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السبت  13  أغسطس / آب 2016 م  10 ذو القعدة 1437 هـ  □  العدد 712  السنة الثانية

كلفة إبعاد جيش مصر عن السياسة
ترى أستاذة العلوم السياسية المصرية، رباب المهدي، في مقابلة مع »العربي 

الجديد« أن خروج العسكر من الحياة السياسية يحتاج لثمن ووقت كبيَرين. ]6ـ7[

عادل األحمدي

العاصمــة  إلــى  الســبت،  اليــوم  األنظــار،  تتجــه 
شــريكا  كان  إذا  مــا  ملعرفــة  صنعــاء،  اليمنيــة 
االنقــاب )الحوثيــون وحــزب املؤتمــر الشــعبي 
العــام برئاســة الرئيــس املخلــوع علــي عبــد اللــه 
صالــح( ســينجحان فــي تأمــن انعقــاد جلســة 
للبرملان للمرة األولى منذ آخر اجتماع عقده في 
ديسمبر/كانون األول 2014 أو أنهما سيفشان 
فــي تحقيــق ذلــك، وســط توالــي املواقــف املنــددة 
وامليدانيــة  السياســية  التصعيديــة  بالخطــوات 

لانقابين. وكان الحوثيون وحزب املؤتمر قد 
دعيــا إلــى عقــد البرملــان اليــوم في إطــار محاولة 
األخيــرة  للخطــوات  دســتورية«  »شــرعية  منــح 
مــا يســمى  التــي قامــا بهــا، وتحديــدًا تشــكيل 
»املجلــس السياســي األعلــى إلدارة اليمــن« الذي 
 عــن 

ً
تــم اإلعــان عنــه األســبوع املاضــي، فضــا

تــردد أنبــاء عــن توجــه لطــرح بنــد إقالــة الرئيــس 
عبد ربه منصور هادي. 

أن  يمكــن  التــي  النســبة  حــول  التكهنــات  ثــار 
ُ
وت

للمشــاركة  بإحضارهــا  املؤتمــر  حــزب  ينجــح 
فــي أي جلســة، مــع وجــود نســبة غيــر قليلــة مــن 

أعضــاء البرملــان موزعــن بن مؤيدين للشــرعية 
أو متوفــن أو موجوديــن خــارج البــاد مــن بــن 

301 عضو يشكلون كامل أعضاء املجلس.
الشــرعية،  الحكومــة  اســتبقت  جهتهــا،  مــن 
ينــدد  موقــف  بإعــان  الســبت  اليــوم  مجريــات 
مخالفــة  ويعتبرهــا  البرملــان  النعقــاد  بالدعــوة 
للدســتور، وباطلــة وفقًا للمبــادرة الخليجية التي 
قامــت عليهــا املرحلــة االنتقاليــة فــي اليمــن منــذ 
أواخــر 2011، وتشــترط أن يتوفــر فــي قــرارات 
البرملــان التوافــق بــن الكتــل النيابيــة، وهــو شــرط 
الكتــل  رفــض  االنقابيــن، بســبب  لــدى  ر 

ّ
متعــذ

اليمنــي  التجمــع  حــزب  كتلــة  وأبرزهــا  األخــرى، 
لإلصاح، الذي يمتلك 46 مقعدًا. وترافق موقف 
الحكومــة مــع صــدور مواقــف دوليــة تصــّب فــي 

االتجاه نفسه وتنتقد االنقابين. 
األمــم  مبعــوث  إعــان  الفتــًا  كان  املقابــل،  فــي 
املتحــدة إلــى اليمــن، إســماعيل ولــد الشــيخ أحمد 
)الصــورة(، أن »اتفــاق وقــف األعمــال القتالية في 
البــاد، ال يــزال قائمــًا«، علــى الرغــم من التصعيد 
العســكري علــى مختلــف الجبهــات. وأوضح ولد 
الشــيخ أحمــد، فــي بيــان أصــدره أمــس، أنــه يديــن 

»بشدة خروق وقف األعمال القتالية«.

اليمن: سيناريوهان النعقاد برلمان االنقالبيين اليوم
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يحدث اآلن
تتوالى المشاورات الدولية واإلقليمية حول الملف السوري، دون أن تكون قادرة على بلورة رؤى متقاربة، في 
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أميركي وبعضها من تيارات معارضة

23
سياسة

نضال محمد وتد

مّر إعالن وزير األمن الداخلي 
اإلسرائيلي، جلعاد إردان، منتصف 

هذا األسبوع عن بدء تطبيق 
خطة إقامة خمسة مراكز لشرطة 
االحتالل في قرى وأحياء القدس 

املحتلة، مرور الكرام من دون 
رد فلسطيني. وترمي الخطوة 

اإلسرائيلية على املدى القصير، 
إلى كسر روح املقاومة في القدس، 

وإبقاء أهلها تحت عدسات كاميرات 
املراقبة وفي متناول عناصر 

الشرطة اإلسرائيلية، أما على املدى 
البعيد فهي جزء من مخطط لتعميق 

السيادة اإلسرائيلية في القدس 
وفي القرى واألحياء التي ضمها 

االحتالل لنفوذ مدينة القدس، غداة 
االحتالل عام 1967.

من الواضح أن اّدعاءات إردان، بأنه 
يحق للسكان العرب في شرقي 

القدس الحصول على خدمات 
شرطية، هي ادعاءات كاذبة هدفها 

تغليف خطوة احتاللية جديدة 
لفرض سيادة االحتالل على 

القدس، للتباهي الحقًا بأن »السكان 
العرب« في القدس الشرقية، ينعمون 
بخدمات شرطية مدنية. وكأنه يمكن 

غّير طبيعتها 
ُ
لشرطة االحتالل أن ت

األصلية كأداة احتالل قمعية لضرب 
بذور املقاومة الفلسطينية في 

القدس لالحتالل، وتسهيل كسر 
االنتفاضة ومظاهرها وأشكالها 

املختلفة.
هذه الخطوة اإلسرائيلية تتم بموازاة 

تعزيز مخططات تهويد القدس، 
وتكثيف االستيطان فيها وفي 
»أحيائها« التي هي في واقعها 

التاريخي، قرى تمتد وتقوم على 
أطراف القدس، كجبل املكبر وبيت 
صفافا وأبو طير ومختلف القرى 
األحياء على الطريق إلى بيت لحم 
والخليل جنوبًا، وقرى العيساوية 

وراس العامود شرقًا، وشعفاط 
.
ً
وبيت حنينا شماال

في املقابل، ال نرى رد فعل 
فلسطينيًا أو عربيًا، وال أي تحرك 

ولو على مستوى التنديد اإلعالمي 
بهذه املمارسات والسياسات، سوى 
دعوات متفرقة ال تغني وال تسمن. 

إمعان االحتالل في سياساته 
واتجاهه لتكريس وجوده املادي 
وحضوره في قلب هذه األحياء، 

القرى، يعكس أيضًا ثقة إسرائيلية 
بالنفس، واستخفافًا تامًا بالشريك 
الفلسطيني )السلطة الفلسطينية( 
، الدول 

ً
رت أصال

ّ
وبمواقف، إذا توف

ل بنيامني 
ّ

واألنظمة التي يفض
نتنياهو تسميتها بمحور »الدول 

السنية املعتدلة«، وعلى رأسها 
السعودية ونظام االنقالب في 

مصر، التي يعتمد عليها نتنياهو 
في كل تحرك دولي جدي، كاملبادرة 
الفرنسية، لتقييد خطوات االحتالل 

وجر دولته إلى مؤتمر دولي، 
للوصول لتسوية تضمن إقامة دولة 
فلسطينية حقيقية تحل محل املسخ 

الفلسطيني القائم اليوم.  

ليبيا: حفتر يفقد الدعم الدوليكسر روح القدس
طرابلس ـ عبداهلل الشريف

ــداث الــســيــاســيــة والــعــســكــريــة فــي ليبيا منذ  ــ تــتــوالــى األحـ
إعـــان رئــيــس حكومة الــوفــاق الليبية، فــائــز الــســراج، بدء 
»الــدولــة  تنظيم  معاقل  على  الجوية  األميركية  الضربات 
اإلســامــيــة« )داعــــش( فــي مدينة ســـرت، أخــيــرًا، بطلب من 
من  تسريبات  وســط  للحكومة،  التابع  الــرئــاســي  املجلس 
قادة ميدانيني تابعني لقوات عملية »البنيان املرصوص« 
تؤكد مشاركة قوات خاصة بريطانية وأميركية في تنفيذ 
عمليات نوعية على األرض. تأتي هذه التطورات بالتوازي 
مع أنباء عن انسحاب فرنسا من شرق ليبيا، بعدما كانت 
قــد اعــتــرفــت، رســمــيــا، بــوجــودهــا إلـــى جــانــب قـــوات الــلــواء 
خليفة حفتر، عقب مقتل ثاثة من جنودها، الشهر املاضي. 
وفي السياق، يؤكد آمر قاعدة بنينا الجوية، محمد منفور، 
عسكريني  ومستشارين  »ضباطا  أن  الجديد«،  »العربي  لـ
فرنسيني، وأميركيني، وبريطانيني غادروا منذ مدة قاعدة 
مهماتهم  »انتهاء  بـ مغادرتهم   

ً
معلا بنغازي«،  في  بنينا 

ــعـــدات  فــــي الـــتـــدريـــب وتـــقـــديـــم خـــبـــراتـــهـــم لــلــتــعــامــل مــــع املـ
العسكرية وأجهزة الرصد واملراقبة«. 

ــراجـــع املـــوقـــف الــفــرنــســي الــــداعــــم لــحــفــتــر في  ويــتــضــح تـ
مشاركتها بــإصــدار بــيــان الـــدول الــســت الــكــبــرى، أول من 
أمــس الخميس، الــذي طالب بضرورة وضــع كل املنشآت 
ومواقع النفط تحت سيطرة املجلس الرئاسي بعد توارد 
والتي  لحفتر،  التابعة   194 كتيبة  هجوم  نية  عــن  أنــبــاء 
عسكرت قبل أيام على مقربة من ميناء الزويتينة بالهال 

النفطي، بغية السيطرة عليه. 
ولــــم يــعــد خــافــيــا عــلــى أحــــد أن الـــقـــرار األمـــيـــركـــي الــداعــم 
ــربـــات جـــويـــة ضــد  لــحــكــومــة الــــســــراج الــــــذي تــجــلــى بـــضـ
ــــش« فـــي ســـرت غــّيــر مـــن مـــواقـــف دول كــثــيــرة كــانــت  »داعــ

السياسي وال تخفي في  الــحــوار  تعلن عن دعمها ملسار 
الوقت ذاته دعمها للواء حفتر. وأعلنت القاهرة )الداعمة 
ومــشــاورات  للقاءات  رعايتها  أخــيــرًا، عن  لحفتر(،  األكبر 
بني رئيس برملان طبرق )املطعون بشرعيته من املحكمة 
الرئاسي،  املجلس  الــدســتــوريــة(، عقيلة صــالــح، ورئــيــس 
فائز السراج، ما يؤشر بوضوح إلى تحّوالت في مواقفها 
إزاء حفتر وداعــمــيــه الــســيــاســيــني شــرقــي لــيــبــيــا. وكــانــت 
الــدول العربية التي رّحبت بإعان واشنطن  مصر أولــى 

بدء غاراتها العسكرية على »داعش« بسرت.
بنغازي،  فــي  القتالية  العمليات  تــراجــع  مــع  وبــالــتــوازي 
التي يرى مراقبون أنها تأثرت بشكل كبير بسبب نجاح 
ني 

َ
الدفاع املكلف، املهدي البرغثي، في فصل كتيبت وزير 

ني له في بنغازي عن قوات حفتر، ونقل تبعّيتهما 
َ
تابعت

إلــــى وزارتــــــه فـــي طـــرابـــلـــس، بــــدأت تــحــركــات حــفــتــر الـــذي 
يشعر بفقدانه داعميه اإلقليميني، بدءًا من القاهرة التي 
غادرها األسبوع املاضي، متوجها إلى العاصمة األردنية 
وفــي مقدمتهم  اململكة،  للقاء مسؤولي  زيـــارة  فــي  عــّمــان 
ــي، الــفــريــق مــشــعــل محمد  رئــيــس أركـــــان الــجــيــش األردنـــــ
اللواء املتقاعد من خال هذه التحركات،  الزبن. ويسعى 

الزخم في مواجهة  له  للحصول على دعم معنوي يعيد 
تزايد الدعم الدولي لحكومة السراج.

وبــحــســب مـــصـــادر عــســكــريــة مــقــربــة مـــن حــفــتــر، تــحــدثــت 
»العربي الجديد«، فإن األردن تراجع عن وعوده بتدريب  لـ
تقديم  بــإمــكــانــيــة  ليكتفي  أراضـــيـــه،  عــلــى  ليبية  عــنــاصــر 
استشارات عسكرية. وتقول املصادر ذاتها إن »ردة فعل 
حفتر ستكون قوية خال األيام القليلة املقبلة من خال 
ــفــة فــي بــنــغــازي، والـــبـــدء في 

ّ
إطــــاق حــمــلــة عــســكــريــة مــكــث

للدول  العالم واإلثــبــات  أمــام  اقتحام درنــة، إلظهار قوته 
إمكانية املراهنة عليه في الحرب على اإلرهاب«.

وبحسب املــصــادر ذاتــهــا، فــإن مسؤولني أردنــيــني أمهلوا 
حفتر مدة أسبوعني إلنهاء السيطرة على بنغازي والبدء 
فــي اقــتــحــام درنـــة النــتــزاعــهــا مــن مقاتلي مجلس شــورى 
ــارات، وهـــي من  ــ املــديــنــة. وتــضــيــف املــصــادر أن دولـــة اإلمــ
لتسوية  الــراعــي  القاهرة  على خط  داعمي حفتر، دخلت 
ــبـــرملـــان واملـــجـــلـــس الـــرئـــاســـي، وطــالــبــت  ســيــاســيــة بـــني الـ
بــمــمــارســة ضــغــوط عــلــى الــطــرفــني لــلــقــبــول بشخصيات 
الــوفــاق كخطوة  مــحــايــدة ضــمــن تشكيلة حــكــومــة  ليبية 

أولى إلنهاء الصراع.

محمد أمين

ــارب الـــتـــركـــي الــــروســــي  ــقــ ــتــ يـــفـــتـــح الــ
ــتــــطــــورات الــعــســكــريــة املــتــاحــقــة  والــ
أمــام حراك  الباب  في شمال سورية 
دولـــي وإقليمي مكثف حــول املــلــف الــســوري، 
تـــزال فيه رؤى املعارضة  الـــذي ال  الــوقــت  فــي 
والسبل  السياسية  العملية  حــول  تــتــضــارب 
الــكــفــيــلــة بــالــتــوصــل إلـــى حـــل، فـــي ظـــل تــوجــه 

أميركي لتسليم روسيا مفاتيح الصراع.
وفـــي اســتــمــرار لــلــتــحــركــات الــســيــاســيــة الــتــي 
يشهدها اإلقليم، زار وزير الخارجية اإليراني 
محمد جواد ظريف، أمس الجمعة، العاصمة 
الــتــركــيــة أنـــقـــرة، مــبــديــا تــرحــيــبــه فـــي مــؤتــمــر 
صــحــافــي عـــقـــده مـــع نــظــيــره الـــتـــركـــي مــولــود 
جاووش أوغلو، بالتعاون مع تركيا من أجل 
إيـــجـــاد حـــل ســيــاســي فـــي ســــوريــــة، وتـــجـــاوز 
الخافات إزاء ذلك. كما نقلت  املواقع الرسمية 
اإليــرانــيــة عــن ظريف قوله إن إيـــران وروسيا 
املنطقة،  في  الرئيسيني  الاعبني  من  وتركيا 
الــحــوار والتنسيق بني  مــؤكــدًا على ضـــرورة 

هذه األطراف الثاثة. 
ــاووش أوغـــلـــو أن »بـــاده  ــ مـــن جــانــبــه، أكـــد جـ
الــتــعــاون مــع الجانب اإليــرانــي على  ستكثف 
هـــذا الــصــعــيــد«، الفــتــا إلـــى أن »أنـــقـــرة تنتظر 
 عاداًل من طهران«، في إقرار بأن اللقاء لم 

ً
حا

البلدين  الهوة في وجهات نظر  يستطع ردم 
إزاء امللف السوري. 

في املقابل، أعلن الجانبان التركي واإليراني 

الــســوريــة«،  اتفاقهما عــلــى »وحــــدة األراضــــي 
رافضني محاوالت أكراد سورية تشكيل إقليم 
في شمال الباد. األمر الذي قد يغري األكراد 

في إيران وتركيا بالقيام بخطوة مماثلة.
في غضون ذلــك، تواصل الــواليــات املتحدة 
إطــار  فــي  السورية  املعارضة  على  الضغط 
ســيــاســتــهــا الـــهـــادفـــة إلــــى تــســلــيــم مــوســكــو 
مــفــاتــيــح املــلــف الـــســـوري. فــي هـــذا الــســيــاق، 
كان املبعوث األميركي الخاص إلى سورية 
مايكل راتني، واضحا خال اجتماعه، يوم 
الــخــمــيــس املـــاضـــي، مــع أعــضــاء فــي الهيئة 
في  السوري،  الوطني  لائتاف  السياسية 
فّوضت  األميركية  »اإلدارة  أن  على  التأكيد 

الجانب الروسي في إيجاد حلول سياسية 
أوباما  بــاراك  إدارة  وأن  السورية،  للقضية 
تــعــطــي الـــحـــرب عــلــى اإلرهـــــــاب األولــــويــــة«. 
ونصح راتني املعارضة في فتح باب حوار 
قــســمــا كبيرًا  الــــروس »ألنــهــم يمتلكون  مــع 
ــر ال تــرفــضــه  ــو أمــ مـــن مــفــاتــيــح الــــحــــل«، وهــ
ــتــــاف  ــــي االئــ ــــادر فـ ــا ملـــــصـ ــقــ ــة، وفــ ــ ــــارضـ ــعـ ــ املـ
الــوطــنــي الــــســــوري. وتـــوضـــح املـــصـــادر في 
حــديــث مــع »الــعــربــي الــجــديــد« أن »ال مانع 
يحول دون الحوار مع الجانب الروسي، في 
سبيل التوصل لحل سياسي ينهي املأساة 
الــســوريــة، بناء على الــقــرارات الــدولــيــة ذات 
الــصــلــة، رغـــم أن روســيــا تــحــولــت إلـــى دولــة 

احــتــال تقتل الــســوريــني، وتــدّمــر بــادهــم«، 
وفق املصادر. وتكشف املصادر أن »املبعوث 
األميركي كان صريحا أثناء االجتماع، ولم 
 بــحــدوث اتــفــاق ســيــاســي في 

ً
يــكــن مــتــفــائــا

ســوريــة فــي املـــدى الــقــريــب«، مشيرة إلــى أن 
الدولي إلى سورية، ستيفان دي  »املبعوث 
ميستورا، قــال ألحــد أعــضــاء االئــتــاف، إنه 
في حــال عــدم الــعــودة إلــى التفاوض أواخــر 
الــشــهــر الـــحـــالـــي، فــربــمــا يــطــرأ جــمــود على 
عـــدة، حتى  أشــهــرًا  يمتد  السياسي  املشهد 
نضوج إدارة أميركية جديدة، إال إذا حدثت 
العسكري  املــســار  فــي  دراماتيكية  تــطــورات 
شّدد املصادر 

ُ
تفرض معطيات جديدة«. وت

ــــى طــــاولــــة الـــتـــفـــاوض  ــــودة إلـ ــعـ ــ عـــلـــى أن »الـ
بــحــدوث اخــتــراق مهم على صعيد  متعلقة 
تــشــكــيــل هــيــئــة حــكــم انـــتـــقـــالـــي، وهـــــذا غير 
متوقع في ظل تمّسك بشار األسد بالسلطة 
بدعم روسي وإيراني، ما يعني بقاء الحال 
ــه الـــــراهـــــن حــتــى  ــعــ ــة عـــلـــى وضــ ــ ــــوريـ ــــي سـ فـ
مجيء إدارة أميركية تكون مهتمة بتطبيق 
تدعو  والتي  الصلة،  ذات  الدولية  الــقــرارات 
ــة إلـــــى تــشــكــيــل هــيــئــة حـــكـــم كــامــلــة  ــراحــ صــ
انتقالية، تنتهي  الصاحيات تقود مرحلة 

بانتخابات وفق دستور جديد«.
للمفاوضات  العليا  الهيئة  من جانبها، ترى 
الــتــابــعــة لــلــمــعــارضــة الـــســـوريـــة أن »إصـــــرار 
مــوســكــو عــلــى بــقــاء األســــد فــي الــســلــطــة حــال 
الصدد يقول  التفاهم معها«. وفــي هــذا  دون 
املتحدث باسم الهيئة، رياض نعسان آغا، في 

حــديــٍث لـــ »الــعــربــي الــجــديــد«: »حــاولــنــا كثيرًا 
الــتــفــاهــم مــع الــــــروس«، الفــتــا إلـــى أن »وفــــودًا 
عديدة من املعارضة حاورتهم، لكن إصرارهم 
ــل الـــــحـــــوار«. ويــشــيــر  ــاء األســــــد أفـــشـ ــقـ عـــلـــى بـ
ــام بـــات  ــ ــنـــذ نـــحـــو عـ ــه »مـ ــ ــــى أنـ ــا إلـ ــ نـــعـــســـان آغـ
تدخلهم لــلــدفــاع عــن األســـد مــدّمــرًا لــســوريــة، 
وتحّولت روسيا إلى دولة احتال لسورية«، 

مــردفــا »ربــمــا تــحــدث بــعــض الــتــغــيــرات التي 
 في املسار السياسي«.

ً
تعّدل املوازين مستقبا

السوري«،  »الغد  تيار  اتفق  ذلــك،  في غضون 
ــــاف الـــســـابـــق  ــتـ ــ والــــــــذي يـــتـــزعـــمـــه عـــضـــو االئـ
أحــمــد الــجــربــا مــع هــيــئــة الــتــنــســيــق الوطنية 
الــديــمــقــراطــي، بــرئــاســة حسن  لــقــوى التغيير 
العاصمة  في  ُعقد  اجتماع  في  العظيم،  عبد 

املصرية القاهرة، يوم األربعاء، على »ضرورة 
استئناف العملية السياسية التفاوضية من 
تــوقــف حتى  دون شـــروط مسبقة، ومــن دون 
مقررات جنيف  وفــق  السياسي،  الحل  إنجاز 
ــرارات الــدولــيــة ذات الــصــلــة«. كــمــا تــّم  ــقــ 1 والــ
االتفاق على أن »محاربة اإلرهــاب، بالتوازي 
مــع الــحــل الــســيــاســي، ضـــرورة وطنية ملحة، 

املعارضة  قــوى  وعــلــى توحيد جــهــود جميع 
عن  بيان صدر  وفق  الديمقراطية«،  الوطنية 

الجانبني.
في املقابل، ال يزال االئتاف الوطني السوري 
مــصــّرًا عــلــى أن الــتــفــاوض »لــيــس غــايــة بحد 
قــادرة  لحلول  للتوصل  وإنما وسيلة  ذاتـــه«، 
عــلــى االســـتـــمـــرار، وإنـــهـــاء املـــأســـاة الــســوريــة، 
 في ظل وجود 

ّ
مؤكدًا أن ال جدوى من أي حل

ــتــــاف  ــــي االئــ ــادر فـ ــ ــــصـ األســـــــــد. وتــــتــــســــاءل مـ
الــوطــنــي فــي حــديــث مــع »الــعــربــي الــجــديــد«، 
عن »قيمة العودة إلى التفاوض في ظل عدم 
حدوث اختراق على صعيد تشكيل هيئة حكم 
انتقالي، وفي ظل تردي األوضاع اإلنسانية، 
وعـــدم إبـــداء الــنــظــام أي مــرونــة«. وتشير إلى 
أنه »ليس أمام املعارضة في الوقت الراهن إال 

تغيير موازين القوى على األرض«.
مــيــدانــيــا، لــم تــحــافــظ املـــعـــارك فــي حــلــب على 
الزخم الذي بدأت به، ما يشير إلى أن تحريك 
الــجــبــهــات فــي شــمــال ســوريــة ال ينفصل عن 
بعد،  تتبلور مامحها  لم  تحوالت سياسية 
وخصوصا بعد التقارب بني موسكو وأنقرة.
وفـــي الــســيــاق، نــقــلــت وســـائـــل إعــــام روســيــة 
عن مصادر برملانية في موسكو أن »روسيا 
طلبت من تركيا إغاق حدودها مع سورية، 
مشيرة  واألسلحة«،  اإلرهابيني  تدفق  لوقف 
إلــــى أن »تــركــيــا تــمــيــل إلــــى اجــتــيــاز املــســائــل 
ــقــة فــي الــشــأن الـــســـوري، وأنــهــا قــد تقبل 

ّ
املــعــل

املقترح الروسي، وقد بدأت بدراسته«.
في املقابل، بدأت موسكو خال األيام القليلة 
اإلعــان  قوتها«، عبر  »استعراض  بـ  املاضية 
حميميم  مطار  وتطوير  لتوسيع  خطط  عــن 
فـــي ريــــف الـــاذقـــيـــة عــلــى الــســاحــل الـــســـوري، 
تابعة  »قــاعــدة جوية متكاملة  إلــى  وتحويله 
ــة،  ــيــ ــة والـــفـــضـــائـــيـــة الــــروســ ــقــــوات الــــجــــويــ ــلــ لــ
استراتيجية  قـــاذفـــات  الســتــقــبــال  وتــأهــيــلــهــا 
وطـــائـــرات نــقــل عــمــاقــة«. ويـــرى مــراقــبــون أن 
ــا عـــلـــى ســــوريــــة فــي  مـــوســـكـــو »وضــــعــــت يـــدهـ
ســيــاق تــفــاهــم مــع واشــنــطــن، وهـــذا مــا يفسر 
الــنــصــيــحــة األمــيــركــيــة لــلــمــعــارضــة الــســوريــة 

بالتفاهم مع الجانب الروسي«.

رامي سويد

َمــــن لـــم ُيــقــتــل مـــن املــدنــيــني بـــغـــارات طــيــران 
ــــي الـــشـــمـــال  ــام الـــــســـــوري وروســـــيـــــا فـ ــنــــظــ الــ
الـــســـوري، أمـــس الــجــمــعــة، وقـــع ضحية بيد 
تنظيم »الــدولــة اإلســامــيــة« )داعــــش( الــذي 
من  بهم  لاحتماء  بشرية  كـــدروع  اتــخــذهــم 
قـــوات »ســوريــة  أو  الــدولــي  التحالف  قصف 

تونس ـ وليد التليلي

من  الثانية  املــرحــلــة  الجمعة،  أمــس  انطلقت، 
ــاورات فـــي مـــا يـــخـــّص تــشــكــيــل حــكــومــة  ــ ــــشـ املـ
الوحدة الوطنية في تونس، بحضور األحزاب 
»العربي  السياسية. وتكشف مصادر خاصة لـ
الـــجـــديـــد«، عـــن أن رئــيــس الــــــوزراء الــتــونــســي 
ـــف، يـــوســـف الـــشـــاهـــد، يـــحـــاول تقليص 

ّ
ــل املـــكـ

املــشــاورات  السياسية على  األحـــزاب  ضغوط 
التي يديرها لتشكيل حكومته الجديدة قبل 
نهاية هذا األسبوع، لعرضها بداية األسبوع 
املــقــبــل. وقــد يحصل ذلــك إذا تــوصــل الشاهد 
 إلى تحقيق املعادلة الصعبة التي أعلن 

ً
فعا

عنها حول التوفيق بني النجاعة واملردودية 
من ناحية، وأن تكون حكومة سياسية وقوية 
من ناحية أخرى، باإلضافة إلى ضمها لعدد 
مـــن الـــوجـــوه الــجــديــدة والــشــابــة والــنــســويــة، 

وفقا للمصادر.
وبحسب هذه املصادر، فإن الشاهد لم يفلح في 
الهروب من حدة املحاصصة التي أعلن عنها 
لضغوط  يخضع  أنـــه  وتــؤكــد  تكليفه،  خـــال 
كبيرة من أحزاب االئتاف تحديدًا، إذ طالبت 
نداء  بأن تكون ممثلة كحزب  النهضة  حركة 
تونس فيما أعلن حزب آفاق تونس عن عدم 
مشاركة رئيسه ياسني إبراهيم، وعن إمكانية 

االنسحاب من الحكومة.

الــديــمــقــراطــيــة« خـــال انــســحــابــه مــن مدينة 
منبج. 

