــا حــصــل فــي مــحــافــظــة نــابــل، بــعــيــًدا 
اإلعالمي  ووّجــه  الحكومي.  االصطفاف  عن 
خليفة شــوشــان نــقــده لــلــتــعــاطــي اإلعــالمــي 
ــع الــفــيــضــانــات الـــتـــي شــهــدتــهــا مــحــافــظــة  مـ
اإلعالمي  التعاطي  »تسييس  بالقول  نابل 
الحكومات  قبل  مــن  الطبيعية  الــكــوارث  مــع 
املــتــعــاقــبــة واعـــتـــبـــاره بــمــثــابــة الــتــشــكــيــك في 
ــيـــة  ــة الـــذاتـ ــابــ ــرقــ ــلـــق نــــوعــــا مــــن الــ عــمــلــهــا خـ
ــَرضــيــة لـــدى أغــلــب املــســؤولــني املتعاقبني 

َ
امل

ــرفـــق اإلعــــالمــــي الــعــمــومــي )خــاصــة  عــلــى املـ
ــة( وبــــــالــــــذات بــالــنــســبــة  ــيــ ــنــ الـــتـــلـــفـــزة الــــوطــ
للمسؤولني واملديرين الذين تربوا وتكّونوا 
الحكومي« وسيطرة »منطق  »اإلعـــالم  زمــن 
التعليمات«، لذلك أصبحت ردود أفعالهم مع 
ثلوج،  تراكم  فيضانات،  الطبيعية  الكوارث 
حـــرائـــق غـــابـــات أقــــرب إلـــى اإلنـــكـــار املــرضــي 
»وضع النعامة« وتفادي الخوض فيه جملة 
 أو االنتظار حتى تتوضح األمور 

ً
وتفصيال

وُيدَرس املوقف الرسمي منها وذلك مخافة 

السلطات  حــيــاء  ــة 
ّ
»قــل التغطية  تــخــدش  أن 

الحاكمة« أو تحرج املسؤولني«.
ــر إذاعـــــــــة تـــونـــس  ــديــ ــــي املــــقــــابــــل، حـــــــاول مــ فـ
الــثــقــافــيــة )إذاعــــــة رســـمـــيـــة(، اإلعـــالمـــي عمر 
بــــريــــمــــة، الــــــدفــــــاع عـــــن اإلعــــــــــالم الـــتـــونـــســـي 
غضب  »أتفهم  فقال  منه.  الرسمي  وخاصة 
اإلعــالم  على  والفيسبوكيات  الفيسبوكيني 
ــدوره فــي  ــ ــ ــه لــــم يـــقـــم بـ ــ الـــعـــمـــومـــي و كـــيـــف أنـ
تــغــطــيــة الــفــيــضــانــات الــتــى شــهــدتــهــا واليـــة 
نابل وجزء كبير من منطقة الوطن القبلي... 
وأتفهم أكثر أن ينصب غضبهم على التلفزة 

الوطنية باألساس«. 

يتماهى مع اليمين المتطرف )جويل ساجيه/فرانس برس(

)فتحي بلعيد/فرانس برس(

بيروت ـ العربي الجديد

إلــى نيويورك. تختصر هذه   طائرتهم 
ّ

أبنائه كي يستقل ُينزل 150 من   »
ّ

الــكــل »بــّي 
الجملة تعليقات اللبنانيني، بعد انتشار خبر إنزال 150 راكبا على طائرة »طيران 
جهة من بيروت إلى القاهرة، بغاية وضعها في 

ّ
الشرق األوسط« )ميدل إيست( املت

إلــى نيويورك  تصّرف رئيس الجمهورّية، ميشال عــون، خــالل سفره مع وفــد كبير 
للمشاركة في اجتماع األمم املتحدة. 

ــد، فانتشرت عبارة  لــم تــهــدأ مــواقــع الــتــواصــل االجــتــمــاعــي فــي لبنان منذ يــوم األحـ
ل به مؤيدو التيار الوطني الحّر )يرأسه وزير الخارجية 

ّ
»العهد القوي«، وهو ما ُيدل

الحزب( على عهد رئاسة عون  فه في 
َ
ل

َ
اللبناني، وخ الرئيس  جبران باسيل، صهر 

للجمهورّية اللبنانّية، بكثافة على »فيسبوك« و»تويتر«.
ويضّم الوفد املرافق للرئيس 50 شخصا بينهم ابنته وزوجته باإلضافة إلى الوفد 
 ضابطا من القصر الجمهوري 

ّ
الرسمي. وبحسب ما نقلت وسائل إعالم لبنانية، فإن

حضر إلى مطار بيروت طالبا حجز طائرة ثانية إضافية للتي سيستقلها الرئيس، 
وتجهيزها لحالة الطوارئ، فتّم إنزال ركاب الطائرة املتجهة إلى القاهرة ووضعها 
 عون سافر بالطائرة األولى. من جهتها، قالت إدارة 

ّ
بتصّرف رئاسة الجمهورية، لكن

 »األمر كان خارجا عن إرادتها«، وأنها بذلت قصارى جهدها 
ّ
طيران الشرق األوسط إن

من أجل تأمني سفر الركاب على منت رحلة مسائية أخرى إلى وجهتهم املقصودة. 
 »اإلجراءات لم تتغّير منذ عشرات 

ّ
فيما قال مكتب اإلعالم في رئاسة الجمهورية إن

قت 
ّ
السنني والجهة املعنية بتنظيم حركة الطائرات تتحمل مسؤولية أي خلل«. وعل

ل الكل وطــار!!؟؟؟ #لبنان #العهد_القوي«. 
ّ
 »بي الكل نز

ً
النائبة بوال يعقوبيان قائلة

 »فايتة نام قبل ما يسحب العهد القوي هالتخت من تحتي!«. 
ً
وسخرت نادين مغّردة

وعن الوفد الكبير املؤلف من حوالى 50 شخصا، قال حسني »بعد في الحجة أطاطة 
وخالتي فرنسا ما راحو على نيويورك مع رئيس الجمهورية«.

بــأربــع طــيــارات... شوفوا  الــقــوي بيساع  »العهد  فــادي توفيق على فيسبوك  وكتب 
الجانب اإليجابي من الخبرية، أربع طيارات ون واي تيكت وبيرتاح البلد«.

إيريك زمور... العنصري دائمًا

هاتف 
فيسبوك

سان فرانسيسكو ـ العربي الجديد

 ما تستطيع حتى 
ّ

ل
ُ
ستفعل شركة »فيسبوك« ك

 بذلك الباب أمام 
ً
تبقى في السوق وتتوسع، مقفلة

األسئلة حول إمكانّية زوالها في يوٍم من األيام. 
إذ كشف مسؤول تنفيذي سابق في »فيسبوك« 
ــــالق هــاتــفــهــا الــذكــي  أنـــهـــا كـــانـــت تــعــمــل عــلــى إطـ
الــخــاص بــهــا مــنــذ ســتــة أعــــوام. ونــقــلــت صحيفة 

الشبكة  في  النمو  رئيس  عن  أمــس،  »تيلغراف«، 
االجتماعية حتى عام 2011، شاماث باليهابيتيا، 
أنه كان جزءًا من فريق من موظفني قام بتطوير 
مــنــافــس لــلــهــواتــف الــذكــيــة الــتــي تــصــدرهــا »آبـــل« 

و»سامسونغ«. 
 الشائعاِت التي رجحت من قبل 

ُ
وأكد هذا الكشف

الذكية،  الــهــواتــف  ســوق  لــدخــول  للشركة  خططًا 
عــنــدمــا كــانــت تــكــافــح لــلــحــصــول عــلــى قـــوة دفــع 

قــّررت  النهاية،  فــي  لكن  املحمولة.  األجــهــزة  على 
 
ً
وبــدال هاتف.  إنشاء  فكرة  عن  التراجع  الشركة 

من ذلك، طّورت نسخة خاصة من نظام تشغيل 
 Facebook أنــدرويــد« من »غوغل« حملت اسم«
لــلــتــطــبــيــقــات  خـــاصـــة  أهـــمـــيـــة  ــطــــت  وأعــ  ،Home

الخاصة بالشبكة االجتماعية.
في  منتج  بــبــنــاء  ــوم  أقـ »كــنــت  باليهابيتيا:  ــال  وقـ
فيسبوك لم يتم إطالقه في نهاية املطاف، وكنت 

أقوم ببناء هاتف«. لكنه لم يقدم تفاصيل أوفى 
حول سبب هذا التراجع. وقال الرئيس التنفيذي 
لشركة »فيسبوك«، مارك زوكربيرغ، عام 2013 
عند إطــالق فيسبوك هوم إنه ليس من املنطقي 
الخاص  الذكي  الشركة بتطوير هاتفها  أن تقوم 
بها، مضيفًا: »سنصل إلى 1 أو 2 باملئة فقط من 
عدد  أكبر  تحويل  أردنــا  لقد  لدينا.  املستخدمني 

ممكن من الهواتف إلى هواتف فيسبوك«.

عاد إيريك زمور إلى تصّدر الجدل في فرنسا خالل األسبوع الماضي، مع تصريحاته حول األسماء »غير الفرنسية التي ال تتماشى مع 
ثقافة فرنسا«، وسط إدانات واسعة وردود فعل
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الحب« أخــرج قدرته الخارقة الشخصية في 
ل فــي ُصــنــع املذهب 

ّ
كــل الــحــاالت، الــتــي تتمث

السهل البسيط الذي ال يقاوم وال ينسى مع 
 النظر عن جودته.

ّ
الزمن، بغض

ــن ألـــف  ــ ــواره أكــــثــــر مـ ــ ــشــ ــ لــــّحــــن بـــلـــيـــغ عـــبـــر مــ
من  كثير  عــن  أغلبنا  يسمع  لــم  بكثير.  عــمــل 
الــفــنــانــات والــفــنــانــن الـــذيـــن لــّحــن لــهــم، مثل 
ــام بـــديـــع، وعــصــمــت  ــهــ ســلــمــى، ونـــعـــمـــى، وإلــ
عبد العليم، وآخرين كانوا جزءًا من تجريب 

بليغ املستمر، وحّبه لالكتشاف، ورغبته في 
نالوا  آخرين  جانب  إلــى  املوسيقي،  التحقق 
الشهرة على يده ويد غيره، قد ال نعرف أنه 
كـــان جــــزءًا مــن مــشــوارهــم، مــثــل طـــالل مـــداح، 
عبد  ثــروت، ومحمد  عبده، ومحمد  ومحمد 
املــطــلــب، وســمــيــرة ســعــيــد، ومـــاهـــر الــعــطــار، 

وغيرهم.
التي  الواسعة  التجريبية  القدرة  كانت  ربما 
عــديــدة مختلفة  أصـــوات  مــع  للعمل  امتلكها 

شيرين عبده

ــن حـــيـــاتـــه الــشــخــصــيــة  ــ بـــعـــيـــدًا عـ
وتــفــاصــيــلــهــا الــتــي تـــم اجــتــرارهــا 
كــثــيــرًا، مــا أدى إلـــى انــقــطــاعــه عن 
إنكار  عــقــد، ال يمكن  ملــدة  املوسيقي  الــوســط 
لها ثقلها  أن بليغ حمدي ظاهرة موسيقية 

وأصالتها عبر تاريخ األغنية املصرية.
كـــان بليغ غــزيــر اإلنـــتـــاج، ودائــــم الــحــركــة في 
ذات  أصـــوات  مــع  يتعاون  إذ  نطاق تجربته؛ 
شخصيات متباينة للغاية، بل وبعضها لم 
يكن ذا شخصية. ثمة أصــوات لقيت نجاحًا 
مــدويــًا معه أو مــع ســـواه بعد أن بـــدأت معه، 
وبعضها لم نسمع عنه نحن، وهناك من لم 

.
ً
يخرج إلى النور أصال

كـــــأي مـــلـــحـــن يــــبــــدأ الـــطـــريـــق مـــتـــأثـــرًا بــكــبــار 
ـــــر 

ّ
ــه، تــــــلــــــون بــــلــــيــــغ بـــــــن الـــــتـــــأث ــ ــريــ ــ ــاصــ ــ ــعــ ــ مــ

بشخصياتهم وخصائص ألحانهم النغمية، 
ألــحــانــًا مختلفة عــن جوهر  أنــتــج  وبــالــطــبــع 
الــتــي اســتــقــّر عــلــيــهــا الحـــقـــًا، بن  شخصيته 
أكــثــر مما تشبه  الــتــي ال تشبهه  »تــخــونــوه« 
املوجي، وأغانيه ألم كلثوم التي تتخذ القالب 
ــابــــي. لــكــن صـــاحـــب لــحــن »ســيــرة  الــعــبــد وهــ

ازدادت المساحة 
العاطفي في ألحانه 
على حساب الجمالي

صاغت ألحان 
بليغ حمدي شخصيات 
حقيقية لمطربين كبار

ُمنع بليغ حمدي 
من دخول مبنى 

اإلذاعة والتلفزيون
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تــمــامــًا عـــن بــعــضــهــا، هـــي مـــحـــاولـــة للبحث 
 

ّ
األعــظــم. لعل املحموم عن نفسه في الصوت 
املستمرة،  املحاولة  هــذه  في  الفائز،  الصوت 
ــذ تعليمات بليغ 

ّ
لــم يــكــن الــصــوت الـــذي يــنــف

الحرفية، بل على العكس، هو الصوت الذي 
ألــحــان بليغ، ويــتــمــّرد على فــكــرة أن  ُيخضع 
أداة  لبليغ هو مجرد  أي صــوت يغني لحنًا 

تصوغ وتصاغ في آن واحد.
ــتـــخـــدام بــلــيــغ لــصــوت  قــبــل الـــحـــديـــث عـــن اسـ

املغني كأداة، سنذهب للحديث عن استخدام 
عــادة  مــن  العكس  لــلــكــورال؛ حيث على  بليغ 
يدًا للمطرب، ريثما يلتقط 

ّ
اعتبار الكورال سن

آنـــفـــاســـه لـــيـــعـــاود الـــغـــنـــاء، أو مـــجـــرد تــنــويــع 
املستمع  لتحفيظ  أداة  أو  امللل،  ملنع  صوتي 
املقطع الــذي يــتــردد، كــان الــكــورال فــي أغاني 
بــلــيــغ مــكــونــًا أســاســيــًا ال يــمــكــن تــخــطــيــه، بل 
 
ً
يـــــوازي، أحــيــانــًا، الـــصـــوت األســـاســـي أهــمــيــة
واســـتـــقـــالاًل بـــالـــدور، كــمــا نـــرى فـــي »خـــالص 
مسافر« لـ شادية و»أنا كل ما أقول التوبة« لـ 
عبد الحليم؛ إذ بدأت األغاني بالكورال، وكان 
لحنيا  ومكونًا  داخلها، ضروريًا  في  مكانه، 

أساسيًا على طول اللحن.
املغني  لصوت  بليغ  اســتــخــدام  نظرية  تنبع 
املــقــام األول،  مــن كــونــه )أي بليغ( مغنيًا فــي 
ــم مــن  ــالــــرغــ ــًا، فـــهـــو بــ ــلـــحـــنـ ــون مـ ــكــ قـــبـــل أن يــ
محدودية صوته، إال أنه كان يعرف بالضبط 
ماذا يريد من الصوت الذي يلّحن له، وأيضًا 
ما ال يريده. كما كان يعرف بالضبط قدرات 
الصوت املاثل أمامه بحيث يدرك استخدامه 
األمثل من دون أن ُيسقط الضوء على مواطن 
للغاية  أنانيًا  ملحنًا  كــان  بليغ  لكن  ضعفه. 

لذات السبب. كيف؟
في حن صاغت ألحانه شخصيات حقيقية 
مثل صباح، وسميرة سعيد،  كبار،  ملطربن 
ومـــيـــادة الــحــنــاوي، فــهــي بــاملــثــل استخدمت 
ــًا لــهــا قــيــمــتــهــا كــــــأداة تـــصـــوغ لحنه  ــواتــ أصــ
وصــــواًل إلـــى الــكــمــال، وأشــهــر األمــثــلــة صــوت 
ــــوردة هي  لــ ــإن ألـــحـــان بــلــيــغ  وردة. غــالــبــًا، فــ
الــتــي غنتها حــرفــيــة ومناسبة  األلــحــان  أقـــل 
لــصــوتــهــا وشــخــصــيــتــهــا الـــتـــي ظـــهـــرت أكــثــر 
مــواءمــة أللــحــان محمد عبد الــوهــاب، وأعــاد 
اكتشافها صالح الشرنوبي في التسعينيات. 
ــرى كــــانــــت شــخــصــيــتــهــا أقــــوى  ــ ــ أصــــــــوات أخـ
يــفــرض بليغ نفسه عليها، ولــكــن في  أن  مــن 
ــًا،  ــدويـ االتــــجــــاه املـــعـــاكـــس حــقــقــت نـــجـــاحـــًا مـ
، صاحب »طاير يا 

ً
صوت محمد رشدي مثال

هوى«، و»عدوية«، و»عالرملة« و»يا ناعسة 
ــة الــــذي  ــدويــ ــًا أحـــمـــد عــ وخـــبـــريـــنـــي«، وأيــــضــ
قــهــر شــخــصــيــة بــلــيــغ الــلــحــنــيــة، ولــــم يتمكن 
مــن إخــضــاعــه لــهــا، وألول مـــرة نــســمــع لحنًا 
لبليغ من دون أن نجزم بأنه صاحب اللحن، 

»ياختي اسملتن« و»بنج بنج«.
ها 

ّ
أن استخدم بليغ جميع األصــوات كما لو 

آلة موسيقي تشّكل جزءًا من توزيعه أللحانه، 
ـــه يــضــيــف صـــوت املــغــنــي إلـــى موسيقى 

ّ
كـــأن

ــد، اكــــتــــمــــال الــــصــــورة  ــهـ ــة فــــي مـــشـ ــريـ تـــصـــويـ
الــتــي يــرغــب بتجسيدها  الــلــحــنــيــة والــحــالــة 
 أكثر األصوات طاعة وذكاًء، 

ّ
في األغنية. لعل

ينتمي  الــتــي  التعبيرية  لــلــمــدرســة  وأقــربــهــا 
إليها بليغ بإخالص، هو صوت عبد الحليم، 
ترجمة  فــي  الكامنة  قوته  أدرك منطقة  الــذي 
ليصل  صوته،  عبر  مها 

ّ
وضخ بدقة،  امللّحن 

سيما  وال  مباشرة،  املستمعن  عواطف  إلــى 
فــي األغـــانـــي ذات الــطــابــع الــشــعــبــي، أو التي 
استخدم فيها بليغ بعض الثيمات الشعبية 
بالفعل، وأعــاد توظيفها  املــوجــودة  املصرية 

وتصويرها عبر لحنه من جديد.
املوسيقي  الشعبي  للموروث  بليغ  استلهام 
ــتـــي تــمــزج  ــبــــرا الـ ــ

ُ
ــــن ش لـــيـــس غـــريـــبـــًا؛ فـــهـــو ابـ

ــل. هـــذا  ــ ــواصـ ــ ــقـــديـــم مــــن دون فـ ــالـ الـــجـــديـــد بـ
في  كما  االقتباس،  مرحلة  تعدى  االستلهام 
»يـــا عــزيــز عــيــنــي« و»ســاملــة يــا ســالمــة«، إلــى 
التصوير اللحني املغاير لجمل تراثية وفقًا 
لوضعها في البناء الدرامي لكلمات األغنية، 
مثلما تكّررت هذه الجمل في »قدك املياس« 
و»أنــا  عليه«  لــي  لقاكم حبيبي سلموا  و»إن 

كل ما أقول التوبة« بثيمات مختلفة.