وعلى الرغم من إعانها هدنة ملدة 3 ساعات 
لـــدخـــول املـــســـاعـــدات اإلنــســانــيــة إلــــى حــلــب، 
واصلت  املعارضة،  فصائل  رفضتها  والتي 
ــارات الـــروســـيـــة مـــجـــازرهـــا فـــي األحـــيـــاء  ــغــ الــ
الــســكــنــيــة، أمــــس الــجــمــعــة، إذ ســقــط عــشــرة 
ــن األطـــــفـــــال، ضــحــيــة  ــيـــني، مــعــظــمــهــم مــ ــدنـ مـ
غــارات جوية استهدفت بلدة حّيان،  خمس 
فـــي ريــــف حــلــب الــشــمــالــي. ويـــقـــول الــنــاشــط 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، إن  هـــمـــام الـــحـــيـــانـــي، لــــ
تا، 

ّ
طــائــرتــني، ُيــعــتــقــد أنــهــمــا روســيــتــان، شن

أمس الجمعة، خمس غارات جوية استهدفت 
وســـط وأطـــــراف بــلــدة حـــيـــان، الــتــي تسيطر 
ــة الــــســــوريــــة بــــريــــف حــلــب  عــلــيــهــا املــــعــــارضــ
الــشــمــالــي، األمـــر الـــذي أدى إلــى دمـــار واســع 
مدنيني،  عشرة  مقتل  عنه  ونتج  البلدة  فــي 
بينهم ستة أطفال وامــرأتــان تشوهت جثث 
مــعــظــمــهــم بــشــكــل كــبــيــر. ويـــرجـــح مــراقــبــون 
أن تــكــون الـــصـــواريـــخ الــتــي اســتــخــدمــت في 

القصف فراغية.
ــــي مــحــافــظــة  ــلــــس الــــشــــرعــــي فـ ــــق »املــــجــ ـ

ّ
ــل ــ وعـ

حــلــب« صـــاة الجمعة فــي مـــدن وقـــرى ريــف 
حــلــب الــغــربــي، بــســبــب اســتــمــرار اســتــهــداف 
املدنيني  لتجمعات  وروســيــا  النظام  طــيــران 
الحربي  الــطــيــران  اســتــهــدف  إذ  املنطقة،  فــي 

وتوضح املصادر ذاتها أن حزب نداء تونس 
ــيــــرة مــشــاحــنــات بني  يــشــهــد فـــي اآلونــــــة األخــ
أعـــضـــاء هــيــئــتــه الــتــأســيــســيــة فـــي مـــا يخص 
اختيار األعضاء للحكومة، إذ يشتد التنافس 
حـــــول الـــحـــقـــائـــب، خـــصـــوصـــا بـــعـــدمـــا ســــّرب 
الشاهد لــزّواره معلومات عن نيته التقليص 
في عدد الوزارات إلى عشرين، وإمكانية ضم 
ــــرى، مــثــل الــســيــاحــة  بــعــض الـــــــوزارات إلـــى أخـ
لــلــنــقــل، والــبــيــئــة لــلــتــنــمــيــة الــفــاحــيــة، بــهــدف 
تقليص عدد الوزراء، والعودة إلى خطة كاتب 

الدولة )معاون الوزير(.
وشهد آخر اجتماع للهيئة التأسيسية لحزب 
نــــداء تــونــس خــافــات واضــحــة بــني الــقــيــادي 
ــر الــتــنــفــيــذي لــلــحــزب،  ــديــ ــروي واملــ ــقــ نــبــيــل الــ
األخير  السبسي، بسبب تشكيل  قائد  حافظ 
لــلــوفــد املــفــاوض لــلــشــاهــد. وبــحــســب مــصــادر 
من االجتماع، فإن القروي توجه بلوم شديد 
ــى الــحــاضــريــن لــســلــبــيــة مــوقــفــهــم مـــن هــذا  إلــ
األمر، ما تسبب في ردود فعل كبيرة، أضيف 
إلــيــهــا احــتــجــاج شــبــاب مــن الــحــزب اقتحموا 
مكان االجتماع، بعد انتحار أحد زمائهم، ما 

تسبب في إنهاء االجتماع.
ــاهـــد فــــي تــقــلــيــص عـــدد  ــبــــدو أن نـــيـــة الـــشـ ويــ
الوزارات سيقود بالضرورة إلى تقليص عدد 
وزراء »نــداء تونس«، وإدخــال وجوه جديدة، 
 في الكتلة، إذ تسربت 

ً
وهو ما أحدث تملما

الروسي بالصواريخ الفراغية حي الراشدين، 
ومشروع 1070 شقة، بحسب مصادر محلية 
في املنطقة. كما سقط جرحى نتيجة غارات 
بــلــدة حريتان واملنطقة  جــويــة روســيــة على 
املــحــيــطــة بمعمل آســيــا الــقــريــب مــن الــبــلــدة. 
وأدى قصف بأربعة براميل متفجرة ألقتها 
السعد  معمل  على  للنظام  تابعة  مــروحــيــة 
املنصورة  بــلــدة  قــرب  الــدوائــيــة،  للصناعات 
بــريــف حــلــب الـــغـــربـــي، إلــــى دمــــار واســــع في 

املعمل.
وجــــــاءت املــــجــــزرة الـــروســـيـــة الـــجـــديـــدة بعد 
تـــوالـــي اإلدانــــــــات لــقــصــف الـــنـــظـــام الـــســـوري 
الكيماوية، بما في ذلك  »حلب« باألسلحة  لـ
ــادرة عـــن مــنــظــمــة الــعــفــو الــدولــيــة  تــلــك الــــصــ
املتحدة  الــواليــات  أعربت  بــدورهــا،  وفرنسا. 
عن قلقها حيال االستخدام املحتمل املتزايد 
ألسلحة كيماوية في سورية، بعد معلومات 
عن وقوع هجوم األربعاء في حلب أسفر عن 

أربعة قتلى وعشرات الجرحى. 
فــــي غـــضـــون ذلــــــك، تــســبــبــت ســـيـــطـــرة قــــوات 
»ســوريــة الــديــمــقــراطــيــة«، الــتــي تشكل قــوات 
حــمــايــة الــشــعــب الــكــرديــة عــمــودهــا الــفــقــري، 
أمس الجمعة، على حي السرب، آخر األحياء 
التي كــان يتحصن بها »داعـــش« في مدينة 
املدنيني  مــن  املــئــات  التنظيم  بخطف  منبج، 
لــاحــتــمــاء بــهــم مــن قــصــف طــيــران التحالف 

ــاهـــد ونــاصــحــيــه  مـــعـــلـــومـــات تــفــيــد بـــــأن الـــشـ
يميلون إلى عدم تكليف أي نائب من البرملان 
بحقيبة وزارية، وهو ما أثار غضبا كبيرًا في 

صفوف الكتلة.
ــذا الــتــوجــه، وفــقــا ملــراقــبــني، فــإن  ــّح هـ وإذا صـ
املنافسة ستكون شــديــدة بــني وزيــر الشؤون 
ــر  ــ الـــخـــارجـــيـــة خـــمـــيـــس الـــجـــهـــيـــنـــاوي، ووزيــ
التربية ناجي جلول، ووزيرة السياحة سلمى 
اللومي، ووزير املالية سليم شاكر، باإلضافة 
إلـــى وزيــــري الــصــحــة والـــشـــؤون االجتماعية 
املــغــادريــن، ووزيـــر النقل الــذي لــم يتبنّي بعد 
على  اإلبقاء  الشاهد  على  مصيره. وسيكون 
الوجوه  مــن  وزيــَريــن  أو ثاثة وتعيني  اثنني 
الـــجـــديـــدة، وهـــي مــهــمــة فـــي غــايــة الــصــعــوبــة، 

بحسب املراقبني.
ويـــنـــوي الــشــاهــد تــطــبــيــق الــخــيــار ذاتــــه على 
جــمــيــع األحــــــزاب، وهـــو مـــا قـــاد إلـــى التململ 
ذاتـــــه فـــي صــفــوفــهــا، بــاســتــثــنــاء »الــنــهــضــة« 

بعد انــســحــابــه، فيما تــضــارب األنــبــاء حول 
وكالة  نقلت  وبينما  الرهائن.  املدنيني  عــدد 
»فــرانــس بـــرس« عــن الــقــوات الــكــرديــة خطف 
»داعــــش« لــحــوالــي ألــفــي مــدنــي، أفـــاد مصدر 
الجديد«،  »العربي  لـ الــقــوات  هــذه  مــن  مقرب 
 »مسلحي داعش اقتادوا عند فرارهم من 

ّ
أن

مدينة منبج نحو ألف مدني«. ووفقا ملصادر 
 
ّ
»الــعــربــي الــجــديــد«، فــإن لـــ محلية فــي منبح 

»سيطرة القوات الكردية وحلفائها في قوات 
سورية الديمقراطية على منبج، جاءت بعد 
ســـاعـــات قــلــيــلــة مـــن انــســحــاب آخـــر مسلحي 
داعــــــش مــــن حــــي الــــســــرب، بـــرتـــلـــني تــجــمــعــا، 
صباح الجمعة، في منطقة دوار الدلة، ليتجه 
الرتان شمااًل باتجاه مدينة جرابلس، التي 
يسيطر عليها داعش على الحدود السورية 
»مسلحي  فــإن  املــصــادر،  التركية«. وبحسب 
ــفـــوا أثــــنــــاء انـــســـحـــابـــهـــم مــئــات  داعـــــــش خـــطـ
مرافقة  على  أجبروهم  في سيارات  املدنيني 
الرتلني املنسحبني، ليتخذ مسلحو التنظيم 
مـــن هـــــؤالء املـــدنـــيـــني دروعــــــا بــشــريــة تــحــول 
قــوات سورية  أو  التحالف  قيام طيران  دون 
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة بــمــهــاجــمــة أرتـــــــال الــتــنــظــيــم 

املنسحبة من منبج باتجاه جرابلس«.
الكردية وحلفائها  الــقــوات  وجــاءت سيطرة 
على مدينة منبج بعد أكثر من شهرين من 

املعارك، بني هذه القوات ومقاتلي »داعش«.

االتحاد  في مشاركتها، وحــزب  التي سترفع 
الــوطــنــي الــحــر الــــذي قـــد يــضــطــر إلـــى تغيير 
بعض ممثليه.  لكن »آفاق تونس« قد ال يوافق 
»الــعــربــي  ــر، وتـــقـــول مـــصـــادر لـــ ــ عــلــى هـــذا األمـ
قـــد يتخلى  إبـــراهـــيـــم  الـــجـــديـــد«، إن »يـــاســـني 
البنك املركزي،  عن موقعه إذا عنّي على رأس 
لكن يبدو أن أعضاء حزبه خّيروه بني إدارة 
الحزب والوزارة«. ويبدي »آفاق تونس«، منذ 
إمكانية توسيع مشاركة  مــن  انــزعــاجــه  مــدة، 
»النهضة« في الحكومة، وعّبر عن هذا القلق 

في أكثر من مناسبة.
مـــن جــهــتــهــا، دعــــت »الـــنـــهـــضـــة« إلــــى تحييد 
ــــد رئـــيـــس الــحــركــة،  الــــــــوزارات الـــســـيـــاديـــة. وأكـ
ــد الــغــنــوشــي، عــقــب لـــقـــاء الــشــاهــد أمــس  ــ راشـ
برفقة وفد من الحركة، أن النهضة  دعت إلى 
الهادي  الداخلية  اإلبقاء على كل من وزيــري 
مجدوب والدفاع فرحات الحرشاني، لضمان 
تواصل النجاح األمني في الباد. كما تطالب 
الـــحـــركـــة بـــــأن تــــكــــون مـــشـــاركـــتـــهـــا فــــي حــجــم 
مشاركة »النداء«، من دون أن يخلو األمر من 
خافات رافقت اجتماعات اللجنة التي كلفت 

بإدارة هذا األمر مع املكتب التنفيذي.
وبــاإلضــافــة إلــى كــل هــذه الــضــغــوط، يتوجب 
على الشاهد إضافة أسماء من حزَبي املبادرة 
والجمهوري، ومن املستقلني، إلضفاء صبغة 

»الوطنية« على الحكومة.

لم يعد أمام 
المعارضة 

سوى تغيير 
الموازين 

على األرض 
)بهاء الحلبي/

األناضول(

تراجع األردن عن 
وعوده بتدريب عناصر 

ليبية على أراضيه

يخضع الشاهد لضغوط 
كبيرة من أحزاب االئتالف 

الحاكم

ارتكبت روسيا مجزرة 
في حلب، في حين 

خطف »داعش« حوالي 
2000 مدني بعد انسحابه 

من منبج

سقط عشرات المدنيين جراء الغارات الروسية في حلب )إبراهيم أبو ليث/األناضول(

األســد«،  »حمراء  اسم  تحت  معركة  المسلحة،  المعارضة  أطلقت 
تهدف إلى قطع طريق إثريا - خناصر الواصل بين مدينتي حماة وحلب، 
والذي تتخذه قوات النظام ممرًا إلمداداتها العسكرية. وقال الناشط 
اإلعالمي، مصطفى الخلف، لـ»العربي الجديد«، إّن »فصيلي حركة بيان 
وجيش النصر التابعين للجيش السوري الحر، سيطرا على معسكر محمية 
الغزالن غرب طريق إثريا - خناصر، بعد نحو ساعة من معركة أطلقاها 

للسيطرة على ممر إمدادات قوات النظام الوحيد«.

معركة خناصر

ر املبعوث األممي إلى ليبيا، مارتن كوبلر 
ّ
حذ

)الصورة(، في حديث لصحيفة »نويه زورتشر 
تسايتونغ« السويسرية، أمس الجمعة، من أن دعم 
حكومة الوفاق الليبية »يتهاوى«. وردًا على سؤال 

عن تصريحه السابق بأن 95 في املائة من الليبيني 
يدعمون رئيس وزراء حكومة الوفاق، فائز السراج؛ 
قال »كان ذلك في إبريل/نيسان املاضي، كان هناك 
الكثير من حسن النية حينها إزاء حكومة الوفاق، 

وخسرت بعض التأييد، حاليًا«.

أوضحت مصادر عسكرية مقربة من عملية 
»العربي الجديد«، أمس الجمعة،  البنيان املرصوص، لـ

أن االشتباكات الجارية، حاليًا في سرت، ال تعدو 
كونها »مطاردة فلول تنظيم داعش داخل الحي رقم 
1 و2 و3 وعمارات 1000 وحدة سكنية«. وأضافت 

أن »غرفة البنيان تستعد إلعالن تحرير املدينة 
خالل يوم غد أو بعده على األكثر«، مشيرة إلى أّن 
»الضربات الجوية توقفت، ولم يتبق سوى بضعة 

مقاتلني تتم مالحقتهم«.

كوبلر يحذر 
من تهاوي 

دعم حكومة 
الوفاق

إعالن تحرير 
سرت من 

»داعش« بين 
اليوم والغد
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  شرق
      غرب

إسرائيل تسّرع وتيرة هدم 
المنشآت الفلسطينية

أفـــــــادت األمــــــم املـــتـــحـــدة ومــنــظــمــات 
غــيــر حــكــومــيــة، أمـــس الــجــمــعــة، بــأن 
»إسرائيل هدمت في عام 2016 عددًا 
الفلسطينية  املــنــازل واملــنــشــآت  مــن 
ــه طــيــلــة عـــام  ــا قـــامـــت بــ يـــتـــجـــاوز مــ
والــقــدس  الغربية  الضفة  فــي   2015
مكتب  وأورد  املحتلتني«.  الشرقية 
الشؤون اإلنسانية في األمم املتحدة 
أنــه »مــنــذ بــدايــة 2016 تــم هــدم 726 
منشأة، نزح بسببها 1020 شخصا، 
في مقابل 531 عملية هدم وتشريد 
 .»2015 ــام  ــ عـ فــــي  فــلــســطــيــنــيــا   688
جديد،  إسرائيلي  كتاب  كشف  كما 
ــتـــال  الـــنـــقـــاب عــــن أن حـــكـــومـــة االحـ
اإلســرائــيــلــي وضــعــت، غـــداة احتال 
القدس املحتلة، مخططات تنفيذية 
الفلسطينية  الــبــيــوت  بـــاقـــي  لـــهـــدم 
التي تستند إلى حائط البراق، على 

خط يصل طوله إلى 350 مترًا.
)العربي الجديد، فرانس برس(

إقرار ميزانية 
حكومة نتنياهو

صادقت الحكومة اإلسرائيلية على 
املــيــزانــيــة الــعــامــة لـــدولـــة االحـــتـــال 
يضمن  بــمــا   ،2018-2017 لــعــامــي 
نتنياهو  بنيامني  استقرار حكومة 
ــلـــني، مــا  ــبـ ــقـ )الـــــــصـــــــورة( لـــعـــامـــني مـ
ــيــــة عــلــى  ــتــــافــ لـــــم تـــــواجـــــه أزمـــــــــة ائــ
صحيفة  وذكـــرت  سياسية.  خلفية 
»هــــآرتــــس« أن »إجـــمـــالـــي املــيــزانــيــة 
العامة لعام 2017، التي أقرت مساء 
مــلــيــار   454.1 ســيــكــون  الــخــمــيــس، 
دوالر(،  مليار   120 )حــوالــي  شيكل 
ــام 2018 فــســتــكــون  ــا مــيــزانــيــة عــ أمــ
مــلــيــار   122( شــيــكــل  مــلــيــار   463.8

دوالر(«.
)العربي الجديد(

تأهب إيطالي 
على خلفية معارك ليبيا

رفعت القيادة العامة لخفر السواحل 
ــنـــي  ــالــــة الـــتـــأهـــب األمـ ــالــــي حــ ــطــ اإليــ
ــبـــاد، أمـــس الــجــمــعــة،  فـــي مـــوانـــئ الـ
تــحــســبــا إلمــكــانــيــة انــتــقــال عناصر 
ــن تــنــظــيــم »الـــــدولـــــة اإلســـامـــيـــة«  مــ
الليبية  مــن مدينة ســرت  )داعــــش(، 
عبر البحر إلى السواحل اإليطالية 
ــة.  ــ ــيـ ــ ــابـ ــ ــا هــــجــــمــــات إرهـ ــيــــذهــ ــفــ ــنــ وتــ
وســُيــرفــع مــســتــوى الــتــأهــب األمــنــي 
من الــدرجــة واحــد )املراقبة على 25 
في املائة من املركبات واألشخاص( 
الثانية )يشمل 50 في  الــدرجــة  إلــى 

املائة(، من أصل ثاث درجات.
)األناضول(

االحتالل يقمع 
مسيرات الضفة

الفلسطينيني،  العشرات من  أصيب 
ــــال املـــواجـــهـــات  ــــس الـــجـــمـــعـــة، خـ أمـ
الــتــي أعــقــبــت قــمــع جــيــش االحــتــال 
لــلــمــشــاركــني فــــي مـــســـيـــرات الــضــفــة 
ــة، األســــبــــوعــــيــــة  ــلــ ــتــ ــحــ ــة املــ ــيــ ــربــ ــغــ الــ
املــنــاهــضــة لـــلـــجـــدار واالســـتـــيـــطـــان. 
ــبــــاكــــات فــــي قـــرى  ــتــ ــعــــت االشــ ــدلــ وانــ
قــدوم، والنبي صالح، وبلعني،  كفر 
االحتال  قــوات  ت 

ّ
شن كما  ونعلني. 

اإلسرائيلي حملة اعتقاالت واسعة 
أحياء متفرقة  طاولت 15 شابا في 
من مدينة القدس املحتلة، ال سيما 
ــلــــدة الـــقـــديـــمـــة وحــــــي رأس  ــبــ ــــي الــ فـ

العامود.
)العربي الجديد(

تحرير 23 
مخطوفًا مصريًا

عاد 23 مصريا كانوا مختطفني في 
ليبيا، أمس الجمعة، إلى مصر، بعد 
ليبية بالتنسيق  قــوات  أن حررتهم 
املصرية، بحسب  االستخبارات  مع 
وأكــد  الــرســمــي.  التلفزيون  أعلن  مــا 
الــعــمــال،  مــن  املـــحـــررون، وجميعهم 
)جنوب  البريقة  في  اختطفوا  أنهم 
ــلــــوا  ــنــــة بـــــنـــــغـــــازي(، وظــ غـــــــرب مــــديــ
محتجزين فــي مــكــان مــجــهــول ملــدة 
ــام، وأن الــخــاطــفــني كــانــوا  ــ عــشــرة أيـ

يطلبون »أموااًل« إلطاق سراحهم.
)فرانس برس(
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النجيفي يرفض مشاركة 
»الحشد« في معركة 

الموصل

ــدون  ــحــ ــتــ أبـــــلـــــغ زعـــــيـــــم ائــــــتــــــاف »مــ
لإلصاح« العراقي، أسامة النجيفي 
)الـــصـــورة(، أمـــس الــجــمــعــة، مبعوث 
ــا  ــاراك أوبـــامـ ــ ــ الـــرئـــيـــس األمـــيـــركـــي بـ
فـــي الــتــحــالــف الـــدولـــي ضـــد تنظيم 
»الدولة اإلسامية« )داعــش(، بريت 
ماكغورك، رفضه مشاركة مليشيات 
تحرير  معركة  فــي  الشعبي  الحشد 
ــل. وربــــــط الـــنـــجـــيـــفـــي، خـــال  ــ ــــوصـ املـ
اجـــتـــمـــاعـــه بـــمـــاكـــغـــورك فــــي بـــغـــداد 
التي وصلها للقاء القادة العراقيني 
ــار تنسيق تــلــك املــعــركــة، بني  فــي إطـ
ــلـــى مـــشـــاركـــه الــحــشــد  ــه عـ ــتــــراضــ اعــ
فـــي املـــوصـــل وبــــني »مــــا تــثــيــره هــذه 
املشاركة من حساسية وتخوف من 
أجندات ال تصب في صالح محافظة 
نينوى وإرادة أبنائها«، وفق قوله. 
)األناضول(

إحباط التحاق 3 نساء 
بـ»الجهاديين«

ــنـــان ثـــاث  ــبـ مــنــعــت الـــســـعـــوديـــة ولـ
ــفــــال،  نــــســــاء يــصــطــحــن ســـبـــعـــة أطــ
»الــجــهــاديــني« في  مـــن االلـــتـــحـــاق بـــ
ســـوريـــة، كــمــا نــقــلــت وكـــالـــة األنــبــاء 
السعودية »واس« عن بيان لوزارة 
ــة الــــســــعــــوديــــة. وأوضــــــح  ــيــ ــلــ الــــداخــ
الــنــســاء، وهـــن شقيقات،  الــبــيــان أن 
أوقفن في بيروت بعدما أبلغ زوج 
ــداهـــن، وهـــو ســـعـــودي، سلطات  إحـ
الـــريـــاض، يـــوم االثــنــني املــاضــي، أن 
زوجــتــه تــوجــهــت إلـــى ســوريــة. ولــم 
يــوضــح الــبــيــان جــنــســيــات الــنــســاء 
مـــغـــادرتـــهـــن  ظـــــــروف  الـــــثـــــاث، وال 

السعودية.
)فرانس برس(

110 آالف جنوب سوداني 
فروا إلى أوغندا

ــلـــيـــا لـــأمـــم  أعـــلـــنـــت املـــفـــوضـــيـــة الـــعـ
املـــتـــحـــدة لـــاجـــئـــني، أمــــس الــجــمــعــة، 
هــربــوا  آالف شــخــص   110 نــحــو  أن 
مــــــــن جــــــنــــــوب الــــــــــســــــــــودان نـــتـــيـــجـــة 
ــة، ولــــجــــأوا  ــ ــيـ ــ ــنـ ــ ــات األمـ ــ ــرابــ ــ ــطــ ــ االضــ
ــام 2016.  إلـــى أوغـــنـــدا مــنــذ بــدايــة عـ
ــن »قــلــقــهــا  ــ ــــت املـــفـــوضـــيـــة عـ ــربــ ــ وأعــ
ــان،  ــكـ ــسـ ــة لــــجــــوء الـ ــرعـ ــسـ الــــبــــالــــغ« لـ
ــتـــي   إلـــــــى الــــصــــعــــوبــــات الـ

ً
ــرة ــ ــيـ ــ ــــشـ مـ

يشكلها هذا األمر للبلدان املجاورة 
لجنوب السودان والوكاالت العاملة 

في املجال اإلنساني.
)فرانس برس(

أربعة قتلى في سلسلة 
اعتداءات بتايالند 

ــلـــى األقــــل  قـــتـــل أربــــعــــة أشــــخــــاص عـ
ــرات فـــــي ســلــســلــة  ــ ــشـ ــ ــعـ ــ وأصـــــيـــــب الـ
تـــفـــجـــيـــرات وقــــعــــت، لـــيـــل الــخــمــيــس 
الــــجــــمــــعــــة، فــــــي مــــنــــاطــــق عــــــــدة فــي 
تاياند، أبرزها استهدف منتجعني 
سياحيني. وأكــدت الشرطة أن األمر 
إرهــابــيــة، بل  بـــاعـــتـــداءات  ال يتعلق 
»مجرد تخريب محلي«، وفق قولها، 
فـــيـــمـــا اعـــتـــبـــر املـــجـــلـــس الـــعـــســـكـــري 
الــــذي يــتــولــى السلطة  الــتــايــانــدي، 
هـــذه  أن   ،2014 ــام  ــ عــ انــــقــــاب  ــنـــذ  مـ
»زرع  ـــ الــتــفــجــيــرات تــمــثــل مــحــاولــة لــ

الفوضى« في الباد.
)فرانس برس(

بلجيكا: اعتقاالت على 
خلفية »ملف اإلرهاب«

البلجيكية، في بيان  النيابة  أعلنت 
أمـــس الــجــمــعــة، أن ثــاثــة أشــخــاص 
لــيــل الخميس الــجــمــعــة، في  أوقــفــوا 
في  الستجوابهم  بــروكــســل،  محيط 
»إطــار ملف لإلرهاب«. وذكر البيان 
أن األشــخــاص الــثــاثــة هـــم: »وســيــم 
ــه  وأنــ ب.«،  ومـــلـــيـــكـــة  أ.  ــاء  ــ ــمـ ــ وأسـ أ. 
ــم تــوقــيــفــهــم بــعــد تــنــفــيــذ الــشــرطــة  تـ
لــثــمــانــي مـــذكـــرات دهــــم »بــطــلــب من 
قــــــاض لــلــتــحــقــيــق مـــتـــخـــصـــص فــي 
أكد  البيان  لكن  ــاب«،  اإلرهــ مكافحة 
»لــم يعثر على أي قطعة ساح  أنــه 
فـــــي أمـــــاكـــــن ســكــن  ــفــــجــــرات«  ــتــ أو مــ

املحتجزين.
)فرانس برس(

بغداد ـ براء الشمري

القوات  التي نجحت  العراقية،  املــدن  تحّولت 
من  الشعبي«  »الحشد  ومليشيات  النظامية 
اســتــعــادة الــســيــطــرة عــلــيــهــا، إلـــى كــانــتــونــات 
الــبــعــض، بعد  صغيرة مــعــزولــة بعضها عــن 
إنـــشـــاء أســـــوار خــرســانــيــة وتــشــكــيــل ســواتــر 
ــي تــســمــيــهــا  ــتــ ــة تـــفـــصـــل املــــنــــاطــــق، الــ ــيــ ــرابــ تــ
السلطات العراقية »املدن املحررة«، عن بقية 
ر 

ّ
محافظات ومدن وبلدات العراق، فيما ُيحذ

زعماء قبليون من تحول بعض هذه املناطق 
إلى معتقات كبيرة للمدنيني.

تبريرات أمنية
الــســيــاق، يؤكد رئيس بلدية مدينة  فــي هــذا 
الــرطــبــة )غــــرب األنـــبـــار(، عــمــاد الــدلــيــمــي، أن 
»عـــــزل املـــديـــنـــة عـــن مــحــيــطــهــا أمــــر ضــــروري 
ــن هـــجـــمـــات تــنــظــيــم الـــدولـــة  لــتــحــصــيــنــهــا مــ
اإلســـامـــيـــة )داعــــــــــش(«، مـــشـــيـــرًا فــــي حـــديـــٍث 
املحلية  »اإلدارة  أن  إلــى  الجديد«،  »العربي  لـ
في الرطبة نّسقت مع القوات العراقية لحفر 

خندق بطول 15 كيلومترًا حول املدينة«.
ويضيف بأنه »بدأنا حفر الخندق بإمكانات 
ذاتـــيـــة، ووضــعــنــا كـــل ثــقــلــنــا إلكـــمـــالـــه، ألنــنــا 
»الخندق  أن  مبّينًا  آخـــر«،  أي خــيــار  نملك  ال 
بعمق مترين، وعرض ثاثة أمتار«، الفتًا إلى 
أنه »سُيقام ساتر ترابي بارتفاع مترين إلى 
جانب الخندق«. مع العلم أن القوات العراقية 
أفـــادت فــي شهر مــايــو/ أيـــار املــاضــي، بأنها 
»اســـتـــعـــادت الــســيــطــرة عــلــى مــديــنــة الــرطــبــة، 
بعد انسحاب عناصر داعش منها«. كما أنه 

تعز ـ وجدي السالمي

مــع عـــودة الــحــديــث عــن تــقــدم قـــوات الشرعية 
ــة مـــن الــتــحــالــف الــعــربــي،  الــيــمــنــيــة، املـــدعـــومـ
باتجاه العاصمة اليمنية صنعاء وتحريرها 
ــال  ــعـ ــتـ ــكـــي االنـــــقـــــاب واشـ ــريـ ــرة شـ ــطـ ــيـ مــــن سـ
مــخــتــلــف الـــجـــبـــهـــات األخــــــــرى، يـــعـــود مـــجـــددًا 
الشعبية،  املــقــاومــة  أمــل«  عــن »خيبة  الحديث 
فــي مــحــافــظــة تــعــز بسبب فــتــح جــبــهــات قتال 
جــديــدة مــقــابــل عـــدم تــقــديــم الــدعــم العسكري 
الغارات  بعض  باستثناء  للمحافظة،  الكافي 

الجوية.
ــقـــاومـــة في  وبـــــرر رئـــيـــس مــجــلــس تــنــســيــق املـ
تعز، حمود املخافي، تعثر الحسم العسكري 
ــود الـــســـاح الــكــافــي،  ــ »عـــدم وجـ حــتــى اآلن، بــــ
وإهمال عاج الجرحى، وعدم توفير الرواتب« 
لــلــمــقــاتــلــني. وأدلـــــــى املـــخـــافـــي بــتــصــريــحــات 
ــادات لــلــحــكــومــة  ــ ــقـ ــ ــتـ ــ صـــحـــافـــيـــة تــخــلــلــتــهــا انـ
الشرعية وقيادة التحالف العربي، إذ إن كامه 
يعطي االنطباع بأن الحكومة والتحالف خذال 
الذين  والجرحى  تعز،  في  الشعبية  »املقاومة 

تم تركهم يواجهون املوت«، وفق تعبيره.
وأكــد املخافي، الــذي يقيم خــارج الــبــاد منذ 
للحضور  التحالف  قيادة  قبل  من  استدعائه 
ــه لم  إلـــى الـــريـــاض قــبــل نــحــو ثــاثــة أشــهــر، أنـ
يعد يــعــول ســوى على »املــقــاومــة« الــتــي يرى 
أنــهــا الــوحــيــدة الـــقـــادرة عــلــى تــحــريــر الــيــمــن. 
وهــو األمــر الــذي أثـــار، على مــا يــبــدو، حفيظة 
الخبير  قــال  إذ  التحالف،  مــن  املقربة  الــدوائــر 
االســتــراتــيــجــي والــعــســكــري، الــعــقــيــد إبــراهــيــم 
آل مرعي، في تصريحات صحافية قبل أيام، 
إن »تعز لن تتحرر إال بأيدي أبنائها«. وغمز 
آل مرعي من قناة املخافي، موجهًا اتهامات 
ضمنية ومباشرة له، وذلك في معرض حديثه 
الحروب ومتطلبات معركة تحرير  عن تجار 

مدينة  على  املناطق  عــزل  مسألة  تقتصر  لــم 
الــرطــبــة، بــعــد أن بــاشــرت الــســلــطــات األمنية 
واملحلية بــإنــشــاء ســاتــر تــرابــي حــول مدينة 

حديثة املجاورة.
في هذا الصدد، يشير آمر فوج الشهيد جال 
مدينة  بحماية  املكلف  الــعــشــائــري  بالحشد 
إلــى أن »األجهزة  املــحــاوي،  حديثة، عاشور 
املــحــلــيــة، لفرض  مــع اإلدارة  نــســقــت  األمــنــيــة 
طــــوق أمـــنـــي كـــامـــل حــــول املـــديـــنـــة«. ويــتــابــع 
»تمثل الطوق بساتر ترابي يعزل حديثة عن 
محيطها«، مؤكدًا أن »هذا الطوق فرض ملنع 

ها داعش«.
ّ
أية هجمات مباغتة قد يشن

معتقالت كبيرة للمدنيين
الــســيــاق، يكشف عضو مجلس شيوخ  وفــي 
»املدينة تشهد  أن  الجميلي،  الفلوجة، خلف 
أكــبــر عــمــلــيــة عـــزل فـــي تــاريــخــهــا«، الفــتــًا في 
»العربي الــجــديــد«، إلــى أن »الــقــوات  حــديــٍث لـ
عن  بعضها  الفلوجة  أحــيــاء  عزلت  العراقية 
الــبــعــض، بــالــحــواجــز الــخــرســانــيــة، ووضعت 

نقطة تفتيش عند مدخل كل حي«.
»الفلوجة ستتحول، بعد عودة  ويــردف بأن 
الذين  للمدنيني،  كبير  معتقل  إلــى  سكانها، 
ال ُيسمح لهم بالعودة إلى مدينتهم إال بعد 
شهادة  وصــدور  معلومات،  استمارة  تقديم 
للتنظيمات  االنــتــمــاء  مـــن  تــهــم  بــبــراء أمــنــيــة 
املسلحة«. ويكشف عن »نية القوات العراقية 
املباشرة في إنشاء ساتر كبير يعزل الفلوجة 
عــن مــحــافــظــة بــغــداد شــرقــًا، وعـــن بــقــيــة مــدن 
األنـــبـــار، شـــمـــااًل وغـــربـــًا وجـــنـــوبـــًا«. ُيـــذكـــر أن 
رئـــيـــس الــــــــوزراء حـــيـــدر الـــعـــبـــادي، ســبــق أن 
املاضي، استعادة  أعلن في يونيو/ حزيران 
عنيفة  مــعــارك  بعد  الفلوجة،  على  السيطرة 

مع »داعش«.
إلــى ذلـــك، أفـــاد مجلس محافظة األنــبــار، عن 
ــاء ســـــور أمـــنـــي يــحــيــط بــمــديــنــة  عـــزمـــه إنــــشــ
الـــرمـــادي. ويــقــولــر ئيس اللجنة األمــنــيــة في 
مـــجـــلـــس املـــحـــافـــظـــة، أحــــمــــد حـــمـــيـــد شـــرقـــي، 
 »الــســلــطــات األمنية 

ّ
»الــعــربــي الــجــديــد«، إن لـــ

بــمــحــافــظــة األنـــبـــار، ســتــبــدأ بــبــنــاء ســـور من 
الكتل اإلسمنتية حول الرمادي«، مشّددًا على 
الــرمــادي عــن الصحراء  أن »الــســور سيفصل 

املحيطة بها«.
ويوضح شرقي أن »سبب إنشاء هذا السور، 
هو قلة عدد أفــراد الشرطة في الرمادي، وأن 
مجلس املــحــافــظــة طــلــب فــي وقـــت ســابــق من 
العراقية زيــادة عدد قوات الشرطة  الحكومة 

تعز، وأسباب فشل عمليات التحرير السابقة.
في غضون ذلك، تتواصل املعارك في جبهات 
تعز، وتشتد وتيرتها على املحاور الجنوبية 
مـــن املــحــافــظــة، ال ســيــمــا فـــي مــديــريــة الصلو 
املــواســط، في محاولة  وعلى مشارف مديرية 
ــوات  ــ ــيـــني وقــ ــقــــدم مـــلـــيـــشـــيـــات الـــحـــوثـ لـــصـــد تــ
والتي  عبدالله صالح،  علي  املخلوع  الرئيس 
العبد،  قــطــع طــريــق هيجة  إلـــى  بــاتــت تسعى 
ــط بــــني أجــــــــزاء واســــعــــة مــــن تـــعـــز وبـــني  ــ ــرابـ ــ الـ

محافظات لحج وعدن الجنوبيتني.
ــــدف إلــــى  ــهـ ــ ــا تـ ــهــ ــأنــ ــــت بــ ــفـ ــ ــــوة وصـ ــــطـ وفـــــــي خـ
ــم مـــهـــرجـــان  ــيــ ــادرة، أقــ ــ ــ ــبـ ــ ــ اســــتــــعــــادة زمـــــــام املـ
مديرية  في  املاضي  الثاثاء  يوم  جماهيري، 
املواسط، بهدف دعم وإسناد الجيش الوطني 
واملقاومة الشعبية، وذلك بعد اقتراب املعارك 
ــفــــتــــرة املـــاضـــيـــة  ــلـــت طـــــــوال الــ ــاطـــق ظـ ــنـ ــــن مـ مـ
ومنها  واملــقــاومــة  الجيش  لسيطرة  خاضعة 
مـــديـــريـــة املــــواســــط جـــنـــوب تـــعـــز، الـــتـــي تـــدور 
املهرجان  أن  كما  مشارفها.  على  املــواجــهــات 
يأتي بعد أيام من تعيني رئيس فرع املؤتمر 
العام في تعز، جابر عبدالله غالب،  الشعبي 
والـــنـــائـــب ســلــطــان الــســامــعــي، فـــي »املــجــلــس 
اليمن« الذي  السياسي األعلى إلدارة شــؤون 
شكله أخيرًا شريكا االنقاب. وينحدر غالب 
والــســامــعــي مـــن مــنــاطــق الــحــجــريــة الــواقــعــة 

عزل على بلدات جرف الصخر، في محافظة 
بــــــغــــــداد(،  جـــــنـــــوب  كـــيـــلـــومـــتـــر   100( بـــــابـــــل 
والــضــلــوعــيــة ويـــثـــرب، فـــي مــحــافــظــة صــاح 
 عن تنفيذها لتغييرات 

ً
الدين )شمااًل(، فضا

ديموغرافية، بحسب مسؤولني عراقيني.
من جهتها، تشير مصادر قبلية محلية في 
الــديــن، إلــى قــيــام مليشيات  محافظة صــاح 
الــشــعــبــي« بحملة تهجير جــديــدة،  »الــحــشــد 
ــرات األســــــر، جـــنـــوب املــحــافــظــة.  ــاولـــت عـــشـ طـ
أمـــا عــضــو مــجــلــس أعــيــان بــلــدة الضلوعية، 
جنوب صاح الدين، محمد خلف الجبوري، 
»الــعــربــي الــجــديــد«، إلى  فيشير فــي حــديــٍث لـــ
أن »مــلــيــشــيــات بــــدر، وعــصــائــب أهـــل الــحــق، 
وسرايا السام، العاملة ضمن قوات الحشد 
الــشــعــبــي، أبــلــغــت نــحــو 90 أســــرة فــي الــبــلــدة 
بضرورة مغادرة منازلها خــال 72 ساعة«، 
مــضــيــفــًا أن »عــــنــــاصــــر املـــلـــيـــشـــيـــات هــــــددوا 

باعتقال املخالفني، بتهم اإلرهاب«.