A A

أيمن الحكيم

فـــي تــلــك الــلــحــظــة الــحــزيــنــة مـــن ذلـــك الــصــبــاح 
الــشــتــوي املــاطــر، وأنـــا أقـــف أمـــام الــبــنــايــة رقــم 
34 بــــشــــارع بـــهـــجـــت عـــلـــي فــــي حــــي الـــزمـــالـــك 
الــراقــي، ُولـــدت فــكــرة كتابي عــن بليغ حمدي. 
لــم تــكــن فــكــرة، بــل وعـــدًا قطعته لــلــرجــل الــذي 
اســـتـــدعـــانـــي يــومــهــا ألشـــهـــد عــلــى مـــا أســمــاه 
االغتيال الثاني املتعمد لبليغ حمدي. الرجل 
هــو املــطــرب الــشــعــبــي املـــرمـــوق محمد رشــدي 
الذي ارتبط مع بليغ بتجربة غنائية وعالقة 
إنسانية فريدة، وكان رشدي هو بوابتي إلى 
عالم بليغ الساحر. في ذلك اليوم اصطحبني 
الــتــي يحتل مكتب بليغ  الــبــنــايــة  إلـــى  رشـــدي 
طابقها األول. املكتب الذي طاملا جلس فيه مع 
ألحانه،  أعـــذب  مــيــالد  لحظة  وعـــاش  صاحبه 
ــــام صـــاحـــب الــشــقــة دعـــوى  ــا رحــــل بــلــيــغ أقـ وملــ
ليس  مستأجرها  ألن  الســتــردادهــا  قضائية 
له وريــث، وفي اليوم الذي كسب فيه الدعوى 
أمــام  بليغ  متعلقات  كــل  وألــقــى  الشقة  اقتحم 
بابها. واآلن أنا مع محمد رشدي لنجمع تلك 

ــه لــعــبــد الــحــلــيــم:  ــانـ ــحـ ، أول ألـ
ً
ــال ــثــ ــذ، مــ ــأخـ ــنـ لـ

»تــخــونــوه«، كـــان فــي الــثــامــنــة والــعــشــريــن من 
بــاملــوجــي، وأمسك  عــمــره. وضــع لحنه متأثرًا 
بالفرصة للقفز عاليًا كملحن مشهور. عندما 
الـــســـيـــدة أم كــلــثــوم عــــام 1959، كــان  ــه  لـ غــنــت 
النجاح إحــدى عــاداتــه. مع هــذا، لم يكن مهيأ 
التلحن لعبد  فــي  املــوجــي والــطــويــل  ملزاحمة 

الحليم.
ربما لم يكن مستوى لحن »حب إيه« يرقى إلى 
ما سبق وغنته أم كلثوم، لكنها كانت تبحث 
ــوات لحنية جــديــدة مــع تغير أنــمــاط  عــن أصــ
مع  اللحني  بليغ  تـــدرج  سنالحظ  الجمهور. 
مرورًا  الخفيف،  الطربي  الوقار  من  كلثوم،  أم 
بتطعيم ألحانه بجمل راقصة، سيبلغ ذروته 

في »ألف ليلة وليلة«.
كانت نهاية الستينيات بداية عصر غنائي 
سادت فيه ألحان بليغ حمدي، وهي مرحلة 
تـــطـــورت فــيــهــا صــنــاعــة الـــغـــنـــاء مـــع ظــهــور 
شرائح  لدخول  األبـــواب  وفتحت  الكاسيت، 
التوجهات  ذائقتها  فــرضــت  أوســـع  شعبية 
ــام 1966، أعــلــن لــحــن بليغ  الــغــنــائــيــة. فــي عـ
محمد  الشعبي  للمطرب  »عــدويــة«،  حمدي 
ــراء الــذي دفع  رشـــدي، تلك املــيــول. وهــو اإلغـ
عبد الحليم حافظ لغناء هذا اللون، ليغني 
بــعــدهــا مــبــاشــرة »عــلــى حــســب وداد قلبي« 

جمال حسن

دخــــل بــلــيــغ حــمــدي عــالــم املــوســيــقــى بــتــدرج، 
فبدأت ألحانه متأثرة بجيل ملحنن كان آخر 
امللتحقن به. لكنه سيظل مدينًا لجيل سابق، 
لـ محمد فــوزي ومحمود الشريف،  خصوصًا 
في استخدام الصيغ اللحنية السهلة، إضافة 
إلى أن الشريف أدخل ثيمات شعبية أللحانه. 
ل في  ــراث مــصــدر تـــحـــوُّ ــتـ مـــع بــلــيــغ، أصــبــح الـ
األساليب الغنائية املصرية، قاعدة للتحديث 
انطالق  نقطة  ربــمــا  أو  ثيماته،  توظيف  عبر 
ــري؛ أي جــــر املـــاضـــي  ــ ــــصـ جــــديــــدة لـــلـــغـــنـــاء املـ
ــا إحــــدى  ــهـ ــاتـــق الـــحـــاضـــر. إنـ وحـــمـــلـــه عـــلـــى عـ
النقاط الفاصلة التي حددت سماتها طبيعة 
الجمهور. كان بليغ جسرًا بن عصرين، بطل 
التعبير عن جيل ما بعد هزيمة 1967. هل هو 
اإليذان بما ُيسّمى »عصر االنحطاط الفني«؟

ــدهـــور الــغــنــائــيــة  ــتـ ــالـــة الـ ال يــمــكــن إلــــصــــاق حـ
ــل كــــانــــت ســلــســلــة  ــ بـــبـــلـــيـــغ حــــمــــدي وحـــــــــده، بـ
متصلة أصبحت مع بليغ ظاهرة جماهيرية؛ 
ومــــا فــعــلــه أنــــه نــجــح فـــي نــقــل ثــيــمــات الــغــنــاء 
الغناء  إلى  البلدي،  أو  )الشعبوي؟(،  الشعبي 
 ، النخبوي. ذلك ليس عيبًا إذا كان نتيجة تروٍّ
لكن إغــراء النجاح فــرض عليه مالحقة سوق 
الغناء املتدفقة بعروضها إليه، وفي كثير من 
األحيان من دون تمهل. ربما لم يجانب محمد 
رغم  باملتسّرع،  الــصــواب حن وصفه  املوجي 

امتالكه نبعًا موسيقيًا غزيرًا.
كيف تشكلت إذن ظاهرة بليغ املوسيقية في 

مصر والعالم العربي؟ 
وانفتحت  بسرعة،  الــشــاب  الفنان  اســم  صعد 
األبواب أمامه من دون مشقة. هل هي ألحانه 
ــذب قـــلـــوب الـــنـــاس؟  ــادرة عــلــى جــ ــقــ الــســهــلــة الــ

املشهد  العمالق  الرجل  يحتمل  لم  املتعلقات. 
فــســالــت دمـــوعـــه وهـــو يــوجــه لـــي تــلــك الكلمة 

املوجعة: تعال نلم بليغ من على األرض!
والنوتات  بليغ  عــود  كــان هناك  األرض،  على 
باإلضافة  ألــحــانــه،  ألشــهــر  بخطه  املوسيقية 
إلــــى كــتــبــه وأوراقــــــــه ومـــالبـــســـه، وكـــــان علينا 
أن »نــلــّم« بليغ مــن عــلــى األرض ونــضــعــه في 
»كــراتــن« حملناها إلــى شـــارع رأفـــت فــي حي 
جفت  أن  وبعد  بليغ.  عائلة  بيت  حيث  شبرا 
دموعه، قــال لي رشــدي: مصر لم تعرف قيمة 
بليغ ولم تدرك ما قدم.. بليغ يحتاج إلى إعادة 
اكــتــشــاف.. وإلـــى رد اعــتــبــار.. يــحــتــاج إلـــى من 

يكتب عنه بحب!
وكــأنــه كــان يختارني لتلك املــهــمــة.. ولــم أملك 

سوى أن أعطيه وعدًا قاطعًا!
ومـــن حينها وأنـــا أوفـــي الــوعــد الـــذي قطعته 
ملحمد رشــــدي. وبــعــد ســت ســنــوات قضيتها 
في جمع سيرة وأوراق وألحان بليغ حمدي، 
صدرت الطبعة األولى من كتابي عن بليغ في 
عــام 2000 )عــن دار مــيــريــت(، ونــفــدت طبعات 
الــكــتــاب. وبــتــوالــي الــســنــوات، تــراكــمــت عندي 
حــكــايــات وأوراق وشـــهـــادات اقــتــضــت صــدور 
طــبــعــة جـــديـــدة مـــؤخـــرًا، كـــان أهـــم مـــا يميزها 
الــذي يحمل أوراق امللف  ذلك الفصل الخاص 
ــا اشــتــهــر بـــاســـم قــضــيــة ســمــيــرة  الــقــضــائــي ملـ
مليان، نسبة إلى الفتاة املغربية التي انتحرت 
مــن شقة بليغ فــي عــام 1984 وتسببت لــه في 
أن يدفع ثمنها غاليًا.. حيًا  كــان عليه  مأساة 

وميتًا.
بــلــيــغ  بـــخـــط  أوراق  عـــلـــى  ــتــــاب  ــكــ الــ يـــحـــتـــوي 
وتسجيالت بصوته تحكي سيرته، وشهادات 
ــــودي ورشـــــــدي ووردة  ــنـ ــ ــتـــه: األبـ ــلـ ــرفــــاق رحـ لــ
ــدي الــحــكــيــم، وشــقــيــقــه  ــ ــــي ووجــ ــفـــاف راضـ وعـ

مرسي سعد الدين وابن شقيقه هيثم حمدي 
الــــذي تــربــى فـــي بــيــت بــلــيــغ كـــابـــن. بــاإلضــافــة 
إلـــى فــصــل يــحــتــوي عــلــى تــفــاصــيــل الــســنــوات 
ــًا  ــنـــفـــى بـــبـــاريـــس هـــاربـ الــــتــــي قـــضـــاهـــا فــــي املـ
مـــن حــكــم بــالــســجــن فـــي الــقــضــيــة الــتــي دمـــرت 
.. ويختتم  ــداعـــي  حــيــاتــه وعــطــلــت تــدفــقــه اإلبـ

على  تزيد  التي  بليغ  أللــحــان  بقائمة  الكتاب 
ــم ســعــادتــي بــالــكــتــاب »مـــوال  1500 لــحــن. ورغـ
الشجن.. سيرة وأوراق وألحان بليغ حمدي«، 
بقدر دهشتي أنه الكتاب الوحيد الــذي صدر 
عـــن هــــذا املـــوســـيـــقـــار الــكــبــيــر طــيــلــة 25 عــامــًا 
الفنية واإلنــســانــيــة  فــحــيــاة بليغ  مــن رحــيــلــه؛ 

تحتمل كتبًا ودراسات، وتحتمل إبداعًا يليق 
بــمــا قـــدمـــه. وقــريــبــًا ســتــنــفــتــح ســـتـــارة مــســرح 
بليغ وسيرته،  عن  كبير  أوبريت  عن  البالون 
تشّرفت بكتابته. يجسد املطرب محمد الحلو 
شخصيته، ويخرجه د. عــادل عبده.. أوبريت 

أتمنى أن يليق بصاحب »سيرة الحب«.

و»أنـــا كــل مــا أقــول الــتــوبــة«. لــم يكتف حليم 
ــام نــفــســه غـــنـــى آخـــــر لــحــن  ــعــ ــك، فـــفـــي الــ ــذلــ بــ
عــاطــفــي لــلــطــويــل، لــتــبــدأ قطيعة ربــمــا غلب 
عــلــيــهــا تـــحـــّول فـــي ذائـــقـــة الـــجـــمـــهـــور، أكــثــر 
عــّبــر رشــدي  منها جــوانــب شخصية. هــنــا، 
عـــن امــتــعــاضــه؛ إذ اعــتــبــر أن حــلــيــم يــحــاول 
أن يــســرق نــجــاحــه عــبــر لــجــوئــه إلـــى الــغــنــاء 
ــعــــروف. لكن  ــو لــيــس لـــونـــه املــ الــشــعــبــي، وهــ
حــلــيــم عــّبــر عــن قــلــق غــايــتــه اســتــقــطــاب تلك 
الــتــي ستحكم توّجهات  الــجــديــدة  الــشــرائــح 
الغناء الجديدة، وهو ما ستفرضه تداعيات 

أفول عصر منذ هزيمة 1967.
لــم يــكــتــف حــلــيــم بــذلــك، بــل انــدفــع بــكــل كيانه 
نحو ألحان بليغ، وهو ما أكدته أغاني فيلمه 
األخــيــر: »أبـــي فـــوق الــشــجــرة«، ليحظى بليغ 
بالنصيب األكبر من أغاني الفيلم )أغنيتان(، 
الوهاب واملوجي  كــان من نصيب عبد  بينما 
ومنير مراد أغنية لكل منهم. ذلك أن الثيمات 
إضافة  اإليقاعي،  والــزخــم  الشعبية،  اللحنية 
الشعبي،  املــوال  الراقصة وسمات  الجمل  إلــى 
بــهــا بليغ روح هــذا  افــتــتــح  عــنــاصــر  جميعها 
الــعــصــر الــجــديــد الــــذي ســتــســود فــيــه ألــحــانــه. 
الــذي ربما أقنع أم كلثوم بغناء  وهــو اإلطـــار 

لحن باهت، مثل »حكم علينا الهوى«.
ــــادت عــنــاصــر الــغــنــاء الــشــعــبــوي بــمــبــاركــة  سـ
رمـــوز الــغــنــاء فــي مــصــر: أم كــلــثــوم، وبــصــورة 
ألغــان  املبهر  النجاح  ومــع  الحليم.  عبد  أكبر 
مثل »سواح« و»زي الهوى«، أصبحت نماذج 

الغناء ذات زخم إيقاعي ومهّجنة بالشعبي. 

»موال الشجن«... فكرة أمام البناية 34»أمل مصر« الذي ضاع بعد الهزيمة
تحت عنوان »موال 

الشجن.. سيرة وأوراق 
وألحان بليغ حمدي«، 

صدر عمٌل للكاتب أيمن 
الحكيم. هنا، شهادة من 
الكاتب خّص بها »العربي 

الجديد«

جمال جبران

ــّر عــلــى رحــيــل املــوســيــقــار  ربــــع قــــرن مـــن الـــزمـــان مــ
تـــزال سيرته وأعماله  املــصــري بليغ حــمــدي، ومــا 
حديث الــنــاس. إنــه اإلشــكــالــي، وبقي طــوال حياته 
)1929 - 1993( في املنطقة اإلشكالية ذاتها، رغما 
ــربــة مــحــرومــًا من 

ُ
عــنــه. غـــادر مصر وعـــاش فــي الــغ

الـــعـــودة بــســبــب اتــهــامــه بــمــقــتــل الــفــنــانــة املــغــربــيــة 
لــقــيــت مصرعها  الــتــي  مــلــيــان عــــام 1984  ســمــيــرة 
نتيجة سقوطها من بلكونة شقته في القاهرة. كان 
بليغ يعتقد تمامًا أنه بريء وال بد لهذه القصة أن 
تنتهي سريعًا ويعود. لكن الغربة طالت كثيرًا بعد 

أن صدر الُحكم عليه غيابيًا بالسجن سنة. 
ــــي املــــصــــري الــــراحــــل مــــكــــاوي ســعــيــد  ــروائـ ــ كـــتـــب الـ
عن  فيها«  ومــا  »الــقــاهــرة  كتابه  فــي   )2017-1956(
هذه الواقعة تحت عنوان »بليغ حمدي والنهايات 
الحزينة«، بأن املأساة الكبرى في حياة بليغ كانت 
في مسألة هروبه من مصر »عقب سقوط سميرة 
مــلــيــان مـــن شـــرفـــة مــنــزلــه ووفـــاتـــهـــا، والــغــمــوض 

والشبهات التي أحاطت بهذا الحادث«.
خالل ذلك الغياب، لم يقل أحدهم إن بيت بليغ كان 
مفتوحًا طوال اليوم لكل زائر، مفتوحًا حتى ألناس 
ال يــدري عنهم شيئًا ويــأتــون رفقة نــاس يعرفون 
عنوان البيت، وكان يتركهم في أوقات تعبه لينام. 
كان كريمًا بإفراط، وهو الكرم نفسه الذي سُيبعده 

عن مصر ويعيش حياة القهر والغربة واملرض.

إن  قــال  فقد  إلــى توثيق مكاوي سعيد،  وبالعودة 
الشديدة  »طيبته  الحادثة بسبب  في  تــورط  بليغ 
وحــّســه املــرهــف وإحــســاســه بــالــنــاس وبــاألصــدقــاء 
ان الشعب 

ّ
غالبًا، وحياته البوهيمية، على غرار فن

سيد درويش، فقد كان فاتحًا منزله أمام األصدقاء 
والــــزمــــالء وأصــــدقــــاء األصــــدقــــاء واملــعــجــبــن بــكــرم 
حـــاتـــمـــي«. لــكــن صــــادف حـــن أتــــت ســمــيــرة مــلــيــان 
إلــى البيت كــان تعب بليغ قــد بلغ مــداه فاستأذن 
 
ً
الجميع وراح إلى نومه. ولم يدم ذلك النوم طويال

حيث فزع منه بكارثة حصلت من شرفة بيته.
ُيــنــهــي الــقــضــيــة عــلــى نحو  كـــان لتحقيق نــزيــه أن 
لم يكن موجودًا وقــت حادثة سقوط  سريع. بليغ 
سميرة مليان، بشهادة من كانوا حضورًا. وهناك 
مــن قــال إنها كانت حــادثــة قتل ولــم تكن انتحارًا، 
وتـــم رمــيــهــا مــن شــرفــة بليغ بــعــد خنقها، وهــنــاك 
ــال إنـــهـــا قـــذفـــت بــنــفــســهــا بــعــد جــرعــة  ــن قــ أيـــضـــًا مـ
ــال إن بــلــيــغ كــان  ــد قــ مــــخــــدرات كـــبـــيـــرة. لــكــن ال أحــ
نــائــمــًا وال يعلم مــا يحصل فــي شــقــتــه. كـــان بليغ 

ان املصري 
ّ
ه هو الفن

ّ
وحيدًا بال سلطة تحميه. لعل

الوحيد الذي لم يمدح شخصًا أو زعيمًا. لو عدنا 
 واحدًا 

ً
بذاكرتنا إلى أرشيفه الكبير لن نجد عمال

ــان هــاجــســه الــنــاس  ــم. لــقــد كــ ــيـ ــم زعـ يـــذكـــر فــيــه اســ
الــعــاديــن وبــــالده. وحــن نتذكر أغــانــيــه الوطنية، 
فهي »عّدا النهار« من شعر عبد الرحمن األبنودي 
وغناء حليم، و»على الربابة بغني« لـ وردة، و»يا 
حبيبتي يا مصر« بصوت شادية، وغيرها الكثير. 
فه من ألحان، لم يكن 

ّ
لكن عبر املرور على كل ما أل

وا 
ّ
هــنــاك اســـم لــزعــيــم. بعكس فــنــانــن آخــريــن تغن

الحليم،  أم كلثوم، وعــبــد  املــصــريــن، مثل  بــالــقــادة 
الــــذي كـــان فــنــان الـــثـــورة املـــدلـــل. لــكــن بــلــيــغ استمر 
برفضه الغناء لغير بلده والناس العادين. وفوق 
ذلك حصل أن ُمنع ُملحن »ظلمنا الحب« من دخول 
مبنى اإلذاعــة والتلفزيون. كان هذا في أّيــام حرب 
أكتوبر 1973. كانت الدنيا مقلوبة واملبنى بمثابة 
مقر عسكري. كانت زوجته وردة معه. وحن تأكد 
رفض دخوله ذهب وفتح محضرًا في قسم الشرطة 
القريب من املبنى. وتطورت املسألة إلى حن ُسمح 
لهما بالدخول وكانت أغنية »على الربابة بغني«، 
وحصل ذلك بعد أن تعهد أن يكون عمله مجانيًا 

بال مقابل مادي.

سعٌي محموم إلى الصوت األعظم

برفقة وردة الجزائرية )فيسبوك(

في إحدى 
البروفات مع أم 
كلثوم
)يوتيوب(

)Getty( انتقد الموسيقار محمد عبد الوهاب بدايات بليغ الملحن

كان يعرف بالضبط قدرات الصوت الماثل أمامه )فيسبوك(

عدة تواريخ نُشرت على أنّها يوم رحيل الموسيقي المصري بليغ حمدي. غالبًا األدق هو 12 
سبتمبر/أيلول. 25 عامًا مرّت على رحيل صاحب لحن »زي الهوى«

بليغ حمدي

ابن النيل في منفاه

فنون وكوكتيل
استعادة

إضاءة

شهادةمسار

رحل بليغ حمدي في 
سبتمبر/أيلول من عام 
1993. هناك من يُرجع 

وفاته إلى يوم 12 من هذا 
الشهر، وآخرون إلى 17، 

والبعض إلى 10، وفريق 
آخر إلى 11. وهناك من 
يقول إنه ُولد في عام 

1932، وثمة من يشير إلى 
1931. إال أن معظم الدالئل 
ُتشير إلى أنه ُولد عام 1929، 

ألنّه لّحن أغنية »حب إيه« 
عام 1959، وكل المصادر 

ُتشير إلى أنه لّحن هذه 
األغنية وهو في الثالثين 
من عمره، كما أنه رحل 

يوم 12 سبتمبر/أيلول.

تواريخ
ُملتبسة

النص الكامل 
على الموقع األلكتروني

النص الكامل 
على الموقع األلكتروني

النص الكامل 
على الموقع األلكتروني
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■ هل تعتقد أن هناك لغة أو هوية تصميمية عربية 
العربية  املجتمعات  وهــويــة  ثقافات  تعكس  خــاصــة، 

اليوم؟
ــه 

ُ
ــمــت

ّ
ـــه وتــعــل

ُ
الــتــصــمــيــم بــاملــفــهــوم الــــذي درســـت

ُمه في أملانيا ال يوجد في البالد العربية. 
ّ
وأعل

ــّدًا، بل  الــعــربــيــة فقير جــ الــبــالد  فــي  التصميم 
أستطيع القول إنه غير موجود في األساس، 
وليس له فكره ورمـــوزه. إذًا ليست هناك لغة 
عــربــيــة تصميمية مـــوّحـــدة. فــرغــم املــحــاوالت 
الكثيرة هنا وهناك، فإنها تبقى روافد صغيرة 
 ذلـــك يعكس 

ّ
ال تــصــّب فــي مــجــرى واحــــد. لــعــل

تة اليوم. التصميم ينشأ 
ّ
الهوية العربية املشت

فـــي بــلــد مـــا انــطــالقــا مـــن فــلــســفــة ومـــن رغبته 
العربية،  الــبــالد  وفـــي  والــتــطــّور.  التغيير  فــي 
يــنــقــصــنــا الــتــغــيــيــر املــبــنــي عــلــى الــفــلــســفــة. ما 
يجري حاليا هو تقليد ونقل واستهالك أفكار 
املجتمع  داخــل  مــن  ينشأ  التصميم  خارجية. 
 مشاكله الــيــومــيــة، وإيــمــان 

ّ
وحــاجــتــه إلــى حــل

املــصــّمــم بحل هــذه املــشــاكــل، مــن خــالل إظهار 
هوية وشخصية الزبون واملنتوج واملؤّسسة.