الــعــلــيــا لــلــوطــن، وفـــي تــنــاقــض مــريــع لثقافة 
غريبة ال تمت لثقافتنا الوطنية بصلة«، على 

حد وصفه. 
ويشير استخدام ورقة التحركات الجماهيرية 
بالتوازي مع التحرك العسكري إلى أن اللواء 
35 مدرع يؤكد على األهمية الحاسمة للدور 
الشعبي املساند للمقاومة والجيش الوطني، 
ال سيما أن هــذا الـــدور كــان األســـاس الــذي تم 

االرتكاز عليه في تشكيل املقاومة باليمن. 
يــذكــر أن املــقــاومــة تــأســســت فـــي مــديــنــة تــعــز، 
اســتــمــرت منذ دخــول  تــظــاهــرات شعبية  بعد 
خال  ف، 

ّ
مكث نحو  وعلى  صنعاء،  الحوثيني 

األيــام التي سبقت وصولهم مع قــوات صالح 
إلى مشارف تعز في شهر مــارس/آذار 2015، 
وقـــتـــل وجـــــرح حــيــنــهــا عــــدد مـــن املــتــظــاهــريــن 

السلميني.
قـــوات املخلوع صالح  أيـــام مــن انتشار  وبــعــد 
والــحــوثــيــني فـــي تــعــز ومــحــاولــتــهــا الــســيــطــرة 
عــلــى املــكــاتــب الــحــكــومــيــة، ونــصــب الــحــواجــز 
ــــــــشــــــــوارع، بـــــــادرت  الـــعـــســـكـــريـــة فـــــي بــــعــــض ال
ــن »الــــلــــواء 35«، بــتــحــريــض شــعــبــي،  قـــــوات مـ
مــعــارك  وانــدلــعــت  للمليشيات  الــتــصــدي  إلـــى 
صغيرة، استمرت إحداها أليام عدة حول مقر 

»اللواء« قبل أن يسقط بيد املليشيات.
 من املسلحني 

ً
وتشكلت املقاومة في تعز، بداية

املـــتـــطـــوعـــني الــــذيــــن انـــخـــرطـــوا فــــي صــفــوفــهــا 
ــــواء« فـــي وجــــه املــلــيــشــيــات، ثم  ــلـ ــ ملـــســـانـــدة »الـ
أخــذت  مــن خـــال تشكيات مسلحة صــغــيــرة 
واسعة  مناطق  تــحــرر  أن  واستطاعت  تنمو، 
مـــن قــبــضــة الــحــوثــيــني وصـــالـــح فـــي غــضــون 
أشهر قليلة، على الرغم من التفوق العسكري 

للمليشيات على مجموعات املقاومة.
ويعتبر مراقبون أن تحركات اللواء 35 مدرع، 
عــلــى املــســتــويــني الــعــســكــري والــجــمــاهــيــري، 
تـــشـــكـــل ورقــــــــة رابـــــحـــــة ال يـــمـــكـــن تـــجـــاهـــلـــهـــا. 
ويـــشـــددون عــلــى أهــمــيــة الــــدور الشعبي الــذي 
كان بمثابة العامل األبــرز في تشكل املقاومة 
فــي تــعــز، وفـــي عـــدم االســتــســام للمليشيات، 
األمر الذي حدث في مدن ومحافظات أخرى، 
اإلرادة  ليعكس  جــاء  املسلح  العمل  وذلــك ألن 
الشعبية التي فضلت خيار املقاومة، بحسب 
إذا  أنـــه  أنفسهم  املــراقــبــون  ويــؤكــد  تعبيرهم. 
كان تحرك الجماهير مقدمة أساسية لتشكيل 
مـــقـــاومـــة صــلــبــة، فــــإن صـــمـــود هــــذه املــقــاومــة 
وانتصارها مرهون ببقاء هذا الدور الشعبي 
واتــســاعــه فـــي الــيــمــن بــمــواجــهــة االنــقــابــيــني، 

على حد قولهم.

ية، من أجل التمكن من بسط سيطرتهم 
ّ
املحل

عــلــى كـــامـــل املـــديـــنـــة وضـــواحـــيـــهـــا، مـــن دون 
جـــــــدوى«. مـــن جــهــتــه، يـــذكـــر رئـــيـــس مجلس 
ــرحــــوت، فــي  ــكــ مـــحـــافـــظـــة األنـــــبـــــار، صـــبـــاح الــ
ة أمنية 

ّ
 »مجلس املحافظة لديه خط

ّ
بيان، أن

الكتل اإلسمنتية، ستحيط  إلنشاء سور من 
بمدينة الرمادي من أجل فصلها عن املناطق 

املحيطة بها«.
وسبق أن فرضت القوات العراقية ومليشيات 
»الحشد الشعبي«، في وقت سابق، اجراءات 

تحت سيطرة اللواء 35 مدرع، وكانا قد لزما 
ما يشبه الحياد طوال الفترة املاضية. وعكس 
ــة االســـتـــقـــطـــاب الــــحــــادة فــي  ــالـ تــعــيــيــنــهــمــا حـ
املليشيات  سيطرة  خــارج  تقع  التي  املناطق 
االنــقــابــيــة. ورأى مــتــابــعــون أن ضـــم كـــل من 
غــالــب والــســامــعــي إلـــى »املــجــلــس السياسي« 
املقاوم ومحاولة  الصف  إلى »خلخلة  يهدف 
واسعة  ملعارك  تمهيدًا  االنــقــاب  كفة  ترجيح 
قـــد تــشــهــدهــا هـــذه املـــنـــاطـــق«، وهـــي الــرســالــة 
الــتــي فهمها »الــلــواء 35« وبـــدأ الــتــحــرك على 

ضوئها عسكريًا وشعبيًا.
ــلــــواء،  ــذا الــ ــ ــد هـ ــائـ ــذا اإلطــــــــار، تـــحـــدث قـ ــ فــــي هـ
العميد عدنان الحمادي، أمام املحتشدين في 
الذين  املحافظة،  أبــنــاء  عــن بعض  املــهــرجــان، 
»وضـــعـــوا أنــفــســهــم فـــي مــربــعــات الــضــبــابــيــة، 
يترنحون دون ثبات وال مبدأ يحسن قناعتهم 
ــيـــة واملــصــالــح  لــلــتــفــريــق بـــني املـــصـــالـــح الـــذاتـ

فــــي الـــســـيـــاق ذاتـــــــه، يــكــشــف عـــضـــو املــجــلــس 
املــحــلــي فـــي الــضــلــوعــيــة، عــلــي فــــارس حــمــد، 
الحشد  »مليشيات  أن  الــجــديــد«،  »الــعــربــي  لـــ
الـــشـــعـــبـــي صــــــــادرت مـــســـاحـــات واســــعــــة مــن 
أراضـــي الــبــلــدة، ووزعــتــهــا على ذوي قتاها 
الذين قضوا خال معارك مع تنظيم داعش 

في صاح الدين«.
كما ينتقد املحلل السياسي حسان العيداني، 
سياسات عزل املدن واملناطق التي تنتهجها 
ــة فـــــي املــــــــدن الــــتــــي تــتــم  ــيــ ــراقــ ــعــ الـــســـلـــطـــات الــ
ــن »داعــــــــش«،  ــتــــعــــادة الـــســـيـــطـــرة عــلــيــهــا مــ اســ
ــديـــد«، أن  »الـــعـــربـــي الـــجـ ــٍث لــــ ــديـ ــدًا فـــي حـ مـــؤكـ
إلى  العراقية  املدن  السياسات ستحّول  »هذه 
كانتونات صغيرة، تسيطر عليها املليشيات 
ر مــــن »تـــفـــاقـــم عــمــلــيــات 

ّ
ــذ ــ ــــحـ والـــعـــشـــائـــر«. وُيـ

االنتقام والتغيير الديموغرافي التي تشهدها 
هــذه املناطق، في ظل الصمت الحكومي عما 

يجري في مناطق مختلفة من الباد«.

االنتخابات الفلسطينية

وقطاع غــزة على حد ســواء«. ويــرى مراقبون 
ــرز ســمــات مــشــهــد االنــتــخــابــات املحلية  أن أبــ
الـــتـــي ظـــهـــرت حــتــى اآلن، تــتــركــز فـــي تــراجــع 
الشخصيات  لصالح  الحزبي،  العامل  أهمية 
ــة، الــتــي  ــيـ ــلـ ــائـ ــعـ املــســتــقــلــة واالعــــتــــبــــاريــــة، والـ
ستحظى بأهمية كبيرة في هذه االنتخابات. 
ــز الــعــالــم  ــركـ ــر مـ ــديـ ــقـــول مـ ــذا اإلطــــــــار، يـ ــ فــــي هـ
نـــادر  »أوراد«،  والــتــنــمــيــة  لــلــبــحــوث  الــعــربــي 
»العربي الجديد«، إن »فتح وحماس  سعيد، لـ
تفهمان غــضــب الــشــارع مــن االنــقــســام، وعــدم 
قدرتهما على إنجاز املصالحة وتغيير الواقع 
السياسي الفلسطيني، لذلك سيتشّكل مشهد 
جــديــد يــمــيــزه ذوبــــان أهــمــيــة الــحــزب، لصالح 
املــســتــقــلــني والــشــخــصــيــات االعـــتـــبـــاريـــة الــتــي 

ستؤدي دورًا كبيرًا على املستوى املحلي«.
ويضيف أن »فــتــح تـــدرك مــا يفكر بــه الــنــاس، 
األول  الصف  ترشيح  عــدم  إلــى  يميلون  لذلك 
إلى  الــذهــاب  ويفضلون  الحركة،  من  والثاني 
بالتالي  ويتفادون  والكفاءات،  الثالث  الصف 
وهو  واضـــح.  بشكل  فتحاوية  قــوائــم  تشكيل 
األمــر عينه الــذي ستفعله حماس، إذ ستقوم 
بدعم قوائم معينة، ومن املمكن حتى أن يفوز 
مرشحون لها بالتزكية، وعلى قائمة منظمة 

التحرير«.
ويذهب سعيد إلى حّد القول: »ال تبذل حماس 
لانتخابات  التحضير  فــي  اآلن  حــتــى  جــهــدًا 
وتشكيل قــوائــم، وكــذلــك فــتــح، الــتــي لــم تدخل 
جانب  تتخذ  بــل  بــقــوة،  التحضيرات  معترك 
الــحــيــطــة والــــحــــذر، كــيــا تــضــطــر إلــــى خــوض 
أو مــعــارك داخلية  مــعــارك خارجية مــن جهة، 
ـــب تــفــجــيــر 

ّ
ــــل تـــجـــن

ّ
ــفــــض ــ

ُ
مــــن جـــهـــة أخــــــــرى، وت

الــحــركــة«. ويشير إلى  األوضـــاع الداخلية فــي 
 الكثير من القضايا الداخلية 

ّ
أنه »لم يتّم حل

ها 
ّ
لحل محاولة  وأي  الــيــوم،  حتى  الفتحاوية 

رام اهلل ـ نائلة خليل

انــطــلــق قــطــار االنــتــخــابــات املحلية 
الفلسطينية، املقررة في 8 أكتوبر/
تأكيدات  بعد  املقبل،  األول  تشرين 
األيــام  فــي  املتاحقة  عــبــاس  الرئيس محمود 
بــأن »االنــتــخــابــات ستجري  املــاضــيــة،  القليلة 
فـــي مـــوعـــدهـــا«، عــلــى الـــرغـــم مـــن االقـــتـــراحـــات 
واالجتهادات التي وصلته بضرورة تأجيلها، 
أمام  الشكوك  تأكيدات عباس قطعت كل  لكن 
الجميع. مع العلم أن لجنة االنتخابات ستبدأ 
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أغسطس/آب الحالي و26 منه.
فــي هــذا الــســيــاق، قطع عــبــاس الــطــريــق، خال 
اجتماع املجلس الثوري لحركة »فتح« مساء 
االثنني، واجتماع املجلس االستشاري لحركة 
»فـــتـــح« مــســاء الـــثـــاثـــاء، واجــتــمــاعــه بممثلي 
ــاء، على  ــ ــعـ ــ املــنــظــمــات الــشــعــبــيــة، مـــســـاء األربـ
ــرار يقضي بتأجيل  كــل املـــحـــاوالت إلصــــدار قـ
ــات، كــمــا نــصــح الــبــعــض مـــن قـــادة  ــابـ ــتـــخـ االنـ
الحركة. واألهم أن عباس وضع الخط األحمر 
للحركة، بتشديده على أن »لفتح قائمة واحدة 
بقرارها املركزي، وأي خروج عنها هو خروج 
عــن الــحــركــة«، ليقطع الــطــريــق عــلــى الــقــيــادي 
ــرود مــــن فـــتـــح مـــحـــمـــد دحــــــــان، وضــبــط  ــ ــطـ ــ املـ
إيقاع الحركة، التي تشهد أحيانًا عدم التزام 
البعض بقراراتها فيما يتعلق باالنتخابات، 

عكس حماس املعروفة بتنظيمها الحديدي.
ــام املـــجـــلـــس االســـتـــشـــاري  ــ ــ ــــال كــلــمــتــه أمـ ــ وخـ
لــلــحــركــة، قــــال عـــبـــاس: »إن جــمــيــع الـــظـــروف 
الديمقراطية  العملية  إلنجاح  تهيئتها  تّمت 
والنزاهة  الشفافية  ناحية  مــن  الفلسطينية، 
من  الفلسطيني  املــواطــن  ليختار  والحيادية، 
الغربية  الضفة  في  ونزاهة  بكل حرية  يمثله 

فـــي الــشــهــر املــقــبــل ســـيـــؤدي إلــــى تــفــجــيــرهــا، 
وستخسر الحركة أكثر، ألنها ال تملك حلواًل. 
بــأي صراعات  الــدخــول  فتح  تتفادى  بالتالي 
أو تحالفات قــويــة، بــل أنــه فــي بعض املــواقــع 
ســتــدعــم قــوائــم مستقلة، ورؤســــاء بــلــديــات ال 

ينتمون إليها«.
ــمـــاس فــــي لــجــنــة  ــد مــمــثــل حـ ــؤكـ مــــن جـــهـــتـــه، يـ
االنـــتـــخـــابـــات، حــســني أبــــو كـــويـــك، فـــي حــديــٍث 
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«، أنــــه »لــــن نــشــكــل قــوائــم  لـــ
بـــاســـم حـــركـــة حــــمــــاس، وتـــركـــيـــزنـــا لــــن يــكــون 

القوائم  بــلــون واحـــد، بــل ستكون  قــوائــم  على 
ــبــــر مــن  ــدد أكــ ــ ــارك فـــيـــهـــا عــ ــيــــشــ مـــفـــتـــوحـــة وســ
ــوان الــســيــاســيــة فــي املـــواقـــع«.  ــ الــكــفــاءات واأللــ
وفي سؤال حول إمكانية مشاركة شخصيات 
حمساوية ضمن قائمة منظمة التحرير التي 
تضم فتح، يشير أبو كويك، إلى أنه »ال مانع 
وبني  بيننا  مفاوضات  فهناك  اإلطـــاق،  على 
املواقع  فتح، وقــد نتوصل لنتيجة في بعض 

االنتخابية«.
ــثـــوري لــحــركــة فتح  أمــــا أمــــني ســـر املــجــلــس الـ

»العربي  لـ فــي حــديــٍث  مــقــبــول، فيكشف  أمــني 
الجديد«، أنه »نعمل على قدم وساق إلنجاز 
الـــقـــوائـــم، وهـــنـــاك تـــوجـــه فـــي أن تـــكـــون هــذه 
الـــقـــوائـــم مــهــنــيــة، وتــضــمــن مــعــايــيــر الــخــبــرة 
واالســتــقــطــاب لــلــكــفــاءات«. وُيـــشـــّدد عــلــى أنــه 
»ال يوجد فيتو على التحالفات من أي جهة 
كـــانـــت، بــمــا فــيــهــا حـــمـــاس أيـــضـــًا«. ويــوضــح 
مـــقـــبـــول:«نـــعـــمـــل عـــلـــى قــــــدم وســـــــاق إلنـــجـــاز 
هــذه الــقــوائــم، وهــنــاك لجنة فــي كــل محافظة 
يترأسها عضو من لجنة مركزية فتح لتنظيم 

فقد دخلنا  والتحالفات،  واملشاورات  القوائم 
مرحلة العمل املكثف«.

وتــظــهــر كــا الــحــركــتــني اســتــعــدادات كبيرة 
يؤكد  وفيما  املحلية،  االنتخابات  لخوض 
قـــــادة الــحــركــتــني أن انـــتـــخـــابـــات الــبــلــديــات 
واملجالس القروية ليست سياسية بالدرجة 
الــتــحــركــات  بـــل خـــدمـــاتـــيـــة، إال أن  األولـــــــى، 
الــحــثــيــثــة لــلــحــركــتــني مــيــدانــيــًا، تــنــفــي هــذا 
األمــــر، ألنـــه بـــات مــن شــبــه املــؤكــد أن نتائج 
هذه االنتخابات ستكون مؤشرًا قويًا على 

االنتخابات التشريعية والرئاسية في حال 
تم إجراؤها. 

ــد طــالــبــت  ــادة فــتــح قـ ــيـ ــن قـ ــانـــت أصــــــوات مـ وكـ
بــتــأجــيــل االنـــتـــخـــابـــات الــبــلــديــة بــســبــب عــدم 
جاهزية الحركة لها، لكن إصرار عباس حسم 

األمر لصالح اجرائها في املوعد املحدد.
ويرى مراقبون أن عباس عمل مثل رجل إطفاء 
فــي األســابــيــع املــاضــيــة، ملحاصرة وإطــفــاء كل 
ــات الــتــي تــفــّجــرت مــيــدانــيــًا فــي الــحــركــة،  ــ األزمـ
في األسابيع املاضية، في طولكرم، ونابلس، 

 كــل األزمـــات، 
ّ

وجــنــني، وأصـــدر تعليماٍت لــحــل
كما أوعز لقادة األمن بالتحرك إلنهائها.

وشــهــدت طــولــكــرم تقديم اســتــقــاالت جماعية 
ألكثر من 120 شخصًا من كوادر فتح األسبوع 
املــــاضــــي، احـــتـــجـــاجـــًا عـــلـــى اعـــتـــقـــال نـــحـــو 27 
إعجاب  وضعهم  خلفية  على  منها  منتسبًا 
»اليك« على صفحات »فيسبوك« تنتقد رئيس 
الوزراء رامي الحمد لله، حسبما تؤكد مصادر 
ــة قــد تــفــّجــرت بسبب  فــتــحــاويــة. وكــانــت األزمــ
الحكومة  وتعيني  املستمر،  الكهرباء  انقطاع 

الفلسطينية مراقبًا ماليًا على بلدية طولكرم، 
واتهام كوادر فتح الحكومة بتضييق الخناق 
االستقال  »كتلة  تــديــرهــا  الــتــي  البلدية  على 
والتنمية« التابعة لفتح. وشّكلت االستقاالت 
النار، والتوترات  الجماعية، وعمليات إطاق 

ل 
ّ

الشديدة في الشارع، رسائل كافية، لتدخ
الحركة في طولكرم  أمــني سر  ملتقيًا  عباس، 
مؤيد شعبان، مساء الخميس. وعن االجتماع 
ــا عـــن اســتــقــاالتــنــا، ألن  يـــقـــول شـــعـــبـــان: »عـــدنـ
تعليمات  أعــطــى  والـــرئـــيـــس  زال،  قـــد  الــســبــب 
واضــحــة مــســاء الــخــمــيــس، بــوقــف االعــتــقــاالت 
واإلفــراج عن املظلومني، أما من قام بمخالفة 

فسيتم تحويله للنيابة«.
 سوءًا في جنني، بعد تناقل 

ّ
ولم يكن األمر أقل

ــال قـــاصـــريـــن تم  ــفـ ــور أطـ ــل اإلعـــــــام، صــ ــائـ وسـ
الفلسطيني،  األمـــن  قــبــل  مــن  عليهم  االعـــتـــداء 
مساء 4 أغسطس الحالي، وذلــك بعد أن أقدم 
األهالي على رشق نقطة شحن كهرباء الشمال 
فــأقــدم عناصر  قــرب جنني،  اليامون  فــي بلدة 

األمن على ضرب عدد من األطفال القاصرين.
 مــديــنــة نــابــلــس تــوتــرًا عــمــا سبقتها 

ّ
وال تــقــل

مــن مـــدن، بفعل اعــتــقــال أجــهــزة األمـــن العديد 
من عناصر األمــن املحسوبني على فتح بتهم 
إطاق نار في مسيرة تشييع عنصري أمن من 
حني خارجني 

ّ
املحافظة، قضيا برصاص مسل

عن القانون في نهاية يونيو/حزيران املاضي.
وتــعــكــس تــصــريــحــات رئـــيـــس بــلــديــة نــابــلــس 
ــبــــق، عــضــو الــلــجــنــة الــتــنــفــيــذيــة ملنظمة  األســ
املدينة،  فــي  التوتر  الشكعة،  غــســان  التحرير 
»هناك صعوبات  الجديد«:  »العربي  لـ ويقول 
بالنسبة ملوضوع االنتخابات سواء بالنسبة 
لتأجيلها أو عدمه، بسبب الوضع األمني من 
جــهــة، واالنــهــيــار املجتمعي مــن جــهــة أخـــرى، 
ومــعــيــار املــرشــحــني يــجــب أن يــكــون الــكــفــاءة، 
وأن  واإلدارة،  املـــواطـــن  خــدمــة  عــلــى  والـــقـــدرة 
إنهاء  فــي  السياسية  للقيادة  مــســانــدًا  يــكــون 

االحتال، والحرية للشعب الفلسطيني«.

القوات العراقية تعمل على عزل المناطق )أحمد الربيعي/فرانس برس(

المقاومة الشعبية تصد هجمات لالنقالبيين في تعز )عبدالناصر الصديق/األناضول(

طالب بعض مسؤولي فتح بتأجيل االنتخابات البلدية )عباس موماني/فرانس برس(

 8 في  المقررة  الفلسطينية،  المحلية  االنتخابات  اختبار  لخوض  وحماس  فتح  حركتا  تستعد 
الرئيس  الشارع.  تسود  التي  السخط  لحالة  الحركتين  إدراك  وسط  المقبل،  األول  أكتوبر/تشرين 
إلخماد  بمحاوالت  البدء  في  الماضية  األيــام  خالل  يتردد  لم  عباس،  محمود  الفلسطيني 

التوترات األخيرة التي اندلعت في صفوف فتح، بغية تحصين وضعها قبل انتخابات 8 أكتوبر/
تشرين األول وقطع الطريق على القيادي المطرود من فتح محمد دحالن. أما حركة حماس 

فتبدي مرونة في تشكيل القوائم االنتخابية، لتفسح المجال أمام تحالفات عدة
قضية

عباس يخمد توترات 
فتح... وليونة حمساوية

توقع بروز دور 
الشخصيات المستقلة 

على حساب الحزبيين

عباس أكد أن لفتح قائمة 
واحدة قاطعًا الطريق 

على دحالن

تشهد مدينة الفلوجة 
أكبر عملية عزل في 

تاريخها

تشتد وتيرة المعارك 
في تعز على المحاور 

الجنوبية

ترتفع األسوار الخرسانية 
حول مناطق ومدن 
عراقية، تحت عنوان 

»حمايتها من تنظيم 
داعش«، لكنها تفصل 

أحياًء برمتها في كل 
مدينة، مستولدة 

تغييرات ديمغرافية، 
وكانتونات مناطقية

تحاول المقاومة 
وقوات الجيش في 

محافظة تعز تخطي 
عائق الدعم المحدود 

المقدم لها، مركزة على 
استخدام ورقة التحركات 

الجماهيرية

لـ»العربي  عمشة  أبو  رويد  نابلس،  في  فتح  حركة  قياديي  أحد  يقول 
الجديد« إن »فتح لديها ظروف استثنائية ألنها تقود الحالة الفلسطينية، 
بالتالي فإن كل الظروف االستثنائية 
الفلسطيني  الشعب  بها  يمر  التي 
ويضيف  الحركة«.  على  تنعكس 
»صحيح أن فتح بحاجة إلى مؤتمر، 
الوطني  القطار  تعطل  لن  لكنها 
في  ستقوده  بل  ــك،  ذل أجــل  من 
االنتخابات المحلية، وال يوجد سوى 
خيار واحد هو خوض االنتخابات«، 
محمود  الــرئــيــس  حسم  بعدما 

عباس )الصورة( األمر.

ظروف استثنائية

قضية تقرير
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الجديد«،  »العربي  المهدي، في مقابلة مع  رباب  المصرية،  السياسية  العلوم  أستاذة  تنتقد 
استراتيجية المعارضة ضد النظام المصري، الذي رأت أنّه يقود البالد نحو الهاوية، فيما تعتبر 

أن خروج العسكر من الحياة السياسية يحتاج لثمن ووقت كبيَرين

القاهرة ـ العربي الجديد

رابعة  اعتصامي  لفض  الثالثة  الــذكــرى   
ّ

تحل
ــة والــنــهــضــة فـــي مـــصـــر، والـــتـــي راح  ــعـــدويـ الـ
ضحيتهما املئات من أنصار الرئيس املصري 
ــهــم مـــن أعــضــاء 

ّ
املــــعــــزول، مــحــمــد مـــرســـي، جــل

وتــيــارات إسالمية  املسلمني  اإلخـــوان  جماعة 
ــد، عــلــى وقـــع تــظــاهــرت عــدة  ــ ــــرى، غـــدًا األحـ أخـ
نظمت، أمس الجمعة، ضمن فعاليات أسبوع 
»رابعة قصة وطن«، التي دعا إليها »التحالف 
الــوطــنــي لــدعــم الــشــرعــيــة ورفــــض االنـــقـــالب«، 
»اســتــعــادة  بــضــرورة  والــتــي ضمنها مطالبة 

الحراك الغاضب« في الشارع املصري.
وشــــهــــدت مــحــافــظــة الـــشـــرقـــيـــة، مــســقــط رأس 
الـــرئـــيـــس املـــصـــري املــــعــــزول، مــحــمــد مــرســي، 
الزقازيق، وفاقوس،  ست تظاهرات في مــدن  
والــحــســيــنــيــة، وديـــــرب نــجــم، والـــقـــريـــن، وأبـــو 
حــمــاد، رفــع خاللها املــعــارضــون الفــتــات كتب 
عليها »السيسي خرب البلد«، في إشارة إلى 

الرئيس الحالي، عبد الفتاح السيسي.
في  الحسينية  مدينة  في  تكرر  نفسه  املشهد 
مــحــافــظــة الـــشـــرقـــيـــة، حــيــث نــظــم مــعــارضــون 
وقــفــة احــتــجــاجــيــة وســلــســلــة بــشــريــة بــوســط 
املـــديـــنـــة، مــطــالــبــني بــمــعــاقــبــة املـــســـؤولـــني عن 
االنـــقـــالب ورحــيــل الــســيــســي. كــمــا نـــدد شباب 
الــحــركــات الــثــوريــة بــمــديــنــة ديــــرب نــجــم، بما 
قــالــوا إنـــه »عــبــث السيسي بــمــقــدرات الــبــالد« 
ــط  تــــزايــــد الـــغـــضـــب الــشــعــبــي مــــن تــــردي  ــ وســ
بشمال  البحيرة  وفــي  االقتصادية.  األوضـــاع 

يتلقى املرشح الجمهوري لالنتخابات 
تلو  تــرامــب، ضربة  دونــالــد  الرئاسية، 
األخــرى، من داخل الحزب الذي رشحه 
األبــيــض.  البيت  إلــى  لــلــوصــول  رسميًا 
أقــــــّر بــهــا  ــتـــي  الـ ــاؤه،  ــ ــطـ ــ ــانـــت أخـ وإذا كـ
من تصريح وحديث  أكثر  في  ضمنيًا 
ــــي تـــدهـــور  ــد ســـاهـــمـــت فـ ــ ــافــــي، قـ صــــحــ
شعبيته بوجه منافسته الديمقراطية، 
هـــيـــالري كــلــيــنــتــون، بــحــســب مـــا تظهر 
الـــرأي، إال أن خــروج أكثر  استطالعات 
من مائة مسؤول جمهوري عن اإلجماع 
الحزبي، هذا األسبوع، وتحذيرهم من 
وصول ترامب إلى الرئاسة، ونعتهم له 
بأنه غير مؤهل ليكون رئيسًا للواليات 
»تبشر خيرًا«  ال  كلها عوامل  املتحدة، 

بالنسبة لهذا املرشح املثير للجدل.
ــًا مــن  ــمـ ــسـ ــــي بـــــــأن قـ ــــوحـ ــــف يـ ــــوقـ وفـــــــي مـ
الجمهوريني أعلن االستسالم لكلينتون، 
يع أكثر من 

ّ
كشف أمس الجمعة عن توق

سبعني جمهوريًا نافذًا، رسالة موجهة 
ــالـــب بــــوقــــف تــمــويــل  ــطـ إلــــــى حــــزبــــهــــم، تـ
انتخابات  على  والتركيز  ترامب،  حملة 
الـــكـــونـــغـــرس الـــتـــي ســتــجــري بــالــتــزامــن 
نوفمبر/ في  الرئاسية  االنتخابات  مع 
تشرين الثاني. وكتب الجمهوريون في 
مسودة رسالتهم: »إننا نعتقد أن نزعة 
دونــالــد ترامب إلــى إثــارة الشقاق، وقلة 
تــه، وتـــهـــوره، وشــعــبــيــتــه املــتــدنــيــة  كــفــاء
العوامل  كــل هــذه  إلــى مستوى قياسي، 

قــــد تــــحــــول هـــــذه االنــــتــــخــــابــــات إلـــــى مــد 
ديــمــقــراطــي«. لــذلــك، دعـــا الــجــمــهــوريــون 
إلى »تحويل فــوري« ألمــوال الحزب إلى 
انتخابات مجلس الشيوخ، الذي سيتم 
تــجــديــد ثــلــث مــقــاعــده فـــي االنــتــخــابــات 
ــنـــواب، الــــذي سيتم  املــقــبــلــة، ومــجــلــس الـ
ملساعدة  ـــ435،  الــ أعضائه  كــامــل  تجديد 
تضررت  الذين  الجمهوريني  املرشحني 

حظوظهم بسبب مواقف ترامب.
ويليام  الجمهوريان،  املسؤوالن  وكــان 
ــــذي خــــدم خــــالل حكم  ــلــــزهــــاوس، الـ راكــ
ورونالد  نيكسون  ريتشارد  الرئيسني 
ريــغــان، وويــلــيــام ريــلــي، الـــذي عمل مع 
الرئيس جورج بوش األب، قد نددا يوم 
التراجع  ترامب  بنّية  املاضي  الثالثاء 
ــادرات الــبــيــئــيــة حــــول املـــنـــاخ،  ــ ــبـ ــ عـــن املـ
الحالي،  الرئيس  عليها  والتي صــادق 
بــاراك أوبــامــا، في إطــار اتفاق باريس، 
في ديسمبر/كانون األول 2015. وكتبا 
في بيان »نحن، الجمهوريني، علينا أن 
إزاء  حتى  والــغــضــب  بالصدمة  نشعر 
فكرة تراجع ترامب عن كل هذا التقدم 