■ هل يمكن تشبيه التصميم بالعمارة، بمعنى أننا 
نسكن اليوم في فضاء يصنعه املصّممون؟

ــّمـــم  هــــنــــاك نــــقــــاط تـــــقـــــارب كــــثــــيــــرة بـــــن املـــصـ
 ذلــــك هـــو أكــثــر مـــن مــجــّرد 

ّ
ــمـــاري، ولـــعـــل ــعـ واملـ

تقارب. املعماري الجيد يهتّم بتصميم الفضاء 
أكثر، ألن الفراغ هو محيط حياة اإلنسان في 

جه األخيرة إلى الفضاء أكثر 
ّ
العمارة، لذلك تت

ــشــّكــل قــاعــدة 
ُ
ــجــه تــحــت األرض الــتــي ت

ّ
مــّمــا تــت

الجيد  املصّمم  الــفــراغ.  مع  للتعاشق  العمارة 
يهتم بالفراغ، واملساحة البيضاء ألنها تعادل 
محيط الــفــضــاء فــي الــعــمــارة، وهـــذه املساحة 
هي املسؤولة عن إخراج العمل بصورة جّيدة 
ـــج. وبــــن الــفــضــاء 

َ
وتــســاعــد عــلــى قـــــراءة املـــنـــت

ــراغ، هـــنـــاك عـــامـــل مــشــتــرك يــعــمــل عليه  ــ ــفـ ــ والـ
ــّد ســـــــواء، وهـــو  ــ املـــعـــمـــاري واملـــصـــّمـــم عـــلـــى حـ
النور؛ فالضوء أهّم عنصر في حياة اإلنسان 
الــيــومــيــة، ونــحــن نــحــتــاجــه ألكــثــر مـــن نصف 
الفلسفة ليس  الــيــوم إلنــهــاء أعــمــالــنــا. وهــــذه 
محترمة فــي بــالدنــا؛ ألن األكــثــريــة تــرغــب في 
األشياء الكبيرة واللّماعة وامللّونة واملتحّركة، 

وتبتعد عن املساحة البيضاء وعن الفراغ.

■ ما هي أبرز التحّديات التي تواجه عملك كمصّمم؟
البناء  عملية  وفـــي  املستقبل.  يبني  املــصــّمــم 
تلك يستعمل أدواته. تحّدياتي كثيرة وأعمل 
عليها يومّيا، ويمكنني إيجازها في ما يأتي: 
أواًل، إنقاذ العالم، ألن املصّمم ينقذ العالم من 
الفائض والتصميم يبقى أهّم أداة لذلك. علينا 
واالستهالكية  اليومية  تصّرفاتنا  إلى  النظر 
ــّدًا الغــتــصــاب خــيــرات هـــذه األرض،  ونــضــع حـ
ــا. الـــطـــبـــيـــعـــة ال تـــحـــتـــاج  ــهــ ــعــ والــــتــــعــــايــــش مــ
اإلنسان، إنما اإلنسان يحتاج الطبيعة. ثاني 
التحّديات هو الكائن البشري، فاملصّمم يعمل 
نحو  تغييره  على  وخصوصا  اإلنــســان  على 
األحسن، وهذه مهّمة يومية وال تنتهي. بعد 
باعتبار  والوظيفة،  الشكل  يأتي تحّدي  ذلــك، 
أّواًل،  الوظيفة  على  التصميم  فــي  التركيز  أن 
ومن ثّم املظهر، ألن مهام الوظيفة عملية؛ فهي 
ج واملؤّسسة. أما التحدي 

َ
تخدم الزبون واملنت

األهم فهو إنقاذ العمل التصميمي من كل ما 
هو غير مهّم، وليست له أّيــة ضــرورة. أخيرًا، 
ألن  املختلفة،  الثقافات  تحّدي  بوجود  أعتقد 
الــثــقــافــات املختلفة وُيــشــّجــع  املــصــّمــم يــجــمــع 

ويسّهل التواصل بينها.

■ املسؤولية االجتماعية للمصّمم، كيف تراها؟ 
العالم الذي نعيش به مملوء بالتناقضات، 
 املــــجــــاالت. املـــصـــّمـــم الـــــذي يعتبر 

ّ
وفــــي كــــل

نفسه منقذًا هو التقني املسؤول عن اإلنتاج 
وبأعلى  ووظيفية  وعملية  فاعلية  بأحسن 
ج، إلنقاذ هذا العالم 

َ
جمالية ضرورية للمنت

من االنــدثــار الــذي لن نعلم أننا في الطريق 
 ،

ً
إلـــيـــه، ويـــتـــّم ذلــــك عــلــى يـــد اإلنــــســــان. مــثــال

ــلـــّوث األرض والـــبـــحـــار بـــمـــواد الــبــالســتــك  تـ
التي ال تخدم اإلنسانية بل تخدم الشركات 
ـــعـــة. املـــصـــّمـــم الـــجـــّيـــد لــــديــــه فــلــســفــة 

ّ
املـــصـــن

اليبتزغ )ألمانيا( ـ العربي الجديد

ــع الــتــصــمــيــم  ■ كـــيـــف بــــــدأت حــكــايــتــك مــ
الغرافيكي أو كيف أصبحت مصّممًا؟

ــم  ــا أرســ ــمــ ــي دائــ ــرانــ كـــــان والــــــــدي يــ
ط، فيقول لي: »يا ولــدي، افعل شيئا 

ّ
وأخط

أي  أو  اعمل ميكانيك  بلدك...  يفيدك ويفيد 
شيء يجيب فلوس!«؛ فقد كان مقتنعا بأن 
الــفــن كمهنة ال يــؤّمــن الــعــيــش. لـــذا، درســـُت 
الــدقــيــق في  الــبــدايــة هــنــدســة امليكانيك  فــي 
 لرغبته وحّبا فيه. بعد ثالث 

ً
العراق، تلبية

وهاجرت.  شهادتي  على  حصلت  ســنــوات، 
ومن هنا كانت بدايتي مع التصميم، وهي 
 
ُ
ــّدًا، فــفــي املـــوصـــل، حــيــث ــ  مــخــتــلــفــة جـ

ٌ
ــة بـــدايـ

ــــدت ونـــشـــأت، لـــم يــكــن ثـــّمـــة قــســم خــاص  ُولــ
بالتصميم، إنما بالفنون بشكل عام. بدأت 
مع الرسم والتخطيط اليومي. وبعد فترة، 
 وقريبة من 

ً
اكتشفت أن هناك أشياء جميلة

الواقع فاتجهت إليها. في البداية، اهتممت 
رّكــــزُت فقط على  ثــّم  بالتصميم والــعــمــارة، 
التصميم؛ ألن كل ما حولنا من منتجاٍت هو 
من إخراج مصّممن. هذا الوعي التصميمي 
تــبــلــور أكــثــر عــنــدمــا عــرضــت أعــمــالــي ألّول 
مــّرة على أســاتــذة لجنة القبول في جامعة 
والتي منحتني  برلن  في  الجميلة  الفنون 
الــقــبــول. وهـــكـــذا، بـــدأت حــيــاتــي كــطــالــب في 

التصميم ثّم كمصّمم في االتضاح.

ا وليس صنعة كما يعتقد 
ّ
التصميم ليس فن

الكثيرون. إنه علم ودراسة وبحث، ومفهومي 
لــلــتــصــمــيــم هـــو أن اإلنـــســـان قـــاعـــدة كـــل شــيء 
تصميمّي؛ فهو املقياس األول واألخير، وهو 
معا،  واملستقبل  واملــاضــي  واملضمون  الشكل 
وهو الجزء والكل والعام والخاص. وهو الكثير 

وأحيانا القليل.
فقط،  تكّون  أو  ابتكار  عملية  ليس  التصميم 
عاملية  لغة  إنــه  منتوج.  إخـــراج  عملية  وليس 
أنـــواع  زادت  وإن  الــجــمــيــع.  ويــقــرأهــا  مفهومة 
التصميم وتــنــّوعــت، فــإن الــعــامــل الـــذي يبقى 
مــشــتــركــا بــيــنــهــا جــمــيــعــا هـــو الــفــلــســفــة الــتــي 
فالتصميم علم وفكر ونظرة  ذلــك؛  تقف وراء 
 مشكلة الزبون 

ّ
مستقبلية، مهمتها األولى حل

ج واملؤّسسة.
َ
واملنت

نظرة بسيطة  إلقاء  ُيمكننا  املنظور،  هــذا  من 
على التصميم انطالقا من أدواته أو عناصره؛ 
البداية، ولها وجــود أكثر من  فالنقطة سّيدة 
 بأشكاله، 

ّ
غــيــرهــا، فــإن تــكــاثــرت كــّونــت الــخــط

 كّون املساحة، ومنها إلى 
ّ
وإن تجانس الخط

الجسم الذي يعطينا شيئا جديدًا هو الفراغ. 
فاملساحة والفراغ هما في تعاشق جميل. وهذه 
األشياء يظهر جمالها بالنور ويختفي بالظالم؛ 
فاللون األسود سّيد األلوان، ألنه في الجانب 
اآلخر من النور، وإن انعدم اللون زاد امللمس، 
 

ّ
فلغة اللمس من أجمل لغات التصميم، ألن كل

ج له ملمسه في مخّيلتنا وإن لم يكن معنا. 
َ
منت

زادت  التصميم  أو نقصت عناصر  زادت  وإن 
ونقصت األسس؛ فأسس التصميم هي القواعد 
التي نستعمل بها أدواتــه، وهــذه تختلف من 

ريان عبد اهلل
م غرافيك في أسئلة سريعة حول خصوصيات صنعته  تقف هذه الزاوية، مع مصمِّ
ابن  الجيّد هو  »المصّمم  العربي.  لإلنسان  العامة  البصرية  الثقافة  ومساهماته في 

أنه  رغم  قديمة  مصطلحات  معه  نستعمل  لماذا  إذًا،  الماضي.  وليس  المستقبل 
يُقّدم لنا المستقبل؟«. يتساءل المصّمم العراقي في حديثه إلى »العربي الجديد«

النقطة سيّدة 
البداية، فإن تكاثرت 

كّونت الخّط 
بأشكاله، وإن تجانس 
الخّط كّون المساحة 

منها إلى الجسم 
الذي يعطينا شيئًا 

جديدًا 
هو الفراغ

الميزان بين المشكلة المراد حلها واألمل المنتَظر

تواصل بصري مع المستقبل

غياب لغة عربية 
تصميمية موّحدة 

يعكس تشتّت هوياتنا

ينشأ التصميم من 
فلسفة البلد ورغبته 

في التغيير

في  ُولـــد  الـــذي  اهلل،  عبد  ريـــان  يُــعــّد 
األسماء  أبرز  أحد   ،1957 عام  الموصل 
صّمم  التصميم.  مجال  فــي  عالميًا 
شعارات مؤّسسات اقتصادية معروفة، 
األلماني.  النسر  شعار  تصميم  وأعــاد 
الجميلة  الفنون  كلية  في  اليوم  يُدرّس 
أكاديمية  أّســس  وهناك،  اليبتزغ.  في 
تسمح لطالب الفن والتصميم الالجئين 
هو  ألمانيا.  في  دراستهم  بمواصلة 
الفنون  كلية  وعميد  مــؤّســس  أيضًا 
في  األلمانية  الجامعة  في  الجميلة 

القاهرة، ومؤلّف كتب في مجاله.

لمسات على النسر األلماني

2425
ثقافة

فّواز حداد

الزمن الذي اعتبر فيه األدب ال يزيد عن عوالم افتراضية، توارى في املاضي. 
 للتعّرف إلــى الــواقــع، ومــا حــداثــة هذه 

ً
بــات األدب، خصوصا الــروايــة، مــدخــا

النظرة إال ألن الوعي بها أصبح محسوسًا ومدركًا. فالرواية ال تزيد معرفتنا 
بأنفسنا واآلخرين فقط، بل بالواقع املتغير سواء كان في النظر إلى املاضي 

أو الحاضر، وفي تطلعها إلى املستقبل. 
تضاؤل الواقع، يعني تضاؤل الرواية.  

قة فوق العالم أو املنغمسة فيه، فليس 
ّ
إذا امتحنا الروايات الغرائبية، سواء املحل

أكثر من النظر إلى الحياة من زاوية تتعمد اإلدهاش، ال ينسحب منها الواقع، 
مهما سبحت في الخيال، إنه بطانة املرئي العجيب. كذلك الروايات الرومانسية، 
مهما استغرقتنا عواملها، ترتد بنا إلى نقيضها، ليس للدفاع عنه، بل إلدانة 

واقع ال يخفي بؤسه.ما دمنا في هذا العالم، فا مهرب منه.
أسبغ ماركيز السحر في رواياته على الواقع، وغاص فيه، أفلت العيار لكليهما 
معًا. فاستمدت مشهديات الحروب والدكتاتورية والعشق واملوت كثافتها من 
التنويعات املرّوعة للحياة. فتعرفنا إلى الدكتاتورية في غطرستها وانحطاطها 
أما  فتنته.  في  أخــاذًا  والوله  العشق  ى 

ّ
وتجل بالبشر،  واستهانتها  وبشاعتها 

مستقوية  وانــكــشــفــت  الــقــصــوى،  وهمجيتها  وحشيتها  فــأظــهــر  الـــحـــروب، 
بالسحر الروائي. 

تنحو أية أسلوبية روائية في تجديداتها ومغامراتها إلى النفاذ في العمق، ومن 
أنها تامسه برصده فوتوغرافيًا،  اليها في حال تطرفها على  النظر  الخطأ 
إنما هي محاوالت متتالية للقبض عليه، والسعي إلى اإلحاطة به. أما اإلخفاق، 

أو عدم التمكن منه، فدافع نحو املزيد من املغامرة باتجاهه. 
الواقع كتيم ومخاتل، والرواية هي الجنس األكثر صاحية الختراقه، ولو كان 
ما يستجد من جديد، يخدعنا بادعاءات التحرر، سواء بالدعاية، أو اإلدمان 
على االستهاك، ورواج تجارات الكذب واألنانية. إن سبر الحقيقة يكمن في 

إبطال مفعول التقليعة العابرة، قبل أن تترسخ. 
إلــى الكشف عما تــراكــم من  الــروائــي فــي هــذا املنحى، ويسعى  يصب الجهد 
في  الفلسفة  الــروايــة، سبقتها  على  تقتصر  لــم  الــزمــن. مسيرة  عبر  طبقات 
نزع الخرافة والقداسة عن األشياء، وإعادتها الى اإلنسان. فالسحرة والكهنة 
والطغيان لم يوفروا جهدًا في امتاك الواقع، كي نراه كما يشاؤون. ومعاكسته 
هي تاريخ محاوالت انتزاعه منهم، فكانت الثورات املتعاقبة وفلسفات التنوير 

لتحرير اإلنسان من الزيف والتزوير.
وإذا كانت البشرية حاليًا في محطة العلم، فقد جّيرت استياءها على الواقع 
لرؤاها املتسارعة في التقدم. املؤسف أنها بقدر ما توظف لسعادة اإلنسان، 
 لنزاعاتها، بقدرتها 

ً
توظف لشقائه، بعدما أصبحت ساحًا لتفوق الدول وحا

على التدمير. 
الصعداء بعد حربني عاملتني  يتنفس  أخــذ  األمــل كبيرًا في تغيير عالم  كــان 
التنافس  استعاد  ما  سرعان  الشمولية.  الحكومات  وتساقط  بــاردة  وحــرب 

حظوته في حرب ساخنة تحت مظلة اإلرهاب، يدفع البشر أثمانها الباهظة. 
الــدول  هيمنة  ينتشر مكرسًا  فلماذا  ــاب،  اإلرهـ على  القضاء  الهدف  كــان  إذا 

الكبرى، وعودة الدكتاتوريات؟

االستيالء على الواقع

ركن المصّمم

فعاليات

ــبــــادئ يــعــمــل بـــهـــا، وهــــو مـــا يــضــعــه في  ومــ
جــدل مــع اآلخــريــن، وهنا تكمن هويته، ألن 
صورته الذاتية تتطابق مع صورة اآلخرين 
عــنــه. واألمــــر اآلخـــر هــو أن املــصــّمــم يختلف 
وظائف،  فللفن  انا، 

ّ
فن ليس  فهو  غيره،  عن 

الــصــورة،  وللتصميم وظــائــف أخـــرى. بهذه 
ــزء من  ــه جــ تــتــبــلــور هـــويـــة املـــصـــّمـــم عــلــى أنــ
والــحــضــارة. ومــن هنا  املجتمع واإلنسانية 
يــصــبــح دوره فـــي املــجــتــمــع واضـــحـــا، ولــكــن 
ج بن دوره ودور 

َ
في مجتمعنا العربي ُيمز

العالم وخلق  إنقاذ  األّول هو  فــدور  ان. 
ّ
الفن

مــواد  باستخدام  للمنتج،  أفضل  وتصميم 
طبيعية للمستقبل. هذا الدور ليس واضحا 
ــة؛ فـــفـــي أكـــثـــر األحـــيـــان  ــيـ ــربـ ــعـ ــبــــالد الـ ــي الــ فــ
ل دوره في تصميم شعار أو إعالن أو 

َ
ُيختز

ودراسة  فكر  فالتصميم  برنامج؛  استعمال 
وبحث. أعتقد أن نظرة املجتمع إلى املصّمم 
تــخــتــلــف عـــن نـــظـــرة املــصــّمــم إلــــى املــجــتــمــع. 
ــة اإلنــتــاج 

ّ
نــظــرة املجتمع االســتــهــالكــيــة وقــل

تدعوانه إلــى حلول وبــدائــل أخــرى، ونقص 
يأتي من  إنما  ن 

َ
الطرف بــن  والنقد  الــجــدال 

ــلــه إلــى 
ّ
ــم تــوغ ــ عــــدم املـــحـــاكـــاة بــيــنــهــمــا. ورغـ

ج إلى آخر ومن زبون الى آخر ومن مؤّسسة 
َ
منت

صاغ لتضع أدوات التصميم 
ُ
إلى أخرى، وهي ت

ج؛ أهّمها النسبة والتناسب، والتي 
َ
لخدمة املنت

ل ميزة جمالية التصميم عند كل قارئ جّيد، 
ّ
تمث

االعتبار  بعن  نأخذ  تصميما،  نقيم  فعندما 
النسب التي تظهر أمام أعيننا بهذا الجمال. أّما 
اإليقاع، فيحّدد عالقة األجزاء ببعضها، بينما 
والسيادة  بالكل.  الجزء  عالقة  الوحدة  حّدد 

ُ
ت

إنما وجــود أصغر خلية  السيطرة  هــي ليس 
تصميمية لتعطي أكبر مردود بصري؛ فالقليل 
هو الكثير في التصميم والكثير يمنح القليل. 
وامليزان في الوسط، فأصغر وحدة تصميمية 
م 

ّ
لها أهدافها وقيمها واتجاهاتها، ألنها تنظ

كــل هـــذه االمــــور فــي داخــلــهــا وحــولــهــا، وبــنــاء 
التصميم حول عمل متكامل من خالل األجسام 
واأللوان وقيمته. والبناء هو امليزان بن الشكل 

والفراغ والبساطة والتعقيد.
ــزان بــــن عــنــاصــر  ـــيــ الــتــصــمــيــم الـــجـــّيـــد هــــو املـ
التصميم وأسسه. وبالنتيجة هو امليزان بن 
فهناك  ــر، 

َ
املــنــتــظ واألمــــل  املــــراد حلها  املشكلة 

ــر فـــي الــتــصــمــيــم؛ أهــمــهــا  ـ
ّ
ــؤث عـــوامـــل كــثــيــرة تـ

وتقّبله  ونظرته  وثقافته  ومــســتــواه  اإلنــســان 
للتصميم، إذ يختلف ذلك من إنسان إلى آخر، 
العمل  يتقّبل  الــذي  الحي  املكان  فاملحيط هو 
الــتــصــمــيــمــي أو يــرفــضــه، يـــطـــوره أو ُيــعــدمــه، 
 جديدًا أو يتركه يموت ببطء. 

ً
يخلق منه شكال

وظيفة التصميم تأتي قبل جماليته، فالقدرة 
على التفاعل معه تعطيه ليس فقط الوظيفة، 

إنما الفائدة أيضا.
رّيان...  

املصّمم شخصا  يبقى  الحياة  مــجــاالت  كــل 
مــجــهــواًل. وهــــذا يــعــود إلـــى نــظــرة املجتمع 
وتـــــداولـــــه مــصــطــلــحــات خـــاطـــئـــة وقـــديـــمـــة. 
ــن املــســتــقــبــل ولــيــس  املـــصـــّمـــم الــجــيــد هـــو ابــ
املاضي. إذًا، ملاذا نستعمل معه مصطلحات 
قديمة رغم أنه يقّدم لنا املستقبل على طبق؟ 
، في البالد العربية يتداولون مصطلح 

ً
مثال

ــــو مــصــطــلــح  ــيـــكـــي«، وهـ »الــتــصــمــيــم الـــغـــرافـ
أملــانــيــا ســنــة 1972 بمصطلح  ــبــدل فــي 

ُ
اســت

آخر هو »التواصل البصري«، وهناك الكثير 
ــا يــنــقــص  ــا، مــ ــلـــة األخــــــــرى. عـــمـــومـ ــثـ مــــن األمـ
ــو الــــتــــبــــادل عـــلـــى مــســتــوى  مــجــتــمــعــاتــنــا هــ
وجهات النظر بينه وبن املصّمم واحترامه 
وتــقــديــره وتقدير مــا يقوم بــه، وعــدم مزجه 
بــالــفــن مـــع كـــل احـــتـــرامـــي لـــأخـــيـــر. فـــي هــذا 
السياق، أوّد أن أذكر أن عنصر الزمن عندنا 
يسارع  فاملستهلك  كبيرًا،  اختالفا  يختلف 
ج الجديد من دون التفكير في 

َ
إلى اقتناء املنت

تأثيره في ثقافة البلد. لذلك أصبح املستهلك 
ج. 

َ
بــأي مــحــاورة مع املنت سطحّيا وال يقوم 

فــي حــالــة املــصــّمــم، فــإنــه ينظر إلـــى املحيط 
 جديدًا.

ً
ينتج عمال وثقافته عندما  الجديد 

ــق عــلــى غــيــاب ظــاهــرة املــصــّمــم املــلــتــزم 
ّ
ــعــل

ُ
■ كــيــف ت

ــاح ظــــاهــــرة املـــصـــّمـــم  ــتــــســ بـــقـــضـــايـــا مــجــتــمــعــه، واكــ
التجاري أو ذلك الساعي إلى العمل لصالح الشركات 

واملؤّسسات الفنية الكبرى؟
لكل مصمم جــّيــد رســالــة؛ وهـــذه الــرســالــة هي 
جــــزء مـــن فــلــســفــتــه وفـــكـــره وثــقــافــتــه ورؤيـــتـــه. 
اف ومنفتح، وليس منغلقا 

ّ
املصمم إنسان شف

أو مظلما. هذه االستراتيجية املستقبلية التي 
يلعب النور فيها دورًا كبيرًا - وال أقصد بالنور 
املجتمع من  أن تنوير  بــل معنى  الــضــوء  هنا 
الظالم - يعتمد على نشر الفكر التصميمي من 
ج، ويرّكز على الزبون وبناء هويته 

َ
خالل املنت

 مع بناء هوية املؤّسسة 
ً
ليكون جزءًا متكامال

الخادمة للمجتمع. الهدف بن تعاشق الزبون 
كان  ما 

ّ
فكل جــّدًا؛  واملؤّسسة ضــروري  ج 

َ
واملنت

الــزبــون عــلــى تــواصــل مــع املــؤّســســة مــن خــالل 
واملجتمع.  االقتصاد  تطور  ا 

ّ
جاتها ضمن

َ
منت

لـــذلـــك، فـــإن املــصــّمــم يــجــب أن يــعــرف حــاجــات 
الزبون ويعمل على تحقيقها.

إطاللة
تصويب

نجوان درويش

لــهــم، ال نعرف  الــذيــن ال تماثيل 
ين هم اآلن

َ
أ

، سيظهرون.
ً
ين، فجأة

َ
وأ

مــــا هــنــا، فــــأّي ســائــق تــاكــســي 
َ
أ

ــل عـــلـــى نـــاصـــيـــة شــــارع  ــ و رجـ
َ
أ

ن يوصلك
َ
بإمكانه أ

إلى »ميدان طلعت حرب« 
ــم يـــكـــتـــب قــصــائــد  ــ نـــــــه لـ

َ
ــا أ ــمــ وبــ

حفظها في املدرسة 
َ
أ

ـــلـــة فــي  ُمـــســـجَّ آهـــــــاٍت  يـــتـــرك  و 
َ
أ

اإلسطوانات 
ــــنــــفــــاذ إلـــى  ــاجــــز عــــن ال نــــا عــ

َ
فــــأ

ضميره من وراء هذا البرونز 
ن يقوله

َ
و سماع ما يحاول أ

َ
أ

وسط عزيف األصوات البشرية 
وزمامير السيارات وبائع الغاز

على الدراجة
ــات« بــمــفــتــاح  ــوانــ ــطــ يــنــقــر »اإلســ

إنكليزي.

لة 
ِّ
تب التاريخ ُمضل

ُ
ك

ق ســـوى  ــدِّ ــن هـــنـــا ال نــــصــ ــحـ ونـ
نني  لحِّ

ُ
عذابات امل

هم الضائعة  وآهات حبِّ
نفذ إلى ضميرك ألتأكد 

َ
فكيف أ

ّن روافدنا تصبُّ في نيل الناس 
َ
أ

بذات الرغبة؟

»سّيدتنا  لـ  يهتفون  إليهم  انظر 
العدالة االجتماعية«

ــهــم وفــي  اســمــع األرض فــي ُحــبِّ
غضبهم

اسمع السماء 
مدُّ يدي إلى جرحها...

َ
اسمعني أ

يضا ال تسمعني 
َ
هي أ

بادي مثلك
 من البرونز 

ٌ
مصنوعة

ســتــطــيــع الـــنـــفـــاذ إلــى 
َ
ــد أ ــ عـ

َ
ــم أ ــ ول

قلبها.  

في وظيفة التصميم قبل جماليته األلبوم في غاليري مرسم  بعنوان  الثالث  ألبومها  إجباري  مسار  ُتطلق فرقة 
لندن عند الثامنة من مساء الخميس، 27 من الشهر الجاري. األلبوم هو الثالث بعد 
»اقرا الخبر« و»تقع وتقوم« ويجمع الموسيقى العربية بالروك والجاز والبلوز، األمر 

الذي ينسجم مع الخلفيات المتنوعة التي يأتي منها أعضاء الفرقة.

ليوم واحد  مكتبة قطر الوطنية ورشة  للترجمة، تقيم  اليوم العالمي  بمناسبة 
تنطلق عند التاسعة من صباح السبت، 29 من الشهر الجاري وتتواصل حتى الخامسة 
والتعريف  الترجمة  مبادئ  يتناول  وفيها  كــروم  سامر  المترجم  يديرها  مساء، 

بأنواعها، ويتوقف بشكل خاص عند الترجمة األدبية بين أسئلتها وتحدياتها.

تنظم مؤسسة المرأة والذاكرة حفل إطالق لكتاب بناء ونضالـ  من أرشيف الحركة 
النسوية المصرية من تأليف هدى الصدة وميسان حسن، عند السادسة والنصف 
الكتاب  إطالق  ويصاحب  الكبرى،  القاهرة  مكتبة  في  األربعاء  غٍد،  مساء  من 
ومطبوعات  صورًا  يضم  المصرية«،  النسوية  الحركة  أرشيف  »من  بعنوان  معرض 

ومقاالت حول الحركة صدرت في القرن العشرين.

يُلقي الناقد الموسيقي إلياس سحاب محاضرة، مساء األول من تشرين األول/ أكتوبر 
المقبل، في مكتبة الباشورة في بيروت، بعنوان محمد عبد الوهاب.. أغاني فيلم 
رصاصة في القلب، ويتناول فيها بالتحليل أغاني الفيلم الذي يضّم مجموعة من 
أفضل أغاني الموسيقار المصري على مستوى الصنعة الفنية والتقبّل الجماهيري. 
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تداعيات مع 
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النص الكامل 
على الموقع األلكتروني
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يوسف رخا

يـــــــــتـــــــــراءى الــــــعــــــالــــــم فــــــــي روايــــــــــة 
»ووراليــــــــــــت« أو »ضـــــــوء حـــــرب«، 
ــابــــع أعــــمــــال الــــكــــاتــــب الـــكـــنـــدي  ســ
السريالنكي مايكل أونداتجي الذي بلغ عامه 
أيلول/ سبتمبر   12 والسبعني في  الخامس 
األســـبـــوع املـــاضـــي، وكــأنــمــا مــن وراء ِســتــار. 
َيــعــِرض  الــتــي  الشخصيات  أن  هـــذا  يعني  ال 
ــلـــيـــزي«  ــــض اإلنـــكـ ــريـ ــ لــحــيــاتــهــا صــــاحــــب »املـ
)1992( في أحــدث أعماله )صــدرت في أيــار/ 
نائيو األبعاد، وال 

ُ
مايو املاضي( هم أشباٌح ث

أن الحكاية التي يحكيها غامضة أو ُهالمية؛ 
كل ما في األمر أن مطالعة الرواية أقرب إلى 
الوقوف خلف شباك ُمضّبب ذات يوم شتوي 
ــســتــوضــح مــا هناك 

َ
فــي لــنــدن: بــوســعــَك أن ت

رًا 
ِّ
ُمتشذ ستراه  لكنك  بعينيك،  ــرَت 

َ
ــظ

َ
ن أينما 

وغــائــمــا فــي تــكــويــنــات َحــّمــالــة أوُجــــه تعكس 
آليات الذاكرة نفسها.

ــداء  ــ ــلـــى أصــ ــة -املـــنـــطـــويـــة عـ ــ ــروايــ ــ ــتـــحـــرك الــ تـ
مــن ســيــرة كــاتــبــهــا- عــبــر 14 عــامــا مــن حياة 
ناثانيال )البالغ من العمر 14 عاما في القسم 
األول و28 عاما في القسم الثاني( وهي فترة 
اهة العالم بعد شفائه من الحرب العاملية 

َ
ق

َ
ن

الــثــانــيــة. فــالــروائــي الــســيــرالنــكــي أونــداتــجــي 
ــتــنــاِحــريــن 

ُ
ـــني امل

َ
ــجــَمــع أصـــولـــه الـــِعـــرق

َ
الــــذي ت

ــي( مــع عــرق 
ّ
فــي الــبــالد )الــِســنــهــالــي والــتــامــل

مــضــى السنني العشر األولـــى من 
َ
أ هــولــنــدي، 

حياته مــحــرومــا مــن أبــويــه فــي كولومبو ثم 
ــوق في إنكلترا حيث كانت أمه 

َ
الــط ــّب عن 

َ
ش

إلــى مونتريال  ُيهاجر وحــده  أن  تعيش قبل 
فــي عمر 19 عــامــا. لعل االلــتــبــاس حتمي في 
عيني مثل هذا الشخص، لكنه التباس أقرب 
ــركــيــب َجــَمــالــيٍّ 

َ
إلــى الــِشــعــر بكل مــا فيه مــن ت

وقدرة على اإليحاء.
يقول البطل-الراوي ناثانيال في بداية القسم 
ــانـــي: »يـــقـــال إنــــك لـــو حـــاولـــت أن  تكتب  ــثـ الـ
ــٍم. هكذا 

ْ
ُيــت مــذكــرات عليك أن تكون في حالة 

يــمــكــن لـــأشـــيـــاُء الــنــاقــصــة فــيــك، وتــلــك الــتــي 
ِصرَت َحِذرًا وُمترّددًا حيالها، أن تجد طريقا 
يــكــاد يــكــون أريــحــيــا إلــيــك. »إن املـــذكـــرات هي 
امليراث الضائع«، هذا ما تكتشفه، وخالل ذلك 
الوقت تتعلم كيف وأيــن تبحث. حتى يكون 
الشخصية  الــصــورة  فــي  كــل شـــيء متناغما 
التي تنتهي، ألن كل شــيء يكون قد انعكس 
ّج بها 

ُ
ز الــتــي  ة  بــالــفــعــل. حــتــى اإليـــمـــاء فيها 

في املاضي، ستراها اآلن عبر امتالك إيماءة 
أخرى. هكذا اقتنعُت بأن شيئا ما في أمي ال 
بد من أن يتناغم فــّي. هي في غرفة مراياها 

وأنا في غرفة مراياي«.
يعمل ناثانيال في أرشيف الدولة، ومهمته 
تنقيح السجالت بهدف إخفاء أو تحوير كل 
الجاسوسية  األعمال  يــدل على  أن  ما يمكن 
أثـــنـــاء الـــحـــرب الــعــاملــيــة الــثــانــيــة. لــكــنــه، على 
الـــطـــرف الــنــقــيــض، مــشــغــول بــالــتــنــقــيــب في 
حــيــاتــه عـــن كـــل مـــا هـــو خــطــيــر وشـــائـــن. إنــه 
ــقـــط طـــفـــولـــتـــه مــــع أخــتــه  ــيـــس فـ يـــســـتـــعـــيـــد، لـ
رايــتــشــل الــتــي تــكــبــره بــعــامــني، ولــكــن أيــضــا 
ــتــلــت وهــــو فـــي عــامــه 

ُ
حــيــاة أمــــه روز الــتــي ق

الثامن عشر، ثم مصرع الرجل الذي عاش في 
الختطافهما  محاولة  إثــر  أخته  مــع  رعايته 
بعد رحيل أبويه املفاجئ سنة 1945. وبينما 
تــتــســلــل الـــصـــيـــاغـــات الــشــعــريــة إلــــى قــوالــب 
اإلثارة البوليسية، تتشابك املشاهد املتفرقة 
في عقل  الصورة  تكتمل  الزجاج حتى  وراء 
قيم.

ُ
الناظر، وُيفهم السبب في ذلك الشجن امل

ــَدرت »ضـــوء حـــرب« هـــذا الــصــيــف عــن دار  َصــ
ألفريد كنوف النيويوركية، ناشر أونداتجي 
 .)1976( املذبحة«  روايــاتــه »عبور  أولــى  منذ 
ــن كـــونـــهـــا بـــديـــعـــة الــصــنــع  ــ  عـ

ً
ــال ــ ــــضـ ـ

َ
وهــــــي ف

ــجــتــاز كــل اخــتــبــارات 
َ
ومــتــمــاســكــة الــتــركــيــب ت

الطويلة  بوكر  قائمة  إلى  )وصلت  قروئّية 
َ
امل

ولكنها لم تبلغ القصيرة(: الَحبكة الدرامية، 
ــقــِنــعــة، الــســرد 

ُ
ــَجـــِزل، الــشــخــصــيــات امل الــنــثــر الـ

َراِبط.
َ
ت

ُ
امل

مــن هــذه الــزاويــة ُيــذّكــرنــا أونــداتــجــي باثنني 
مــن أشــهــر الــفــائــزيــن بــبــوكــر: اإلنــكــلــيــزي إيــان 
ماكيوان الذي يستخدم الراوي العليم ويلتزم 
وضوعية والتعامل العقالني مع العالقات 

َ
امل

واملصائر في روايــتــه األقــرب إلــى الكوميديا 
»أمستردام« )1998(؛ والجنوب أفريقي جون 

ماكسويل كويتزي )الحائز على نوبل 2003، 
بدقة  ليكشف  البطل-الرواي  إلــى  يلجأ  الــذي 
مؤملة عن الشبق والعنف الكامنني تحت جلد 
رًا في روايته األقرب 

ُّ
حتى أكثر الناس تحض

إلى التراجيديا »خزي« )1999(.
ربطه 

َ
ومع ذلك، ثمة جوانب من أونداتجي ت

ــرتــبــطــة 
ُ
ـــالـــّيـــة امل

َ
ـــف

َ
ــة الــفــانــتــازيــا والـــَكـــرن بـــروايـ

جلّياتها 
َ
بالواقعية السحرية على اختالف ت

داخــل وخــارج أميركا الالتينية. ثمة »أطفال 
مــنــتــصــف الـــلـــيـــل« لــلــكــشــمــيــري الــبــريــطــانــي 
سلمان رشــدي، والتي فــازت ببوكر 1981 ثم 
بــل وأفضل  بــوكــرز« سنة 1993  »بــوكــر أوف 
بوكر سنة 2008 )احــتــفــااًل بــمــرور 25 ثــم 40 
عــامــا عــلــى إنــشــاء الـــجـــائـــزة(.، وضــمــن أشهر 
الروايات غير الواقعية أيضا »طريق الجوع« 
وكري )1991(، و»إله األشياء 

ُ
للنيجيري ِبن أ

 ،)1997( روي  أرونــداتــي  للهندية  الصغيرة« 
و»تاريخ موجز لسبعة مصارع« للجامايكي 

مارلون جيمس )2015(.
هذه أعمال ال تكتفي باقتحام األدب العاملي 
ناطح 

ُ
والطعن في هويته »البيضاء«، وإنما ت

ــســتــفــيــد مـــن الــتــبــاس 
َ
واقــعــيــة ذلــــك األدب فــت

ــورة  ــ ــطـ ــ ــاريــــخ الـــقـــريـــب بـــالـــخـــرافـــة واألسـ ــتــ الــ
وسواهما من مــوروث ذاتــي. وهــو ما تفعله 
»ضـــوء حـــرب« أيــضــا رغـــم أن أبــطــالــهــا كلهم 
بيض ومــحــتــواهــا خـــاٍل مــن أي مـــوروث غير 
أوروبــــــي. هــنــا تــتــحــقــق الــغــرائــبــيــة مـــن خــالل 
الـــذاكـــرة والــِشــعــر، وتــخــرج إدانــــة الــحــرب من 

صدر املحارب.
ليس ثمة عــدل حقيقي فــي أي جــائــزة أدبية 
 

ّ
عل

َ
ل  

ْ
لــكــن ِحقا، 

َ
ُمست الــفــائــز  العمل  بــدا  مهما 

 الــروائــيــني بــبــوكــر مــنــذ إنــشــائــهــا سنة 
ُّ

أحــــق
الــــــقــــــادرون عـــلـــى مـــوازنـــة  1968 هــــم أولــــئــــك 
 كـــازو 

ً
ــــؤالء مـــثـــال االتـــجـــاهـــني بــالــفــعــل. مـــن هـ

إيــشــيــغــورو الــحــائــز عــلــى آخـــر نــوبــل )2017( 
قــبــل حــجــب الــجــائــزة، وهـــو الــيــابــانــي األصــل 
الذي سبر غور النفسية اإلنكليزية أعمق من 
الــيــوم« )1989(.  أي كــاتــب أبــيــض فــي »بقايا 
مات 

ّ
َكــْســٌر ألعــــراف ومسل ولـــدى إيــشــيــغــورو 

ــة الــبــيــضــاء بــغــض الــنــظــر عـــن »بــقــايــا  ــروايـ الـ
اليوم« بالذات.

غــيــر أن ذلـــك الـــتـــوازن الــحــائــر بــني العقالنية 
بــاهــر حقا في  والــالوعــي يتحقق على نحو 
ــذي بـــدا فـــوز روايــتــه  ــ أعـــمـــال أونـــداتـــجـــي، والـ
األشهر »املريض اإلنكليزي« ببوكر الذهبية 
احتفااًل بمرور 50 عاما على إنشاء الجائزة 
 ُمواتية في تاريخ األدب املعاصر. 

ً
من ثّم لحظة

طاِلب قارئها بتصديق 
ُ
هنا أيضا كتابة ال ت

الخوراق وال اللهاث وراء املطاردات، ومع ذلك 
ال تفتقر إلى القدرة على التسلية.

انــدمــاجــه مــع مالكم  يــوثــق ناثانيال قصص 
متقاعد يعمل في تهريب كــالب السباق إلى 
إلــى أحضان  لــنــدن، وارتــبــاطــه بفتاة تنتهي 
ذلـــك املـــالكـــم، وخـــالف أمـــه وأخــتــه )فــرايــتــشــل 
تـــعـــرف حقيقة  إن  مـــا  روز  والـــدتـــهـــا  ــقــاطــع 

ُ
ت

أنها  حتى  أطــفــااًل،  حياتيهما  مــن  اختفائها 
ترفض حضور جنازتها(. لكنه، وهذا األهم، 

حجية التي تطرحها حياته.
ُ
َيحل األ

تــعــود روز فـــي أعـــقـــاب مــحــاولــة االخــتــطــاف 
لــتــشــرح أنــهــا كــانــت تــعــمــل جــاســوســة تحت 
اسم فيوال طوال سنوات الحرب، وأن لحاقها 
ــــذي ســبــقــهــا إلــــى ســنــغــافــورة لم  بــزوجــهــا الـ
للهرب. فثمة من يتربص بها  إال حجة  يكن 
سّببت به من عنف، ثمة تعقيدات 

َ
نتيجة ما ت

ملفات  يتحول ملف من  كذلك. هكذا  غرامية 
»مذكرات«  إلى  السرية  اإلنكليزية  املخابرات 
شــاب قــرر أن يتحقق مــن ماضيه وقــد سكن 
البلدة الريفية نفسها التي أمضت فيها روز 
طفولتها ثم هربت إليها بعد عودتها ليعثر 
ــنـــاك. ثــمــة لــغــز بــولــيــســي  ــا هـ عــلــيــهــا أعــــداؤهــ
الحرب.  قها 

ّ
مز

ُ
ت ســـرة 

ُ
أ حكاية  ثمة  لكن  إذن، 

كاملة  هــذا وذاك قصيدة ســرديــة  قبل  وثــمــة 
األوصاف.

ــم حــيــواتــنــا مــن خــالل 
ّ
ــنــظ

ُ
يــقــول نــاثــانــيــال »ن

مفقودون  وكأننا  نمسكها.  بالكاد  حكايات 
جَمع ما كان خفّيا 

َ
في منظر طبيعي محّير، ن

ومــا لم يقل. نحيكه كله من أجــل أن نواصل 
ـــَجـــاَهـــلـــني كسلة 

َ
ــاء، غــيــر مــكــتــمــلــني، مـــت ــقـ ــبـ الـ

لغّمة أثناء الحرب«.
ُ
الزهور على الشواطئ امل

ضوء ضعيف 
يكشف كل شيء

سرد يحقق الغرائبية 
ويخرج إدانة الحرب من 

صدر المحارب

يصبح أحد ملفات 
المخابرات مذكرات شاب 

يتحقق من ماضيه

عـــن »املـــركـــز الــقــومــي لــلــتــرجــمــة« فـــي الـــقـــاهـــرة، صــدر 
ــــطــــب« بــتــرجــمــة شـــاديـــة  ــتـــاب »مـــخـــطـــوطـــة ال حـــديـــثـــا كـ
توفيق عن السريانية، والذي يعود إلى القرن الخامس 
امليالدي حني كان حضور األطباء السريان بارزًا في 
وفي  اليونانية،  عــن  الطبية  ــفــات 

ّ
املــؤل مــن  عــدد  ترجمة 

إنــشــاء مــدرســة جنديسابور فــي األهـــواز أواخـــر حكم 
اإلمــبــراطــوريــة الــفــارســيــة، وانــتــقــلــوا بــعــدهــا لتأسيس 
الكتاب عرضا ملختلف  يــقــّدم  بــغــداد.  فــي  الحكمة  دار 
الوقاية  وكيفية  اإلنــســان  لها  يتعرض  التي  األمـــراض 
املريض،  على  والكواكب  النجوم  تأثير  ويتناول  منها، 

كما يضم أكثر من أربعمائة وصفة عالجية.