الذي تحقق« على الصعيد البيئي.
هذه املواقف النقدية، الكفيلة بإضعاف 
ترامب، أتت بعد خطوة أقدم عليها 50 
مـــســـؤواًل جــمــهــوريــًا، اإلثـــنـــني املــاضــي، 
ومن شأنها أن تؤثر سلبًا على صورته. 
فقد ندد هؤالء، في بيان، بجهل ترامب 
وعدم كفاءته، واعتبروا أنه سيكون في 

حال انتخابه الرئيس األخطر واألكثر 
األمــيــركــي، على  التاريخ  فــي  استهتارًا 
أنه غير مؤهل  حد وصفهم. وأضافوا 
للشخصية  »يفتقر  ألنــه  البالد  لقيادة 
أن  البيان  في  والخبرة«. وجــاء  والقيم 
ــرامـــب »يــضــعــف الــســلــطــة األخــالقــيــة  تـ
للواليات املتحدة كزعيمة للعالم الحر. 
ويبدو أنه يفتقر إلى املعرفة األساسية 
ــــني  ــوانـ ــ ــقـ ــ ــــور األمـــــيـــــركـــــي والـ ــتـ ــ ــــدسـ ــالـ ــ بـ
األمـــيـــركـــيـــة واملــــؤســــســــات األمـــيـــركـــيـــة 
واإليـــمـــان بــهــا، بــمــا فــي ذلـــك التسامح 
الــديــنــي وحــريــة الــصــحــافــة واســتــقــالل 
الــقــضــاء«. وأكـــد هـــؤالء الــجــمــهــوريــون، 
الذين تولوا مناصب رفيعة في مجلس 
األمـــن الــقــومــي األمــيــركــي، ومـــن بينهم 
املــديــر الــســابــق لــوكــالــة االســتــخــبــارات 
إيــه(، مايكل هايدن،  آي  املركزية )ســي 

أنهم لن يصوتوا لترامب.
وتأتي هذه التطورات في وقت تستمر 
فيه املشاحنات بني ترامب وكلينتون، 
ــتــــي وجــهــهــا  ــلـــى خـــلـــفـــيـــة الـــتـــهـــمـــة الــ عـ
املرشح الجمهوري إلى كل من  أوباما 
»تأسيس« تنظيم »الدولة  وكلينتون بـ
اإلســـالمـــيـــة« )داعــــــــش(. ورفـــــض فــريــق 
كلينتون هذه التهمة، معتبرًا أن األمر 
ــق قـــول  ــ »ادعـــــاء كــــــــاذب«، وفـ يــتــعــلــق بــــــ
جيك  الديقمراطية،  املرشحة  مستشار 

ساليفان.
)العربي الجديد، فرانس برس، رويترز(

مصر، اكتست شوارع مدينة النوبارية بصور 
إلى جانب الفتات  واملعتقلني،  رابعة  ضحايا 

»أزيحوا مخرب مصر«. 
ــي مــحــافــظــة  ــ كــــذلــــك شــــهــــدت مـــنـــاطـــق عــــــدة فـ
اإلســكــنــدريــة، أمـــس الــجــمــعــة، تــظــاهــرات رفــع 
ــارات تــــدعــــو إلـــى  ــ ــعــ ــ املـــــشـــــاركـــــون خـــاللـــهـــا شــ
الــفــوري  ــراج  واإلفــ الضحايا  لــدمــاء  القصاص 
ــيـــع املـــعـــتـــقـــلـــني، ووقــــــــف املــــالحــــقــــات  عـــــن جـــمـ
نــددوا بقمع  االنــقــالب، كما  األمنية ملعارضي 
التظاهرات السلمية وطالبوا بوقف التعذيب 

داخل السجون.
يــذكــر أن »الــتــحــالــف الــوطــنــي لــدعــم الشرعية 
ورفــــض االنـــقـــالب« كـــان قــد أصــــدر بــيــانــًا يــوم 
أكــد فيه أن »مــجــزرة رابعة،  الخميس املاضي 
ــه  ــ الـــتـــي ارتــكــبــهــا االنــــقــــالب الــعــســكــري وأذرعـ
الــســيــاســيــة والــديــنــيــة واإلعـــالمـــيـــة واألمــنــيــة، 
كــانــت نــقــطــة فــاصــلــة فــي تــاريــخ الـــصـــراع بني 
الشعب  إرادة  العميقة، وبــني  الــثــورة والــدولــة 
موقعة  كــانــت  كما  والعسكر،  املصالح  وقـــوى 
الجمل نقطة فاصلة هي األخــرى في انتصار 
ثورة يناير املجيدة«، على حد وصفه. وأضاف 
الــتــحــالــف فــي بــيــانــه: »نــخــاطــب املــصــريــني أن 
واضــح  وموقفنا  األوان،  فــوات  قبل  يتحركوا 
مـــن رفـــض الــعــنــف والــتــخــريــب، ومــوقــفــنــا من 
 ورجــــــــوع الــجــيــش 

ً
ــــالب كــــامــــال ــقـ ــ إســــقــــاط االنـ

لــثــكــنــاتــه ال رجــــوع عــنــه، وال مــســاومــة عليه، 
فمصر ستعيش في سالم وخير، وكل مصري 
قد أخذ حقه في حياة كريمة وقصاص عادل، 
وشراكة تقود البالد، وعدالة انتقالية ناجزة«.

باريس، إسطنبول ـ العربي الجديد

الداعية  الخدمة،  رئيس حركة  ملف  يــزال  ال 
فتح الله غولن، الذي تتهمه تركيا بالوقوف 
منتصف  الفاشلة  االنقالبية  املــحــاولــة  وراء 
شــهــر يــولــيــو/تــمــوز املــــاضــــي، يــتــفــاعــل بني 
ــقــــرة، فـــي ظـــل بــــروز معطيات  واشــنــطــن وأنــ
ــألــــة تـــســـلـــيـــمـــه إلــــى  ــاقـــضـــة بــــشــــأن مــــســ ــنـ ــتـ مـ
السلطات التركية. ففي وقت أعلن فيه وزير 
أوغلو،  جــاويــش  مــولــود  التركي،  الخارجية 
ــــالده تــلــقــت »إشـــــــارات  ــــس الـــجـــمـــعـــة، أن بــ أمـ
إيجابية« من الواليات املتحدة حول طلبها 
اســـــتـــــرداد غــــولــــن، نـــشـــر األخــــيــــر مــــقــــااًل فــي 
أنه  فيه  أعلن  الفرنسية،  »لوموند«  صحيفة 
إدانــتــه مــن قبل  إذا تمت  لــن يسلم نفسه إال 

لجنة تحقيق دولية.
وأكـــد جــاويــش أوغــلــو، فــي مؤتمر صحافي 
ــرانـــي، محمد جــواد  مــشــتــرك مــع نــظــيــره اإليـ
ظريف، أن أنقرة تعّد وثائق جديدة إلرسالها 
ــدًا تــلــقــي  ــؤكــ ــن، مــ ــولــ ــطـــن حـــــول غــ ــنـ إلـــــى واشـ
ــارات إيجابية« في هــذا الــصــدد، مشيرًا  »إشـ
ــعـــدل األمــيــركــيــة،  الـ مـــن وزارة  ــدًا  ــ أن وفـ ــى  إلــ
آب/أغسطس  و24   23 يــومــي  تركيا  ســيــزور 
الــحــالــي، إلجــــراء مــبــاحــثــات حـــول املــوضــوع.  
وسبق أن قدمت السلطات التركية إلى اإلدارة 
تــورط رئيس حركة  األميركية وثــائــق حــول 
الخدمة، لكن مبادرتها هذه قوبلت بمطالبة 
»أدلــــة« قــضــائــيــة تــثــبــت تــورطــه.  ـــ أمــيــركــيــة بــ
ــر الـــعـــدل الــتــركــي، بكر  مـــن جــهــتــه، حـــذر وزيــ

الــواليــات  أن مشاعر مناهضة  مــن  بــــوزداغ، 
املتحدة »بلغت أوجها« وتهدد بالتحول إلى 

»كراهية« إن لم يتم تسليم غولن.
فـــي املــقــابــل، دعـــا غــولــن فـــي مــقــالــه إلـــى فتح 
تــحــقــيــق دولـــــــي حـــــول مـــالبـــســـات املـــحـــاولـــة 
االنقالبية، مجددًا نفيه أي عالقة له بما حصل. 
أنـــه »إذا كـــان هــنــاك عسكريون  وذكــــر غــولــن 
الخدمة  بأنهم متعاطفون مع حركة  يدعون 
وشاركوا في املحاولة االنقالبية، فأقول بكل 
وضوح إنهم خونة، وهم هددوا وحدة البالد 
أدافــع  التي  املــبــادئ  القومي وخــانــوا  وأمنها 

عنها«، وفق تعبيره.
وبـــرر غــولــن دعــوتــه إلـــى تحقيق دولـــي في 
القضاء  »نــزاهــة  بــكــون  االنقالبية  املــحــاولــة 
غير مضمومة في تركيا«، على حد وصفه.  
وقــــدم غــولــن تــعــهــدًا مــشــروطــًا لــلــعــودة إلــى 
لتسليم نفسه  اســتــعــداده  أبـــدى  إذ  تــركــيــا، 
في حال تمت إدانته من قبل هيئة تحقيق 
ثـــبـــت عــشــر  »إذا  وقـــــــال  مـــســـتـــقـــلـــة.  ــة  ــ ــيـ ــ دولـ
بالعودة  فأتعهد  إلــي  املنسوبة  االتــهــامــات 

إلى تركيا وقضاء أشد عقوبة«.

التركية  على صعيد آخــر، تواصل الحكومة 
اتــخــاذ الــتــدابــيــر الــهــادفــة إلـــى قــطــع الطريق 
في  االنقالبية  املحاولة  تــكــرار  إمكانية  أمــام 
التركي، فكري  الــدفــاع  املستقبل. وأكــد وزيــر 
إشــــك، فـــي تــصــريــحــات إعــالمــيــة، أنـــه سيتم 
االنـــتـــهـــاء مـــن نــقــل الــثــكــنــات الــعــســكــريــة من 
إسطنبول ومن أنقرة خالل شهر. وقال إشك 
قــاعــدة  لــتــحــويــل  إن هــنــاك »إرداة ســيــاســيــة 
إكنجي الجوية العسكرية بالقرب من أنقرة 
إلــــى حــديــقــة بــاســم حــديــقــة الــديــمــقــراطــيــة«. 
ولقرار كهذا داللة بالغة االهمية كون قاعدة 
أكنجي كانت مركز قيادة املحاولة االنقالبية 

الفاشلة.
ــــي مــــا يــتــعــلــق بــــأعــــداد الـــفـــاريـــن والـــذيـــن  وفـ
ــم تــســريــحــهــم مــــن الــــقــــوات املـــســـلـــحـــة، أكـــد  تــ
ــرار،  أشـــك أن هــنــاك 133 جـــنـــرااًل فــي حــالــة فـ
منهما  اثنان  فر  عسكريني،  ملحقني  وثالثة 
إلـــى إيــطــالــيــا الــتــي بـــدأت الــســلــطــات التركية 
أن  إلــى  وأشـــار  لتسليمهما.  معها  التواصل 
املــجــمــوع الــعــام لــلــفــاريــن فــهــو 162عــســكــريــًا، 
تــم »تــســريــح 3185 عــنــصــرًا من  أنـــه  مضيفًا 
ــــوات املـــســـلـــحـــة الـــتـــركـــيـــة بـــعـــد املـــحـــاولـــة  ــقـ ــ الـ

االنقالبية، بينهم 151 جنرااًل وأميرااًل«.
كــذلــك، أكــد الــوزيــر التركي أن حكومة بــالده 
مــرســوم تشريعي جديد  تعمل على إصـــدار 
يــســمــح لــلــعــســكــريــني الـــذيـــن اضـــطـــروا لــتــرك 
الكليات العسكرية أثناء املحاولة االنقالبية، 
نـــتـــيـــجـــة ضـــغـــط عـــنـــاصـــر حــــركــــة الـــخـــدمـــة، 

بالعودة إلى مواقعهم.

¶ كيف ترين مستقبل النظام املصري 
الحالي قبل عامني من انتخابات الرئاسة 
املقبلة؟ هل يتجه نحو االستقرار وفقًا 
ملبدأ الرضا باألمر الواقع من جانب املصريني، أم إلى 

موجة جديدة من الغضب الشعبي؟
كــل الــعــوامــل املــوضــوعــيــة الــواضــحــة تــؤكــد أن 
النظام لن يكون له استمرارية، بمعنى أننا نرى 
واالقتصادي،  السياسي  املستوى  على   

ً
فشال

والــغــضــب عــلــى املــســتــوى املجتمعي ألســبــاب 
ــور مــتــعــلــقــة بـــاألمـــن  ــ ــ ــواء بـــســـبـــب أمـ ــ ــ ــدة؛ سـ ــ ــ عـ
الــقــومــي، مــثــل الــتــنــازل عــن الــســيــادة املصرية 
على جزيرتي تيران وصنافير للسعودية، أو 

أمور متعلقة بالوضع االقتصادي.
ــرًا هـــامـــًا، وهــــو أن  ــ وهـــنـــا يــجــب أن نـــوضـــح أمـ
استمرارية النظام ال تتوقف فقط على العوامل 
الــذاتــيــة لــلــنــظــام نــفــســه؛ بـــل إن هــنــاك عــوامــل 
أخرى متعلقة بالطرف املقابل وهو املعارضة، 
أم ال، وهــذا ما  وهــل لديهم استعداد للتحرك 
النظام.  هــذا  استمرارية  إمكانية  فــي  يقلقني 
املخلوع، حسني مبارك، على  الرئيس  فنظام 
سبيل املثال، انتهى قبل سقوطه فعليًا بعشر 
ســنــوات. ومــا مــّد من عمره 10 سنوات هو أن 
قـــادرة على التحرك بشكل  لــم تكن  املــعــارضــة 
حولها  وااللــتــفــاف  للتحرك  الجماهير  يــدفــع 
النظام، حينما حدث ذلك سقط  إلسقاط هذا 
النظام. نحن اآلن أمام حالة مشابهة، إذ يتآكل 
لم تتم بلورة  لكن  الحالي من داخــلــه،  النظام 

الدفعة األخيرة إلسقاطه.

¶ ظهرت دعوات تسعى إليجاد بديل سياسي مدني 
الدكتور، عصام  الــراهــن، كانت آخرها دعــوة  للنظام 
حجي، هل املعارضة الحالية قــادرة على خلق بديل 

مدني؟
الــنــظــام الــحــالــي يسعى إلـــى إيــصــال املجتمع 
إلــــى مــرحــلــة املـــــوت الـــســـيـــاســـي، ويــظــهــر ذلــك 
واضـــحـــًا فـــي قـــانـــون الــتــظــاهــر الـــــذي أطــلــقــه، 
عبر  اإلعالمية  املنافذ  كافة  بمصادرة  مـــرورًا 
في  واملستغرب  الحقيقة،  لكن  أعــمــالــه.  رجـــال 
الحالة  املعارضة لهذه  قــوى  األمـــر، هــو قبول 
والتعامل معها على أنها أمر واقع ال مناص 
مــنــه، ألنـــه مــن املــفــتــرض أنــنــا نــحــن مــن نخلق 

واقعنا ونكون فاعلني، ولسنا مفعواًل به.
ــبـــل دعـــــــوة عــــصــــام حـــجـــي بـــأســـبـــوع  كـــتـــبـــت قـ
أتـــســـاءل عـــن االنــتــخــابــات الــرئــاســيــة املــقــبــلــة، 
ــة لـــالشـــتـــبـــاك، وطــــرحــــت أســئــلــة  وأنــــهــــا فـــرصـ
مــتــعــلــقــة بــمــاهــيــة خـــطـــة الــــقــــوى الــســيــاســيــة. 
والغريب أن حجي القى هجومًا شديدًا، وكأن 
املتوقع أال يكون لدينا خطة بأي شكل، فال بد 
أن يكون هناك حوار وخطة واضحة للخروج 

من حالة املوت السياسي الراهنة.
ــرًا فـــي غـــايـــة األهـــمـــيـــة، وهــو  ــ ــــح أمـ وهـــنـــا أوضـ
االلتباس الشديد بني ما يمّس النظام الثوري 
والنظام السياسي وكأنهما أمران منفصالن. 

67
سياسة

السخط الجمهوري من ترامب يتسع»رابعة قصة وطن«أنقرة تتلقى »إشارات إيجابية« بشأن تسليم غولن

البترول، وضمان أمن إسرائيل، وهذه ثوابت 
بالنسبة لهم. وفي حال بحثت الدول الغربية 
الحد  أن يضمن  األخير  عن بديل، يجب على 
ــى لــلــحــفــاظ عــلــى هـــذه املــصــالــح. الــغــرب  ــ األدنـ
بالنسبة  اإلنــســان، فهي  ليس مهتمًا بحقوق 
له كماليات من باب الوجاهة السياسية. لم نَر 
الغرب، على مّر التاريخ، يأخذ مواقف إلسقاط 
أنظمة ملجرد أنها قمعية أو فاسدة، وتعامله 

مع السيسي من باب الضرورة.

اتــفــاق  فـــعـــدم وجـــــود  الـــثـــانـــي 2011،  كـــانـــون 
القوى  بــني  يناير   25 فــي  اللعبة  قــواعــد  على 
نتج عنهما  الـــرؤى،  تبلور  السياسية، وعــدم 
ا 

ّ
في النهاية انتصار الثورة املضادة. وإذا كن

نكون  أن  فيجب  شعبي،  انفجار  على  نراهن 
مستعدين له كمعارضة.

¶ هل يمكن إعادة الجيش املصري للثكنات وإبعاده 
عن الحياة السياسية وتكرار ما حدث في تركيا؟

نــتــحــدث عـــن وضـــع شــديــد الــتــعــقــيــد تــوجــد 
فيه املؤسسة العسكرية داخل هيكل الحكم، 
ونــحــن فــي هـــذه الــحــالــة نــحــتــاج لتغييرات 
هــيــكــلــيــة عــلــى مــــدى طـــويـــل، والـــثـــمـــن كبير 
ــذا الــهــيــكــل،  لــكــي نــســتــطــيــع تــغــيــيــر شــكــل هــ
املسلحة  الــقــوات  وضعية  تغيير  وبالتالي 
مــن داخــلــه. ال نستطيع أن ننظر إلــى تركيا 
اآلن ونقول إنها نجحت في ذلك. ال يجب أن 
نغفل تاريخ املؤسسة العسكرية في الحياة 
السياسية التركية، وكيف تغير هذا الوضع 
على مدى 40 سنة، فهذا ليس نتاج الرئيس 
خرج 

َ
التركي الحالي، رجب طيب أردوغان. امل

الــوحــيــد لــنــا نــحــو دولـــة مــدنــيــة حــديــثــة هو 
السياسة،  مــن  العسكرية  املــؤســســة  خـــروج 
وهذا قابل للتحقيق لكنه يحتاج إلى وقت 

وثمن كبيرين.

فالعمل السياسي له أشكال مختلفة بدءًا من 
وحتى  مقاطعتها،  إلـــى  االنــتــخــابــات  خـــوض 
تسقط  حتى  حجمها  تزيد  تظاهرات  ترتيب 
ــا أتــحــدث عــنــه هــو وجــود  الــنــظــام بـــثـــورة. ومـ
مــثــل هـــذه الــخــطــة ســـواء عــلــى صعيد الحشد 
والتعبئة في صندوق أو الحشد والتعبئة في 

الشارع، لكن لألسف هذه الخطة غائبة.

¶ هــل غــيــاب الــخــطــة يــرجــع الرتـــبـــاط بــعــض أطـــراف 
املــعــارضــة بــمــصــالــح مــع الــنــظــام الــحــالــي، أم بسبب 
رفض أطراف أخرى التعاطي مع النظام الحالي حتى 

ال يكون ذلك اعترافًا بشرعيته؟
نحن أمام املشهَدين، لكن يجب أن نفهم شيئًا 
هـــامـــًا، وهــــو أن الــشــرعــيــة لــيــســت أمــــرًا أمــلــكــه 
سحبها  أو  وإعطاؤها  مجموعة،  أو  كفصيل 
ــرًا مــرتــبــطــًا بــاالشــتــبــاك الــســيــاســي  ــ لــيــســت أمـ
مــع الــنــظــام الــحــاكــم مــن عــدمــه فــي انتخابات. 
وبالعودة ألسباب الحالة الراهنة، فإننا أمام 
مــجــمــوعــة تــؤمــن أنــهــا تملك الــشــرعــيــة بشكل 
ــيـــد وضــعــتــه  ــتـــعـــامـــل مـــعـــهـــا كـــرصـ مـــطـــلـــق وتـ
الــوحــيــدة التي لها الحق فيه.  فــي بنك، وهــي 
وهـــنـــاك مــجــمــوعــة أخــــرى تــرتــبــط مـــع الــنــظــام 
ــــي املـــعـــارضـــة  ــا يـــتـــمـــثـــل فـ ــ بـــمـــصـــالـــح وهــــــو مـ
الكرتونية. وهناك مجموعات ثالثة متراجعة 
بسبب حالة اإلحباط التي تسيطر عليها بعد 
أخــرى تبحث عن  فشلها. وهــنــاك مجموعات 
بــديــل، وهـــذه األســبــاب هــي الــتــي تــدفــع دائــمــًا 
إلى التراجع عن فكرة االشتباك السياسي مع 

النظام.

¶ على املستوى الرسمي، هل هذا النظام الحالي ال 
يزال يتمتع بالشرعية أمام داعميه؟

مــســألــة الــشــرعــيــة تــحــمــل كــالمــًا كــثــيــرًا؛ فــهــذا 
الـــنـــظـــام مــنــذ الــلــحــظــة األولــــــى لـــه وهــــو فــاقــد 

الــشــرعــيــة عــنــد مــجــمــوعــة مــن املــصــريــني، لكن 
اســتــمــراريــتــه مـــن عــدمــهــا لــيــســت مــبــنــيــة على 
فقدان شرعيته عند هذه املجموعة. لكي نقول 
إن النظام فقد شرعيته عند داعميه يجب أن 
تتم ترجمة ذلــك فــي عمل مــا. فما دام النظام 
مستمرًا، وعالقته جيدة بالخارج، ومع وجود 
ــه 

ّ
انــتــقــادات خــارجــيــة فــي أحــيــان كــثــيــرة، إال أن

 مع نظام الرئيس 
ً
غير محاصر كما حدث مثال

العراقي، صدام حسني.

مع  وتعاونه  حاليًا  الــغــرب  موقف  تفسرين  كيف   ¶
الكبيرة  التسليح  إلى حجم صفقات  النظام، إضافة 
التي يعقدها النظام املصري مع بعض القوى الغربية، 
الرئيس  مــنــظــور  مــن  السيسي  مــع  يتعاملون  وهـــل 

الضرورة؟
الـــغـــرب لـــديـــه أولــــويــــات فـــي هــــذه املــنــطــقــة من 
العالم، أهمها االستقرار وعدم تدافع الالجئني 
مــنــهــا نـــحـــو أوروبـــــــــا، والـــحـــفـــاظ عـــلـــى تــدفــق 

أما بالنسبة لصفقات األسلحة، التي يحصل 
عــلــيــهــا الــســيــســي  فــهــي مــحــاولــة مـــن الــنــظــام 
املـــصـــري لــتــأبــيــد املـــصـــالـــح بــيــنــه وبــــني هــذه 

األنظمة الغربية ليضمن استمراريته.

¶ كــيــف تــتــابــعــني املــفــاوضــات الــجــاريــة بــني الــنــظــام 
ــدولـــي لــحــصــول  املـــصـــري وبــعــثــة صـــنـــدوق الــنــقــد الـ
مصر على قرض بقيمة 12 مليار دوالر لسد عجز 

املوازنة؟
ُيـــدار بها االقــتــصــاد املــصــري،  الــتــي  الطريقة، 
تعد مؤشرًا على استمرار الفشل، وستأخذنا 
إلى منطقة أكثر ســوادًا مما نحن فيه حاليًا، 
النظام.  هــذا  لــو سقط  ثمنها حتى  وسندفع 
باختفاء  تنتهي  لن  نتحدث عن حالة  فنحن 

النظام الحالي من املشهد.
ــارة إلــى أمــر هــام هــو أنــه لن  وهنا يجب اإلشـ
نستدين فقط 12 مليار دوالر، بل هناك مبالغ 
ــرى ســيــقــتــرضــهــا الـــنـــظـــام مـــن مــؤســســات  ــ أخـ
دولية أخرى غير صندوق النقد، وهذا حجم 

استدانة رهيب.

هل  وصنافير،  تــيــران  ي 
َ
جزيرت ملسألة  بالنسبة   ¶

كانت أسباب االتفاقية اقتصادية تتمثل في حصول 
النظام على مساعدات من السعودية أم هناك أمور 

أخرى؟

 أي عمل يحدث في منطقة سيناء 
ّ
من املؤكد أن

ــراف  ومــحــيــطــهــا الــجــغــرافــي تــتــدخــل فــيــه أطــ
دولــيــة أوســــع بكثير مــن األطـــــراف الــظــاهــرة. 
سيادتها  عن  مصر  تنازل  مسألة  وبالتأكيد 
عــلــى تـــيـــران وصــنــافــيــر لــيــس مـــن أنــــــواع رد 
ــويـــالت  ــمـ ــتـ ــل لـــلـــســـعـــوديـــة مــــقــــابــــل الـ ــيـ ــمـ الـــجـ
واملعونات فقط، بل هو ترتيب أوسع لبلورة 
العربية.  املنطقة  فــي  إلســرائــيــل  جــديــد  شكل 
ــر يـــدخـــل فــيــهــا  ــبـ فـــهـــو تــعــبــيــر عــــن شــــراكــــة أكـ
الجانب اإلسرائيلي، وإعادة ترسيم للعالقات 
التي يوجد فيها العبون آخرون  املنطقة  في 

مثل تركيا وإيران.

إنتاج بديل مدني بعيدًا عن محاوالت  يتم  ¶ كيف 
التشكيك في أي مبادرة تظهر للنور؟

ــاك مــع  ــبــ ــتــ عـــنـــدمـــا كـــتـــبـــت عــــن ضــــــــرورة االشــ
االنــتــخــابــات الــرئــاســيــة املــقــبــلــة، تــفــاعــل معي 
ــام، وبعضهم اتصل  كــثــيــرون خـــالل ثــالثــة أيــ
بــي وقـــال لــي إنــهــم يــجــهــزون لحملة بعنوان 
»اخــتــر رئــيــســك 2018«، وطــلــبــوا مــســاعــدتــي، 
كــمــا تــفــاعــل مــعــي عــــدد كــبــيــر مـــن الــنــشــطــاء 

املستعدين للجلوس والبحث عن بديل.

والحديث  الراهنة  االقتصادية  الظروف  تدفع  هل   ¶
عن رفع للدعم في إطار شروط قرض النقد الدولي 

الثورة  أو  لالنتفاض  املــواطــنــني  مــن  عريضًا  قطاعًا 
ضد النظام؟

الــشــعــب لــيــس شيئًا جـــامـــدًا، عــنــدمــا نتحدث 
أن يعرف  مــن عدمه يجب  الشعب  عــن تحرك 
أنه  بمعنى  أمــامــه،  املتاحة  املعطيات  ما  أواًل 
في حال عدم وجود بديل أو خطة تحرك على 
األرض، أو في غياب قيادة، فكيف يتحرك هذا 
الـــواقـــع؟ األمـــر مرتبط  الــشــعــب لتغيير األمـــر 
بتوفير بدائل وقيادات تملك مصداقية، وبعد 
ذلك نحكم هل هذا الشعب سيثور ضد الظلم 

أم ال.
تـــســـقـــط فــقــط  ــمــــة ال  األمـــــــر اآلخـــــــــر، أن األنــــظــ
بــاملــوجــات الــثــوريــة، لــكــن عــلــى مـــدى الــتــاريــخ 
ــال عــــــــدة، مـــــن الــــــحــــــروب إلــــى  ــكــ ــأشــ ــقـــط بــ تـــسـ
ــاهـــرات واملــــوجــــات  ــتـــظـ ــابـــات حـــتـــى الـ ــتـــخـ االنـ
الثورية. لكن هل هذا املجتمع ينبض بالحياة 
ــة بــشــكــل كــــــاٍف تــمــكــنــه مــــن تــغــيــيــر  ــقــــاومــ واملــ
رنا له 

ّ
النظام. أنا متأكدة أنه نعم في حال وف

الشروط التي تساعده على ذلك.

¶ هـــل تــتــوقــعــني حــــدوث انــفــجــار وغــضــب شعبي 
عشوائي؟

بــالــطــبــع، لــكــن فــي الــحــقــيــقــة االنــفــجــار بشكل 
تبعاته  الــراهــن ستكون  الــوقــت  فــي  عشوائي 
سيئة، دعنا نتعلم مما حدث في 25 يناير/

تقريرالحدثمتابعة

بدء العد العكسي لنقل 
الثكنات العسكرية من 

إسطنبول وأنقرة

رباب المهدي: هناك 
معارضة تربطها 

مصالح مع النظام 
)العربي الجديد(

رباب المهدي
خروج القوات المسلحة 

من الحياة السياسية يحتاج 
لثمن كبير

النظام يستخدم 
ورقة اإلخوان لتبرير فشله 

وسياسته القمعية

¶ نالت رباب المهدي، 
دكتوراه في العلوم 

السياسية المقارنة من 
جامعة ماكجيل، كندا، في 
عام 2005. وتقوم بتدريس 

العلوم السياسية في 
الجامعة األميركية بالقاهرة. 

¶ عارضت المهدي نظام 

الرئيس المخلوع حسني 
مبارك قبل قيام ثورة يناير 
2011، وأصدرت كتابًا في 
عام 2006 بعنوان »مصر 

أوان التغيير«، توقعت 
فيه أن تفرز الحركات 

االحتجاجية، التي كانت 
متصاعدة في مصر، تغييرًا 

يطيح بالنظام الحاكم.
¶ عملت رباب المهدي 

أيضًا مستشارة لبرنامج في 
الوكالة الكندية للتنمية 

الدولية، بين عامي 2004 
و2005، وقّدمت عشرات 

األوراق البحثية في 
مؤتمرات دولية عدة.  

سيرة

¶ الـــدســـتـــور الــحــالــي يــشــتــرط إتـــمـــام مـــا يسمى 
بــالــعــدالــة االنــتــقــالــيــة الــتــي ســتــقــود إلـــى مصالحة 
نظريًا مع جماعة اإلخوان املسلمني، هل هذا ممكن 

وهل النظام الحالي قادر على ذلك؟
ــة اإلخـــــــوان  ــاعـ ــمـ ــة مــــع جـ ــالـــحـ حــــديــــث املـــصـ
املــســلــمــني يــثــيــره الــنــظــام املــصــري مــن وقــت 
آلخر ليس فقط ملخاطبة الغرب، بل لتأجيج 
املــشــاعــر الــشــعــبــيــة ضـــد أعـــضـــاء الــجــمــاعــة، 
فــي صــورة حائط  النظام يظهر  ليظل هــذا 
ــي الــحــقــيــقــة  ــد اإلخــــــــــوان. فـــهـــو فــ الـــصـــد ضــ
ــــوال الــوقــت  يــســتــخــدم »كــــــارت« اإلخــــــوان طـ

لتبرير فشله وسياسته القمعية.

لــن تحصل  ¶ هــل يعني ذلــك تباعًا أن املصالحة 
بني اإلخوان واملعارضة املدنية على املدى القريب؟

من ناحية النظام ال أعتقد أنه ستكون هناك 
مصالحة مع اإلخوان، ألن »الكارت« الوحيد 
أنه  فكرة  هو  وهمية  شرعية  لبناء  للنظام 
يحارب اإلخــوان واإلرهــاب، وال توجد لديه 
أمور أخرى ال اقتصادية أو سياسية يعّول 

عليها.
أمـــــا عـــلـــى املـــســـتـــوى الـــشـــعـــبـــي، فـــيـــجـــب أن 
إيجابيًا حــدث وهو  أمـــرًا  هــنــاك  أن  نعترف 
كسر حالة شيطنة اإلخوان، إذ كان املجتمع 
املصري في حالة من الفاشية دفع بعضهم 
أقــاربــهــم وإبـــالغ األجــهــزة األمنية  ملهاجمة 
أمـــا اآلن فــأصــبــحــت هــنــاك مساحة  عــنــهــم، 
شــعــبــيــة النــتــقــاد الــســيــســي، وعــــدم إلــصــاق 
كافة االتهامات باإلخوان. لكن لألسف طاملا 
لــم يخطئوا  ــهــم 

ّ
بــأن اإلخــــوان متمسكون   

ّ
أن

وأن الــجــمــيــع يــتــآمــر عــلــيــهــم، فــهــذا يصّعب 
حالة القبول املجتمعي.

رابعة  الثالثة ملذبحة  الــذكــرى  ¶ في 14 أغسطس 
الـــعـــدويـــة، مــــاذا تــغــيــر حــتــى اآلن، وهـــل يــمــكــن أن 
واملعارضة  اإلخـــوان  بــني  تــالٍق  نقطة  تكون هناك 

السياسية من جديد؟
السنوات  خــالل  السياسية  الــقــوى  خريطة 
الــثــالث املــاضــيــة تــغــيــرت، حتى أن اإلخـــوان 
ــــذي يــتــحــرك  ــذا الــتــنــظــيــم الـ لـــم يــصــبــحــوا هــ
كجسم واحــد، وظهرت انشقاقات عــدة، وال 
توجد لديه قيادة موحدة أو خطة واضحة، 
وهذا ينطبق على القوى السياسية. فعلى 
ــال، الـــدكـــتـــور مــحــمــد الـــبـــرادعـــي،  ــثـ ســبــيــل املـ
أيــــن هـــو اآلن؟ وهـــنـــاك أمــثــلــة كــثــيــرة. نحن 
فـــي مــرحــلــة تــتــشــكــل فــيــهــا قــــوى ســيــاســيــة 
جديدة، والحديث عمن يتوحد مع من وفقًا 

للمعادلة القديمة، في الواقع ال يوجد.

الرئاسية للسيسي لتصبح  الفترة  لزيادة  المبادرات  أن  رباب المهدي  تعتبر 
فشل  على  دليل  بمثابة  توقيع،  مليون  الـــ40  مبادرة  مثل  سنوات   8
السيسي، بمعنى أنها مؤشر على تخوفات داخل النظام حول إمكانية 
استمراره، وتراجع شعبية السيسي. وتشير إلى أن األخير يسعى إلى بلورة 
أنه  التفويض من جديد، مؤكدة  وسيلة تمكنه من العودة ألسلوب 
»لو كانت هناك حالة طمأنينة لدى السيسي لما لجأ إلى هذه الوسائل«.

مؤشرات الفشل والخوف

ر  تصوُّ على  المهدي  ربــاب  تشدد 
الالعب  هــي  الخارجية  األطـــراف  أن 
الداخلية  السياسة  معادلة  في  األهم 
ــنــظــام من  ــرار ال ــم ــت الــمــصــريــة، واس
عدمه َوْهم. وتلفت إلى أن التغيرات 
شكل  بــأن  تشي  حاليًا  المنطقة  في 
المنطقة المتعارف عليه منذ توقيع 
سيتغير،   1916 بيكو  سايكس  اتفاقية 
مــؤكــدة أنــه »مــع حــلــول الــذكــرى 
أمــام  سنكون  لالتفاقية  المئوية 
فيها  تتآكل  كليًا  جديدة  منطقة 

فكرة الدولة القومية«

دور الخارج

أجراهامقابلة
أيمن المصري

حملة توقيع على موقع البيت األبيض لطلب تسليم غولن )برك أوزكان/األناضول(
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السلطة تحّضر خياراتها للمواجهة

اقتراحات المعارضة الجزائرية بال ترجمة

إيفانوف خارج الكرملين
روسيا  تنشر »إس 400« في القرم

مقري يتوقع مواجهة 
بين النظام السياسي 

والشعب الجزائري

الجزائر ـ عثمان لحياني

تــبــدو دعــــوات قـــوى مــن املــعــارضــة 
السياسية في الجزائر إلى تشكيل 
حكومة وحدة وطنية وإقرار هدنة 
سياسية واجتماعية لخمس سنوات، من أجل 
تحقيق توافق يتيح إخــراج البالد من األزمة 
الــســيــاســيــة واالقـــتـــصـــاديـــة الـــراهـــنـــة، وتــالفــي 
الــتــهــديــدات واملـــخـــاطـــر األمــنــيــة املــحــدقــة بها 
الــحــدود  اإلقليمي على  الــوضــع  تــوتــر  بسبب 
الجنوبية والشرقية، حبرًا على ورق في ضوء 
مجريات الحياة السياسية وانقطاع التواصل 

بني طرفي السلطة واملعارضة.
ــة »مـــجـــتـــمـــع الــــســــلــــم«، كـــبـــرى  ــركــ وحـــــــــذرت حــ
األحزاب السياسية واإلسالمية املعارضة في 
الجزائر، من اآلفــاق املسدودة أمــام هذا البلد، 
ودعت السلطة إلى التعقل وإقرار خطة توافق 
ديــمــقــراطــيــة تــســمــح بتشكيل حــكــومــة وحــدة 
وطــنــيــة تــشــارك فــيــهــا كــل الــقــوى الــســيــاســيــة، 
واالتـــفـــاق عــلــى هــدنــة ســيــاســيــة واقــتــصــاديــة. 
وقـــال رئــيــس الــحــركــة، عبد الــــرزاق مــقــري، في 
افتتاح مؤتمر سياسي صيفي، إن هناك ثالثة 
خيارات سياسية أمام السلطة الجزائرية في 
الـــوقـــت الــحــالــي بــســبــب الـــوضـــع االقــتــصــادي 
ــكــــالت االجـــتـــمـــاعـــيـــة  ــشــ ــم املــ ــاقــ ــفــ الــــصــــعــــب وتــ
ومخاطر االنفجار الداخلي والوضع اإلقليمي 

املتوتر. 
وأضاف أن الخيار األول يتمثل في أن »يرشد 
الـــنـــظـــام الـــســـيـــاســـي، فــيــقــرر ويـــقـــود الــتــوافــق 
ــتــــحــــول الـــديـــمـــقـــراطـــي بـــنـــفـــســـه، ويــســمــح  والــ
الــبــلــد«،  فــي تخليص  املــســاهــمــة  فــي  للجميع 
مشيرًا إلــى أن النظام »لــن يجد فرصة أفضل 
مـــن االنــتــخــابــات الــتــشــريــعــيــة املــقــبــلــة إن كــان 
ــارج  ــ املــــعــــارضــــة خـ ــع  ــ مـ يـــجـــلـــس  يــــريــــد أن  ال 
ــقـــري أن املـــعـــارضـــة  ــتـــبـــر مـ ــات«. واعـ ـــســ ــؤسـ املــ
توفر، في حال حصل ذلــك، »ضمانًا لالنتقال 
بتشكيل  بما يسمح  واالقتصادي،  السياسي 
حكومة وحدة وطنية تشارك فيها كل القوى 
الــســيــاســيــة، والـــتـــوافـــق عــلــى هــدنــة سياسية 
واقتصادية لعهدة انتخابية كاملة على األقل، 
للتحول  الصعبة  اإلجــــراءات  تبعات  وتحمل 
االقــتــصــادي مــن اقــتــصــاد ريــعــي إلــى اقتصاد 

منتج«.
ــن بــيــنــهــا حــركــة  ــدرك قــــوى املـــعـــارضـــة، ومــ ــ وتــ
»مجتمع السلم«، أن السلطة لن تقبل بمقترح 
ــق. مـــــن هـــنـــا يــــأتــــي الـــحـــديـــث  ــ ــوافــ ــ حـــكـــومـــة تــ
ــــرى حــــول مــســتــقــبــل الــوضــع  عـــن خــــيــــارات أخـ

الجزائري.
في هذا السياق، أكد مقري أن أمــام املعارضة 
بينها  التنسيق  »تواصل  أن  ثانيًا هو  خيارًا 
لــلــضــغــط عــلــى الــنــظــام الــســيــاســي ومــواصــلــة 
الــعــمــل عــلــى تــغــيــيــر مـــوازيـــن الـــقـــوة بـــقـــدر ما 
تستطيع«، مشيرًا إلى أن عامل الوقت يصب 
في صالحها في االنتخابات املقبلة. لكن مقري 
لــفــت إلـــى إمــكــانــيــة تـــزويـــر هـــذه االنــتــخــابــات، 
الــذي يعني أن الوضع سيراوح مكانه،  األمــر 
وقال في هذا الصدد: »ستعيدنا إلى ما نحن 
عليه إن كانت مزورة، بل ستنجلي على وضع 

وتحدث مقري عن خيار ثالث حول مستقبل 
 إن »هناك طريقًا ثالثًا تشتغل 

ً
الجزائر، قائال

عليه حــركــة مجتمع الــســلــم فــي كــل الــحــاالت، 
ــتــــي عــلــيــهــا بـــشـــأنـــه مـــســـؤولـــيـــة أكـــبـــر إذا  والــ
اجــتــمــعــت عــلــى الــجــزائــر مــصــيــبــتــان، مصيبة 
ومصيبة  السياسي  الــنــظــام  تسلط  اســتــمــرار 
ــراط عـــقـــد املــــعــــارضــــة بــســبــب األنـــانـــيـــات  ــ ــفـ ــ انـ
والحسابات والتقديرات الخاطئة، وهو طريق 
الــــريــــادة الــســيــاســيــة«، فـــي إشـــــارة إلــــى خــيــار 
و»االعــتــمــاد  املــنــفــرد  بالعمل  يتمثل  سياسي 
ــذاتـــي عــلــى قـــــدرات الــحــركــة والـــتـــواصـــل مع  الـ

الشعب«.
وفي ما يتعلق بدوافع هذا التوجه، قال رئيس 
حركة »مجتمع السلم« إن »الجزائر أمام حالة 
اســتــثــنــائــيــة غــيــر مــســبــوقــة مــفــتــوحــة عــلــى كل 
ــاالت«، مــعــتــبــرًا أنـــهـــا تــعــيــش »تــحــت  ــمــ ــتــ االحــ
ســيــطــرة نــظــام ســيــاســي رافــــض لــكــل نــــداءات 
الذي  الغامض  العقل والحكمة رغم املستقبل 
رسمه بريشته وحـــده«. وذكــر أن هــذا النظام 
الــســيــاســي »تـــفـــرد بـــاتـــخـــاذ قـــــرار اســتــخــراج 
مخبأة  كنوز  مــن  وحّولها  الطبيعية،  املـــوارد 
مضمونة إلى كنوز متبخرة غير مضمونة«، 
مــشــيــرًا إلــــى أن قــيــمــتــهــا تـــجـــاوزت »أكـــثـــر من 

أنه  في نظره،  يعني،  مليار دوالر«، مما  ألــف 
 راشــدة لنهضت بها 

ٌ
لو »استعملتها حكومة

عشر دول وأكثر«. انطالقًا من ذلك، لفت مقري 
إلــى أن »الــدراســات تبني لنا اليوم مــرة أخرى 
النظام السياسي يتجه بنا مباشرة إلى  بأن 

الــحــائــط، والــجــزائــر تتجه إلــى واقــع مجهول، 
ــبــــد الـــعـــزيـــز  بـــســـبـــب ســــيــــاســــات الــــرئــــيــــس عــ
بوتفليقة االقتصادية التي انتهت إلى الفشل 
للمحروقات«،  التبعية  حالة  استمرار  بسبب 
على حد قوله. واملشكلة تكمن، بحسب مقري، 
بعدم بناء قاعدة صناعية في الجزائر وفقدان 
األمــن الغذائي، وعــدم تطوير املــوارد البشرية 
واالحــتــيــاجــات الــخــدمــيــة. ولــفــت إلــى أنــه بدال 
مــن تحقيق كــل هــذه األمـــور، تطلق الحطومة 

»دعوات مخيفة للتقشف«.
املــقــبــلــة  الــبــرملــانــيــة  كـــانـــت االنـــتـــخـــابـــات  وإذا 
تمثل محطة رئيسة بالنسبة لقوى املعارضة 
تجاوب  ومـــدى  السياسية  جديتها  الخــتــبــار 
ــلــــواقــــع الـــســـيـــاســـي  ــا لــ ــ ــهـ ــ اتـ ــراء ــ ــع قـ ــ الـــشـــعـــب مـ
يــزال  ال  الــتــردد  فــإن  السياسية،  ومقترحاتها 
يطبع مواقف أحزاب املعارضة بشأن املشاركة 
مــن عدمها، فــي هــذه االنــتــخــابــات. لكن حركة 
»مجتمع السلم«، ال تزال تعطي »أهمية كبيرة 
الــرغــم  عــلــى  املــقــبــلــة  التشريعية  لــالنــتــخــابــات 
ــن الــخــيــبــة الــحــاصــلــة فـــي مـــجـــال الــحــريــات  مـ
والغلق املمنهج لألفق السياسي، وعلى الرغم 
مـــن تــخــريــب املــنــظــومــة االنــتــخــابــيــة والــتــفــرد 
السيطرة  وإحــكــام  الــدســتــوريــة  بالتشريعات 
على املنظومة االنتخابية والرغبة البادية في 
واالســتــبــداد«، وفق  صناعة خارطة سياسية 

قول مقري.
هــنــاك  أن  وأكــــــد  عـــــاد  ــة  الـــحـــركـ رئـــيـــس  أن  إال 
»عــوامــل مــتــداخــلــة ال تـــزال تحكم اتــخــاذ قــرار 
املشاركة أو املقاطعة. وقال »ندرك تمام اإلدراك 
بأن مسؤولية اتخاذ القرار بشأن االنتخابات 
التشريعية املقبلة كبيرة، فالتسرع باملقاطعة 
هــو إعــــالن مــبــكــر لــقــطــع األمــــل ومـــا يــتــبــع ذلــك 
التعجل  أن  كما  ترقيعه،  يصعب  إحــبــاط  مــن 
بــاملــشــاركــة يــلــزمــنــا بــمــا قـــد تــؤكــد الــتــطــورات 
ضــــرره وبــمــا ال يــمــكــن تــنــفــيــذه«، مضيفًا أنــه 
»ثمة محددات أساسية ستحسم القرار وهي 
ضمانات النزاهة واملوقف املوحد للمعارضة 
بانتظار إجماعها إذ ال معنى للمقاطعة إذا لم 
تكن شاملة تؤلم النظام السياسي وال تسمح 

له بالتالعب على التناقضات«.

8
سياسة

حدثان بارزان شهدتهما 
روسيا، أمس، األول 

هو نشرها منظومة 
»إس 400« في القرم، 

والثاني هو إقالة سيرغي 
إيفانوف، من منصبه 

مديرًا لإلدارة الرئاسية

تحاول المعارضة الجزائرية، في مقدمتها حركة »مجتمع السلم« اإلسالمية، حث السلطة على تشكيل حكومة وحدة وطنية 
للتصدي ألزمة البالد السياسية واالقتصادية. لكن هذه الدعوة تصطدم بنظام غير مستعد على ما يبدو لتقديم تنازالت حتى اآلن

تحذر المعارضة من تزوير االنتخابات البرلمانية )بشير رمزي/األناضول(

بعد جمود طويل نسبيًا، في امللف األوكراني، 
تــعــود األنـــظـــار إلــيــه بــقــوة أخـــيـــرًا، مـــع إعـــالن 
ــــس الـــجـــمـــعـــة، أن  وكـــــــاالت أنــــبــــاء روســــيــــة، أمـ
نــظــامــهــا  نـــشـــرت  الـــروســـيـــة  الــــدفــــاع  »وزارة 
الصاروخي للدفاع الجوي، إس 400، في شبه 
جزيرة القرم«، التي ضّمتها من أوكرانيا عام 
2014. وجـــاء اإلعــــالن بــعــد يــومــني مــن تعّهد 
باتخاذ  بــوتــني،  الــروســي فالديمير  الــرئــيــس 
ــال إنــهــا »اشــتــبــاكــات  إجــــــراءات مـــضـــادة ملـــا قـ
بــني الـــقـــوات الــروســيــة ومــخــربــني أوكــرانــيــني 
في شمال القرم«، بينما تنفي أوكرانيا وقوع 
عتبر الخطوة 

ُ
أي اشتباكات من األســاس. وت

الروسية بمثابة تصعيد خطير يهّدد منطقة 
البحر األسود. 

ــنــشــر فــيــهــا هــذه 
ُ
وتــعــّد الــقــرم ثــانــي منطقة ت

ــــدة »حـــمـــيـــمـــيـــم« عــلــى  ــاعـ ــ ــد قـ ــعـ املــــنــــظــــومــــة، بـ
روسيا  فيها  نشرت  التي  الــســوري،  الساحل 
لها  تركيا طــائــرة  إســقــاط  ردًا على  املنظومة 
في 24 نوفمبر/ تشرين الثاني املاضي، على 

الحدود السورية ـ التركية. 
ــــدأت تــظــهــر خــــالل األيــــام  بـــــوادر الــتــصــعــيــد بـ
املاضية، ال سيما بعدما اتهمت االستخبارات 

ل 
ّ
»التخطيط لعمليات توغ الروسية كييف، بـ

ملخربني إرهابيني، مطلع شهر أغسطس/ آب 
حة«، 

ّ
الحالي في القرم، انتهت بمواجهات مسل

عــن »مقتل عنصر  أســفــرت، بحسب موسكو، 
فـــي االســـتـــخـــبـــارات وجـــنـــدي روســـــــي«، فيما 
نفت السلطات األوكرانية هذا األمر واعتبرته 

»نفاقًا«. 
فـــي هــــذا اإلطـــــــار، كــشــف فــــرع االســـتـــخـــبـــارات 
ــاع األوكــــرانــــيــــة، عـــلـــى مــوقــع  ــدفــ الــ فــــي وزارة 
الـــقـــيـــام  ــزم  ــتــ ــعــ يــ »الــــــعــــــدو  ــــوك«، أن  ــبـ ــ ــسـ ــ ــيـ ــ »فـ
بــاســتــفــزازات واســعــة على طــول خــط الجبهة 
ــرق أوكـــرانـــيـــا، يعقبها اتـــهـــام الــجــانــب  فـــي شـ
ــرانـــي بــعــدم احـــتـــرام اتــفــاقــات مينسك«.  األوكـ
وقد وضعت أوكرانيا قواتها في حال تأهب 
على طول خط التماس مع القرم وشرق البالد 

)دونيتسك ولوغانسك(.
ــر، أعـــربـــت الــــواليــــات املــتــحــدة عن  ــ وعـــلـــى األثــ
»تفادي  إلى  الجانبني  البالغ« ودعــت  »قلقها 
ــر الــخــارجــيــة  ــ ــّدد وزيــ ــ أي تـــصـــعـــيـــد«. كـــمـــا شــ
الــفــرنــســي، جـــان مـــارك آيـــرولـــت، عــلــى »أهمية 
أن تــعــالــج أوكـــرانـــيـــا وروســـيـــا، عــبــر الـــحـــوار، 
التوتر األخير بالنسبة إلى الوضع في القرم«. 
وتــعــانــي أوكــرانــيــا مــن حــرب فــي شرقها منذ 
 مسعى انفصاليي منطقة 

ّ
عام 2014، في ظل

»دونــــبــــاس« )دونــيــتــســك ولــوغــانــســك(، لنيل 
استقاللهم عن كييف، بدعٍم من الروس.

ــوتــــني، أمــــــس، تــغــيــيــرًا  فــــي روســــيــــا، أجــــــرى بــ
مدير  فاستبدل  الــرئــاســيــة،  ــه  إدارتــ فــي  كبيرًا 
يــشــغــلــه حتى  كــــان  الـــــذي  الـــرئـــاســـيـــة  اإلدارة 
اآلتــي  إيــفــانــوف،  أقـــرب حلفائه، سيرغي  اآلن 
السوفييتية  االســتــخــبــارات  أجــهــزة  مــن  مثله 
إقالة  شّكل 

ُ
وت فاينو.  بأنطون  بــي(،  )كــي جي 

بدل، كما قال بوتني، بناًء 
ُ
إيفانوف، الذي است

على طلبه، أول تغيير من نوعه منذ سنوات 

ــأتــــي خـــطـــوة بـــوتـــني بــعــد  ــلـــني. وتــ ــكـــرمـ ــي الـ فــ
أســبــوعــني مـــن ســلــســلــة تــعــيــيــنــات ملــســؤولــني 
»طريقة  بأنها  خــبــراء  اعتبرها  األقــالــيــم،  فــي 
لتنظيم الــصــفــوف قــبــل مــعــركــة االنــتــخــابــات 
أيلول  18 سبتمبر/  في  املقررة  التشريعية«، 
املقبل، وكذلك االنتخابات الرئاسية في 2018، 
وذلــــك وســــط أزمــــة اقــتــصــاديــة وتــــوتــــرات مع 
البلدان الغربية. وكان إيفانوف، وزير الدفاع 
 خــاصــًا 

ً
ــًا(، قـــد ُعــــنّي مــمــثــال ــامـ الــســابــق )63 عـ

للرئيس للمسائل املتصلة بالبيئة والنقل.
ــــني بــــــث وقــــائــــعــــه  ــلـ ــ ــرجـ ــ وخــــــــــالل لـــــقـــــاء مــــــع الـ
التلفزيون، أعرب بوتني عن »ارتياحه« لعمل 
إيــفــانــوف الــذي كــان مــديــرًا لـــإدارة الرئاسية 
مــنــذ عــــام 2011. وقــــال بــوتــني »أتـــذكـــر جــيــدًا 
اتـــفـــاقـــنـــا، فــقــد طــلــبــت مــنــي أال أوظـــفـــك أكــثــر 
مـــن أربــــع ســـنـــوات فـــي مــنــصــب مــديــر اإلدارة 
الرئاسية، لذلك أتفّهم رغبتك في االنتقال إلى 

مجال آخر«.
ويعتبر إيفانوف حليفًا مقّربًا جدًا من بوتني، 
السوفييتية،  االســتــخــبــارات  لحساب  وعــمــل 
تـــحـــديـــدًا فـــي الــعــاصــمــة الــبــريــطــانــيــة لــنــدن، 
ــرد منها فــي عــام 1983، ثــم فــي الــدول 

ُ
التي ط

االسكندينافية وكينيا. كما يتحّدر الرجل من 
البالد،  مدينة سانت بطرسبورغ، ثاني مدن 
والـــعـــاصـــمـــة الــســابــقــة لـــروســـيـــا الــقــيــصــريــة، 
مسقط رأس بوتني أيضًا. وفي عام 2001، مع 
تــولــي بــوتــني الــرئــاســة، بـــات إيــفــانــوف وزيـــرًا 
لــلــدفــاع، وبــقــي فــي هــذا املنصب حــوالــى ست 

سنوات، تعزز خاللها نفوذه السياسي.
املولود  إيــفــانــوف،  فاينو، خليفة  أنــطــون  أمــا 
فـــي الــعــاصــمــة اإلســتــونــيــة تـــالـــني، فــعــمــل في 
السفارة الروسية في طوكيو، وشغل منذ عام 

2012 منصب نائب مدير اإلدارة الرئاسية.
)فرانس برس(

أشـــد عــلــى الــنــظــام الــســيــاســي بــتــأكــيــد فــقــدان 
شرعيته وانتقال املواجهة بينه وبني الشعب 
ــام فــي وقــت  ــ الــجــزائــري حــيــث ستسقط األوهـ
 
ْ
قصير«، مؤكدًا أن مجلس النواب املرتقب، إن
تشّكل على أساس التزوير، فإنه »لن يستهلك 
كل عهدته إذا تحققت التوترات املرتقبة التي 
تؤكدها مجمل الدراسات«. وأضاف مقري أنه 
إذا »تآلفت املعارضة وصبرت على خالفاتها 
ستكون قادرة على إنقاذ البلد للقيام بتجربة 
ستكون أحــســن مــن تجربة تــونــس فــي أســوء 
األحوال، بالنظر ملصداقية املعارضة وباعتبار 
الخبرة املتراكمة من معاناة املأساة الوطنية 
على  وبــاالرتــكــاز  العربية،  التجارب  ومعاناة 
الــخــبــرة املــشــتــركــة فـــي الــتــعــامــل بــيــنــهــا وفــي 

التعامل مع خداع النظام السياسي«.

الحدث

■  أيها النسيان.. إنك تليق بكل األسماء.. ولكنك لن تكون تل الزعتر!
عتر

ّ
_الز

ّ
#الذكرى_الـ40_ملذبحة_تل

■  تل الزعتر وما أدراك ما تل الزعتر، بقرت بطون الحوامل، وذبح 
األطفال والنساء والشيوخ ولكن لم يكن عصر التلفون بكاميرا

■  #مجزرة_تل_الزعتر. أربعون عامًا وما زال الوجع، أربعون عامًا وما 
جفت الدماء، ما نسينا وال بننسى! 

■  هذه الجريمة ال تنسى. مثلها مثل محرقة دير ياسني كانت بأيدي 
اليهود. أما رابعة كانت بأيد مصرية أو نظنهم أنهم مصريون #رابعة

■  أعرف أصدقاء لي توقفت حياتهم تمامًا بعد الفض وغير قادرين 
على مواصلة حياتهم بشكل طبيعي بعد رؤيتهم للمآسي خاصة أطباء 

املشفى امليداني #رابعة

■  وزير الخارجية اإليراني في لقائه بنظيره التركي يرحب بالتقارب 
الروسي التركي. إنها السياسة وفن املمكن

■  حذاِر #روسيا قد تستعمل غازات كيماوية ضد املدنيني في #حلب 
كما فعلوها في #الشيشان والغوطتني- #جيش #ادلب #درعا

■  إحدى معضالت قضية اليمن أن من يملك القدرة على الحشد والقتال 
من اليمنيني كثير من القوى الدولية ال تقبل به

وأن املقبول دوليًا ال يملك القدرة  #اليمن

■  الدم اليمني مسال منذ االنقالب وندرك املتسبب بكل هذه الدماء 
ولن يتوقف سيالن تلك الدماء إال بالقضاء على االنقالب املليشياوي  

#قادمون_يا_صنعاء

■  ال أعرف عن القوانني واألشياء األخرى، لكن أعتقد أن ترامب هو نوع 
مخادع

■  أحبك يا ترامب. أنت أصدق وأشجع رجل عرفتة أميركا. ال تتجمل 
أو تحب األقنعة. عاش ترامب. عدو صادق خير من ألف من يدعي الحب 

وهو كذوب

انعقاد أكبر تجمع سياسي لقوى  منذ شهر يونيو/حزيران 2014، تاريخ 
مرحلة  بإقرار  السلطة  تطالب  المعارضة  ظلت  الجزائر،  في  المعارضة 
السياسي  الوضع  لتغيير  سياسية  محددات  على  والتوافق  انتقالية 
بناء  وإعــادة  دائم  استقرار  مرحلة  إلى  واالنتقال  الهش،  واالقتصادي 
المؤسسات السيادية. لكن السلطة وأحزابها الموالية ردت في أكثر من 
مناسبة على هذه المطالبات برفضها، واعتبرت أن الجزائر ليست بحاجة 

إلى مرحلة انتقالية على الرغم من األزمة االقتصادية.

مرحلة انتقالية
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شركات كويتية تصفي نشاطها في مصر
الكويت ـ محمود بدير

الكبير  االنخفاض  تبعات  دفعت 
فـــي قــيــمــة الــجــنــيــه املـــصـــري أمـــام 
الفترة  خــالل  األجنبية،  العمالت 
ــن الـــشـــركـــات الــكــويــتــيــة  ــرة، الــكــثــيــر مـ ــيــ األخــ
العاملة بالسوق املصري إلى اتخاذ خيارات 
استثمارية صعبة، منها الخروج الكامل من 
السوق لحني تحسن األوضاع االقتصادية، 
أو تــحــويــل األربـــــــاح إلعــــــادة تــشــغــيــلــهــا في 

صناديق استثمار وودائع ادخارية.
»الـــعـــربـــي  وأكــــــد مـــســـتـــثـــمـــرون كـــويـــتـــيـــون لــــ
الـــجـــديـــد«، عــلــى تــكــّبــد الـــشـــركـــات الــكــويــتــيــة 
خــســائــر كــبــيــرة، بــســبــب تــفــاقــم أزمــــة نقص 
ــاع أســـــعـــــاره أمـــــــام الــعــمــلــة  ــ ــفــ ــ الــــــــــدوالر وارتــ

املصرية. 
ــًا قــيــاســيــًا  ــاعــ ــفــ ــر الــــــــــدوالر ارتــ ــعـ وســــجــــل سـ
ــام املـــاضـــيـــة، حيث  ــ بــالــســوق املـــصـــريـــة، األيــ
المـــس 13 جنيهًا فــي الــســوق الـــســـوداء، في 

حني يبلغ سعره الرسمي 8.88 جنيهات.
ويــقــول املــديــر الــعــام لشركة الــرايــة العقارية 
»الــعــربــي  الــكــويــتــيــة، ســلــيــمــان الــدلــيــجــان، لـــ
الجديد«، إنه مع بوادر ظهور أزمة الدوالر، 
الــخــروج من السوق املصري،  قــررت شركته 
وبيع استثمارات عقارية يصل حجمها إلى 

نحو 9.5 ماليني دوالر.
ويــضــيــف الــدلــيــجــان أنـــه يــعــمــل حــالــيــًا على 
بعد  للتصفية،  القانونية  اإلجـــراءات  إنهاء 
إجمالي  مــن  أن حقق خسائر بنسبة 20 % 

حجم استثمارات شركته بالسوق املصري.
لالستثمار  العامة  الهيئة  بيانات  وحسب 
املــصــريــة الــحــكــومــيــة، يــبــلــغ عـــدد الــشــركــات 
املــصــري نحو  بالسوق  املــوجــودة  الكويتية 

470 شركة.
ويـــقـــول رئــيــس مــجــلــس إدارة شــركــة عــمــار 
ــــدر الــعــصــيــمــي، أن  الـــعـــقـــاريـــة الـــكـــويـــتـــيـــة، بـ
شركته دخلت السوق املصري منذ ما يقارب 
10 ســنــوات، وركـــزت خــالل تلك الفترة على 

العقارات في  التطوير وبناء  االستثمار في 
املدن الجديدة.

أن  لـ »العربي الجديد«  ويضيف العصيمي 
الشركة حققت نمو فــي األربـــاح تــجــاوز 20 
أنــه خــالل 3  % سنويًا حتى عــام 2013، إال 
سنوات املاضية تحولت األرباح إلى خسائر 
وتـــضـــاعـــفـــت فــــي اآلونـــــــة األخـــــيـــــرة، خــاصــة 
مقابل  املصرية  العملة  قيمة  انخفاض  مــع 
ــــدوالر، مــا انــعــكــس عــلــى مــصــاريــف البناء  الـ
والــتــطــويــر الــعــقــاري، نــظــرًا الرتـــفـــاع أســعــار 

مواد البناء. 
اتخذ  الشركة  إدارة  مجلس  أن  إلــى  ويشير 
قـــــــرارًا بـــالـــخـــروج مــــن الــــســــوق املــــصــــري فــي 
الوقت الراهن إلى حني عودة االستقرار في 

السوق املصري.
بـــني مصر  ــاق  ــفــ االتــ تـــم  وفــــي مــطــلــع 2016، 
والكويت على  زيــادة االستثمارات بينهما 
حـــيـــث تــــــم  تـــوقـــيـــع عــــــدد مـــــن االتـــفـــاقـــيـــات 

ومذكرات التفاهم والبرامج التنفيذية.

ــــي تـــواجـــهـــهـــا  ــتـ ــ وفـــــــي ظـــــل الــــصــــعــــوبــــات الـ
الـــشـــركـــات فــــي تـــحـــويـــل أربـــاحـــهـــا لــلــخــارج 
بــالــدوالر، اضــطــرت بعض الشركات إلعــادة 
ضخ استثماراتها في مجاالت أخرى بعيدة 
عن تقلبات سعر الصرف الحادة، وفق املدير 
العقارية  للمقاصة  الكويتية  للشركة  العام 

»العربي الجديد«. سابقًا، طارق العتيقي، لـ
كــمــا قــــال بــــدر الــعــتــيــبــي، أحــــد املــســتــثــمــريــن 
الكويتيني في مصر، إن شركات عدة لجأت 
تستهدف  استثمار  صناديق  تأسيس  إلــى 
ــر أربــــاحــــهــــا فــــي اســـتـــثـــمـــارات  ــدويــ إعـــــــادة تــ
ــــى االســـتـــثـــمـــار فــي  ــة إلــ ــافــ ــة، بــــاإلضــ ــاريــ ــقــ عــ
أدوات الدخل الثابت وكذلك ودائع ادخارية 
بــعــوائــد مــرتــفــعــة تــتــخــطــى 13% بــعــد قــيــام 
البنك املركزي املصري مؤخرا برفع الفائدة 
ألعلى مستوى منذ 10 سنوات. وأدى تراجع 
والــصــادرات واالستثمار  السياحة  إيـــرادات 
الــخــارج  فــي  العاملني  وتــحــويــالت  األجنبي 

إلى شح كبير في الدوالر.