ــتـــاب »ســـيـــاســـات الـــــعـــــداوة« لــلــمــفــكــر  ــدر حـــديـــثـــا كـ ــ صـ
الــكــامــيــرونــي أشــيــل مــبــمــبــي عـــن داري »ابــــن الــنــديــم« 
الــثــقــافــيــة« بترجمة طــواهــري مــيــلــود. يعود  و»الـــروافـــد 
العمل إلى فكر فرانز فانون لتفسير اآلليات التي تهيمن 
عــلــى املجتمع املــعــاصــر وتــبــدو كــمــا لــو كــانــت »سباقا 
لالنفصال واالنفكاك«. يرى الكاتب أن ما يعرفه املجتمع 
املعاصر اليوم من كراهية وإرهاب وعنصرية ليس إال 
جزءًا من آثار الكولونيالية، ويتطرق إلى فئات الضحايا 
القرنني املاضي والحالي، وحني يتناول اإلرهابيني  في 
يعتبر أنه ورغم كونهم فئة ذات طبيعة مختلفة لكنهم 

ضحايا أيضا من صنع سياسات الكراهية.

يــتــتــّبــع الــبــاحــث األمــيــركــي مــايــلــز ج. ونــغــر فـــي كتابه 
»بــيــكــاســو والــلــوحــة الــتــي صــدمــت الــعــالــم« الـــذي صــدر 
حــديــثــا عــن »مــنــشــورات ســايــمــون وشــوســتــر«، سيرة 
وهو  قـــّرر  أن  منذ   )1973  –  1881( اإلســبــانــي  الفنان 
الثامنة عشر من عمره أن يغادر برشلونة ويقوم  في 
بأول زيارة إلى باريس بعد سنوات من الفقر واإلهمال، 
والنحاتني  الرسامني  من  قائدًا ملجموعة  أصبح  وكيف 
تحقق  كيف  ثم  الفترة،  تلك  في  البوهيميني  والشعراء 
 حتى 

ً
أوال الطليعية  الــدوائــر  بــه ببطء ضمن  االعــتــراف 

 
ً
قلبت لوحة »آنسات أفينيون« حياته عام 1907، وصوال

إلى تأثيره القوي في اتجاهات الحداثة األكثر ثورية.

ــح، ما 
ْ
ــف صــدر عــن »مــنــشــورات املــتــوســط«، كتاب »الــصَّ

ال يقبل الصفح وما ال يتقادم«، للفيلسوف الفرنسي 
الــعــارف وعبد  الــراحــل جــاك دريـــدا بترجمة مصطفى 
ح، من 

ْ
ف الرحيم نور الدين. يناقش الكتاب مفهوم الصَّ

كبت 
ُ
ارت الــتــي  فــالــجــرائــم  استثنائي.  مفهوم  أنــه  حيث 

باسم اإلنسان وفي حقه، وتصل إلى حد الشر الجذري 
واملطلق، ال يمكنها أن تستقيم مع الفكرة الساذجة عن 
الصفح بما هو توافق سياسي أو قانوني أو تشريعي 
ــدا مـــحـــاورًا أطـــروحـــات  ــ أو ِديـــنـــي. قـــــراءات قــّدمــهــا دريـ
فالديمير جانكليفيتش، الذي عالج مسألة الصفح عن 

مقترفي املحرقة النازية بحدة مفرطة.

توليد  الجنوب«، صدر مؤخرًا كتاب »مسار  عن »دار 
الـــرزاق  التونسي عبد  للباحث  املــلــح«  فــي مــدن  الــداللــة 
السيميائية  املــقــاربــة  الـــدراســـة  هـــذه  تعتمد  الــحــيــدري. 
وتــطــبــيــقــاتــهــا عــلــى الـــســـرديـــات، خــصــوصــا مـــا ُعـــرف 
»مدرسة باريس السيميائية« في قراءة لخماسية عبد  بـ
التاريخي  السياق  على  العمل  ينفتح  منيف.  الرحمن 
الــذي جــرى فيه إنــتــاج هــذا األثــر الــروائــي للكشف عن 
القضايا الفكرية والسياسية واالجتماعية التي شغلت 
ــنــاشــر »اخـــتـــبـــار لــطــاقــات  ــــدراســــة بــحــســب ال ــفــه. ال مــؤل
أبعادها  »اكــتــشــاف  لـــ ومــحــاولــة  السيميائية«  النظرية 

الداللية املحيلة على املرجعية الواقعية التاريخية«.

عنوان  الجدران«  مواجهة  في  بينيون-إرنست..  »إرنست 
كتاب جماعي صدر مؤخرًا عن منشورات »ديلبير« يجمع 
قراءات حول تجربة رسام الغرافيتي الفرنسي إضافة إلى 
صور فوتوغرافية ألعماله في مدن متفرقة من العالم مثل 
نابولي اإليطالية وسويتو في جنوب أفريقيا ورام الله في 
ثالثة  مــدى  على  بينيون-إرنست  تجربة  تمتد  فلسطني. 
هــويــة بصرية ألعماله  يــؤســس  فيها كيف  عــرف  عــقــود 
تمثل في نفس الوقت امتدادًا إلرث فن الغرافيتي وقطيعة 
معه، خصوصا حني يجعل من الفضاء العمومي ورشة 
املقاومة«  »ثقافة  مرجعيات  على  معتمدًا  مفتوحة  فنية 

مثل استدعاء أشعار نيرودا ورامبو.

والعقلنالوجيا«  العلمنالوجيا  اإلنسانوية:  »الفلسفة 
عـــنـــوان الــكــتــاب الـــصـــادر حــديــثــا عـــن »الــــــدار الــعــربــيــة 
للعلوم – ناشرون« في بيروت للباحث اللبناني حسن 
عجمي، الذي يعيد تعريف عدد من املفاهيم والظواهر 
كــالــحــقــيــقــة والـــعـــقـــل والـــلـــغـــة واملـــعـــنـــى ضــمــن املــنــظــور 
ينتقل  والحضارات واألديــان.  الثقافات  إليها  املشترك 
التفريق  عبر  اإلنسانوية  الفلسفة  مقاربة  إلى  الكتاب 
بني العلمنالوجيا؛ أي علم العلمنة التي تهدف إلى علمنة 
كل الظواهر، والعقلنالوجيا أي علم العقلنة التي تهدف 
إلى عقلنة الظواهر كافة من خالل تحليلها على أنها 

قرارات إنسانوية عقالنية.

صدر مؤخرًا للباحث التونسي جوهر الجموسي كتاب 
»حقائق واضحة/ نزيهة حول اإلنترنت« عن »املنشورات 
علم  اختصاصه في  انطالقا من  األوروبية«.  الجامعية 
االجتماع، يدرس الجموسي أثر اإلنترنت على املجتمع 
واألفراد واملؤسسات والدول مبّينا أن وسيلة التواصل 
التواصل  نــاقــل فقد غــّيــرت جــوهــر  هــذه ليست مــجــّرد 
نفسه وبشكل شامل في العالم، وهو ما يسميه املؤلف 
أعمال  بعد  الــكــتــاب  هــذا  يــأتــي  السيبرنية«.  »السلطة  بـ
أخرى للمؤلف ضن نفس املحور، نذكر منها: »الثقافة 
اإلنترنت  مكانة  والــثــورة..  و»االفــتــراضــي  االفتراضية« 

في نشأة مجتمع مدني عربي«.

ليست »ضوء حرب« الرواية األولى التي كتبها أونداتجي عن الحرب، 
فقد أصدر عام 2000 رواية »شبح أنيل« التي تروي قصة شابة تحقق 
األشهر  روايته  أن  كما  سريالنكا،  في  وقعت  جماعية  مجزرة  في 
أيضًا  أونداتجي  نشر  الحرب.  عن  آخر  عمل  أيضًا  اإلنكليزي«  »المريض 
كانت  األولــى  روايته   ،1983 عام  األســرة«  في  متناقل  »أمر  مذكراته 
»النجاة من مذبحة« )1976( وهي سيرة متخيلة ألحد رواد موسيقى 

الجاز بودي بولدن.

أعمال صاحب »المريض اإلنكليزي«

نظرة أولى

مايكل أونداتجي متاهات ما بعد الحرب

مايكل  أعمال  في  يتحقق  والعقالنية  الالوعي  بين  الحائر  توازن 
قارئها  تُطالِب  ال  كتابة  حيث  رواياته،  أحدث  بينها  ومن  أونداتجي، 
تنقصها  المطاردات، ومع ذلك ال  اللهاث وراء  الخوارق وال  بتصديق 
بوليسي تكشف حكاية  نفس  رواية ذات  إنها  التسلية،  القدرة على 

أُسرة تُمزّقها الحرب

مايكل أونداتجي في تالل فلسطين عام 2014 )روب ستوثارد(
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أكد فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد أن 
الفريق يرفض بشدة فكرة إقامة مباريات من 

الدوري اإلسباني لكرة القدم في الواليات املتحدة 
والتي تدفعها رابطة البطولة. وجاءت تصريحات 

فلورنتينو في كلمته أمام الجمعية العمومية 
للنادي ردًا على سؤال األعضاء في هذا الشأن 

وقال »لن نذهب للواليات املتحدة. ال أعرف 
املصلحة من وراء هذا ولكنها ليست مصلحة 

األندية أو املشجعني. نرفض األمر بشدة«.

خطف النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا، العب 
باريس سان جيرمان الفرنسي، األنظار بعد أن 

أهدى قميصه لطفل ظل يبكي بشدة داخل أرض 
امللعب بعد املباراة. وأظهرت الصورة املنتشرة 
عبر مواقع التواصل االجتماعي الطفل منطلقا 

باتجاه أحضان النجم البرازيلي وهو يبكي 
بشدة، في الوقت الذي حاول فيه رجال األمن 

إبعاده، إال أن قائد »السيليساو« أصر على حمله، 
وأهداه القميص بعد ذلك.

ثأرت اإلسبانية جاربيني موغوروزا من 
البلجيكية أليسون فان يوتفانخ التي أطاحت 

بها هذا العام من ثاني أدوار ويمبلدون، وتغلبت 
عليها في الدور األول من بطولة ووهان الصينية. 

وفي ساعة وست دقائق تغلبت موغوروزا، على 
فان يوتفانخ بنتيجة )6 - 4( و)6 - 0(، وستواجه 

موغوروزا في الدور الثاني الفائزة باملباراة 
التي تجمع بني مواطنتها سارا سوريبيس 

والسويسرية فيتكوريا جولوبيتش.

فلورنتينو بيريز: ريال 
مدريد لن يلعب في 

الواليات المتحدة

نيمار يتعاطف 
مع طفل ويهديه 
قميصه بعد الفوز

موغوروزا تثأر من 
يوتفانخ وتبلغ ثاني أدوار 

بطولة ووهان

عانق النجم 
األميركي تايغر 
وودز األلقاب 
مجددًا ووضع 
حدًا لصيام دام 
أكثر من 5 أعوام 
بتتويجه في 
سن الـ 42 بلقب 
المرحلة األخيرة 
من البطولة 
السنوية لرابطة 
العبي الغولف 
المحترفين في 
أميركا. وأحرز 
وودز لقبه الـ80 
في مسيرته 
اإلحترافية 
واألول منذ 
2013، في 
أجواء هيستيرية 
جماعية، حيث 
تدافع اآلالف 
من المتفرجين 
لحضور هذا 
الحدث التاريخي 
حول الحفرة 
الثامنة عشرة 
األخيرة قبل أن 
يصرخوا فرحًا 
بهذا اإلنجاز.

)Getty/تايغر وودز لحظة تتويجه )كيور خامار

عودة األلقاب
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انسحبت ماجدولينا 
ريباريكوفا من بطولة 
ووهان بسبب المرض

رونالدو يسجل في فوز يوفنتوس على فروزينوني
فاز فريق يوفنتوس على مضيفه فروزينوني بهدفني نظيفني في املباراة التي 
احتضنها ملعب )ماتوزا( في ختام منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري 
كريستيانو  البرتغالي  النجم  طريق  عن  التسجيل  الضيوف  وافتتح  اإليطالي. 
الــزاويــة  املنطقة سكنت  داخــل  مــن  بيسراه  قوية  بعد تسديدة  )د.81(  رونــالــدو 
الثاني  الــهــدف  بيرنارديسكي  فيديريكو  املهاجم  وأضـــاف  للحارس.  اليسرى 
للسيدة العجوز في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع للشوط الثاني )+90(. 
وبهذا الفوز، رفع يوفنتوس رصيده من النقاط إلى 15 في الصدارة، فيما تجمد 

رصيد فروزينوني عند نقطة وحيدة في املركز قبل األخير.

اليبزيغ يتعادل إيجابيًا مع آينتراخت )1 - 1(
فرانكفورت  آينتراخت  مضيفه  مــع  الــتــعــادل  تحقيق  مــن  اليبزيغ  فريق  تمكن 
بهدف لكل منهما في املباراة التي احتضنها ملعب )كومرزبنك آرينا( في ختام 
األرض  أصحاب  وافتتح  األملــانــي.  الـــدوري  بطولة  من  الرابعة  الجولة  منافسات 
التسجيل عن طريق الالعب جيلسون فرنانديز )د.26(. وفي الدقيقة 54 تمكن 
الالعب السويدي إيميل فورسبيرغ من إدراك هدف التعادل للضيوف عن طريق 
ركلة جزاء. وبهذه النتيجة، رفع اليبزيغ رصيده من النقاط إلى خمس في املركز 

العاشر، وآينتراخت إلى أربع في املركز الـ13.

ليون يكتسح مارسيليا )4 - 2( في الدوري الفرنسي
اكتسح ليون ضيفه مارسيليا )4 - 2( في املباراة التي احتضنها ملعب )بارك 
أوليمبيك ليون( في ختام منافسات الجولة السادسة من بطولة دوري الدرجة 
األولى الفرنسي لكرة القدم. سجل ألصحاب األرض كل من حسام عوار )د.28( 
والبوركيني بيرتراند تراوري هدفني )د.51 و60( ونبيل فقير )د.74( من ركلة 
جزاء. في حني أحرز هدفي الضيوف كل من فلوران توفان )د.39( والكاميروني 
فــي صــفــوف مارسيليا،  طــرد  حــالــة  اللقاء  )د.82(. وشــهــد  مــوا نجي  كلينتون 

)د.83(.  مباشرة  بطاقة حمراء  على  بعد حصوله  كاليتا-كار،  دويــي  الكرواتي 
وبهذه النتيجة، رفع ليون رصيده من النقاط إلى عشر في املركز السادس، وهو 

نفس رصيد مارسيليا الذي يتفوق بفارق األهداف في املرتبة الخامسة.

أرسنال يفلت من فخ إيفرتون
بثنائية الكازيت وأوباميانغ

استمر أرسنال في عزف نغمة االنتصارات في »البريمييرليغ« بعد أن حقق 
ختام  في  نظيفة  بثنائية  إيفرتون  على حساب ضيفه  وصعبًا  ثمينًا  فــوزًا 
األفضل  الطرف  الضيوف هم  كــان  اإلنكليزي.  الــدوري  السادسة من  الجولة 
في شوط املباراة األول وأهدروا العديد من الفرص املحققة التي كانت كفيلة 
املواقف من نجم  الفردية في بعض  لــوال بعض  تمامًا،  اللقاء  بتغيير مجرى 
املخضرم  التشيكي  الحارس  وتألق  والــكــوت،  ثيو  السابق،  »اللندني«  الفريق 
الخضير ريتشارليسون،  املهاجم  بيتر تشيك، في لقطات أخرى عن طريق 
ليدخل أصحاب األرض لالستراحة بشباك نظيفة. وفي الشوط الثاني، جاء 
العقاب قاسيًا من »املدفعجية« بعد أن دكوا شباك إيفرتون بثنائية متتالية 
في الدقيقتني 56 و59 عن طريق ثنائي الهجوم الفرنسي ألكسندر الكازيت 

والغابوني بيير إيمريك أوباميانغ. 

أتاالنتا يقتنص تعادال قاتال من ميالن
فشل ميالن في العودة إلى درب االنتصارات بعدما اقتنص منه ضيفه أتاالنتا 
تعاداًل قاتاًل بهدفني في الجولة الخامسة من عمر الدوري اإليطالي. تقدم ميالن 
الدقيقة  فــي  التي احتضنها ملعب )ســان ســيــرو( مبكرًا وتحديدًا  املــبــاراة  فــي 
الثانية عبر املهاجم األرجنتيني غونزالو إيغواين. وعادل الضيوف النتيجة في 
الشوط الثاني )د.54( عن طريق أليساندرو غوميز، لكن أصحاب األرض تقدموا 
مجددًا بعدها بسبع دقائق بواسطة جياكومو بونافينتورا. وحينما ظن الجميع 
الـ«روسونيري« ظهر إميليانو ريجوني ليضع هدف  أن املباراة ستنتهي بفوز 

التعادل )د.92(. 

تـــوجـــت الـــاعـــب الــهــولــنــديــة كــيــكــي بــيــرتــنــز، 
املــصــنــفــة الــثــانــيــة عــشــرة بــن العــبــات التنس 
املحترفات، ببطولة سيول الكورية الجنوبية، 
بعد أن استطاعت الفوز على األسترالية إيا 
التي  الــنــهــائــيــة  املـــبـــاراة  فــي  تومليانوفيتش 
جمعت بينهما. وفازت كيكي بيرتنز، املرشحة 
الـــثـــانـــيـــة لــلــقــب عـــلـــى إيـــــا تــومــلــيــانــوفــيــتــش 
 ،6-7 بنتيجة  والــخــمــســن،  الــثــالــثــة  املــصــنــفــة 
لها  الــثــالــث  بــالــلــقــب  لــتــتــوج  و2-6،   ،6-4  ،2-7
ــالـــي، عــقــب نــيــلــهــا بــطــولــتــي  فـــي املـــوســـم الـــحـ

تشارلستون، وسينسيناتي األميركيتن. 
ويسمح الفوز الذي حققته الاعبة الهولندية 
ــيــــول الـــكـــوريـــة  كـــيـــكـــي بـــيـــرتـــنـــز، بـــبـــطـــولـــة ســ
التأهل  فــي  فرصها  على  باإلبقاء  الجنوبية، 
للبطولة الختامية في سنغافورة املقررة بن 

21، و28 أكتوبر/تشرين أول املقبل.
التشيكية  الاعبة  أوقفت  أخــرى،  وفي بطولة 
كــارولــيــنــا بــلــيــســكــوفــا ســلــســلــة االنـــتـــصـــارات 
املـــتـــتـــالـــيـــة، ملــنــافــســتــهــا الـــيـــابـــانـــيـــة نــاعــومــي 

أوساكا، لتتوج بلقب بطولة طوكيو للتنس.
من  بليسكوفا  كارولينا  التشيكية  وتمكنت 

اقـــتـــرب دراج فــريــق هـــونـــدا اإلســبــانــي مـــارك 
مـــاركـــيـــز كــثــيــرا مـــن حــصــد وتــحــقــيــق الــلــقــب 
الــخــامــس فــي مــســيــرتــه، عــنــدمــا أحــــرز املــركــز 
األول في فئة موتو جي بي في سباق جائزة 
الرابعة  املرحلة  الــكــبــرى،  اإلسبانية  أراغـــون 
النارية،  لــلــدراجــات  العالم  بطولة  مــن  عشرة 

على حلبة أراغون بالقرب من ألكانييث.
وقـــبـــل خــمــس مـــراحـــل عــلــى نــهــايــة املـــوســـم، 
يبتعد الدراج الكتالوني بفارق 72 نقطة عن 
أقرب مطارديه دراج دوكاتي اإليطالي أندريا 
دوفيتسيوزو الذي حل ثانيا في سباق فئة 

موتو جي بي بجائزة أراغون.
ــز فـــرصـــة حـــســـم الـــلـــقـــب بــعــد  ــيـ ــاركـ ويـــمـــلـــك مـ
يكفيه  حيث  اليابان  في  وتحديدا  مرحلتن 
منافسه  عــن  نقطة   75 بــفــارق  وقتها  التفوق 
لــلــتــتــويــج فـــي 21 تــشــريــن األول/ اإليـــطـــالـــي 

أكتوبر. 
ومــــا يـــعـــزز حـــظـــوظ مـــاركـــيـــز أنــــه صــعــد إلــى 
مــنــصــات الــتــتــويــج فـــي الـــســـبـــاقـــات الــســبــعــة 
األخيرة بينها 3 انتصارات. ومنذ العودة من 
بن  الــصــراع  احتدم  الصيفية،  التوقف  فترة 

بنتيجة  أوســاكــا،  نــاعــومــي  اليابانية  هزيمة 
عــشــرة  مــــن  ســلــســلــة  وقـــــف  مــعــلــنــة   ،4-6  ،4-6
انتصارات متتالية حققتها، بما فيها نهائي 

بطولة أميركا املفتوحة للتنس.
وقــــالــــت كـــارولـــيـــنـــا بــلــيــســكــوفــا عـــقـــب فـــوزهـــا 
ببطولة طوكيو، لوسائل اإلعام: »أنا سعيدة 
ألنني لم أضطر لخوض مجموعة ثالثة، ألن 
مدار  للغاية على  لعبت بشكل جيد  ناعومي 
الــبــطــولــة، ولــكــنــي أعــتــقــد أنــهــا كــانــت مرهقة 
الـــيـــوم«. وتــعــد بــطــولــة طــوكــيــو الــتــي حققتها 
الحادية  هــي  بليسكوفا  كارولينا  التشيكية 
عشرة بمسيرتها في عالم التنس، إذ ستصعد 
التصنيف  فــي  السابع  إلــى  الثامن  املــركــز  مــن 

العاملي لاعبات التنس املحترفات.
بدورها أعلنت العبة التنس اليابانية ناعومي 
ــا املــفــتــوحــة،  ــيـــركـ أوســــاكــــا الـــفـــائـــزة بــلــقــب أمـ
انسحابها من بطولة ووهان الصينية للتنس 
ــــرض فـــيـــروســـي. وصـــرحـــت  ملــعــانــاتــهــا مــــن مـ
لوسائل  أوســاكــا  ناعومي  اليابانية  الاعبة 
اإلعام، بالقول: »أنا آسفة للغاية النسحابي 
من بطولة ووهــان الصينية، ولكنني آمل في 

مــاركــيــز، بطل الــعــالــم 4 مـــرات فــي فئة موتو 
جـــي بــــي، ودراجــــــي دوكـــاتـــي دوفــيــتــســيــوزو 
واإلســـبـــانـــي خـــورخـــي لـــورنـــزو، فــكــان الــفــوز 
ــرة  ــيــ ــــاث األخــ ــثـ ــ ــــي املـــــراحـــــل الـ لـــأخـــيـــريـــن فـ
فــي تشيكيا وســـان مارينو،  )دوفــيــتــســيــوزو 
ولورنزو في النمسا(، قبل أن يوقف ماركيز 

سيطرتهما خال السباق املثير.
السباق بعد  األول في  املركز  وحسم ماركيز 
إلى  منافسة مثيرة مع دوفيتسيوزو معيدا 
األذهان صراعهما املثير في املرحلة األخيرة 
مــن املــوســم املــاضــي عندما تــفــوق اإلسباني 
وحــســم الــلــقــب فــي صــالــحــه. ويــبــدو مــاركــيــز 
ــدم تـــعـــرضـــه لـــإصـــابـــة، املـــرشـــح  ــ ــال عـ ــ فــــي حـ
األبرز لاحتفاظ باللقب بالنظر إلى نتائجه 
العام حيث حقق في 14 مرحلة  الرائعة هذا 
حتى اآلن 6 انتصارات مع تواجد في منصة 

التتويج في 5 سباقات أخرى.
واشتدت املنافسة بن دوفيتسيوزو وماركيز 
املنعرج  في  لــورنــزو  البداية بعد سقوط  من 
األول واضطراره إلى االنسحاب بسبب خلع 
في القدم اليمنى. ومكنت منافستهما القوية 
ــبـــاق دراجـــــــي ســــوزوكــــي،  فــــي مــنــتــصــف الـــسـ
أليكس  واإلسباني  يانوني  أندريا  اإليطالي 

رينس من االقتراب منهما دون إزعاجهما.
وحافظ دوفيتسيوزو على الصدارة 13 لفة، 
في  قصيرة  لفترة  منه  انتزعها  ماركيز  لكن 
الــلــفــتــن 14 و15، قــبــل أن يــفــرض نــفــســه في 
اللفة 20 أي قبل 3 لفات من النهاية، ويحرز 
السباق  مــاركــيــز مسافة  وقــطــع  األول.  املــركــز 

أن أشــــارك الــعــام املــقــبــل فــي املــســابــقــة«. وعبر 
مــنــســق بـــطـــولـــة ووهـــــــان الــصــيــنــيــة، فــابــريــك 
شوكيه، عن أسفه النسحاب الاعبة اليابانية 
ناعومي أوساكا، التي مرت بأسابيع صعبة، 
ولــــن تــســتــطــيــع املـــشـــاركـــة فـــي الــبــطــولــة قــائــًا 
»نــتــمــنــى لــهــا الــشــفــاء الــعــاجــل مـــن مــرضــهــا«. 
أن  وأوضــح فابريك شوكيه لوسائل اإلعـــام، 
خسرت  الــتــي  هــيــركــوج  بــولــونــا  السلوفينية 
ــة مـــونـــيـــكـــا بــــويــــج فــي  ــيـ ــكـ ــبـــويـــرتـــوريـ أمـــــــام الـ
ستكون  و4-6،   4-6 بــواقــع  التأهيلية،  األدوار 
ناعومي  املنسحبة  محل  وتحل  »املحظوظة« 

أوساكا في جدول املباريات.
ــن بـــطـــولـــة ووهــــــان  ــ ــا مـ كـــمـــا انـــســـحـــبـــت أيــــضــ
الــصــيــنــيــة الــاعــبــة الــســلــوفــاكــيــة مــاجــدولــيــنــا 
ريباريكوفا، بسبب مرض تنفسي، إذ ستحل 
مــحــلــهــا فــــي املـــســـابـــقـــة الــــرومــــانــــيــــة مــونــيــكــا 

نيكوليسكو.
ــــازت الــبــويــرتــوريــكــيــة  وفــــي ســـيـــاق مــتــصــل، فـ
واألربعن  السادسة  املصنفة  بويج،  مونيكا 
بن العبات التنس املحترفات، على البلجيكية 
بــطــولــة  أدوار  أول  فـــي  فــلــيــبــكــيــنــس  كــيــرســن 

ووهان املفتوحة للتنس.
وبــهــذا الــفــوز، عــبــرت بطلة أوملــبــيــاد ريـــو دي 
الــبــطــولــة  أدوار  ــانـــي  ثـ ــــى  إلـ  ،2016 جـــانـــيـــرو 
املواجهة  مــن  الــفــائــزة  ســتــواجــه  إذ  الصينية، 
ميرتنز،  إلــيــز  البلجيكية  بــن  ستجمع  الــتــي 
املصنفة الخامسة عشرة عامليا والبياروسية 

أليكساندرا ساسنوفيتش.
)العربي الجديد(

)116,771 كلم( بزمن 41:55.949 دقيقة بفارق 
0.648 ثانية عن دوفيتسيوزو و1.259 ثانية 
عــن يــانــونــي. وقــــال مــاركــيــز فــي تصريحات 
معركة  »كــانــت  املثير:  السباق  عقب  إعامية 
جميلة ومثيرة وأعجبت بها«، مضيفا »في 

الــلــفــتــن األخــيــرتــن انــدفــعــت كــثــيــرا وكــثــيــرا 
ــرة ونــجــحــت في  ــيـ خــصــوصــا فـــي الــلــفــة األخـ

الحفاظ على تركيزي«.
مــن جــهــتــه، قـــال دوفــيــتــســيــوزو: »كــنــا نعاني 
ــا فــــي أراغــــــــــون، وكـــنـــا نـــــرى أن مــنــصــة  ــمــ دائــ

التتويج بعيدة جــدا، في حن أن مــارك قوي 
املفاجأة هي منافسته، وأنا  جدا هنا. كانت 
سعيد بالعمل الذي قمت به هذا املوسم. إنه 

جيد للبطولة وللمستقبل«.
وواصل فريق ياماها نتائجه املخيبة وغيابه 
عـــن مــنــصــات الــتــتــويــج مــنــذ انــتــهــاء العطلة 
الصيفية فاكتفى اإليطالي فالنتينو روسي 
واإلســـبـــانـــي مـــافـــريـــك فــيــنــالــيــس بــاملــركــزيــن 

الثامن والعاشر تواليا.
وفــــي فــئــة مـــوتـــو 2، تــــوج دراج كــــاي تـــي إم 
الــجــنــوب أفــريــقــي بــــراد بــيــنــدر انــطــاقــتــه من 
لــلــمــرة األولــــى فــي مسيرته في  املــركــز األول، 
هذه الفئة، بالفوز الثاني له بها عندما تفوق 
الترتيب  ثــانــيــة عــلــى مــتــصــدر  بــفــارق 1.526 
فرانشيسكو  اإليــطــالــي  كاليكس  دراج  الــعــام 
بانيا، وبفارق 2.055 ثانية عن مواطن وزميل 

األخير في الفريق لورنتسو بالداساري.
ووسع بانيا الفارق إلى 19 نقطة بينه وبن 
مطارده املباشر زميله في الفريق، البرتغالي 
ميغل أوليفيرا الذي حل سابعا في السباق، 
ــزز بــيــنــدر مــوقــعــه فــي املــركــز الــثــالــث  فــيــمــا عـ
نــقــطــة خلف  بـــفـــارق 90  نــقــطــة  بــرصــيــد 144 
بــانــيــا. وفــــي فــئــة مــوتــو 3، أحــــرز اإلســبــانــي 
خــورخــي مــارتــن )هـــونـــدا( املــركــز األول أمــام 
مــطــارده املــبــاشــر دراج كــاي تــي إم اإليطالي 
ماركو بيزيكي الذي انطلق من املركز الثامن 
عشر. وهو الفوز الخامس ملارتن هذا املوسم 

فوسع الفارق إلى 13 نقطة عن بيزيكي.
)فرانس برس(

ماركيز يقترب من لقب بطولة العالم للدراجات الناريةبيرتنز تتوج ببطولة سيول... وأوساكا تنسحب
تمكنت التشيكية كارولينا 

بليسكوفا من إيقاف 
سلسلة انتصارات اليابانية 

ناعومي أوساكا

مارك ماركيز يبدو األقرب 
لحسم البطولة بعد 

فوزه بالمركز األول في 
سباق أراغون اإلسباني

)Getty/الهولندية كيكي بيرتنز الفائزة ببطولة سيول )إل بلو

)Getty/حسام حسن مدرب المصري البورسعيدي ) بابلو بورسينبوال

اتحاد الجزائر خسر على أرضه )رياض كرمدي/فرانس برس(

)Getty/دراج فريق هوندا اإلسباني مارك ماركيز فرحًا بانتصاره )ميركو الزاري

مباريـات
      األسبـوع

القاهرة ـ مجدي طايل

النهائي  ربــع  دور  معركة  انتهت 
ملــنــافــســات كــــأس الــكــونــفــيــدرالــيــة 
ــقــــدم  بــتــواجــد  األفـــريـــقـــيـــة لـــكـــرة الــ
البورسعيدي  املصري  هما  عربين،  فريقن 
ــاء املـــغـــربـــي فــــي دور نـــصـــف نــهــائــي  ــ ــرجـ ــ والـ
البطولة، وخــروج فريقن آخرين هما اتحاد 
العاصمة الجزائري ونهضة البركان املغربي.
مفاجأة  البورسعيدي  املصري  الــنــادي  فجر 
مــــن الـــعـــيـــار الـــثـــقـــيـــل، بــتــغــلــبــه عـــلـــى اتـــحـــاد 
مقابل ال شيء  بــهــدف  الــجــزائــري،  العاصمة 
ــائـــي كـــأس  ــع نـــهـ ــ فــــي مـــــبـــــاراة إيـــــــاب دور ربــ
الكونفيدرالية األفريقية على ملعب سطيف.

الكونفيدرالية 
األفريقية

نصف نجاحات عربية

قاد المهاجم الفلسطيني محمود وادي نادي 
التأهل، لنصف نهائي  البورسعيدي إلى  المصري 
تسجيله  بعد  األفريقية،  الكونفيدرالية  كــأس 
لهدفين في مباراتي الذهاب واإلياب بربع نهائي 

المسابقة

تقرير

ــجـــازًا تــاريــخــيــا بتأهله  وحــقــق املـــصـــري إنـ
الـــدور مــع مــديــره الفني حسام حسن،  لهذا 
اللقب ألول مــرة في  ــراز  وبـــات مرشحا إلحـ
تاريخه، بعد أن تمكن املهاجم الفلسطيني 
الوحيد،  الهدف  محمود وادي من تسجيل 
بــاإلضــافــة إلــى إحــــرازه هــدف الــفــوز لفريقه 

فـــي لـــقـــاء الـــذهـــاب عــلــى مــلــعــب بــورســعــيــد، 
لــيــتــأهــل املـــصـــري بــنــتــيــجــة 2-صـــفـــر ذهــابــا 
وإيابا، حتى يواجه فيتا كلوب الكونغولي 

في نصف النهائي.
الفنى للمصري  املــديــر  وفــاجــأ حــســام حسن 
هجومية  لعب  بطريقة  الــجــزائــري،  منافسه 
بــهــا ألول  لــعــب  األول، وتشكيلة  الــشــوط  فــي 
مرة ضمت كا من أحمد مسعود في حراسة 
املرمى، ومحمد شطة ومحمد كوفي وأحمد 
ــــاع،  ــــدفـ ــــي الـ ــلـــيـــو فـ ــلـ ــداملــــوجــــود ومـــارســـيـ ــبــ عــ
وفـــــريـــــد شــــوقــــي وعـــــمـــــرو مــــوســــى وإســـــــام 
عيسى وجريندو في الوسط، وأحمد جمعة 
ومحمود وادي في الهجوم بطريقة لعب 4-4-

2، مع تراجع جمعة ألداء دور العــب الوسط 
املهاجم عند فقدان الكرة واللعب 1-3-2-4.

فــي املــقــابــل بـــدأ تــيــري فــروجــي املــديــر الفنى 
التحاد العاصمة الجزائري بتشكيلة ضمت 
كــا مــن األمـــن زمــامــوش فــي حــراســة املرمى 
ــــع مــفــتــاح  ــيـ ــ وبــــــن يـــحـــيـــي وبــــــن مــــوســــى وربـ
وفاروق شافعي في الدفاع، وشيتة وبن غيث 
وبن خماسة وبودربال في الوسط، ومزيان 
الــهــجــوم، بطريقة 4-4-2 بشقها  فــي  وإيــبــارا 

الهجومي بحثا عن الفوز والتأهل.
ــري الــبــورســعــيــدي من  وتــمــكــن العـــبـــو املـــصـ
أحسن  الــذي  اللقاء،  مجريات  على  السيطرة 
تــه، حتى حقق  املـــدرب حسام حسن فــي قــراء
له املهاجم محمود وادي ما أراده، من خال 
مكنهم  الــذي  الوحيد،  الفوز  لهدف  تسجيله 
مـــن الــتــأهــل إلـــى دوري نــصــف نــهــائــي كــأس 

الكونفيدرالية األفريقية.
وقال املدرب حسام حسن املدير الفني لنادي 
املصري البور سعيدي، لوسائل اإلعام عقب 
ــاراة: »قـــدم العــبــو فــريــقــي مــبــاراة  ــبـ انــتــهــاء املـ
التأهل بجدارة، وكلي ثقة  قوية، واستحقوا 
في هذه املجموعة من الاعبن القادرين على 

إسعاد جماهير بورسعيد«.
وأضاف املدرب حسام حسن: »أطالب مجلس 
الــبــور سعيدي بتكريم  املــصــري  نـــادي  إدارة 
العــبــي الــفــريــق عــلــى املــجــهــود الــكــبــيــر الـــذي 
بـــذلـــوه فـــي مـــبـــاراتـــي ربــــع نــهــائــي املــســابــقــة، 
وبــــإذن الــلــه ســنــتــأهــل لــنــهــائــي بــطــولــة كــأس 

الكونفيدرالية األفريقية«.
ولــــم يــكــن اتـــحـــاد الــعــاصــمــة الـــجـــزائـــري هو 
الــفــريــق الــعــربــي الــوحــيــد، الـــذي خسر بطاقة 
التأهل إلى نصف نهائي كأس الكونفيدرالية 
البركان  نهضة  فريق  بــه  لحق  إذ  األفريقية، 
ــان مـــتـــصـــدرًا لــلــمــجــمــوعــة  ــ ــــذي كـ املـــغـــربـــي، الــ
تعادل  أن  بعد  املجموعات،  دور  فــي  الثانية 

تمكن الرجاء المغربي 
من التأهل إلى نصف 
نهائي الكونفيدرالية

)Getty/الرجاء البيضاوي تأهل لنصف نهائي المسابقة )جالل مرشدي

الكونغولي  كــلــوب  فيتا  ضيفه  مــع  الــبــركــان 
بهدف لكل فريق في املباراة التي جمعتهما 

على ملعب البركان.
وكان فيتا كلوب ، قد حسم لقاء الذهاب بن 
البركان، بثاثة  الفريقن بفوزه على نهضة 
أهــــداف مــقــابــل هـــدف فــي عــقــر داره، ليحقق 
ــداف  ــوزًا، بـــأربـــعـــة أهــ ــ الـــفـــريـــق الــكــونــغــولــي فــ

مقابل هدفن، بنتيجتي الذهاب واإلياب.
ــاء  ــرجــ ــق الــ ــريــ ــا كــــــان مـــتـــوقـــعـــا، حــــــاز فــ ــمــ وكــ
الــبــيــضــاوي املــغــربــي تــحــت قــيــادة اإلســبــانــي 
خوان جاريدو على بطاقة التأهل إلى املربع 
الذهبي، بعد أن جدد تفوقه على مضيفه كارا 

الــذي  الــفــوز  يتحمل هــو مسؤوليته، وكــذلــك 
حققه العبوه في الذهاب ثم التسجيل املبكر 
في لقاء اإلياب، مشددا على تحذيره لاعبيه 
من الثقة الزائدة أمام املرمى، مشيرا إلى ع«دم 
الــــذي الزم الــفــريــق، مــثــل محسن  الــتــوفــيــق« 
ياجور ومحمود بنحليب رأسي الحربة في 

الشوط األول بأكثر من فرصة.
ـــوان جــــاريــــدو  ــ ــانــــي خــ ــبــ ـــد املــــــــدرب اإلســ ــ ووعــ
جماهير الرجاء البيضاوي املغربية، بالعمل 
الكونفيدرالية  كـــأس  بــطــل  لــقــب  عــلــى حــصــد 
ــــى مــنــصــات  األفـــريـــقـــيـــة وإعـــــــــادة الـــفـــريـــق إلــ
النيجيري  إنييمبا  فــريــق  وصــعــد  التتويج. 

لقاء  فــي  ال شــيء  مقابل  بــهــدف  الكونغولي، 
اإليـــاب، مــن جــراء انــتــصــاره بــمــبــاراة الذهاب 
الرجاء  ليصعد  مقابل هدف وحيد،  بهدفن 
إجمالة  بنتيجة  املسابقة  نهائي  إلــى نصف 
املــغــربــي  الـــبـــيـــضـــاوي  الــــرجــــاء  3-1. ويــــديــــن 
الكبير محسن  إلى نجمه  الغالي  بانتصاره 
يــــاجــــور رأس الــــحــــربــــة، الــــــذى ســـجـــل هـــدف 
املباراة الوحيد، ما مكن فريقه من التأهل إلى 
نصف نهائي كأس الكونفيدرالية األفريقية.

ـــوان جـــاريـــدو املـــديـــر الــفــنــي لــلــرجــاء  وقــــال خـ
الــبــيــضــاوي املــغــربــي، لــوســائــل اإلعــــام عقب 
انــتــهــاء الــلــقــاء: إن فـــوز فــريــقــه بــهــدف واحـــد 

الكونفيدرالية  كــأس  نهائي  دور نصف  إلــى 
األفريقية أيضا، بعد فوزه الكبير على رايون 
أهــــداف مقابل  الــــروانــــدي، بخمسة  ســبــورت 
هــــدف فـــي الـــلـــقـــاء الـــــذي جــمــع بــيــنــهــمــا على 
ملعب األول، إذ  كانت نتيجة الذهاب انتهت 

بن الفريقن بالتعادل السلبيى في رواندا.
ولــــم يــكــن إنــيــيــمــبــا الــنــيــجــيــري الــــذي خــاض 
لعدة  إال  حــاجــة  فــي  هجومي  بتكتيك  اللقاء 
العبه سوبروتشي  تمكن  فقط، حتى  دقائق 
لكن  لــفــريــقــه،  التسجيل  افــتــتــاح  مــن  ديغمبا 
سرعان ما رد رايــون سبورت بالتعادل عبر 
العــبــه بــونــفــيــلــز، الـــذي أشــعــل األجــــواء داخــل 

عقر دار األول، حتى استعاد  الاعب  نفسه 
املــتــألــق ديــجــمــبــا تــفــوق الــفــريــق الــنــيــجــيــري 
وسجل الهدف الثاني، لينتهي الشوط األول 

بتقدم إنييمبا بهدفن مقابل هدف.
وفـــي الــشــوط الــثــانــي، ضــغــط فــريــق إنييمبا 
ــه ونــــــجــــــح فـــي  ــ ــوطـ ــ ــطـ ــ ــل خـ ــ ــكـ ــ الــــنــــيــــجــــيــــري بـ
العبيه  عبر  متتالية  أهـــداف  ثــاثــة  تسجيل 
صــانــدوي إديــتــونــغــي، وجــوزيــف أوســاديــي، 
بطاقة  خــطــف  مــن  ليتمكنوا  وأولـــودنـــتـــوي، 
الــتــأهــل الــثــمــيــنــة، ويــصــعــدوا ملــاقــاة الــرجــاء 
كــــأس  نــــهــــائــــي  نــــصــــف  فــــــي دور  ــي  ــ ــربـ ــ ــغـ ــ املـ

الكونفيدرالية األفريقية.