عمان ـ زيد الدبيسية

ــي األردنــــــي،  ــزراعــ كــشــف مـــســـؤولـــون فـــي الـــقـــطـــاع الــ
أنهم يعتزمون مقاضاة كيان االحتالل اإلسرائيلي 
متكرر  بشكل  محاصيلهم  حـــرق  لتعّمدها  دولــيــًا، 
بحجة األسباب األمنية. وقال عدنان خــدام، رئيس 
اتحاد مزارعي وادي األردن املحاذي للكيان املحتل، 
إن املــــــزارع فـــي املــنــطــقــة تــتــعــرض كـــل عــــام لــحــرائــق 
إطالقهم  مــن خالله  اإلسرائيليني  قبل  مــن  متعمدة 
أمنية،  لــدواع  استكشافية  تنوير  بقنابل  يعرف  ملا 
التي تأتي على  الــحــرائــق  إلــى نشوب  تــؤدي  لكنها 

مساحات واسعة من األراضي الزراعية، مشيرا إلى 
أن خسائر املزارعني تقدر بعشرات ماليني الدوالرات 

كل عام، دون أن يتم تعويضهم من قبل أي جهة.
»الــعــربــي الــجــديــد«، أن الــحــرائــق  وأضــــاف خــــدام، لـــ
اإلسرائيلية تكثر في شهري مارس/ آذار ويوليو/ 
تـــمـــوز مـــن كـــل عـــــام، وهــــي فـــتـــرة الـــــــذروة بــالــنــســبــة 

للمحاصيل الزراعية في منطقة وادي األردن.
وأشــار محمود الــعــوران، أمــني عــام اتحاد املزارعني 
إسرائيل  تعمد  إلى  الجديد«،  »العربي  لـ األردنــيــني، 
ــزارع األردنــيــة كــل عــام أكــثــر مــن مـــرة، األمــر  حــرق املــ
الذي يستدعي إجراءات قانونية إليقاف االعتداءات. 

وقــــــال الـــــعـــــوران إن هـــــذه الــــحــــرائــــق تـــزيـــد مــعــانــاة 
املزارعني، خاصة أنها تأتي على مزارع الحمضيات 
الــتــي مــضــى عــلــى زراعــتــهــا ســنــوات طــويــلــة، وأنــفــق 
عليها أصحابها مبالغ طائلة، وعندما حان قطافها 
تــم حرقها مــن قبل االحــتــالل بــذرائــع غير منطقية، 
ــحـــدود مـــع األردن آمـــنـــة. وقــــال مــنــاف  خــاصــة أن الـ
»العربي  لـ التطبيع،  مــقــاومــة  لجنة  رئــيــس  مجلي، 
الــجــديــد«، إنــه ال بــد مــن مواجهة مثل هــذه الجرائم 
يبدو  حيث  منها،  القانونية  خاصة  السبل،  بكافة 
واضحا تعمد االحتالل حرق املزارع األردنية بشكل 
مــســتــمــر. وطـــالـــب مــجــلــي الــحــكــومــة، بــالــنــيــابــة عن 

اإلسرائيلي  االحــتــالل  بمحاسبة  الــزراعــي،  القطاع 
ومــقــاضــاتــه فــي املــحــاكــم الــدولــيــة.  ويــواجــه القطاع 
تذبذب  مثل  مستمرة،  مشاكل  األردن  فــي  الــزراعــي 
األمطار وقلة األراضي الزراعية وندرة املوارد املائية 

وضعف التسويق.
ويـــســـاهـــم الـــقـــطـــاع بــمــا نــســبــتــه 2.8% مـــن الــنــاتــج 
املــحــلــي اإلجـــمـــالـــي لـــــألردن ويــعــمــل فــيــه 3.5% من 
مجموع القوى العاملة، وتشكل صادراته 11% من 
مجموع صادرات البالد، حسب إحصائيات رسمية. 
وحقق األردن االكتفاء الذاتي في عدد من املنتجات 

الزراعية، وأبرزها الزيتون والحمضيات.

مزارعو األردن يعتزمون مقاضاة إسرائيل دوليًا

السعودية تؤكد التزامها 
بربط الريال بالدوالر

أكد محافظ مؤسسة النقد العربي 
السعودي )البنك املركزي(، أحمد 

الخليفي، أن اململكة ملتزمة باإلبقاء 
على ربط الريال بالدوالر األميركي، 

وأن لديها »األدوات الكافية« لدعم 
سياسة سعر الصرف الثابت.

وقال البنك املركزي في بيان نشره 
على موقعه اإللكتروني، أمس، إن 

»املضاربات التي تحدث على الريال 
بني وقت وآخر في السوق اآلجل 
مصدرها تكهنات غير دقيقة«، 

مضيفا أن »سياسة سعر الصرف 
الثابت واملتبعة منذ أكثر من ثالثة 

عقود كانت وال تزال رافدا هاما 
لدعم اقتصاد اململكة«.

خفض جديد لسحب األموال 
خارج مصر

ض البنك التجاري الدولي 
ّ
خف

مصر، أكبر بنك خاص في البالد، 
الحد األقصى للسحب والشراء 

ببطاقات الخصم واالئتمان خارج 
مصر للمرة الثانية في أسبوعني. 

وأرسل التجاري الدولي رسالة 
نصية للعمالء قال فيها إنه بدءًا 

من 15 أغسطس/ آب سيتم تغيير 
حدي الشراء والسحب ومصاريف 

العمليات بالعمالت األجنبية 
لبطاقات البنك. وكان البنك خفض 

الحد األقصى للسحب والشراء 
ببطاقات الخصم واالئتمان خارج 

مصر نحو 50% في األول من 
أغسطس/ آب. وأظهر بيان للتجاري 

الدولي، أن البنك خفض الحد 
األقصى للمشتريات خارج مصر 

ألصحاب البطاقات الكالسيك 
بنسبة 60% إلى 1000 دوالر 

شهريًا من 2500 دوالر، بينما 
خفض الحد األقصى ملشتريات 

البطاقات الذهبية نحو 28.6% إلى 
2500 دوالر شهريًا من 3500 

دوالر. واتجه عدد من البنوك العامة 
والخاصة العاملة في البالد خالل 

األسابيع املاضية إلى تخفيض 
الحد األقصى الستخدام بطاقات 

الخصم واالئتمان خارج مصر في 
ظل أزمة عملة تعيشها البالد.

نمو مبيعات السيارات بالصين 
%23

قال اتحاد مصنعي السيارات في 
الصني، أمس، إن مبيعات السيارات 

في البالد ارتفعت بنسبة %23 
إلى 1.9 مليون سيارة في يوليو/ 

تموز املاضي، مقارنة مع مستواها 
قبل عام، لتسجل أسرع وتيرة نمو 
شهرية في ثالث سنوات ونصف 
السنة. وهذا هو أعلى معدل نمو 

شهري للمبيعات منذ يناير/ 
كانون الثاني 2013، ويتجاوز 

االرتفاع األخير ما سجلته البالد 
في يونيو/ حزيران البالغ نسبته 

14.6% على أساس سنوي، وكذلك 
املسجل في مايو/أيار والذي بلغت 

نسبته 9.8% مقارنة بنفس الشهر 
من العام املاضي. وقال االتحاد 
في بيان صحافي في بكني، إن 

املبيعات زادت 9.8% في األشهر 
السبعة األولى من 2016، مقارنة 

مع مستواها قبل عام. وفي يناير/ 
كانون الثاني املاضي، قال االتحاد 

إنه يتوقع نمو مبيعات السيارات 
بنسبة 6% هذا العام.

أخبار

الهند تعيد 
سيارات الديزل 

إلى »الحياة«

أعطت املحكمة العليا في الهند قبلة الحياة لصناعة السيارات، بعد إصدارها حكمًا، أمس، بإمكانية سير السيارات العاملة بالديزل على طرق العاصمة، 
ما دامت تسدد ضريبة »خضراء« نسبتها 1%. والقت هذه األنباء ترحيبا لدى صناعة السيارات، بعد سلسلة أحكام ملحكمة أدنى حظرت سير سيارات 
الديزل، الجديدة منها والقديمة، بسبب مخاوف من أن عوادم هذا النوع من السيارات تساهم في تفاقم أزمة تلوث هواء دلهي. وأنهت أسهم »تاتا موتورز« 
و»ماهيندرا أند ماهيندرا« و»ماروتي سوزوكي إنديا« جميعًا تعامالت أمس على ارتفاع، بعد صدور الحكم. وفي حكم صدر في اآلونة األخيرة، أمرت أكبر 
)فرانس برس( محكمة بيئية في الهند السلطات بمنع جميع سيارات الديزل، املصنعة قبل أكثر من 10 سنوات، من السير في شوارع العاصمة.  

اقتصاد
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Saturday 13 August 2016
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القاهرة ـ خالد المصري

فترة حرجة.. ومستوى دين يبعث 
على القلق.. هكذا لخص صندوق 
الــنــقــد الــدولــي الــوضــع فــي مصر، 
الــتــي بـــات اقــتــصــادهــا عــلــى حــافــة الــهــاويــة، 
الخبراء  الرسمية وتحذيرات  وفق املؤشرات 
ــتــــراض  ــاء االقــ ــبــ املـــالـــيـــن، فــــي ظــــل تـــفـــاقـــم أعــ
ودولــيــا  محليا  غير مسبوق  بشكل  املــتــزايــد 
مــنــذ تـــولـــي عــبــد الـــفـــتـــاح الــســيــســي مــقــالــيــد 

الحكومة في يونيو/حزيران 2014.
الــبــيــانــات الــرســمــيــة أن أول عــامــن  وتــظــهــر 
مــن حكم السيسي شــهــدا ارتــفــاعــا فــي الدين 

الـــخـــارجـــي لــلــبــاد لــيــصــل إلــــى 65.4 مــلــيــار 
دوالر، بعد االتفاق مع صندوق النقد الدولي 
على اقتراض 12 مليار دوالر. وتشهد الديون 
الخارجية في عهد السيسي زيادة بقيمة 20 
مليار دوالر عــن فــتــرة الــعــام الـــذي تــم تعين 
للباد،  مؤقتا  رئيسا  خــالــه  منصور  عــدلــي 
بــعــد إطـــاحـــة الــجــيــش بــقــيــادة الــســيــســي في 
الثالث من يوليو/تموز 2013 الرئيس محمد 
مرسي، الذي لم يمض على حكمه سوى عام 
يناير/ ثـــورة  بعد  رئــيــس  أول  انتخابه  بعد 

كانون الثاني 2011.
وقــال رئيس بعثة صندوق النقد إلى مصر، 
ــــس، فـــــي مــــؤتــــمــــر صـــحـــافـــي  ــيـ ــ ــارفـ ــ كــــريــــس غـ
بالقاهرة يوم الخميس املاضي، إن مستوى 
الــــديــــن الــــعــــام فــــي مـــصـــر يــبــعــث عـــلـــى الــقــلــق 
وبــرنــامــج اإلصــــاح الــحــكــومــي الـــذي يدعمه 

صندوق النقد يهدف إلى خفض هذا الدين.
وأضــــاف »نــحــن فــي صــنــدوق الــنــقــد الــدولــي 
عــلــى اســتــعــداد لــلــشــراكــة مـــع مــصــر فـــي هــذا 
الــبــرنــامــج كــمــا ســنــشــجــع الــهــيــئــات الــدولــيــة 
ــــرى عــلــى تــقــديــم الـــدعـــم لــهــا...  والـــبـــلـــدان األخـ
ســيــكــون مـــن املــفــيــد أيــضــا أن يـــبـــادر شــركــاء 
الثنائي إلى دعمها في  مصر على املستوى 

هذه الفترة الحرجة«.

إلـــى تــقــديــم الــقــاهــرة تـــنـــازالت غــيــر مسبوقة 
للصندوق وفق خبراء االقتصاد.

وانضمت مصر لعضوية صندوق النقد في 
ديسمبر/كانون األول 1945، وتبلغ حصتها 
فـــي الــصــنــدوق نــحــو ثــاثــة مــلــيــارات دوالر، 
ــنـــدوق الــنــقــد الـــدولـــي  ــق رئـــيـــس بــعــثــة صـ وفــ
ملصر، كريس غافيز، الذي قال في تصريحات 
مــنــتــصــف يــولــيــو/تــمــوز املـــاضـــي، إن حصة 
املبلغ بعد أن رفعت  إلــى هــذا  مصر وصــلــت 
مساهمتها لدى الصندوق في فبراير/شباط 

2016، بقيمة 1.5 مليار دوالر.
ولــجــأت مصر لــاقــتــراض مــن الــخــارج، ألول 
مــرة فــي تاريخها فــي عهد الــرئــيــس الــراحــل 
أنــــــور الـــــســـــادات، حــــن اتـــفـــقـــت مــــع صـــنـــدوق 
النقد على قرض بقيمة 185.7 مليون دوالر 
مــن أجـــل حــل مشكلة املــدفــوعــات الــخــارجــيــة 

املتأخرة وزيادة التضخم.
وبــعــد االتـــفـــاق عــلــى الــقــرض واملــوافــقــة علي 
شروط الصندوق، أعلنت الحكومة عن اتخاذ 
ــــرارات االقـــتـــصـــاديـــة الــتــي  ــقـ ــ ــن الـ مــجــمــوعــة مـ
شــمــلــت زيــــادة فــي أســعــار الــســلــع األســاســيــة 
إلــــى اشـــتـــعـــال فتيل  الـــخـــبـــز، مــمــا أدى  مــثــل 

انتفاضة على مدار  الــشــارع في  الغضب في 
يومي 18 و19 يناير/كانون الثاني، وهو ما 
التجول  إلى فرض حالة حظر  السادات  دفع 
وأمر الجيش بالنزول إلى الشارع والتراجع 

عن القرارات لتفادي الغضب الشعبي.
من  الثانية  للمرة  لــاقــتــراض  ولــجــأت مصر 
الصندوق في عهد الرئيس املخلوع حسني 
مبارك، حن طلبت الحكومة في الثمانينيات 
ــزان  ــيــ املــ عـــجـــز  لـــســـد  دوالر  مـــلـــيـــون   375.2
التجاري، وكذلك طلب نظام مبارك عام 1996 
نحو 434.4 مليون دوالر من الصندوق، إال أن 

القاهرة لم تسحب قيمة هذا القرض.
وفي فترة حكم املجلس العسكري في الفترة 
ــبــــرايــــر/2011 وحــتــى يــونــيــو/حــزيــران  مـــن فــ
2012 تــم الــتــفــاوض مــع صــنــدوق النقد على 
اقتراض 3.2 مليار دوالر، من دون أن تكتمل 
املـــفـــاوضـــات، كــمــا قــامــت الــحــكــومــة فـــي عهد 
ــزول مــحــمــد مـــرســـي، بــتــوقــيــع  ــعــ الـــرئـــيـــس املــ
على  للحصول  الصندوق  مــع  مبدئي  اتــفــاق 
لتنفيذ  املفاوضات  لكن  دوالر،  مليارات   4.8
ــفـــاق تــوقــفــت أيـــضـــا. وقــــال رضـــا عيسى،  االتـ
خــبــيــر االقــتــصــاد: »كــــان هــنــاك بــدائــل كثيرة 

لــلــحــصــول عــلــى األمــــــــوال، بــــدال مـــن الــلــجــوء 
لــصــنــدوق الــنــقــد، مــنــهــا عـــاج مــلــف الــتــهــرب 
الــضــريــبــي، إذ تــزيــد عــلــى 100 مــلــيــار جنيه 
املــتــأخــرات  جــانــب  إلـــى  دوالر(  مــلــيــار   11.2(

الضريبية التي تتجاوز هذه األرقام ».
»الــــعــــربــــي الــــجــــديــــد« أن  ـــ وأضــــــــاف عـــيـــســـى لــ
الحكومة املصرية سوف تكون ملزمة بتنفيذ 
شروط الصندوق، وسيكون هناك رقابة على 
الــتــنــفــيــذ، وهـــو مـــا يــعــنــى أنـــك فـــي حـــال عــدم 
القرض  دفــعــات  على  الحصول  عــدم  التنفيذ 

املوزعة على ثاثة أعوام.
ــزداد الــضــغــوط عــلــى االقــتــصــاد املــصــري  ــ وتــ
النقد األجنبي  مــوارد  العليل، بسبب تراجع 
الــرئــيــســيــة، وال ســيــمــا فـــي ظـــل االنــخــفــاض 
وقناة  التصدير  وعــائــدات  للسياحة  الــحــاد 
السويس وتحويات املصرين العاملن في 

الخارج. 
إيكونوميست  مجلة  األوضــــاع  هـــذه  ودعـــت 
إلــــى وصــــف اقــتــصــاد مــصــر بــاملــتــدهــور إلــى 
مستويات غير مسبوقة، مما يهيئ األوضاع 
النفجار جديد، حيث النظام املصري مفلس، 

ويعتمد على »حقن نقود«.

إغراق الديون: مصر في  قبصة صندوق النقد

مظاهرة ضد السيسي في القاهرة )فرانس برس(

)Getty( تقليص الدعم من بين شروط صندوق النقد

المصري  االقتصاد  شهدها  عدة،  زمات 
على مر عقود، إال أن الوضع خالل العامين 
البالد في  إغراق  إلى حد  تفاقم  األخيرين 

يضع  مما  والمحلية،  الخارجية  الديون 
ولم  الهاوية.  حافة  على  البالد  مستقبل 
يخف صندوق النقد الدولي، الذي وافق 

على إقراض القاهرة 12 مليار دوالر، أن الوضع 
»حرج ومثير للقلق«، فيما تشير البيانات إلى 
أن القرض هو األكبر في تاريخ تعامل مصر 

في  العام  الدين  أن  كما  الصندوق،  مع 
لم  السيسي،  الفتاح  عبد  الرئيس،  عهد 

تشهده مصر منذ 64 عامًا

محور

الدين الخارجي يصل إلى 
65.4 مليار دوالر باالتفاق 

على قرض صندوق النقد

القاهرة ـ العربي الجديد

املــصــري إلنــهــاء دور  الــنــواب  يستعد مجلس 
االنعقاد الحالي بنهاية الشهر الجاري ليبدأ 
إجازة تستمر حتى شهر أكتوبر/تشرين األول 
ــازة، وفـــق مــراقــبــن،  ــ املــقــبــل. وتــشــكــل هـــذه اإلجـ
عقبة حقيقية أمام تفعيل االتفاق الذي أبرمته 

القاهرة مع صندوق النقد الدولي.
وينص الدستور املصري على ضرورة موافقة 
قبل  الدولية  االتفاقيات  على  الــنــواب  مجلس 
التصديق عليها. وافق صندوق النقد الدولي، 
أول مــــن أمـــــس الـــخـــمـــيـــس، عـــلـــى قـــــرض كــبــيــر 
شــروط  مقابل  دوالر،  مليار   12 بقيمة  ملصر 
»الــقــاســيــة«. وتــتــمــثــل هــذه  وصــفــهــا خـــبـــراء بـــ
الشروط، باألساس، في خفض الدعم وتمرير 
قانون الضريبة املضافة، والتحكم في فاتورة 

األجور، واعتماد نظام مرن لسوق الصرف.
الغني،  عبد  محمد  املستقل،  الــبــرملــانــي  وأكـــد 

القاهرة ــ العربي الجديد

أثـــار اتــفــاق مصر مــع صــنــدوق النقد الــدولــي 
اقتراض 12 مليار دوالر يصرف على 3  على 
أعــوام، شكوكا حول جدوى القرض في إنقاذ 
ــداعـــي، وســــط تـــســـاؤالت  ــتـ ــبـــاد املـ اقـــتـــصـــاد الـ
حول املساعدات السخية التي حصلت عليها 
مصر خال السنوات األربــع األخيرة من عدة 
دول خــلــيــجــيــة. وقـــالـــت وكـــالـــة ســتــانــدرد أنــد 
بــــورز فــي تــقــريــر لــهــا فــي مـــايـــو/أيـــار املــاضــي 

صـــعـــوبـــة أن يــــوافــــق الـــبـــرملـــان املــــصــــري عــلــى 
اتــفــاق الــقــرض خـــال دور االنــعــقــاد الــحــالــي، 
أجندته  باستكمال  املجلس  انشغال  ظــل  فــي 
تتمثل،  دســتــوريــة  واستحقاقات  التشريعية 
باألساس، في قوانن بناء وترميم الكنائس، 
والـــعـــدالـــة االنــتــقــالــيــة، واملــفــوضــيــة الــوطــنــيــة 

لانتخابات، واإلدارة املحلية.
خاصة  تصريحات  فــي  الغني،  عبد  وأضـــاف 
»العربي الجديد«، أن البرملان لم يخطر حتى  لـ
الساعة بخطوات تفاوض الحكومة مع بعثة 
الصندوق أو الشروط التي رضخت لها مصر 
مقابل الحصول على هذا القرض، وخصوصا 

الشروط ذات الصلة بمعيشة املواطنن.
الـــحـــمـــايـــة  ــن  ــ عـ الـــحـــكـــومـــة  حــــديــــث  أن  ورأى 
الدخل  املساس بمحدودي  االجتماعية وعدم 
ــادع وغــيــر واقــعــي«، ألن مــحــدودي الدخل  »خـ
»سيدفعون ثمن تبعات القرض غاليا«، حسب 
أحمد   ،»30-25« تكتل  عضو  قــال  فيما  قــولــه. 

إن حجم املساعدات املالية التي تلقتها مصر 
من السعودية واإلمارات والكويت خال أربع 
تشير  فــيــمــا  دوالر،  مــلــيــار   25 بــلــغ  ســـنـــوات 
تصريحات املسؤولن املصرين إلى حصول 
الباد على أكثر من 30 مليار دوالر من هذه 
الـــدول. وقــال أحمد إبــراهــيــم، املحلل املصري، 
»العربي الجديد« إن »املساعدات الخليجية  لـ
تبخرت ولم يكن لها دور واضــح في إسعاف 
االقــتــصــاد الــعــلــيــل، وهـــذه هــي املــحــصــلــة أننا 
لــجــأنــا إلــــى صـــنـــدوق الــنــقــد لــطــلــب اإلنـــقـــاذ .. 
مطالبة  الحكومة  الخليج،  أمـــوال  ذهــبــت  أيــن 

باإلجابة على هذا السؤال«.
ــمـــرو  ــري، عـ ــ ــ ــــصـ ــ ــة املـ ــ ــيـ ــ ــالـ ــ ــســــب وزيـــــــــر املـ ــحــ وبــ
الـــجـــارحـــي، خــــال مــؤتــمــر صــحــافــي مــشــتــرك 
مــع محافظ البنك املــركــزي، طــارق عــامــر، يوم 
التي  املساعدات  لــوال  فإنه  املــاضــي،  الخميس 
الخيليجة،  الــــدول  مــن  مــصــر  عليها  حــصــلــت 
العامة سيزيد على  املــوازنــة  فــي  العجز  لكان 

الدولة املصرية قدمت فروض  الطنطاوي، إن 
الوالء والطاعة لكافة إماءات صندوق النقد، 
قطاع  على  السلبية  تداعياتها  مــراعــاة  دون 
واسع من املصرين. واتهم الحكومة بالعجز 
االقتصادية سوى  لألزمة  »إيــجــاد حلول  عن 
عــن طــريــق االقــتــراض الــخــارجــي، الـــذي يغرق 

األجيال القادمة في الديون«.
وأفاد الطنطاوي، في تصريحات خاصة، بأن 
الحكومة بدأت مفاوضاتها مع صندوق النقد 
مــنــذ فــتــرة لــيــســت بــالــقــصــيــرة دون أن تشرك 
الــبــرملــان فــي ذلــك عــن إحــاطــتــه علما بخطتها 
القرض وسبل ســـداده، منبها  الستغال هــذا 
على  الخطوات  لهذه  املباشرة  التأثيرات  إلــى 
رفــع الــدعــم عــن السلع األســاســيــة والــخــدمــات 

العامة.
مــن جــهــتــه، انــتــقــد الــنــائــب عــن حـــزب التجمع، 
عبد الحميد كمال، عدم تحريك رئيس البرملان 
عــلــي عــبــد الــعــال طــلــبــات اإلحــاطــة والــبــيــانــات 

16% من الناتج املحلي، مضيفا أن هذه املنح 
مستوياته  عند  العجز  استقرار  في  ساهمت 
الـــحـــالـــيـــة. وتـــشـــيـــر الـــبـــيـــانـــات الـــرســـمـــيـــة إلـــى 
الفترة  للدولة في  العامة  املــوازنــة  بلوغ عجز 
مــايــو/أيــار 2016  إلــى  مــن يوليو/تموز 2015 
يــعــادل %11.2  بــمــا  لنحو 311 مــلــيــار جــنــيــه، 
مـــن الـــنـــاتـــج املــحــلــي اإلجـــمـــالـــي، فــيــمــا تظهر 
العجز يسجل قفزات كبيرة منذ  أن  البيانات 
الــنــصــف الــثــانــي مــن الــعــام 2013، فــي أعــقــاب 
إطـــاحـــة الــجــيــش لــلــرئــيــس مــحــمــد مــرســي في 

ــه الســــتــــدعــــاء رئـــيـــس  ــيــ ــقــــدمــــة إلــ الـــعـــاجـــلـــة املــ
الحكومة، شريف إسماعيل، ووزراء املجموعة 
االقــتــصــاديــة إلـــى مــقــر الــبــرملــان، لــكــشــف كافة 

تفاصيل االتفاق مع صندوق النقد.

الــعــام وبــدء  الثالث مــن يوليو/تموز مــن ذلــك 
السعودية  مــن  كبيرة  مــســاعــدات  مصر  تلقي 
واإلمارات والكويت. وقال طارق عامر، محافظ 
يوم  الصحافي  املؤتمر  املــركــزي، خــال  البنك 
الــخــمــيــس املـــاضـــي »بــقــالــنــا ســنــة مــجــلــنــاش 
فلوس من إللي إنتوا عارفينها.. قبل كده كان 
بيجلنا.. لكننا منقدرش نعتمد عليها بشكل 

كلي«، في إشارة إلى مساعدات الخليج.
وقال هاني سري الدين، رئيس هيئة الرقابة 
ــبــــق، فـــى تــصــريــحــات صــحــافــيــة  املـــالـــيـــة األســ
إن الـــظـــروف الــحــالــيــة تــجــبــر الــحــكــومــة على 
االقــتــراض مــن الــخــارج، ولــكــن ال بــد أن يكون 
هناك حذر بشأن استخدام هذه األموال. وكانت 
أشــارت  قــد  البريطانية  إيكونوميست  مجلة 
في وقت سابق من أغسطس/ آب الجاري، إلى 
أن الــنــظــام املــصــري أهـــدر مــلــيــارات الــــدوالرات 
الرئيس  أن  إلــى  على مشاريع وهمية، الفتتة 
عبد الفتاح السيسي افتتح في أغسطس/آب 

واعــتــبــر كــمــال، فــي تــصــريــحــات خــاصــة، أن 
الــنــواب حينما عرضت  »الــحــكــومــة خــدعــت 
برنامجها خاليا من أي إشارة إلى إمكانية 
ــتــــراض مـــن صـــنـــدوق الــنــقــد الـــدولـــي ما  االقــ
يــعــد تــحــايــا صــريــحــا وإخـــفـــاًء للسياسات 
االقــتــصــاديــة، رغــم أنها بــدأت منذ فترة في 
»الخطوات اإلصاحية«،  تطبيق ما تسميه بـ
الــتــي اشــتــرطــهــا الــصــنــدوق لــلــمــوافــقــة على 

منح القرض«.
فــي مجلس  التعليم  لجنة  رئــيــس  دعــا  بينما 
اإلعــان،  إلى  الحكومة  النواب، جمال شيحة، 
بــكــل شــفــافــيــة، عـــن اآلثــــــار الــجــانــبــيــة لــقــرض 
صــنــدوق الــنــقــد، مــع عــقــد ورشـــة عــمــل يــشــارك 
ــل الــحــكــومــة  ــ فــيــهــا خــــبــــراء اقـــتـــصـــاد مــــن داخــ
األزمــة  مــن  للخروج  لبلورة حلول  وخــارجــهــا 
االقتصادية«. ونبه إلى خطورة االعتماد على 
الـــقـــروض، مــؤكــدا أنــهــا »حـــل مــؤقــت يــجــب أال 

تعتمد عليه الدولة ملواجهة أزماتها«.

العام املاضي 2015 تفريعة جديدة لقناة  من 
السويس، أحد أهم املمرات املاحية في العالم، 
واعدًا املصرين بدخل قدره 100 مليار دوالر 
سنويا منها، لكن إيرادات القناة قد انخفضت، 
كــمــا ذهــبــت وعــــود بــبــنــاء مــديــنــة تــشــبــه دبــي 
فإن  اإليكونوميست،  وبحسب  الــريــاح.  أدراج 
داعــمــي مصر مــن دول الخليج قــد يئسوا من 
انتشال الــبــاد مــن أزمــتــهــا. وتــســود حالة من 
الخليج. وذكرت  السيسي في  الغضب حلفاء 
املجلة البريطانية، أنه يتعن على دول العالم 
تغيير سياستها تجاه مصر، فيجب ربط أي 
مساعدات اقتصادية بتعويم الجنيه، وتقليل 
اإلنفاق الحكومي، وكبح جماح الفساد، ورفع 
ــد، مـــســـؤول  ــمــ الــــدعــــم. وبـــحـــســـب مـــســـعـــود أحــ
منطقة الــشــرق األوســــط وشــمــال أفــريــقــيــا في 
صندوق النقد الدولي، فإن الفجوة التمويلية 
 20 بنحو  تــقــدر  املقبلن  العامن  ملصر خــال 

مليار دوالر.

شكوك في اإلنقاذ... وتساؤالت حول أموال الخليجعقبات برلمانية أمام تفعيل االتفاق

الفجوة التمويلية لمصر 
تقدر بـ 20 مليار دوالر خالل 

العامين المقبلين

وأشــــار الــخــبــيــر االقــتــصــادي إلـــى أن تحرير 
ــرى سيخلق  ــ الــجــنــيــه مــقــابــل الـــعـــمـــات األخــ
مزيدًا من ارتفاعات األسعار، وال سيما بعد 

أن رفعت الحكومة أسعار الكهرباء.
وفــرضــت الــحــكــومــة األســـبـــوع املــاضــي خــال 
النقد للقاهرة، زيــادات  زيــارة بعثة صندوق 
على أسعار الكهرباء تتراوح بن 17% و%46 
إال أن نسبة الزيادة األكبر جاءت من نصيب 
الفئات األقل استهاكا والذين يصنفون من 

الفقراء وفق خبراء االقتصاد. 
وتــــظــــل قـــيـــمـــة الــــقــــرض الـــــــذي أبـــــــرم الـــنـــظـــام 
املـــصـــري اتــفــاقــا بــشــأنــه مـــع صـــنـــدوق الــنــقــد 
نهاية األسبوع املاضي، هي األكبر في تاريخ 
تعامل مصر مع الصندوق، األمر الذي يؤشر 

تضّخم في االقتراض والصندوق 
يصف الوضع بـ»الحرج«

وتشير البيانات الرسمية إلى أن قيمة الدين 
الخارجي ملصر بلغت قبل االتفاق على قرض 
لتصل  دوالر،  مــلــيــار   53.4 الــنــقــد  صـــنـــدوق 
بمقتضى االتفاق إلى 65.5 مليار دوالر، كما 
 ( ترليون جنيه   2.5 املحلي نحو  الدين  بلغ 
ترليون  تبلغ  بــزيــادة  دوالر(،  مــلــيــار   281.5
جنيه )112.6 مليار دوالر( عما كان عليه قبل 
ثاثة أعوام.  وقال عبدالخالق فاروق، خبير 
»الــعــربــي الــجــديــد«، إن  االقــتــصــاد املــصــري لـــ
الخارجية،  بالديون  االقتصاد أصبح مثقا 
إلــى أن االقــتــراض من صندوق النقد  مشيرًا 
سيؤدي حتما إلى خفض برامج الدعم ورفع 
أسعار الخدمات، ما سيؤثر سلبا على حياة 

املصرين.
ووافــــق صــنــدوق الــنــقــد عــلــى إقــــراض مصر، 
شريطة رفع أسعار الكهرباء وخفض الدعم 
املقدم للسلع التموينية وإقرار قانون القيمة 
املضافة وخفض الدين العام إلى 88% خال 
العام املالي املقبل 2017/ 2018 مقابل %100 
خال العام املالي الجاري إلى جانب تعويم 
والطلب  العرض  آللية  السعر  تــرك   ( الجنيه 

في السوق دون تدخل حكومي(.