الثالثاء 25  سبتمبر/ أيلول 2018 م  15  محرّم 1440 هـ  ¶  العدد 1485  السنة الخامسة
Tuesday 25 September 2018

الثالثاء 25  سبتمبر/ أيلول 2018 م  15  محرّم 1440 هـ  ¶  العدد 1485  السنة الخامسة
Tuesday 25 September 2018



حسين غازي

نظم االتــحــاد الــدولــي لــكــرة القدم 
مباريات  لنتائج   

ً
تحليال »فيفا«، 

كــأس العالم 2018، الــذي أقيم في 
ــا، وحــقــق لــقــبــه مــنــتــخــب فــرنــســا على  ــيـ روسـ
حساب نظيره الكرواتي، خالل اجتماع عقد 

في العاصمة البريطانية لندن.
التي  ـــ64  الــ املــبــاريــات  التحليل  وتــنــاول هـــذا 
إضـــافـــة   ،2018 ــيــــا  روســ مـــونـــديـــال  شـــهـــدهـــا 
لــــدراســــة مــعــمــقــة فــــي الـــنـــتـــائـــج الـــفـــنـــيـــة، مــع 
الــتــطــرق إلـــى الــتــوجــهــات الــجــديــدة فــي عالم 
ــن الــالعــبــة   مــ

ّ
كـــــرة الــــقــــدم. وقــــــدم الـــحـــفـــل كـــــل

السابقة أليكس سكوت والهولندي كالرنس 
ســيــدورف، وشــهــد تــواجــد املـــدرب البرازيلي 
الـــســـابـــق، كـــارلـــوس ألــبــرتــو بـــيـــريـــرا، إضــافــة 
ألسطورة منتخب هولندا ماركو فان باسنت، 
وأكثر من 300 مــدرب من حــول العالم مثلوا 

االتحادات العاملية.
ــــي »فـــيـــفـــا«  ــدولـ ــ ــاد الـ ــ ــحـ ــ وافـــتـــتـــح رئــــيــــس االتـ
ــيـــانـــي إنـــفـــانـــتـــيـــنـــو الـــحـــفـــل،  الـــســـويـــســـري جـ
بكلمة قــال فيها: »أردت إعــادة فيفا إلــى كرة 
اعتقدت  البداية  في  والعكس صحيح،  القدم 
ــا، وأنـــنـــا  ــنـ ــاعـــت مـ أن الـــفـــكـــرة األســـاســـيـــة ضـ
مضينا في مسار مختلف، لكن ما حصل في 

تحليل 
المونديال الروسي

خالل اجتماع أقيم في العاصمة البريطانية لندن،  وبحضور أكثر من 300 
مدرب من حول العالم ومجموعة من أساطير كرة القدم العالمية، أقام 
االتحاد الدولي لكرة القدم »فيفا« تحليال فنيا لنتائج كأس العالم في روسيا 

2018 والذي توج المنتخب الفرنسي بلقبه على حساب منتخب كرواتيا

3031
رياضة

متابعة

مونديال روسيا كــان مغايرًا، لقد كــان كأس 
 .»

ً
العالم مذهال

وعــن تــفــوق األوروبـــيـــن فــي النسخ األخــيــرة 
و»2014  إسبانيا«  و»2010  إيطاليا«   2006«
ــق الــســويــســري : »نــحــن بحاجة 

ّ
أملــانــيــا« عــل

لــفــائــزيــن مــن أمــيــركــا الــجــنــوبــيــة ومـــن آســيــا، 
ــك مــن  ــذلــ ــوز وكــ ــفــ ملــنــتــخــبــات قــــــــادرة عـــلـــى الــ
أفــريــقــيــا، خــاصــة أن آخــــر أربـــعـــة تــتــويــجــات 
كــانــت مــن أوروبــــا، نــرغــب فــي تطوير اللعبة 
في العالم، وهناك شعور وعواطف تثار حن 

يخسر أو ينتصر أحد الفرق«.
الــفــرنــســي ديدييه  املــــدرب  مــن جهته تــحــدث 
ديشامب مطواًل عن سبب نجاح فرنسا في 
إلـــى بــعــض الالعبن  روســيــا 2018، وتــطــرق 
الذين صنعوا الفارق خالل املونديال األخير.
وبـــدأ ديــشــامــب حــديــثــه عــلــى مــســرح الــحــدث 
بالقول: »هو أمٌر صعٌب جدًا أن تقوم بتقييٍم 

لكأس العالم، معظم املنتخبات كبيرة، الكثير 
الــقــدرة على  دفــاعــيــة،  بــقــوة  يتمتعون  منهم 
إلــى مشاهدة  املــجــهــود عينه أدى بنا  تــكــرار 
مباراة )اللقاء الختامي( على أعلى املستويات 
مع العبن أسرع وأدق في لعبتهم، وهذا ما 

استخلصته من هذه النسخة«.
املــدرب يعني تشكيل مجموعة  وتابع: »دور 
يــومــا،   50 ملـــدة  بقينا  أنــنــا  خــاصــة  متكاملة، 
كان علينا االتحاد مًعا من أجل الوصول إلى 
هــدٍف مشترك، كــان علّي أن أضــع قائمة بـ23 

العبا، وهذا ما فعلته«.
وعن تغييره بعض الالعبن بعد يورو 2016 
الـــذي خــســره الــديــوك أمـــام الــبــرتــغــال: »هناك 
أوجه شبه عديدة وال يمكنك أن تستنسخها 
وتـــكـــررهـــا، صــحــيــح أنــنــا وصــلــنــا فـــي 2016 
التجديد  املهم  كــان من  الــيــورو، لكن  لنهائي 
فــي الــفــريــق، كــان يجب اتــخــاذ قـــرار مناسب، 
ــم خــبــرتــه يــصــل إلـــى مــرحــلــة من  الــبــعــض رغـ

اإلرهاق البدني، وبالتالي يجب استبداله«.
الــتــي سبقت  الــتــجــهــيــزات  وعـــن كيفية ســيــر 
 بدأنا بتحديد هدٍف مشترك 

ُ
املونديال: »نحن

برمته، فمسألة  الفريق  إعــداد  كانت  والفكرة 
البداية  فــي  مهمان،  أمـــران  واإلدارة  التدريب 
نــحــن نــظــرنــا إلـــى 23 العــبــا، حــاولــنــا تكوين 
عالقة تقوم على الثقة عبر التواصل مع كل 
املونديال،  ملباريات  بالنسبة  لــوحــده،  العــب 
ملــحــاولــة تحقيق  ــارة  اإلثــ فــتــرة تشوبها  تلك 
القلق، نحن نعلم عندما  إلــى  الــفــوز، إضــافــة 
ــــدث الــــعــــديــــد مــن  ــــحـ ــم تـــســـجـــيـــل هـــــــدف تـ ــتــ يــ
االحتفاالت ليس فقط من قبل الجماهير إنما 

من قبل الالعبن كذلك«.
للحديث عن بعض  وانتقل بعدها ديشامب 
األسماء املهمة في منتخب فرنسا، وقال عن 
نغولو كانتي نجم نادي تشلسي اإلنكليزي: 
»دوره كالعب في وسط امللعب محوري وهو 
ال يكتفي بالدفاع، بل يسمح بحماية الوسط 
ويكون أول املنتقلن من الحالة الدفاعية إلى 
الهجوم، هو العب محوري في وسط امللعب 
فريقه  بــأن  ديشامب  واعترف  لنا«.  بالنسبة 
تــــدرب عــلــى الــضــربــات الــركــنــيــة الــتــي جــاءت 
منها أهداف فرنسا :»تدربنا على ذلك، هناك 
املــنــتــخــبــات تــدافــع  خـــيـــارات مختلفة، بــعــض 
بشكل منفرد، أنا أطلب الكثير من الالعبن، 
الدعم،  يقدمون  فهم  املساعدين  إلــى  إضــافــة 
وعليهم أن يضربوا أمثلة للجميع أن هناك 
تضامنا داخل الفريق، ومن دون شك طريقة 

تسيير أحداث اللقاء«.
ولــطــاملــا أثــــار الــنــجــم الــفــرنــســي بــــول بــوغــبــا 
حبر الصحافة العاملية، وعنه قال ديشامب: 
»في عام 2013 بدأ بوغبا العمل مع املنتخب 
ــرنــــســــي، هــــنــــاك صــــــــورة غـــيـــر صــحــيــحــة  ــفــ الــ
ــه يــعــمــل بــشــكــل فــــردي، في  عــن بــوغــبــا مــن أنـ
الــحــقــيــقــة هــو يــحــاول دائــمــا الــعــمــل مــن أجــل 
ــال لــالعــبــن  ــثــ ــو مــ ــ ــة، هـ ــوعــ ــمــ ــجــ ــفــــريــــق واملــ الــ
الــشــبــاب، لــقــد أتـــى مــســتــعــدًا لــلــعــب فــي كــأس 

G G

لوف: فقدان الشغف 
بالفوز سبب فشل منتخبنا 

في المونديال

فالفيردي: كنا ندرك أن الجدل التحكيمي
»VAR«لن ينتهي بتطبيق الـ

قــال إرنــســتــو فــالــفــيــردي، مـــدرب بــرشــلــونــة، بعد 
أمـــام جيرونا فــي »دربــي  تــعــادل فريقه )2 - 2( 
إن  بالليغا،  الخامسة  الجولة  كتالونيا« في ختام 
طرد املدافع الفرنسي كليمون لونغليه، الذي قرره 
الحكم عقب اللجوء لتقنية الحكم الفيديو املساعد 
»VAR«، يبرهن على أن »الجدل« لن ينتهي حتى 

مع استخدام هذه التقنية.
ــــال تـــواجـــده فـــي املــؤتــمــر الــصــحــافــي عقب  وخـ
انتقد  نــو(،  )الكامب  ملعب  احتضنه  الــذي  اللقاء 
فالفيردي قرار الحكم، ولكنه أشار إلى أن ما أثر 
فــي سير الــلــقــاء هما هــدفــا جــيــرونــا، عــن طريق 
الفريق  واللذين استقبلهما  كريستيان ستواني، 

في غضون 10 دقائق تقريبًا.
ــاراة كــانــت تــحــت ســيــطــرتــنــا. ولــكــن  ــبــ وأكــــد »املــ
اللعب بنقص عددي يقيدك كثيرًا. بعيدًا عن الطرد، هدفا جيرونا كان لهما أثر كبير 
الفوز إلى ساعني  اللقاء بهذا الشكل. تحولنا من باحثني عن تعزيز هدف  في سير 
لتدارك الخسارة«. وبعيدًا عن التحكيم، أثنى املدرب »الباسكي« على املباراة التي قدمها 
العبوه، على الرغم من النقص العددي، معتبرا أن فريقه كان يستحق تسجيل هدف 
االنتصار. وعلى الرغم من شعوره بمرارة »إهدار نقطتني«، إال أن فالفيردي اعترف 
بأن مثل هذه املباريات دائما ما تحدث على مدار املوسم، ولكن األهم هو الخروج بنقاط 

إيجابية منها«.

تصميم خاتم ألبطال العالم في روسيا
أعلن أنطوان غريزمان، نجم منتخب فرنسا وأتلتيكو مدريد اإلسباني، أن العبي املنتخب 
الفرنسي سيحصلون على خاتم األبطال أسوة بما يحدث مع نجوم دوري كرة السلة 
األميركي للمحترفني »NBA« وذلك بعد تتويج »البلوز« بلقب مونديال روسيا في يوليو/

تموز املاضي على حساب كرواتيا.
»NBA«، عن رغبته في وقت سابق بالحصول على  وأعرب الاعب، املعروف عنه ولعه بـ
خاتم مماثل لنجوم الدوري األميركي للسلة، وهي املبادرة التي دعمها أيضًا زميله في 
 RMC« املنتخب والعب مانشستر يونايتد اإلنكليزي، بول بوغبا. ووفقًا ملا نشره موقع
املتخصصة في  املجوهرات  بالفعل مع أحد متاجر  الفرنسي  املهاجم  Sport«، تواصل 
صناعة هذه الخواتم في مدينة لوس أنجليس األميركية، حيث يبدو أن االتحاد الفرنسي 
 »Téléfoot« لبرنامج وافــق بالفعل على هذا األمــر. وأشــار غريزمان خال تصريحات 
املذاع على التليفزيون الفرنسي إلى أن »بوغبا تحدث مع االتحاد، الذي سيساعدنا قليًا. 

عندما نحصل عليه، سنكون مثل األطفال«. 

إدارة »الملكي« تعطي الضوء األخضر
إلعادة بناء »سانتياغو برنابيو«

مــدريــد  ريـــال  لــفــريــق  العمومية  الجمعية  وافــقــت 
اإلســبــانــي عــلــى اقـــتـــراض مــبــلــغ يــصــل إلـــى 575 
مليون يورو بفترة سداد 35 عامًا كحد أقصى، 
ــادة بــنــاء مــلــعــب  »سانتياغو  لــتــمــويــل أعــمــال إعــ
عقب حصوله  القرار  الجمعية  وأقــرت  برنابيو«. 
عــلــى ألـــف و17 صــوتــًا مــؤيــدًا مــقــابــل 57 عضوًا 
صوتوا بالرفض في حني امتنع 23 عن التصويت.
وبهذا، أعطت الجمعية العمومية الضوء األخضر 
اعتبرها رئيس  التي  البناء  إعــادة  للقيام بأعمال 
التحديات  »أحــد  بيريز  فلورنتينو  مــدريــد،  ريــال 
ــتـــي ســـتـــرســـم مــســتــقــبــل الــــنــــادي«،  الــضــخــمــة الـ
العام املقبل. وأبــرز فلورنتينو بيريز أن  وستبدأ 
لذلك سنقرر مصير  لحظاتنا،  أعظم  فيه  نعيش  الــذي  املكان  هو  برنابيو«  »سانتياغو 
أفضل استاد في العالم«. وأكد رئيس ريال مدريد أن هذا اإلصاح الذي سيستمر لثاث 
الذي  الجديد  التسويقي  واألســلــوب  الرياضية  التنمية  على  يؤثر  »لــن  ونصف،  سنوات 
سيسمح بتحقيق أرباح تزيد عن 150 مليون يورو في كل موسم«. وأضاف »هذا امللعب 
منذ  عاما  القادم سيكمل 71  األول  في ديسمبر/كانون  أســطــورة.  وتطور  شهد مياد 
افتتاحه، وتشييده لم يكن سهًا. اآلن لدينا السقف املالي الكافي لتحقيق هذا املشروع 

من أجل أن يتم اختياره مجددًا األفضل في القرن الـ21«.

كرملني  بطولة  فــي  الصغار  منافسات  فــي  تيبساريفيتش 
هزم خاشاكنوف  األول  أكتوبر/تشرين  وفي شهر   .2013
دين أوبراين من جنوب أفريقيا ملساعدة روسيا في التقدم 
في بطولة »ديفيس كاب« 2013. أمسى خاشاكنوف العبًا 
أرباحًا  الُيمنى وحقق  باليد  يلعب  عــام 2013،  محترفًا في 
مالية ناهزت اليوم الـ3 مايني دوالر أميركي. وفي منافسات 
فــــوزًا مــقــابــل 63 بنسبة  ــفـــردي حــقــق خــاشــاكــنــوف 72  الـ
في  وعلى صعيد مشاركته  إلــى %53.  انتصارات وصلت 
منافسات »الــغــرانــد ســـام«، خــرج خــاشــاكــنــوف مــن الــدور 
)2017، 2018(، وودع  املفتوحة  أستراليا  بطولة  الثاني في 
من الدور الرابع في بطولة فرنسا عامي 2017 و2018، كما 
الــرابــع فــي بطولة »ويمبلدون« عــام 2018،  الـــدور  وودع مــن 

وودع بطولة أميركا في نفس العام من الدور الثالث.
كــارن خاشاكنوف 17  »الــزوجــي«، حصد  وفــي منافسات 

انــتــصــارات بــلــغــت %38  فــــوزًا مــقــابــل 27 خــســارة بنسبة 
ويحتل اليوم املركز الـ81 في التصنيف العاملي. وعلى صعيد 
الــزوجــي، خرج  فئة  »الغراند ســام«  مشاركته في بطوالت 
الثاني في بطولة أستراليا املفتوحة  الــدور  خاشاكنوف من 
عام 2017، وودع بطولة فرنسا 2017 من الدور الثاني، في 
الــدور الثالث في  وقت خرج من بطولة أميركا املفتوحة من 
عام 2017. وعلى صعيد املشاركات مع املنتخب، حقق كارن 
خاشاكنوف انتصارين وست خسارات في بطولة »ديفيس 
كــاب« مقابل ثاثة انــتــصــارات وثــاث خــســارات فــي بطولة 
»هوبمان«. وسُيحاول الاعب الروسي إنهاء منافسات عام 
2018، بأفضل طريقة ممكنة عبر تسجيل نتائج كبيرة في 
جميع البطوالت التي سُيشارك فيها، وذلك من أجل التقدم 
املــراكــز العشرة األوائــل  فــي التصنيف واالقــتــراب أكثر مــن 

ومقارعة الكبار على األلقاب.

رياض الترك

كارن خاشاكنوف، هو العب تنس روسي من أصل أرميني، 
حقق لقبني في منافسات الـ »ATP« ووصل إلى أعلى مركز 
الــتــصــنــيــف فـــي شــهــر آب/أغـــســـطـــس 2018، عندما  لـــه فـــي 
ُيــدرب الاعب كــارن خاشاكنوف إيغور  ـــ24.  ال احتل املركز 
في  مارتيش  فــيــدران  ُيــدربــه  وكما  فــي موسكو  بيتسينكو 
كرواتيا. في عام 2014، انضم إلى أكاديمية »4 سام« والتي 

ُيديرها غالو بانكو. 
فــي شهر  ــا تحت 18 سنة  أوروبـ ببطولة  ُتــوج خاشاكنوف 
تموز/يوليو من عام 2013 في سويسرا وكان عمره آنذاك 
17 سنة و157 يومًا، وأمسى أصغر العب تنس سوري في 
الاعب ميخاييل يوزنهي. كما  املنافسات بعد تخطيه  هذه 
وتفوق خاشاكنوف على املصنف الثامن عامليًا سابقًا يانكو 

كارن خاشاكـنوف

على هامش الحدث

العب تنس روسي 
من أصل أرميني، 

يحتل المركز الـ 
24 في التصنيف 

العالمي

تفوق أوروبي 
في النسخ 
األربع األخيرة 
من المونديال 
)ألكسندر 
هاسنتينسن/
)Getty

أنها  خصوصًا  المستقبل  في  فرنسا  ستقدمه  ما  إلى  الجميع  يتطلع 
تمتلك مجموعة من الالعبين الشباب بلغوا المستوى الرفيع وهو أمر 
صعب جدًا لكن البقاء في القمة أمر أصعب بكثير، فقد تغيرت األنظار 
نحو نجوم المنتخب، وبالتالي يشعر الالعب أنه قادر على تكرار اإلنجاز، 
لكن كل هذا ال يعني إمكانية تحقيق لقب مونديال قطر 2022، فيجب 
األخذ بعين االعتبار أن الخصوم قد يتحسنون في المستقبل، لذا يجب 

عدم التقليل من مقدرة أي طرف على تحقيق االنتصارات.

فرنسا بعد المونديال

وجه رياضي

العالم، وكان جاهزًا لتحقيق لقب املونديال«. 
ووّجه املدرب الكرواتي زالتكو داليش رسالة 
لجماهير بــالده واملنافسن عن أن فريقه لن 
»العربي  لـ لقمة سائغة. وقال داليتش  يكون 
الجديد«: »نعتبر حاليا في املركز الثاني بن 
العاملية، على عاتقنا مسؤولياٌت  املنتخبات 
كبيرة، لم نظهر بشكل جيد في دوري األمم 
األوروبية حن خسرنا بنتيجة قاسية أمام 

ــزال، ونـــحـــن ســنــدفــع  ــ ــتـ ــ الـــالعـــبـــن قــــــرروا االعـ
بــــاملــــواهــــب الــــجــــديــــدة الـــتـــي نــمــتــلــكــهــا«. مــن 
لــوف،  األملــانــي يواخيم  املـــدرب  جهته تحدث 
عــن بعض األســبــاب الــتــي ساهمت فــي فشل 

منتخب بالده في النسخة األخيرة.
ــال لــــوف خــــالل مــداخــلــتــه: »فــــي الــحــقــيــقــة  ــ وقـ
هــنــاك 10 إلـــى 11 العــبــا شـــاركـــوا فــي نسخة 
2014 الــتــي جـــرت فــي الــبــرازيــل، وكــانــت تلك 

ــى الـــطـــريـــق الــصــحــيــح  إســبــانــيــا، ســنــعــود إلــ
ــد دالــيــتــش أيضا  بــأســرع وقـــت مــمــكــن«. ووعـ
مستوى  بتقديم  كرواتيا  منتخب  مشجعي 
مشابه ملا ظهر عليه الفريق في كأس العالم: 
»مــا حصل في روسيا لم يكن مجرد صدفة 
عابرة، سنعود ونؤكد قوتنا للجميع، نريد 
ولــديــنــا متسع من  يـــورو 2020  لقب  تحقيق 
بعض  املــنــافــســات،  لــتــلــك  للتحضير  الـــوقـــت 

ــوا فــيــهــا، بعد  ــاركـ الــنــســخــة الــثــالــثــة الــتــي شـ
هذه الفترة الطويلة في أرفــع املستويات، لم 
يكن لدينا العناصر التي ربما كانت تمتلك 

الشغف للفوز«.
ــــوف: »عــلــيــنــا الــتــفــكــيــر مــلــيــا بعد  ــاف لـ ــ وأضــ
أكثر  نلجأ  أن  األخــيــرة، وعلينا  العالم  كــأس 
إلــى إمكانية إدخــال العبن  للهجوم، إضافة 

جدد كي نحيي الفريق ونجدد شبابه«.