القاهرة ـ العربي الجديد

قال مسؤول مصرفي، إن البنك املركزي املصري يعتزم تعويم 
العملة املحلية، قبل حلول أكتوبر/ تشرين األول املقبل، ليتم 
من خال ذلك خفض الجنيه أمام الــدوالر األميركي بنسبة 

تتراوح بن 20% و%30.
وأوضـــح املــســؤول، الــذي فضل عــدم ذكــر اسمه فــي تصريح 
للدوالر  املستهدف  الرسمي  السعر  أن  الجديد«،  »العربي  لـ
عن  بــزيــادة  و11.54 جنيها،  10.65 جنيهات  بن  سيتراوح 

السعر الحالي تتراوح بن 1.77 جنيه و2.66 جنيه.
الجنيه سيكون حتميا إلتمام قرض  إلــى أن تعويم  وأشــار 
صندوق النقد الدولي، الذي تم االتفاق عليه نهاية األسبوع 
املــاضــي مــع بــعــثــة مــن الــصــنــدوق خـــال زيــارتــهــا لــلــقــاهــرة، 
الــقــرض 12 مــلــيــار دوالر ملـــدة 3 اعــــوام، مقابل  وتــبــلــغ قيمة 

تنفيذ برنامج لإلصاح االقتصادي.
»العربي الجديد«  كان مسؤول بارز فى وزارة التخطيط قال لـ
في وقت سابق، إن تعويم العملة كان محل نقاش بن بعثة 

الصندوق والحكومة املصرية. 
والتقت بعثة الصندوق محافظ البنك املركزي، طارق عامر، 
املقبلة،  الفترة  خــال  للبنك  النقدية  السياسة  إلــى  للتعرف 
البعثة  أن  إلــى  مشيرًا  التخطيط،  وزارة  فــي  املــســؤول  وفــق 
الــصــرف، والقضاء على سياسة  رأت ضـــرورة تحرير سعر 
السعرين حيث اليـــزال سعر الـــدوالر فــي املــصــارف املصرية 

يقل بكثير عن املتداول في السوق املوازي )السوداء(. 
وبحسب مصادر حكومية مطلعة، فإن بعثة صندوق النقد 
رأت أن السعر العادل للدوالر هو 11.60 جنيها، بينما تقول 

الحكومة إن السعر العادل ال يتجاوز 10.60 جنيهات. 
ويبلغ السعر الرسمي الحالي 8.88، في حن يجري تداوله 
في السوق املوازية )الــســوداء( بما يقرب من 12.65 جنيها، 

بينما كان قد تجاوز نهاية الشهر املاضي 13 جنيها. 
وبــحــســب بــيــان بــعــثــة صــنــدوق الــنــقــد الـــدولـــي فـــإن بــرنــامــج 
ــفـــاق عــلــيــه مـــع مــصــر »  اإلصـــــاح االقـــتـــصـــادي الــــذي تـــم االتـ
يــســتــهــدف رفــــع كـــفـــاءة أداء ســــوق الــنــقــد األجــنــبــي وزيــــادة 
إلى خانة اآلحاد  التضخم  االحتياطيات األجنبية وخفض 

أثناء فترة البرنامج«.
وسوف يتيح البرنامج وفق بيان الصندوق يوم الخميس 
املــاضــي » االنــتــقــال إلــى نــظــام مــرن لسعر الــصــرف وتعزيز 
ــم الــــصــــادرات والــســيــاحــة وجـــذب  ــ الــــقــــدرة الــتــنــافــســيــة ودعـ

االستثمار األجنبي املباشر«.
ــم تــفــلــح الــحــمــات الــتــي يــشــنــهــا الــبــنــك املـــركـــزي وشــرطــة  ولـ
األمــوال العامة ضد شركات الصرافة في كبح سعر الدوالر 
بالسوق السوداء، فقد أغلق البنك املركزي منذ بداية العام 
بــدعــوى التاعب فــي أســعــار صرف  الحالي نحو 47 شركة 

العمات والقيام بمضاربات. 

وكـــان بنك االستثمار »ســي أي كــابــيــتــال«، أحــد أكــبــر بنوك 
مطلع  له  تقرير  في  توقع  قد  في مصر،  العاملة  االستثمار 
األســبــوع الــجــاري، أن يصل سعر الـــدوالر رسميا إلــى 11.6 
جنيها بنهاية الــعــام املــالــي الــحــالــي فــي يــونــيــو / حــزيــران 

2017، وذلك بناء على املفاوضات مع صندوق النقد. 
وتــــزداد الــضــغــوط عــلــى االقــتــصــاد املــصــري الــعــلــيــل، بسبب 
تــراجــع مــــوارد الــنــقــد األجــنــبــي الــرئــيــســيــة، الســيــمــا فــي ظل 
ــدات الــتــصــديــر وقــنــاة  ــائــ ــاد لــلــســيــاحــة وعــ االنـــخـــفـــاض الـــحـ

السويس وتحويات املصرين العاملن في الخارج. 
ــــت هــــذه األوضــــــاع مــجــلــة إيــكــونــومــيــســت الــبــريــطــانــيــة  ودعـ
قــبــل نــحــو أســـبـــوع إلــــى وصــــف اقــتــصــاد مــصــر بــاملــتــدهــور 
إلى مستويات غير مسبوقة، مما يهيئ األوضــاع النفجار 
على »حقن  ويعتمد  مفلس،  املــصــري  الــنــظــام  جــديــد، حيث 
نقود سخية من دول الخليج، وبدرجة أقل على املساعدات 

العسكرية األميركية«. 
ألكبر خسارة  األجنبي  النقد  من  احتياطي مصر  وتعرض 
له في 5 أعوام، بعد أن فقد ملياري دوالر خال يوليو/تموز 
املــاضــي، فيما أرجــعــه البنك املــركــزي فــي بــيــان لــه األســبــوع 

املاضي إلى سداد التزامات خارجية. 
وبحسب املركزي، تراجع االحتياطي إلى 15.53 مليار دوالر، 
مــقــابــل 17.54 فــي نــهــايــة يــونــيــو/حــزيــران، ليعد بــذلــك أول 
تراجع منذ 5 أشهر واألكبر منذ ديسمبر/كانون األول 2011.

ويـــأتـــي الــتــراجــع فـــي االحــتــيــاطــي، فـــي ظـــل ضــعــف تــدفــقــات 
الــســيــولــة الــــدوالريــــة مـــن الــســيــاحــة الـــتـــي تــئــن تــحــت وطـــأة 
االنخفاض الحاد في أعداد السائحن األجانب في النصف 
األول من 2016، والذي بلغت نسبته نحو 60% مقارنة بنفس 
إلــى انخفاض عائدات  املــاضــي، باإلضافة  الــعــام  مــن  الفترة 
الصادرات وتحويات املصرين العاملن في الخارج، وهي 

مصادر أساسية للنقد األجنبي.

أكبر ديون في 
عامي السيسي

تعويم العملة خالل شهرين 
والدوالر رسميًا بـ 11.54 جنيهًا

أصبح تعويم الجنيه المصري 
أمام الدوالر األميركي حتميًا، 

وسط تأكيد انخفاض كبير للجنيه 
خالل الشهرين المقبلين

الدين  إجمالي  أن  المصري،  المركزي  للبنك  رسمية  بيانات  أظهرت 
المحلي وصل إلى نحو 2.5 تريليون جنيه ) 281.5 مليار دوالر( بنهاية 
عما  دوالر(  مليار   112.6( جنيه  تريليون  تبلغ  بزيادة   ،2016 مــارس/آذار 
كان عليه قبل 3 أعوام. وكثف النظام المصري منذ منتصف 2013 
الخزانة،  وسندات  أذون  إصدار  عبر  المحلي،  االقتراض  عمليات  من 
رغم المساعدات السخية، التي حصلت عليها مصر، خالل تلك الفترة 

من عدة دول خليجية.

قروض محلية بـ 281.5 مليار دوالر

أظهرت البيانات 
الرسمية، أن أول عامين 

من حكم السيسي شهدا 
أكبر ارتفاع في الدين 

الخارجي لمصر في 
تاريخها الحديث

أثار اتفاق مصر مع 
صندوق النقد تساؤالت 

عن مصير المساعدات 
الخليجية

)Getty( الدوالر يقفز لمستويات غير مسبوقة في السوق الموازية
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لندن ـ موسى مهدي

ــة فــــي ســـوق  ــيـ ــربـ قـــالـــت مـــصـــادرغـ
تــتــجــه  الــــســــعــــوديــــة  إن  ــة  ــ ــاقـ ــ ــــطـ الـ
لــدعــم أســعــار الــنــفــط فــي اجــتــمــاع 
يــعــقــد بــالــعــاصــمــة الــجــزائــريــة خــــال الــشــهــر 
املــقــبــل، ولــكــن ليس مــن املــعــروف كيفية دعم 
ــو« اإلبـــقـــاء على  ــكــ األســـعـــار مـــع إعــــان »أرامــ
تعاقدات سبتمبر/ أيلول دون تغيير. وطوال 
التي شهدت  املاضية  العام  العامني ونصف 
انــهــيــار أســـعـــار الــنــفــط مـــن 100 إلـــى أقـــل من 
30 دوالرا فــي شــهــر يــنــايــر/ كــانــون الــثــانــي 
املاضي، تبنت السعودية استراتيجية زيادة 
حصتها الــســوقــيــة بــــداًل مــن االســتــراتــيــجــيــة 
السابقة التي كانت تعمل على تحديد سعر 
مرجعي ألسعار النفط ومن ثم تقوم بزيادة 
أو خفض اإلنتاج وصــواًل لهذا السعر. وهي 

املرجح«،  »املنتج  عليها  يطلق  استراتيجية 
والسعودية هي الدولة الوحيدة القادرة على 
ملا  نظرًا  مباشر  الــســوق وبشكل  فــي  التأثير 
تــمــلــكــه مـــن حــجــم إنــتــاجــي وطـــاقـــة إنــتــاجــيــة 
برميل  مليون  و2.6   2.3 بــني  تـــراوح  فائضة 
تستطيع  السعودية  أن  يعني  وهـــذا  يوميًا. 

فــي لحظات أزمـــات إمــــدادات النفط وظــروف 
الـــحـــروب الـــتـــي تــعــطــل بــعــض اإلمــــــــدادات أن 
تضخ قرابة 12.6 مليون برميل يوميًا. ولكن 
السعودية فوق  الــعــاديــة تنتج  الــظــروف  فــي 
قرابة  منها  تــصــّدر  يوميًا  برميل  10 مايني 
7.7 مايني برميل. ولذلك ياحظ أن تصريح 
وزير النفط السعودي الجديد، خالد الفالح، 
أثـــرت بشكل مــبــاشــر عــلــى أســعــار الــنــفــط في 
تعاقدات خام  ارتفعت  الطاقة، حيث  أســواق 

برنت اآلجلة فوق 46 دوالرًا للبرميل. 
ــــروف كــيــفــيــة مــســاعــدة  ــعـ ــ ــن غـــيـــر املـ ولـــكـــن مــ
الجزائر  اجتماعات  في  لألسعار  السعودية 

في سبتمبر/ أيلول املقبل. 
الفالح،  الــســعــودي، خالد  الطاقة  وقــال وزيــر 
»أوبـــك« وخارجها  داخــل  الطاقة  منتجي  إن 
ســـيـــنـــاقـــشـــون الـــــوضـــــع فـــــي الـــــســـــوق خــــال 
إمكانية  وهــنــالــك  املــقــبــل،  الــشــهــر  اجتماعهم 
التخاذ إجــراء محتمل إلعــادة االستقرار إلى 
اجتماعًا  الــطــاقــة  منتجو  وسيعقد  الــســوق. 
فــي الــعــاصــمــة الــجــزائــريــة فــي الــفــتــرة مــن 26 
إلــى 28 سبتمبر/ أيــلــول، وذلــك على هامش 
منتدى الطاقة الدولي. وقال الفالح، في بيان، 
عن  السوق  تراقب  اململكة  إن  الخميس،  يــوم 
كثب وقد تعمل مع منتجني من داخل »أوبك« 
ــاذ إجــــــــــراءات تـــســـاعـــد فــي  ــخــ وخــــارجــــهــــا التــ
استعادة توازن السوق إذا استدعت الحاجة.
وأضـــاف الــوزيــر أن زيـــادة إنــتــاج اململكة إلى 
مــســتــوى قــيــاســي بــلــغ 10.67 مــايــني برميل 
إلــى تلبية  تــمــوز، تــرجــع  يوميًا، فــي يوليو/ 
طــلــب مــوســمــي فـــي فــصــل الــصــيــف، وأيــضــا 

تلبية طلب مرتفع من العماء.

توجهات »أوبك«

محطة 
وقود 

في ألمانيا
)Getty(

اتفاق  بأي  للتقيّد  اإليراني  والرفض  العراق  إنتاج  ارتفاع  عقبات  وسط 
أسعار  لدعم  سبتمبر/أيلول  اجتماع  في  »أوبك«  تتجه  اإلنتاج  لتثبيت 
النفط، ولكن خبراء غربيين يشككون في نجاح هذه الخطوة رغم 

التصريحات اإليجابية السعودية

3 عقبات تقف أمام سحب 
الفائض أهمها تزايد إنتاج 

بعض أعضاء المنظمة

تركيا تسعى لزيادة التبادل 
التجاري مع روسيا إلى 

100 مليار دوالر سنويًا

تباطؤ للنمو 
االقتصادي بمنطقة 

اليورو في الربع الثاني

السعودية نحو 
دعم األسعار في 

اجتماع الجزائر

مشهد سيارات العرب الفاخرة أصبح أحد السمات املميزة للسياحة في شوارع 
لندن، حيث تحظى العاصمة البريطانية في كل صيف بوصول آخر صيحات 
لنقل  املرتفعة  الكلفة  الخليج. ورغــم  العالم من منطقة  الرياضية في  السيارات 
هذه السيارات من عواصم الخليج إلى لندن جوًا، إال أن الشباب الخليجي يعتبر 

إحضار سيارته جزءًا ال يتجزأ من إجازته السنوية.  
يأتي العديد من السياح األثرياء العرب إلى اململكة املتحدة للتسوق والهروب 
من حر الصيف، وأغلبهم من قطر والسعودية واإلمارات والكويت، وال يمانعون 
دفع مبلغ قدره 20 ألف جنيه إسترليني لنقل سياراتهم الفخمة مثل مرسيدس 
بينز والمــبــورغــيــنــي أفــيــنــتــادور الفضية. وتــصــل هــذه الــســيــارات الــفــاخــرة إلى 

شوارع نايتسبريدج وتشيلسي بعد نقلها بالطائرة مسافة 3 آالف ميل. 

ارتفع مؤشر نيكاي لألسهم اليابانية في ختام التعامات أمس، محققًا مكاسب 
أسبوعية قوية مع صعود وول ستريت إلى مستويات قياسية وتراجع الني مما 
رفع معنويات املستثمرين. وكانت أسواق اليابان مغلقة يوم الخميس بمناسبة 

عطلة عامة، ومن ثم آثر بعض املتعاملني العزوف عن التداول أمس. 
وصعد مؤشر نيكاي القياسي 1.1% ليغلق عند 16919.92 نقطة محققًا مكاسب 
فــي وقــت  إلـــى 16943.67 نقطة  ارتــفــع  املــؤشــر  أســبــوعــيــة نسبتها 4.1%. وكـــان 
 أعلى مستوى له منذ األول من يونيو/حزيران. وأغلقت مؤشرات 

ً
سابق، مسجا

األسهم األميركية الرئيسية الثاثة عند مستويات قياسية مرتفعة للمرة األولى 
منذ عام 1999، مع ارتفاع مؤشر داو جونز الصناعي 0.6% يوم الخميس. وهو 
ما دعم معنويات املستثمرين في اليابان. ووجدت السوق دعمًا أيضًا من تراجع 
الني. وارتفع الدوالر 0.2 باملئة أمام العملة اليابانية إلى 102.12 ين ليصعد 0.3 

باملئة على مدى األسبوع.

اســتــقــر الــذهــب دون تغير يــذكــر أمـــس، لــيــحــوم قـــرب املــســتــويــات املــتــدنــيــة التي 
الـــدوالر بــدعــم مــن توقعات  سجلها فــي الجلسة السابقة، مــع اســتــمــرار ارتــفــاع 
بأن يرفع مجلس االحتياط االتحادي )البنك املركزي األميركي( أسعار الفائدة 
الفورية عند 1338.07 دوالرا لألوقية  املعامات  الذهب في  العام. واستقر  هذا 
1338.39 دوالرا  إلــى    %0.6 نــزل  الصباحية، بعدما  التعامات  في  )األونــصــة( 
أسبوعية.  مكاسب  لتحقيق  يتجه  األصفر  املعدن  لكن  الخميس.  يــوم  لألوقية 

وتراجع الذهب في العقود األميركية اآلجلة 0.4%  إلى 1344.1 دوالرا لألوقية.
لــدى لي تشيونج غولد ديلرز في هونج  املتعاملني  ليونج كبير  وقــال رونالد 
كونج »تنتظر السوق املزيد من الدالئل على رفع الفائدة األميركية. ثمة مجموعة 
كبيرة مختلفة من البيانات منها ما يدعم السوق ومنها ما ال يدعمها. »وأظهر 
استطاع لرويترز أن من املرجح أن يرفع املركزي األميركي أسعار الفائدة في 
ديسمبر/كانون األول، بعد انتخابات الرئاسة املقررة في الثامن من نوفمبر/

تشرين الثاني. 

أخبار في صور

سيارات العرب الفاخرة جزء 
من السياحة اللندنية 

ارتفاع األسهم اليابانية 

الدوالر يجذب أسعار الذهب لالستقرار

)Getty( أردوغان وبوتين خالل قمة سانت بطرسبورغ)Getty( تمويالت جديدة لرسملة بعض البنوك

لندن ـ العربي الجديد

ــدة فــي  ــ ــديـ ــ ــة جـ ــربــ ــه الــــــــــدوالر ضــ ــ ــواجـ ــ ــا يـ ــمــ ربــ
ــيـــة فــي  ــتـــســـويـــة الـــعـــاملـ ــتــــخــــدامــــات نـــظـــم الـ اســ
الــصــفــقــات الــتــجــاريــة خـــال الــشــهــور املــقــبــلــة. 
وحــســب مــصــادر تــركــيــة، فــإن هنالك مقترحًا 
الضخمة  الصفقات  فــي  الــــدوالر  عــن  للتخلي 
الــتــي ســتــنــفــذ بـــني أنـــقـــرة ومـــوســـكـــو. وحــســب 
إلى  أنقرة  تسعى  التركية،   Gunes صحيفة 
اعتماد نظام جديد للتجارة مع روسيا، يهدف 
التركية  )الــلــيــرة  الــبــلــديــن  عملتي  الســتــخــدام 
والــروبــل الــروســي( فــي الــحــســابــات التجارية 
بــيــنــهــمــا، مـــا ســيــعــزز مـــواقـــع الــعــمــلــتــني أمـــام 
الدوالر. ويذكر أن الليرة التركية قد تعرضت 
لانخفاض في أعقاب االنقاب الفاشل وكان 
يــمــكــن أن تــهــبــط بنسبة كــبــيــرة أمــــام الــــدوالر 
لـــوال الـــدعـــم املــبــاشــر الــــذي حــصــلــت عــلــيــه من 
البنك املركزي التركي، ومن مستثمرين أتراك 
تــوجــهــوا بــكــثــافــة لــشــراء الــلــيــرة فــي األســبــوع 
الفاشل.  وقالت صحيفة  االنقاب  األول بعد 
الــرئــيــس رجــب طيب  إن  الــتــركــيــة،   »Gunes«
ــلـــى الــــرئــــيــــس الــــروســــي،  أردوغـــــــــــان اقــــتــــرح عـ
فاديمير بوتني االبتعاد عن استخدام الدوالر 
في التسوية التجارية للصفقات التجارية بني 

ال تزال منطقة اليورو تكافح من أجل الخروج 
من التباطؤ االقتصادي رغم دفعات التحفيز 
الــضــخــمــة الـــتـــي تــلــقــتــهــا مـــن الــبــنــك املـــركـــزي 
تـــرلـــيـــون دوالر  فـــاقـــت 1.1  ــتـــي  األوروبــــــــي والـ
ونــســبــة الـــفـــائـــدة الـــســـالـــبـــة. وتــــواجــــه منطقة 
الجاري تمويات جديدة  العام  اليورو خال 
لــرســمــلــة بــعــض الـــبـــنـــوك فـــي إيــطــالــيــا ودول 

الجنوب األوروبي. 
وحسب وكالة رويترز، أظهرت بيانات نشرها 
معهد اإلحــصــاءات التابع لاتحاد األوروبــي 
الـــنـــمـــو  الــــجــــمــــعــــة، أن  يـــــــوم  )يـــــــوروســـــــتـــــــات(، 
االقتصادي في منطقة اليورو تباطأ في الربع 
ــراءة قــويــة فــي األشــهــر الثاثة  الــثــانــي بــعــد قــ
األولى من العام الحالي. وقال يوروستات إن 
التي  اليورو  ملنطقة  اإلجمالي  املحلي  الناتج 
تضم 19 دولــة نما بنسبة 0.3% على أساس 
الربع  أســاس سنوي في  فصلي و1.6% على 
نشرها  التي  األولية  تقديراته  مؤكًدا  الثاني، 
ــاءت البيانات  فــي نــهــايــة يــولــيــو/ تــمــوز. وجــ

ــات خــــبــــراء  ــعــ ــوقــ مـــتـــمـــاشـــيـــة مـــــع مــــتــــوســــط تــ
اقتصاديني استطلعت رويترز آراءهم.

وفي الربع األول نما الناتج املحلي اإلجمالي 
ــــاس فــصــلــي  ـــورو 0.6% عـــلـــى أســ ــيـ الــ ملــنــطــقــة 
و1.7%عـــلـــى أســـاس ســنــوي، بــمــا يــتــوافــق مع 
الــتــقــديــرات الــســابــقــة. وارتـــفـــع الــنــاتــج املحلي 
اإلجمالي لاتحاد األوروبــي ككل 0.4% على 
أســاس فصلي و1.8%عــلــى أســاس سنوي في 
الــربــع الــثــانــي. ومــن بــني االقــتــصــادات الكبرى 
في منطقة اليورو سجلت أملانيا نموا نسبته 
 ،%0.7 وأسبانيا  فصلي،  أســـاس  على   %0.4

وهولندا 0.6%. ولم تسجل فرنسا وإيطاليا، 
اليورو،  منطقة  اقتصادات  أكبر  وثالث  ثاني 

نموًا في الربع الثاني.
ــا مــكــتــب  ــــت بــــيــــانــــات نــــشــــرهــ ــالـ ــ إلـــــــى ذلـــــــــك، قـ
ــاد األوروبـــــــــي  ــحــ ــع لــــاتــ ــابــ ــتــ اإلحـــــــصـــــــاءات الــ
)يوروستات(، أمس، إن اإلنتاج الصناعي في 
منطقة اليورو زاد أكثر من املتوقع في يونيو/ 
حــزيــران على أســاس شهري بعد هبوطه في 
ــات إن اإلنـــتـــاج  ــتـ ــايـــو/ أيــــــار. وقـــــال يـــوروسـ مـ
 19 الــتــي تضم  الــيــورو  فــي منطقة  الصناعي 
دولــة ارتــفــع 0.6%. وجـــاءت الــقــراءة الشهرية 
فـــوق مــتــوســط تــوقــعــات خـــبـــراء اقــتــصــاديــني، 
في استطاع لرويترز، لزيادة نسبتها %0.5. 
لكن القراءة السنوية التي نشرها يوروستات 
ــل مـــن تـــوقـــعـــات الـــســـوق الــتــي  تــظــهــر نـــمـــوا أقــ

أشارت إلى زيادة بنسبة %0.7.
وبدد ارتفاع إنتاج منطقة اليورو في يونيو/ 
حزيران بعض آثار الهبوط الحاد الذي سجله 
اإلنــتــاج فــي مــايــو/ أيـــار حــني نـــزل 1.2 باملئة 
عــلــى أســــاس شــهــري. وعــــدل مــعــهــد اإلحــصــاء 
الــنــمــو الــســنــوي لــإنــتــاج فــي مــايــو بالخفض 

إلى 0.3% من 0.5% في التقديرات األولية.
وترجع الزيادة الشهرية لإنتاج في يونيو/ 
حزيران في األساس إلى ارتفاع نسبته %1.3 
فـــي إنـــتـــاج الــســلــع الــرأســمــالــيــة، مــثــل اآلالت، 
ــد بــاملــئــة فــي إنــتــاج السلع  ونــمــو بنسبة واحـ
االستهاكية املعمرة، مثل املبردات والسيارات، 
وهو ما عّوض االنخفاضات الحادة في مايو. 
املعمرة  غير  االستهاكية  السلع  إنتاج  وزاد 
أيضًا، مثل املابس، بنسبة 0.7%على أساس 

شهري.
وانــخــفــض إنــتــاج الــطــاقــة 0.6% فــي يــونــيــو/ 
حزيران مقارنة مع الشهر السابق، لكن وتيرة 
نظيرتها  عن  كثيًرا  تقل  الشهرية  االنخفاض 
ــار الــتــي بــلــغــت 2.6%. وتــراجــع  فــي مــايــو/ أيــ
إنتاج السلع الوسيطة 0.2 باملئة على أساس 

شهري في يونيو/ حزيران.
)رويترز، يورونيوز(

التركية  الليرة  إمــا  واعتماد  وتركيا،  روســيــا 
التجارية  الحسابات  فــي  الــروســي  الــروبــل  أو 
بــني الــبــلــديــن. وسيسجل ذلـــك ضــربــة جــديــدة 
قبل  مــن  الطلب  عليها  يرتفع  كعملة  لــلــدوالر 
والبنوك  الشركات  قبل  ومــن  املركزية  البنوك 
في تسوية الصفقات التجارية.  وسيعود ذلك 
على  باملنفعة  الــتــركــي  الــرئــيــس  رأي  بحسب 
التجارة  إذ ستساهم  وتركيا،  روسيا  من  كل 
الليرة  مــواقــع  تعزيز  فــي  الوطنية  بالعمات 
الــروســي، وبذلك ستتقلص  والــروبــل  التركية 
الضغوط على عملتي البلدين. وليس مفاجئًا 
هذا االقتراح، إذ أن سعر صرف الليرة التركية 
ــنــــدرج ضـــمـــن أولـــــويـــــات الـــقـــيـــادة الــتــركــيــة،  يــ
السيما بعد هبوط سعر صرف الليرة مقابل 
ــرًا، وارتـــــفـــــاع مــــعــــدل الــتــضــخــم  ــ ــيـ ــ الـــــــــدوالر أخـ
فـــي تــركــيــا بــنــســبــة 8% عــلــى أســــاس ســنــوي، 
وبــذلــك تسعى الــقــيــادة الــتــركــيــة إلـــى تخفيف 
ويبلغ حجم  التركية.  الليرة  عن  الضغوطات 
التبادل التجاري بني روسيا وتركيا نحو 30 
مليار دوالر سنويًا، لكن حجم التجارة تراجع 
الــجــاري بعدما فــرضــت موسكو قيودًا  الــعــام 
العام  مطلع  التنفيذ  حيز  دخــلــت  أنــقــرة  على 
الجاري.  وفي مؤتمر صحافي ُعقد بعد قمة 
بــوتــني-أردوغــان في مدينة ســان بطرسبورغ 
فــي 9 آب/أغـــســـطـــس، صـــرح الــرئــيــس الــتــركــي 
بأن باده تسعى لزيادة التبادل التجاري مع 
مليار دوالر سنويًا. وخال   100 إلــى  روسيا 
االجـــتـــمـــاع اتـــفـــق الـــرئـــيـــســـان عــلــى اســتــئــنــاف 
الـــتـــعـــاون بـــني الــبــلــديــن فـــي جــمــيــع املـــجـــاالت، 
الســيــمــا إعــــادة إحــيــاء مــشــاريــع استراتيجية 

وبناء  الــتــركــي«،  »السيل  الــغــاز  نقل  كمشروع 
محطة »أكويو« الكهرونووية.

وكشف الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان 
ــفــــاق مــــع مـــوســـكـــو يـــنـــص عــلــى  عــــن وجــــــود اتــ
مساهمة تركيا في تمويل مد خط أنابيب نقل 
الغاز من روسيا الذي يطلق عليه خط »السيل 
وهو  الروسي.  الجانب  مع  مناصفة  التركي« 
لروسيا  بالنسبة  اســتــراتــيــجــي  أنــابــيــب  خــط 
التي تبحث عن ممر إلمدادات الغاز إلى أوروبا 
ال تمر بــدولــة مــن دول االتــحــاد األوروبــــي في 
أعقاب أزمة أوكرانيا وما تلتها من تداعيات 

الحظر االقتصادي الغربي.
التي  لتركيا  بالنسبة  الغاز مهم  أن خط  كما 
الــغــاز  لتسويق  مــركــزًا  أن تصبح  عــلــى  تعمل 
من مناطق آسيا والدول العربية إلى أوروبا، 
الطاقة  احتياجات  تلبية  ذلــك  لها  يضمن  إذ 
املتزايدة من جهة، ويجعلها دولة محورية في 
استراتيجية الطاقة األوروبية من جهة أخرى.

وقــــال أردوغــــــان، يـــوم الــخــمــيــس، لــقــنــاة »خبر 
عن  الــروســي  الجانب  »أبلغنا  التركية:  تــرك« 
عـــدم وجـــود مــشــاكــل فــي مــا يتعلق بمشروع 
ــد الـــــذي  ــيــ ــوحــ ــــي. والــــــشــــــيء الــ ــركـ ــ ــتـ ــ الــــســــيــــل الـ
اقترحناه هو تحملنا نصف تكاليف مد خط 
األنابيب على أراضينا«. وفي ما يتعلق ببناء 
ــزاء املــتــبــقــيــة مـــن »الــســيــل الـــتـــركـــي«، قــال  ــ األجــ
أردوغـــان إنــه تم التوصل إلــى اتفاق أولــي مع 
باملناصفة  تمويلها  حـــول  الــروســي  الــجــانــب 
أن  إلـــى  الــتــركــي  الــرئــيــس  )50%-50%(. ولــفــت 
مشروع الغاز االستراتيجي »السيل التركي« 
يقتضي مد خط أنابيب الغاز من روسيا إلى 

تركيا عبر قاع البحر األسود.
ــركــــي، مـــولـــود  ــتــ وأعــــلــــن وزيـــــــر الـــخـــارجـــيـــة الــ
ــــو يــــــوم األربــــــعــــــاء أن تــركــيــا  ــلـ ــ جـــــــــاووش أوغـ
سيصلها من خال »السيل التركي« نحو 16 
الــروســي سنويًا،  الغاز  مليار متر مكعب من 
إلى  الكميات سيوجه  هــذه  مــن  الــفــائــض  وأن 
أوروبــــا عبر خــط »تــانــاب« وهــو خــط أنابيب 

نقل الغاز األذري إلى أوروبا عبر تركيا. 

»اليورو« تكافح للخروج من التباطؤاقتراح بعدم استخدام الدوالر في التجارة التركية الروسية

وفـــي مــطــلــع األســـبـــوع الـــجـــاري، صـــرح وزيــر 
الطاقة الروسي، ألكسندر نوفاك، بأنه ال يرى 
مــا يدعو إلجـــراء محادثات جــديــدة لتجميد 
ــا، أكــبــر  ــيــ ــــد أن روســ إنــــتــــاج الـــنـــفـــط، لــكــنــه أكـ
منتجي النفط في العالم، منفتحة على إجراء 

مفاوضات بهذا الشأن.

تثبيت  رفضها  حينها  إيـــران  أعلنت  بينما 
السوقية  حصتها  الستعادة  سعيا  اإلنــتــاج 
ــتـــي كــانــت  ــع الـــعـــقـــوبـــات الـــدولـــيـــة الـ ــ بـــعـــد رفـ

مفروضة عليها في مطلع العام الجاري.
ــراء  ــ مــــن أن أي إجــ مــــخــــاوف  ــالـــك  ــنـ ــكــــن هـ ولــ
تتخذه منظمة »أوبــك« واملنتجون خارجها 

ــاج الــنــفــط  ــتـ ــفـــاق ســـابـــق لــتــثــبــيــت إنـ ــان اتـ ــ وكـ
بــني الـــدول املنتجة داخــل »أوبـــك« وخارجها 
قــد انــهــار فــي إبـــريـــل/ نــيــســان املـــاضـــي، بعد 
أن طالبت السعودية بــأن تشارك إيــران فيه، 
ــأن تــنــقــذ الـــريـــاض االتــفــاق  ــم مــنــاشــدات بـ رغـ

للمساعدة في رفع أسعار الخام.