اآلونــة  بوكا جــونــيــورز خــال  التقليدي  انــتــصــارات غريمه  بليت مسلسل  ريفر  أوقــف 
األخيرة بعدما أسقطه بثنائية نظيفة وسط جماهيره في »السوبر كاسيكو« الذي أقيم 
وبهذا  القدم.  لكرة  املمتاز  األرجنتيني  الــدوري  من  السادسة  الجولة  مواجهات  قمة  في 
الفترة املاضية، كان آخرها في ذهــاب ربع نهائي  يتوقف قطار انتصارات بوكا خال 
كوبا ليبرتادوريس على ضيفه كروزيرو البرازيلي بثنائية نظيفة منذ أيام.  بينما واصل 
»لوس ميوناريوس« انتصاراته للجولة الثانية على التوالي، بعد بداية سيئة في املسابقة 

شهدت 4 تعادالت متتالية. 

صورة في خبر

سوبر كالسيكو لريفر بليت
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حدثان أعادا أوردو، للواجهة من جديد، األول كارثي جراء السيول التي ضربتها الشهر الفائت فأتت على ممتلكات وموسم 
البندق، والثاني اكتشافات بقلعة قورول، جعلت المدينة تتربع على عرش التاريخ والعراقة

أوردو
لؤلؤة البحر األسود... موطن العلم والتاريخ

إسطنبول ـ عدنان عبد الرزاق

ــلـــي« إلــهــة  ــيـ ــثـــال »اإللـــــهـــــة كـــوبـ تـــمـ
الـــجـــبـــال والــطــبــيــعــة والــخــصــوبــة 
لدى شعوب آسيا الصغرى قديمًا، 
أو أم اآللهة العظيمة، هو آخر االكتشافات 
بقلعة قــورول بوالية أوردو، رمت به بعثة 
االكــــتــــشــــاف والـــتـــنـــقـــيـــب لـــــإعـــــام، لــيــعــود 
االنشغال بتاريخ املدينة السحيق، إذ يعود 
كــيــلــوغــرام وبطول  يــزن 200  الـــذي  التمثال 
الُبنطي  امللك  حقبة  إلــى  سنتيمترات،   110
ميثريدتس السادس )120 و63 قبل املياد( 
الــــذي حــكــم الــســاحــل الــجــنــوبــي مـــن البحر 

األسود ما بني 120 وحتى 63 قبل املياد.
ــة كـــوبـــيـــلـــي، هــــو واحــــــد مــن  ــهــ ــال اإللــ ــثـ ــمـ وتـ
بــأوردو منذ عــام 2010،  اكتشافات تتتالى 
قرنًا، ما جعل   20 يعود بعضها ألكثر من 
مــن الــقــلــعــة واملــديــنــة، إرثــــًا تــاريــخــيــًا يكمن 
تـــحـــت الــــبــــســــاط األخــــضــــر ملــنــطــقــة الــبــحــر 
اكــتــشــافــات متتالية، منها  بــواقــع  األســــود، 
ألــفــي قطعة  بــني 250-300 درج، وأكــثــر مــن 
أثـــريـــة، ومـــن املــخــطــط عــرضــهــا فـــي متحف 
إنــشــاؤه قريبًا ليضم  املــزمــع  لــآثــار  أوردو 

ربما أقدم اللقى بتركيا.
ــانـــي الــــــذي أعــــــاد أوردو  ــثـ  وأمــــــا الــــحــــدث الـ
لــإعــام، فــهــو الــســيــول وفــيــضــانــات األنــهــار 
املنازل  عشرات  الفائت،  الشهر  جرفت  التي 
ــان من  ــنــ والـــجـــســـور، وأتـــــت عــلــى آالف األطــ
موطنه  أوردو  تعد  الــذي  البندق،  محصول 
بــل وعــاصــمــة إلنــتــاج الــبــنــدق عــاملــيــا، وهــي 
تــقــيــم مـــهـــرجـــان الـــبـــنـــدق الـــذهـــبـــي فـــي شهر 
أيلول/ سبتمبر، من كل عام، فمن هي أوردو.

البحر  منطقة  شــرق  تقع  »أوردو«،  واليـــة 
ــــود شــمــال تــركــيــا، تــمــتــاز بالطبيعة  األسـ
الـــخـــابـــة، وشـــواطـــئـــهـــا الـــنـــقـــيـــة، وجـــوهـــا 
املعتدل، بل توصف بلؤلؤة البحر األسود، 
إذ يقال هنا، من زار تركيا ولم يزر أوردو 

فا زيارة له.
الــتــركــيــة معسكر  الــلــغــة  فـــي  أوردو  وتــعــنــي 
ــلــــروايــــات الــتــاريــخــيــة،  ــا لــ ــقـ الـــجـــيـــش، إذ وفـ
ــعــد املــديــنــة مــن أقـــدم مـــدن االســتــيــطــان في 

ُ
ت

املراجع  تشير بعض  البشرية. حيث  تاريخ 
“أوردو”  سكن  اإلنــســان  أن  إلــى  التاريخية، 
منذ 3000 عــام قبل املــيــاد، ودخــلــت املدينة 
التصنيف العاملي من حيث وجود مطارها 
في وسط مياه البحر األســود، لتكون بذلك 
العالم، وقبيل تدشني  الثالثة على مستوى 
البحر، رسمت  على سطح  الجديد  مطارها 
مدينة »أوردو« معالم سياحية تحاكي بها 

متطلبات السياحة العربية والعاملية.
وإمكانية  سهولة  »أوردو«  فــي  املميز  ومــن 
االســـتـــثـــمـــار فــيــهــا، نـــظـــرا لـــزهـــد أســـعـــارهـــا، 
تمتلك  حــيــث  الــخــضــراء،  ووســـع مساحتها 
 أن تراها في غيرها 

ّ
»أوردو« قمًما جبلية قل

من املدن، والبيوت على قمم هذه الجبال يتم 
بيعها بأسعار زهيدة، قياسًا بمثياتها في 

بلدان ومدن أخرى.
من  يعد  رمــلــًيــا  ــا 

ً
شــاطــئ »أوردو«  وتمتلك 

أنـــظـــف الـــشـــواطـــئ، وأطـــولـــهـــا فـــي منطقة 
شـــرق الــبــحــر األســــود، إضــافــة إلـــى وجــود 
السواحل والشاالت واألنهار التي تسير 

هادئة بني جبالها.
املــائــة،  مــن  تقترب  بــشــاالت  أوردو  وتتميز 
مــنــهــا شـــــاالت جــيــســالــي، الـــتـــي تــقــع وســط 
ــة  ــة لـــواليـ ــعـ ــابـ ــتـ ــتـــي الـ ــبـــاسـ ــلــــدة أيـ غــــابــــات بــ

هوامش

)Getty( كاب جاسون، من المناطق السياحية الرائعة في أوردو

ويبلغ  األســـود  البحر  منطقة  فــي  »أوردو« 
عمقها 4 أمــتــار تــقــريــًبــا، وتــشــتــهــر بــبــرودة 
وعــذوبــة مياهها، وتــجــذب عـــدًدا كــبــيــًرا من 

السياح سنوًيا.
وفي أوردو أيضًا شاالت “قدينجيك” التي 
كليومترا،   20 نحو  املدينة  مركز  عــن  تبعد 
وكذلك يعد شال “أوهداميس” أكبر شال 
ارتفاعه  إذ يبلغ  البحر األســود،  في منطقة 

نحو 30 مترا.
وتــشــتــهــر الـــواليـــة بــبــحــيــراتــهــا وبــجــداولــهــا 
الكثيرة التي تتسلل بني الجبال، وبمياهها 
ــة لــــلــــشــــرب، ولـــلـــســـبـــاحـــة،  ــالـــحـ الـــنـــقـــيـــة الـــصـ
ــن أشــهــر  ــ وملـــمـــارســـة ريــــاضــــة الـــــقـــــوارب. ومـ
ــو« الـــتـــي تــبــعــد عـــن مــركــز  ــ ــ بــحــيــراتــهــا، »أولـ
ــع بــمــنــطــقــة  ــ ــقـ ــ ــم، وتـ ــ ــلـ ــ ــو 17 كـ ــحــ املــــديــــنــــة نــ
ــربـــع عــلــى  ــتـ ــرة تـ ــيـ ــي بـــحـ ــ ــــوي« وهــ ــوكـ ــ ــولـ ــ »كـ
فــوهــة بــركــان، ومــحــاطــة بــأشــجــار اللينوس 
ســنــويــًا  يـــنـــطـــلـــق  أوردو  ومــــــن  ــــوط.  ــلـ ــ ــبـ ــ والـ
مــهــرجــان »بــرشــمــبــة«، وفــيــه تــنــظــم الــعــديــد 
والــعــروض  املــســابــقــات،  مثل  الفعاليات  مــن 
ــــات املــــوســــيــــقــــيــــة،  ــفــ ــ ــحــ ــ الــــفــــلــــكــــلــــوريــــة، والــ
والــفــعــالــيــات االجــتــمــاعــيــة والــثــقــافــيــة، إلــى 

جانب سباقات الخيل، ورياضة املصارعة.
ــة بـــني الــتــاريــخــي  ولــتــكــتــمــل مـــامـــح الــــواليــ
ــام 2006 تــأســيــس  ــ واملــــعــــاصــــر، تــــم فــيــهــا عـ
هـــذه  إحــــــــدى  ــــعــــد 

ُ
ت الــــتــــي  أوردو،  جـــامـــعـــة 

الجامعة،  الحديثة، ورغم حداثة  الجامعات 

إال أن كادرها األكاديمي املتجذر في العملية 
الــتــعــلــيــمــيــة جــعــلــهــا مـــن أفـــضـــل الــجــامــعــات 

العلمية في تركيا.
وتتميز جامعة أوردو باحتضانها للعديد 
ــام املــتــنــوعــة ومــكــتــبــة  ــســ مـــن الــكــلــيــات واألقــ
ــة تــحــتــوي عــلــى مـــوســـوعـــة ضخمة  ــيــ دراســ
مـــن الــكــتــب واملـــجـــلـــدات الــعــلــمــيــة كــمــا أنــهــا 
تــحــتــوي عــلــى الــعــديــد مـــن مـــراكـــز األبــحــاث 
الوسائل  بأفضل  جهزة 

ُ
امل والعلمية  األدبية 

الــتــي  أوردو  جـــامـــعـــة  وتــــحــــوي  ــا.  وأحــــدثــــهــ
الطبيعة واألشـــجـــار واملــطــلــة على  تــتــوســط 
البحر األســود، كلية طب األسنان وتحتوي 
ــدة أقـــســـام: قــســم جـــراحـــة األســـنـــان والــفــم  عــ
والذقن، وقسم أشعة األسنان والفم والذقن، 

وقسم طب األسنان، وقسم حشو األسنان.
 كلية الفنون الجميلة واملوسيقى وتحتوي 
التركية،  املوسيقى  وقــســم  املوسيقى،  قسم 
وقسم املسرح، وقسم األوبرا، وقسم الرقص 

الشعبي التركي.
¶ كــلــيــة الــــزراعــــة وتــحــتــوي قــســم االهــتــمــام 
بالتربة والعناية بالنباتات، وقسم نباتات 
الــحــدائــق، وقــســم حــمــايــة الــنــبــاتــات الــبــريــة، 
وقسم  الــحــيــوانــات،  بحديقة  العناية  وقسم 
الهندسة الغذائية، وقسم الهندسة الزراعية، 
وقــســم الــعــمــارة الــطــبــيــعــيــة، وقــســم هندسة 

النظم البيولوجية. 
الدين  الشرعية وتضم قسم  العلوم  كلية   ¶

اإلسامي،  والفن  التاريخ  وقسم  والفلسفة، 
ــة األســــاســــيــــة  ــ ــيــ ــ ــــامــ ــوم اإلســ ــلـــ ــ ــعـ ـــ وقـــــســـــم ال

»التفسير، وقسم الفقه، والسيرة.
¶ كلية العلوم اإلدارية واالقتصادية وتشمل 
قسم االقتصاد، وقسم اإلدارة العامة، وقسم 
العاقات الدولية، وقسم العلوم السياسية، 
وقــســم الــعــاقــات الــصــنــاعــيــة االقــتــصــاديــة، 
الــحــكــومــيــة، وقسم  وقــســم إدارة املــؤســســات 

اإلدارة املالية.
الــعــامــة وتــحــتــوي  ¶ كــلــيــة اآلداب والــعــلــوم 
ــام الــــريــــاضــــيــــات، والــــعــــلــــوم الـــعـــامـــة،  ــ ــسـ ــ أقـ
الحياتية،  والــعــلــوم  والــفــيــزيــاء،  والكيمياء، 
وعلم االجتماع، وعلم النفس، وتاريخ الفن، 

والجغرافيا، والتاريخ.
¶ كــلــيــة الـــعـــلـــوم الــبــحــريــة وتـــحـــتـــوي قسم 
الصيد، وقسم هندسة  هندسة تكنولوجيا 
املواصات  هندسة  وقسم  البحرية،  العلوم 
البحرية،  املــواصــات  إدارة  وقسم  البحرية، 
وقــســم هــنــدســة املـــركـــبـــات الــبــحــريــة، وقــســم 

هندسة إنشاء السفن.
العام،  الطب  أقسام  الطب وتحتوي  كلية   ¶

والطب الداخلي، والطب الجراحي.
 كــلــيــة الـــفـــنـــون الــجــمــيــلــة وتـــحـــتـــوي أقــســام 
والتصوير،  والنحت،  والتلفزيون،  السينما 
وتصميم  والــرســم،  والــزجــاج،  والسيراميك 
املابس، والفنون اليدوية التركية التقليدية، 

والديكور الداخلي.

تعني أوردو في اللغة 
التركية معسكر 
الجيش، إذ وفقا 

للروايات التاريخية، 
عد من أقدم 

ُ
فاملدينة ت

مدن االستيطان في 
تاريخ البشرية.

■ ■ ■
تتميز بشالالت 

تقترب من املائة، منها 
شالالت جيسالي، 

التي تقع وسط غابات 
بلدة أيباستي التابعة 

لوالية »أوردو«.

■ ■ ■
منها ينطلق سنويًا 
مهرجان »برشمبة«، 
وفيه تنظم املسابقات، 
والعروض الفلكلورية، 
والحفالت املوسيقية.

باختصار

نجوى بركات

أن  التي نرجو  املديدة  ليست فقط هي سنوات عمره 
أكثر )من مواليد 1921، باريس(، بل هي  تطول بعد 
خــاصــة ســعــة اهــتــمــامــاتــه، وأهــمــيــة مــؤلــفــاتــه، وأحقية 
ما  العادلة،  القضايا  عن  دفاعه  واستمرارية  مواقفه، 
تجعل الــكــتــابــة عــنــه، فــي هـــذه الــعــجــالــة، تــمــريــنــا شبه 
مستحيل، يشبه محاولة اإلحاطة بكون. ومع ذلك، فإن 
به،  التذكير، عربيا،  املتواضعة، هو  املقالة  هــذه  هــدف 
لالسترشاد بفكره واستحضاره دوما، هو الذي أنار، 

بأعماله ومؤلفاته، أكثر من جانٍب في عاملنا الحالي.
ــوران، الفيلسوف واملــفــكــر وعــالــم االجــتــمــاع  إدغــــار مــ
ب، هو 

ّ
الفرنسي، صاحب نظرية التعقيد والفكر املرك

باإلمكان  زال  ما  الذين  القالئل  العامليني  املثقفني  من 
إطالق صفة »االلتزام« عليهم، باملعنى الذي كان عليه 
صا مــن تشبث 

ّ
جــان بــول ســارتــر يــومــا، وإنــمــا متخل

مهما  عليها  والثبات  اإليديولوجية،  بمواقفه  األخير 
كان، فموران لم يتوان يوما عن اتخاذ مواقف صريحة 
مـــن مــعــظــم الــقــضــايــا املـــطـــروحـــة، ســاعــيــا إلــــى فهم 
تعقيداتها، ال إلى إثبات آرائه بشأنها.  فهو قد انخرط 

الحزب  تــرك  لكنه  املــقــاومــة، شيوعيا،  فــي  فــي شبابه 
اعتراضا على فظائع الستالينية. ناضل ضد معاداة 
القالئل  مــن  وكــان  الــجــزائــر،  استقالل  وأّيـــد  السامية، 
الفلسطينية وتعاطفوا معها،  القضية  الذين ناصروا 
هم، هو اليهودي، بمعاداة السامية، أو أن 

ّ
ولم ُيِهبه أن ُيت

ُيقاد إلى املحكمة إثر مقال كتبه عن إسرائيل، أو أن 
يتم التعتيم كلية على كتابه »العالم الحديث والقضية 
كــبــريــات  مـــن  املــنــشــور الحــقــا )2006(،  الـــيـــهـــوديـــة«، 

الصحف واملجالت في فرنسا، بسبب مواقفه. 
ــوران ســّبــاقــا فــي تــحــّســس الــقــادم  ــار مــ لــقــد كـــان إدغــ
قبل  فكتب  املستقبل،  واســتــشــراف  الحاضر  وقـــراءة 
اآلخرين، ال بل قبل األوان، عن أوروبا، وقضايا التربية 
والتعليم، واألضرار التي تتعّرض لها البيئة، ومواضيع 
أخرى كثيرة جعلت من هذا الفيلسوف والباحث الذي 
اإلنسانية، وسعة علمه، وقدرته على  بنزعته  اشتهر 
التعاطي مع التضاد والتناقض، رقما صعبا يستحيل 

تحجيمه أو تفاديه.
ما عمل على 

ّ
إلــى أن مـــوران قل هــذا وتنبغي اإلشـــارة 

إلــيــه هي  نــظــريــاٍت، إذ كــانــت األولـــويـــة بالنسبة  بــنــاء 
ــات،  تفسير الـــواقـــع. مــعــه، اخــتــلــفــت الــنــظــرة إلـــى األزمــ

تـــوتـــراٍت خفية  التعبير عــن  بــل   ،
ً
قــطــيــعــة فــهــي ليست 

ــواقــع،  كــامــنــة. والــفــوضــى لــيــســت مــا يــزعــزع تــــوازن ال
الحاضر،  مــوران  درس  الحياة.  يمنحه  ما  هي  وإنما 
العصر«، حيث  »روح  يعيقه، فكتب  وما  وما يسّيره، 
شرح كيفية اجتياح الصناعات الثقافية للمخّيلة، في 
فــرعــّي، حمل  بفصل  كتابه  منهيا  الــقــاّرات،  مختلف 
ا يومها في العام 

ّ
العنوان التالي »الثقافة الكونية«! كن

)لألميركي  الكونية«  »القرية  عبارة  تكن  ولــم   ،1962
قد   )1962 غوتنبيرغ«  »املــجــّرة  كتابه  في  ماكلوهان 

 وجدت طريقها بعُد إلى الفرنسية )ترجم عام 1967(. 
وفي »املنهج«، وهو مؤلف ضخم )ستة أجــزاء(، ومن 
بشكل  مــــــوران،  يــعــّبــر   ،)2004-1977( أعــمــالــه  أهــــم 
واضح، عن املهّمة التي اختارها لنفسه: إقامة صالٍت 
بني ما ال يتواصل، ويتم فصله، أي بني قارات املعرفة 
ل أسس الحضارة األوروبية: الطبيعة 

ّ
األربع التي تشك

)املــعــارف(،  األفــكــار  )بيولوجيا(،  الحياة  )الــفــيــزيــاء(، 
عليها  العمل  خــالل  فمن  )أنثروبولوجيا(.  والبشرية 
توليد  إلـــى  »املــنــهــج«  يسعى  مــعــا،  تشغيلها  أو  مــعــا، 
ٍت من كل أشكال التأطير 

ّ
نوٍع جديد من املعرفة، متفل

ــع نـــمـــوذٍج يــقــوم على  الــخــاضــعــة لــنــظــم مــقــفــلــة، ووضــ
التعقيد والتركيب، الجمع والتفريق.

إلدغــار مــوران صفحة ناشطة على »تويتر«، تتجّدد 
ه عليها بانتظام. ال أدري إن كان هو من يهتم 

ُ
تعليقات

اكتشفت  إذا  ألبتة  أستغرب  لن  ولكني  مباشرة،  بها 
هذه  تحرير  عشية  كتب  عليها  يفعل.  مــن  أنــه  يــومــا 
اجتماعيا  نفسيا  املتقهقرة  الحقبة  لهذه  »يــا  املقالة: 

وأخالقيا، ضمن تطّور علمي- تقني رائع«..
له أعمال مترجمة إلى العربية ال بد من اكتشافها، أو 
إعادة اكتشافها، ألنه ربما من آخر الفالسفة الحكماء.

إدغار موران... آخر الفالسفة الحكماء

وأخيرًا

قلّما عمل على 
بناء نظرياتٍ، إذ كانت 

األولوية بالنسبة إليه 
هي تفسير الواقع
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