أواًل:  عقبات:   بمجموعة  مجددًا  سيصطدم 
زيادة  إيــران  اإليرانية، حيث تواصل  العقبة 
إنــتــاجــهــا، رغـــم أنــهــا لــم تتمكن مــن تحقيق 
زيـــــــادة فــــي اإلنــــتــــاج كـــمـــا كـــانـــت تـــقـــول قــبــل 
على  حصولها  عــدم  بسبب  العقوبات،  رفــع 
ــردد الــبــنــوك وشــركــات  ــ األمـــــوال املــجــمــدة وتـ

الــطــاقــة الــدولــيــة فــي االســتــثــمــار فــي صناعة 
الــنــفــط اإليـــرانـــيـــة الــتــي تــحــتــاج إلـــى تمويل 
دوالر  مليار   100 بحوالى  يقدر  استثماري 

على األقل.
العراق  تعاقد  حيث  العراقية،  العقبة  ثانيًا: 
مـــــع ثــــــاث شـــــركـــــات نـــفـــطـــيـــة عـــاملـــيـــة كـــبـــرى 
لتطوير حقول جديدة ورفع اإلنتاج النفطي. 
وهذه الشركات هي شل وبريتش بتروليوم 
ــل. وحــســب تــقــديــرات نــشــرة أويـــل  ــ ولــــوك أويـ
برايس األميركية، فإن هذه الشركات رصدت 
ــا تـــرفـــع اإلنـــتـــاج  ــمـ اســـتـــثـــمـــارات ضــخــمــة وربـ
العراقي بكميات تراوح بني 250 إلى 350 ألف 

برميل يوميًا خال العام املقبل. 
ثالثًا: عقبة النمو االقتصادي العاملي، حيث 
ال يــــزال االقــتــصــاد الــعــاملــي يــشــهــد حــــااًل من 
التباطؤ في معدالت النمو وهنالك مخاوف 
تـــراجـــع الــطــلــب الــنــفــطــي مـــن قــبــل املــصــافــي 
ــو ما  ــر املــقــبــلــة، وهــ ــهـ األوروبــــيــــة خــــال األشـ
وربما  النفط.  أســعــار  على  سلبًا  سينعكس 
يـــكـــون الـــعـــامـــل الـــوحـــيـــد الـــــذي ســيــصــب في 
صــالــح تحسن األســعــار هــو احــتــمــال هطول 
ثــلــوج كــثــيــفــة خــــال الــشــتــاء املــقــبــل فـــي دول 

االستهاك النفطي الرئيسية. 
وفــــي لـــنـــدن، قـــالـــت مـــصـــادر مــطــلــعــة بــقــطــاع 
الــنــفــط، أمــــس الــجــمــعــة، إن املــمــلــكــة الــعــربــيــة 
الــســعــوديــة، أكــبــر مــصــّدر لــلــخــام فــي الــعــالــم، 
عليها  املتعاقد  الخام  النفط  كميات  ستوّرد 
ــل مــــن املــشــتــريــن  ــ بـــالـــكـــامـــل الثـــنـــني عـــلـــى األقــ
تغيير  دون  أيلول  سبتمبر/  في  اآلسيويني 
يذكر عن أغسطس/ آب، وهو ما يضع شكوكًا 
ــاج الـــســـعـــودي ملــســاعــدة  ــتــ حــــول خــفــض اإلنــ

األسعار، على األقل في الشهر املقبل. 
وارتــفــعــت فــي لــنــدن أســعــار النفط فــي بداية 
الــتــعــامــات، أمــــس، لــتــواصــل مــكــاســبــهــا من 
ــعــــات بـــأن  الـــجـــلـــســـة الـــســـابـــقـــة نـــتـــيـــجـــة تــــوقــ
مقبل  اجتماع  خــال  يبحثون  قــد  املصدرين 
زيــادة  زالـــت تاحقها  مــا  سبل تعزيز ســوق 

املعروض من النفط.
وارتـــفـــعـــت أســـعـــار الــتــعــاقــدات اآلجـــلـــة لــخــام 
إلــى 46.20 دوالرا  أو %0.35  برنت 16 سنتًا 
الــصــبــاحــيــة، بــارتــفــاع  الــجــلــســة  للبرميل فــي 
أعلى  السابق، وليس بعيدًا عن  اإلغــاق  عن 
مــســتــوى شـــهـــري وصـــلـــت إلـــيـــه فـــي الــجــلــســة 

السابقة وهو 46.30 دوالرا.
وارتـــفـــعـــت أســـعـــار الــتــعــاقــدات اآلجـــلـــة لــخــام 
الــوســيــط 22 سنتًا  غــرب تكساس األمــيــركــي 
أو 0.51% إلى 43.71 دوالرا للبرميل عن آخر 

إغاق لها.

في خطوة نحو إيجاد زبائن لنفطها، خفضت إيران سعر البيع الرسمي 
مستوى  أدنى  إلى  اآلسيويين  للمشترين  الخفيف  الخام  من  لشحناتها 
لترفع  الثاني،  يناير/كانون  منذ  له 
بذلك معركة التخفيضات وصراع 
الحصص السوقية.  وقال مصدر 
الجمعة،  أمس  بالقطاع،  مطلع 
إن سعر البيع الرسمي للخام اإليراني 
أســعــار  مــتــوســط  بــلــغ  الخفيف 
خامي عمان ودبي لشهر سبتمبر/ 
دوالر   0.85 منه  مخصومًا  أيلول 
للبرميل، بانخفاض 1.30 دوالر عن 

الشهر السابق.

صراع الحصص

تحقيق

قالت مصادر تركية إن 
الرئيس التركي رجب طيب 

أردوغان اقترح على نظيره 
الروسي، فالديمير بوتين 

االبتعاد عن استخدام 
الدوالر في التسوية التجارية 

للصفقات التجارية بين 
روسيا وتركيا
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محمود الريماوي

ر رئيس الوزراء التركي، بنعلي يلدريم، 
ّ

بش
بــأن أنباء »جميلة« عن سورية ســوف ترد  
فـــي الـــقـــريـــب.  وجـــــاء هــــذا الــتــصــريــح بعد 
ــان، من  ــ عـــودة الــرئــيــس، رجـــب طــيــب أردوغــ
اجتماعاته مع الرئيس الروسي، فالديمير 
بوتني، في بطرسبرغ، ومع توارد أنباء عن 
ان 

ّ
توجه رئيس االستخبارات التركية، حق

املباحثات  الستكمال  موسكو،  إلــى  فيدان، 
ــــروس فـــي جــانــبــهــا األمـــنـــي. وتــتــســم  مـــع الــ
تــصــريــحــات يـــلـــدريـــم بــخــصــوص الــوضــع 
اإلقــلــيــمــي بــطــابــع الـــتـــفـــاؤل  املـــفـــرط )ربــمــا 
للتدليل على أن عهد حكومته سوف يتسم 
ــو الــشــعــار الــــذي رفــعــه  بــصــفــر مــشــاكــل، وهـ
رئيس الحكومة السابق، أحمد داود أوغلو، 
من  دون أن يتيسر له تطبيقه، وها قد جاء 

البديل يلدريم  ليضعه موضع التنفيذ(.
لـــم يــرشــح عـــن قــمــة أردوغــــــان وبـــوتـــني أي 
شـــيء بــخــصــوص الـــوضـــع الـــســـوري، غير 
أن مــا تالها بــات يوحي بــأن الطرفني في 
سبيلهما إلى تضييق الخالفات. في هذه 
األثـــنـــاء، كــانــت الــقــوات الــروســيــة  تــواصــل 
منشآت  وتقصف  دمشق،  حكومة  دعمها 
السطور،  هــذه  كتابة  آخرها حتى  مدنية، 
»الحكومة  كــانــت  فيما  إدلــــب،  فــي  كنيسة 
الــغــازات  دمــشــق تستخدم  فــي   « الشرعية 
ــاء حــلــب  ــيــ ــيـــني فــــي أحــ ــد املـــدنـ ــامـــة ضــ الـــسـ
الشرقية، وفيما كان وزير الدفاع الروسي، 

حمزة المصطفى

الفتح،  جيش  نجح  مباغت،  هجوم  بعد 
حلب،  فتح  علميات  غــرفــة  مــع  بالتعاون 
في إحداث ثغرة هامة في طوق الحصار 
منذ  حلب  مدينة  على  املــفــروض  املحكم 
ــر الــشــهــر املــاضــي )يــولــيــو/ تــمــوز(.  أواخــ
ل هذا الهجوم نقطة فارقة في مسار 

ّ
ومث

الــحــرب الــســوريــة، بعد الــتــدخــل الــروســي 
ــراع، وأضــفــى  ــــذي غــيــر مــــعــــادالت الــــصــ الـ
ــّيــــة  ــه الــــدولــ ــاعـــالتـ ــفـ ــعــــدا مــــغــــايــــرا فــــي تـ بــ
لصالح النظام وحلفائه. تناولت مقاالت 
للمعارضة  األخــيــرة  املعركة  أهمية  عــدة 
ــز عــلــى  ــ  مــنــهــا ركـ

ً
 قـــلـــيـــال

ّ
ــن ــكـ ــة، لـ ــ ــورّي ــســ الــ

واستراتيجيته،  النظام  على  تداعياتها 
ال سيما وأنها كانت أول خسارة حقيقية 
للنظام في حلب منذ يوليو/ تموز 2012. 
ــة  ــ ــيــ ــ ــمــ ــ األهــ مــــــــــراقــــــــــب  عـــــــلـــــــى  ــى  ــ ــفــ ــ ــخــ ــ تــ ال 
ــلـــب، فـــعـــدا عــن  االســـتـــراتـــيـــجـــيـــة ملـــديـــنـــة حـ
أنـــهـــا الــعــاصــمــة االقـــتـــصـــادّيـــة لـــســـورّيـــة، 
الــتــركــّيــة أكسبها  فــإن قربها مــن الــحــدود 
 فـــي حـــســـابـــات املــعــارضــة 

ً
ــة  خـــاصـ

ً
مـــكـــانـــة

والــنــظــام. على هــذا األســــاس، كــانــت حلب 
النظام،  استراتيجية  فــي  دائــمــا  حــاضــرة 
منذ اندالع املظاهرات السلمية عام 2011، 
وقــد عمل جــاهــدا على عزلها عــن الحركة 
االحتجاجية وتحييدها باستخدام شتى 
الوسائل القسرية والناعمة. ومع أن املدينة 
شــهــدت مــظــاهــراٍت مــحــدودة، فإنها ظلت 
عصية، باستثناء أحيائها الطرفية، أمام 
أي اخــتــراٍق ثـــورّي، وذلــك بخالف أريافها 
التي احتضنت املظاهرات والعمل املسلح 
ا فشلت كل املحاوالت، قّررت 

ّ
من بعده. ومل

فــصــائــل الــريــف الــشــمــالــي تــثــويــر املــديــنــة، 
وإدخالها بالقوة في معادلة الثورة، عبر 
الشرقي  نصفها  اكتسح  عسكري،  هجوم 
في يوليو/ تموز 2012، لكنه توقف على 
أبــواب قلعتها القديمة. ومنذ ذلك الحني، 
أصبحت حلب في قائمة أولويات النظام 
عــســكــرّيــا، لــتــخــوفــه مـــن تـــكـــرار ســيــنــاريــو 
معمر  على  الليبية  الــثــورة  إّبـــان  بنغازي 
الـــقـــذافـــي. وبـــخـــالف تــكــتــيــكــاتــه الــقــتــالــيــة 
املــتــغــيــرة واملــتــبــدلــة، اعــتــمــد الــنــظــام فيها 

مازن أكثم سليمان

تركيا  في  والتنمية  العدالة  حــزب  تجربة 
فـــريـــدة فـــي الــعــاملــني الــعــربــي واإلســـالمـــي، 
وهذا اعتقاد يتأسس خارج الفهم الثنائي 
يستند  إذ  الــرفــض،  أو  للتأييد  التقابلي 
ــنــة في  إلـــى جــمــلــة عـــوامـــل وقــائــعــيــة مــتــعــيِّ
تركيا  احتالل  رّبما  ها  أهمُّ التجربة،  هــذه 
املركز الرابع عشر على مستوى االقتصاد 
ــــن دالالٍت  الــــعــــاملــــي، ومــــــا يـــحـــمـــلـــه هــــــذا مـ
ــا، مــقــبــواًل  ــمـــوذجـ ــع تــقــديــمــهــا أنـ تــأتــلــف مـ
حــتــى هـــذه الــلــحــظــة، للتعايش بــني حــزٍب 
ليبرالية  مع  إسالمية  ُهِوّياتّية  خلفية  له 
عانى  طاملا  ديمقراطي  ونظام  اقتصادية 
من مخاضاٍت وهــزات عنيفة، طوال عقود 
ل الجيش على الحياة  ظَهر فيها جليا تغوُّ
الــســيــاســيــة، مـــن دون أن نــنــســى ثــقــل هــذا 
الجيش الذي يحتل املركز الثاني من حيث 
الحجم والقوة في حلف األطلسي )الناتو(.  
من املؤكد أن التركيبة الديمغرافية إثنيا 
ولم  معقدة،  تركيا  في  وطبقيا  وطائفيا 
تنفصل منذ تقاُسم تركة الرجل املريض، 
ــقـــال إلــــى مـــشـــروع الــجــمــهــوريــة  ــتـ ثـــم االنـ
ــن األســئــلــة  ــي، عــ ــ ــوركـ ــ ــاتـ ــ الــعــلــمــانــيــة األتـ
املــلــحــة فــي املــشــرق الــعــربــي واإلســـالمـــي، 
نة 

َ
واط

ُ
بخصوص قضايا، مثل الُهِوّية وامل

والديمقراطية وحقوق اإلنسان والنهضة 
والتنمية.

ــان مــــن الــــواضــــح أن  ــ ــذا اإلطــــــــار، كـ ــ ــي هـ ــ وفـ
 أن 

َ
ــاول ــ ــرح الــعــلــمــانــيــة األتـــاتـــوركـــيـــة حــ طــ

الديني  املــوروث   مع 
ً
 وطنية

ً
ُينجز قطيعة

 هــذا 
َّ
الــتــاريــخــي لــلــدولــة الــعــثــمــانــيــة، لــكــن

الــتــنــاقــضــات العميقة  ُيــخــِمــد  لـــم  الــتــوجــه 
 الصراع في 

َّ
في البنية االجتماعية، إذ ظل

هذا املضمار ينوس بني القبول الظاهري 
الذي ُيخفي الجمر تحت الرماد، وتصاُعد 
ــرات الــصــراع واملــواجــهــات السلطوية 

ُّ
تــوت

أكثر  انتَهْت،  التي  التيارات اإلسالمية  مع 
ــاز عــلــى ُصـــعـــودهـــا،  ــهــ مـــن مـــــرة، إلــــى اإلجــ
وإقــصــائــهــا عــن السلطة، كما حــدث مــرارًا  
مع حزب الرفاه بقيادة نجم الدين أربكان.

ويــــــــــــزداد املــــــوضــــــوع تـــعـــقـــيـــدًا فـــــي ضــــوء 
ــة  ــيـ ــانـ ــمـ ــلـ ــعـ ــــني الـ ــ ــــوي بـ ــيـ ــ ــنـ ــ ــبـ ــ الــــــتــــــداخــــــل الـ
الــذي طاملا  التركي،  األتاتوركية والجيش 
رمزيا، وعامل  العلمانية   حامَي هذه 

َ
ل

َّ
مث

عَمليا  الديمقراطية  هاتها  لتوجُّ إخــصــاء 
املعروفة، وُحضوره  األربعة  انقالباته  في 

الطاغي في الفضاء السياسي العام.
ــن هــــــذه اإلشــــكــــالــــيــــة، تــتــجــذر  ــ  عـ

ً
ــال ــ ــــضـ وفـ

و)العلوية  القومية(  )الــكــرديــة  القضيتان 
ــراع  ــ ــــصـ ــلــــب َمـــــــحـــــــاِور الـ ــي قــ ــ الــــديــــنــــيــــة( فــ

محمد أحمد بنّيس

بــــــدأت الــقــضــيــة بــتــســريــب خـــبـــر اســـتـــفـــادة 
من  القنيطرة،  ســال،  الــربــاط،  جهة  محافظ 
املغربية  الــعــاصــمــة  فــي  فــي حــي راق  أرض 
بثمن يكاد يكون رمزيا، استنادا إلى مرسوم 
لــلــوزيــر األول يــعــود إلــى الــعــام  1995 على 
عهد امللك الراحل، الحسن الثاني. ولتطويق 
الــعــام، سارعت  الــرأي  الخبر على  تداعيات 
إلى  واملالية،  واالقتصاد  الداخلية،  وزارتـــا 
إصـــدار بــالغ )بــيــان( مشترك أكــدتــا فيه أن 
األمر يتعلق بـ ›‹تجزئة سكنية، مخصصة 
ام الدولة )..(، وأن ثمن وشروط  دَّ

ُ
ملوظفي وخ

ــة لـــهـــذه  ــعـ ــابـ ــتـ ــع األرضـــــيـــــة الـ ــطـ ــقـ ــنــــاء الـ ــتــ اقــ
للوزير  مرسوم  بتدقيق  يحّددها  التجزئة، 
دجنبر)ديسمبر(   26 بتاريخ  صــادر  األول 
1995‹‹. لم يكتف البالغ بذلك، بل اعتبر أن 
حزب العدالة والتنمية الذي يقود الحكومة 
يقف خلف هذه القضية، فما جــرى، حسب 
بحملة  يتعلق  األمــــر  أن  ›‹يـــوضـــح  الـــبـــالغ، 
ــاراٍت  ــبــ ــتــ ــا، العــ ــ ــهــ ــ ــقـــة ألوانــ ــابـ انـــتـــخـــابـــيـــة سـ
ســيــاســويــة ضــيــقــة، الـــهـــدف مــنــهــا تحقيق 

مكاسب انتخابوية صرفة‹‹. 
لم يتوقف األمر عند هذا الحد، بل سرعان ما 
تم تسريب قائمة بأسماء مسؤولني آخرين، 
وقـــادة  ووالة  ووزراء  ملكيني  مــســتــشــاريــن 
وغيرهم  ودبلوماسيني  أحــزاب وعسكريني 
ــذه الــبــقــع  ــانـــوا ضــمــن املــســتــفــيــديــن مـــن هــ كـ
األرضــيــة. وبصرف النظر عن حيثيات هذا 
التسريب، وتوقيته الدال، واألسماء الواردة 
فيه، فإن وقَعه، بطبيعة الحال، كان صادما 
على الـــرأي الــعــام الـــذي رأى فــي ذلــك ضربا 
ــاواة أمــــام الــقــانــون  ــســ ملـــبـــادئ املـــواطـــنـــة واملــ
الــتــي نــص عليها دستور  الــفــرص،  وتكافؤ 
2011 الــذي جــاءت بــه ريــاح الربيع العربي 
قبل خمسة أعــــوام، فــاملــرســوم ســالــف الذكر 
ال ُيجهز على مبدأ املساواة بني املواطنني، 
بـــصـــرف الـــنـــظـــر عــــن وظـــائـــفـــهـــم وأصـــولـــهـــم 
االجتماعية وقربهم من مواقع السلطة، بل 
يتعارض مع السياق السياسي الذي أعقب 
املــتــغــيــرات الــدســتــوريــة والــســيــاســيــة الــتــي 
عرفها املــغــرب أخــيــرًا، ويــفــتــرض أن تضعه 
طال  الــذي  الديمقراطي  االنتقال  سكة  على 
انـــتـــظـــاره. كــمــا أن املــــرســــوم يــشــكــل تــحــديــا 
الــتــي جعلت  الــحــالــيــة  الــحــكــومــة  أمــــام  دااًل 
أحــد مرتكزات  والــريــع  الفساد  مــن مكافحة 
ــان ُيــفــتــرض فيها  بــرنــامــجــهــا الــحــكــومــي. كـ
وتعمل  الــســيــاســيــة،  بــالــشــجــاعــة  تتمتع  أن 

عــلــى إلــغــائــه بطريقة قــانــونــيــة فــي مــرســوم 
آخـــر، باعتبار ذلــك إحـــدى واجــهــات معركة 
الـــتـــأويـــل الــديــمــقــراطــي لــلــدســتــور الــجــديــد، 
لكنها آثـــرت الصمت، ورفــضــت املــثــول أمــام 
الــبــرملــان لتقديم تــوضــيــحــاٍت، ولــو شكلية، 
حول القضية. بل أكثر من ذلك، طلب رئيس 
الحكومة، عبد اإللـــه بــن كــيــران، مــن أعضاء 
حزبه عدم الخوض في بالغ الوزارتني، حتى 
يتجنب فتَح جبهة أخرى مع خصومه، في 
غنى عنها اآلن. وتستدعي القضية إشكاالت 
ــا يــخــص  مــفــصــلــيــة، لـــيـــس أقـــلـــهـــا أهـــمـــيـــة مــ
املــشــروعــيــة الــســيــاســيــة، وشــرعــيــة الــقــانــون، 
ــابـــت واملــتــغــيــر  ــثـ ــام، والـ ــعــ ــرأي الــ ــ ــ وتـــطـــور الـ
الثقافة  وإكـــراهـــات  نخيب، 

َّ
الت مــســارات  فــي 

الــذي  املــواطــنــة  ومــبــدأ  الحديثة،  السياسية 
ال يستقيم مع مجتمع الرعايا. وفي الوسع 
القول إن القضية تحيل على تحدياٍت كبرى، 
تــواجــهــهــا بــنــيــة الــســلــطــة الـــتـــي تـــقـــوم على 
تمتد  تقليدية،  ثقافية  سوسيو  مــرتــكــزات 
واالجتماعي  السياسي  التاريخ  في  عميقا 
للمغرب، حيث تمثل عالقات الوالء والطاعة 
املقترنة بالريع واالمتياز حجر الزاوية في 
بناء العالم السياسي، وإدراكه وتبريره، ما 
سياسيٍة  ثقافٍة  إزاَء  النهاية،  فــي  يجعلنا، 
متناميا  اجتماعيا  وعــيــا  تــواجــه  تقليدية 

بأهمية التحديث وضرورته.  
بنية مشروعية  داخـــل  تــوتــر يتشّكل  هــنــاك 
املـــتـــجـــذر بمختلف  الــتــقــلــيــد  بـــني  الــســلــطــة 
ــوارده الــســيــاســيــة والــثــقــافــيــة والــرمــزيــة،  ــ مــ
ــن نــســق الــحــداثــة  ومـــــــوارد أخـــــرى وافــــــدة مـ
الـــســـيـــاســـيـــة؛ تــــوتــــر يــــطــــرح، بــــقــــوة، إعـــــادة 
صــيــاغــة عــالقــة الـــدولـــة بــاملــجــتــمــع، فــي أفــق 
والــحــّد  التقليد،  هــذا  مــن ســطــوة  التقليص 
ــة داخــــــــل الــنــســيــج  ــيـ ــافـ ــقـ ــثـ مـــــن فـــعـــالـــيـــتـــه الـ
ــتـــوتـــر  ــاعــــي والــــســــيــــاســــي. هـــــــذا الـ ــمــ ــتــ االجــ
نشيط  عــــام،  رأٌي  الـــحـــال،  بطبيعة  يــغــذيــه، 
الفكرية  اته  وانتماء توجهاته  في  ومتعدٌد 
ويستفيد  يتطور  فتئ  ما  واإليديولوجية، 
مــمــا تــقــدمــه تــقــنــيــات ووســــائــــط الــتــواصــل 
ــن إمــــكــــانــــات غـــيـــر مـــســـبـــوقـــة،  ــ الـــحـــديـــثـــة مـ
السلمي  لالصطفاف والتعبير واالحتجاج 
واملــنــتــج. صحيح أن هــذا الـــرأي الــعــام يجد 
ضــالــتــه، فــي الــغــالــب، فــي مــواقــع الــتــواصــل 
االجــتــمــاعــي االفـــتـــراضـــيـــة، لــكــن املــتــغــيــرات 
مع  كفيلة،  الحاصلة  والثقافية  املجتمعية 
الــوقــت، بدفعه صــوب آفـــاق أخـــرى، يشتبك 

فيها أكثر بالواقع وإكراهاته.
)كاتب مغربي(

 
ً
أوســمــة فــي حلب  يقلد  سيرغي شــويــغــو، 
ألفــراد مليشياٍت، مكافأة لها على تشديد 

الخناق على األحياء املحاصرة.
تساؤالت،  املتسارعة  التطورات  هــذه  تثير 
كما تثير الفضول، حول ما يجري ترتيبه. 
األبــرز: هل ستستعيض موسكو  التساؤل 
عــن الــجــهــد الــثــنــائــي مــع واشــنــطــن، بإقامة 
أنــقــرة؟ ال شــيء ينفي  ترتيبات ثنائية مــع 
ذلك، فواشنطن تنوء بعبء امللف السوري، 
من دون أن تبذل جهدًا يذكر لوقف املجازر 
فــي هـــذا الــبــلــد، وبــعــد أن اخــتــزلــت الــوضــع 
املعقد هناك وتصويره على أنه يقتصر على 
خطورة تنظيم داعش، مع إغماض العينني 
عن بقية جوانب املشهد، وبالذات الوجود 
ــود املــلــيــشــيــات الـــدائـــرة في  ــ اإليـــرانـــي ووجـ
فلك إيــران.. وفي وقــٍت تتوتر فيه العالقات 
الــتــركــيــة األمــيــركــيــة، ويــبــدو مصير قــاعــدة 
لجنراالت  اتهاماٍت  مع  غامضا  إنجيرليك 
في القاعدة باملشاركة في محاولة االنقالب 
الفاشلة. والراجح أن واشنطن سوف  تركز 
الــنــظــر عــلــى انــعــكــاســات التفاهمات  زاويــــة 
الحرب ضد داعش،   الروسية على  التركية 
عــلــمــا بـــأن مــوســكــو لـــم تــمــنــح الـــحـــرب على 
ــقــــارنــــة بـــجـــهـــودهـــا  داعـــــــش أيــــــة أولـــــويـــــة مــ
»الطيبة« املثابرة واملحمومة في استهداف 

املدنيني واملنشآت املدنية. 
ــواء اهــتــزاز الــثــقــة بــني واشنطن  وفـــي أجــ
ــراد  ــفـ ــى االنـ ــرة، ونــــــزوع مــوســكــو إلــ ــقــ وأنــ
بـــــــــإدارة املــــلــــف، بـــمـــا فــــي ذلـــــك املـــشـــاركـــة 

وتعتبر كل املعارضني السوريني إرهابيني، 
وتــتــمــســك بـــخـــيـــاراٍت قـــصـــوى، تــتــمــثــل في 
ــلــــب كــل  ــة الــــســــوريــــة، وجــ ــارضــ ــعــ ســـحـــق املــ
السوريني إلى بيت الطاعة. وبينما تلتقي 
طــهــران مــع مــوســكــو، فــي عــقــيــدٍة عسكريٍة 
واحدٍة، هي التطهير العرقي والديني، وإلى 
إشعار آخر، فإن موسكو ترغب في اجتذاب 
لفظيا  وتقبل  لسياستها،   مــؤيــدة  أطـــراف 
بــاملــرجــعــيــة الــدولــيــة  لــلــتــســويــة  الــســوريــة، 
وتـــدفـــع إلــــى أن ُيـــجـــّدد الــنــظــام فـــي دمــشــق 
مقتضيات  مــع  التكيف  إلـــى  بنفسه  نفسه 

ــران أن ال شــيء  ــهـ ــرى طـ الـــتـــســـويـــة، فــيــمــا تــ
فـــي دمــشــق يــســتــحــق الــتــغــيــيــر واملــراجــعــة، 
وأن الــحــكــم هــنــاك ال يــأتــيــه الــبــاطــل فــي كل 
اإلمكان  في  ليس  وأنــه  يرتئيه وينفذه،  ما 
أبدع  مما كان. وعليه، من املتوقع أن تسعى 
ــــاالت تــركــيــة  ــــصـ مـــوســـكـــو إلـــــى تــشــجــيــع اتـ
إيــرانــيــة مـــن أجـــل كــســر الــســتــاتــيــك الــقــائــم، 
وإعادة اكتشاف املصالح املشتركة، ومنها 
الـــحـــرب عــلــى الــحــركــة الـــكـــرديـــة، وتــنــشــيــط 
املـــبـــادالت الــتــجــاريــة بــأعــلــى أرقــــام ممكنة، 
غير أن أية اتصاالت تركية إيرانية ستكون 
 بــاتــضــاح أفـــق الــتــفــاهــم الــروســي 

ً
مــرهــونــة

الــتــركــي حـــول ســـوريـــة. وبــخــبــرة الــتــجــارب 
 
ً
ــران مـــســـتـــعـــدة ــ ــهـ ــ ــــون  طـ ــكـ ــ ــــن تـ الــــســــابــــقــــة، لـ

للتراجع خطوة واحدة سوى مقابل تراجع 
أنـــقـــرة خــطــوتــني إلــــى الـــــــوراء. الــخــشــيــة في 
التصالحية  النزعة  تقود  أن  الظروف  هــذه 
املفرطة لــدى أنــقــرة، ورهـــاب االنــقــالب، إلى 
الوضع  تعقيد  في  تزيد  متسرعٍة  خطواٍت 
السوري، تماما كما أن التدخل الروسي زاد 
الــوضــع تعقيدًا، وضــاعــف مــن املحنة التي 

يتجّرعها ماليني السوريني.
وإلى إيران وأميركا، هناك بقية األطراف 
ذات الـــعـــالقـــة بــاملــلــف الــــســــوري، ومــنــهــا 
 ترتبط 

ٌ
 خليجية

ٌ
على الخصوص أطراف

وليس  أنقرة.  مع  استراتيجية  بتفاهات 
مــعــلــومــا مــا إذا كــانــت أنــقــرة قــد وضعت 
هــــذه األطـــــــراف، وفــــي وقــــٍت مــنــاســب، في 
صورة التطورات الجارية، وما إذا كانت 

جــديــدة،  مرحلة  لعبور  معها  نسقت  قــد 
أم أن األمــر يقتصر فقط على  »مــبــادرة« 
تــركــيــة قـــد تــضــع األصــــدقــــاء أمـــــام األمـــر 

الواقع، مع ما لذلك من تداعيات. 
ــا  ومـــــــــن هـــــــــذه األطـــــــــــــــراف املــــعــــنــــيــــة أيــــضــ
ــة، مـــن  فرنسا  ــاء ســـوريـ مــجــمــوعــة أصـــدقـ
إلــى  األردن ودول أخــرى،  إلــى بريطانيا، 
علما بأن التواصل التركي مع هذه الدول 
ضــعــيــف، وقــــد زادت الـــتـــطـــورات الــتــركــيــة 
 
ً
املــواقــف. كيف مثال تباعد  فــي   الداخلية 
لبلٍد، مثل األردن، أن يقبل بأي حل  لألزمة 
السورية ال يضمن عودة أكثر من مليون 
ــلـــى أراضــــيــــه،  ــــئ ســـــــوري يـــقـــيـــمـــون عـ الجــ
ويــشــكــلــون ضــغــطــا عــلــى مــيــزانــيــتــه الــتــي 

تنوء باألعباء؟.
ال يــجــانــب الـــصـــواَب مــســؤولــون غربيون 
لــــدى قــولــهــم إن مــفــتــاح الـــحـــل يــكــمــن في 
ــو الـــرئـــيـــس  ــ ــــب« شـــخـــص واحـــــــــد، هـ ــيـ ــ »جـ
الكاسح  للتأثير  نــظــرا  بــوتــني،  فالديمير 
الذي يمتلكه على نظام البراميل املتفجرة 
لـــن يقيض  فـــي دمـــشـــق، غــيــر أن أي حــــٍل 
إلـــى املرجعية  لــم يستند  الــنــجــاح، مــا  لــه 
الــدولــيــة وأحـــكـــام الــقــانــون الـــدولـــي، وإلــى 
تــطــلــعــات الــســوريــني نــحــو نــظــام تــعــّددي 
ديـــمـــقـــراطـــي،  تــحــكــمــه ســــيــــادة الـــقـــانـــون، 
ــون كـــانـــوا  ــوريــ ــســ ــالــ ال ســـلـــطـــة الـــــغـــــاب، فــ
ــــوى في  وســيــبــقــون الـــرقـــم األصـــعـــب واألقــ

املعادلة، والذي يستحيل تجاوزه.
)كاتب من األردن(

استراتيجية عسكرّية احترافية في حلب، 
مــســتــفــيــدا مـــن تــدخــل حــــزب الـــلـــه، وأطــلــق 
2013 عملية عسكرية طويلة  عــام  أواخـــر 
املـــدى، سميت »دبــيــب الــنــمــل« هــدفــت إلى 
اســـتـــعـــادة حــلــب وريــفــهــا بـــالـــتـــدريـــج، من 
دون أن يضطر إلى زجِّ أعــداد ضخمة من 

القوات، لتحقيق حسم عسكرّي شامل. 
حققت هذه االستراتيجية نجاحاٍت مهمة، 
إذ اســتــطــاعــت قـــوات الــنــظــام فــي أكــتــوبــر/ 
بلدة  عــلــى  الــســيــطــرة  األول 2013  تــشــريــن 
خــنــاصــر االســتــراتــيــجــيــة، وفــتــحــت طريق 
ــداٍد الــتــفــافــي، يــمــر بــاألحــيــاء الجنوبية  إمــ
ــلـــب )الـــــرامـــــوســـــة( ويــــصــــل إلـــى  ــنـــة حـ ملـــديـ
قسمها الــغــربــي، حــيــث تــتــمــوضــع قــواتــه. 
ــا تــحــقــق لــه ذلــــك، بـــدأ خـــالل عـــام 2014  وملـ
املدينة  على  فيها  استولى  ثانية،  معركة 
الــصــنــاعــيــة والـــشـــيـــخ نـــجـــار، واتــخــذهــمــا 
ــااًل إلــــــى مــنــاطــق  ــ ــمـ ــ ــدة لــــالنــــطــــالق شـ ــ ــاعـ ــ قـ
املعارضة في باشكوي وحندرات ومخيم 
حـــنـــدرات، لــيــصــل بــعــد عــامــني إلـــى طــريــق 
الــكــاســتــيــلــو، ويـــفـــرض الـــحـــصـــار الــكــامــل 
عــلــى املــديــنــة أواخــــر يــولــيــو/ تــمــوز 2016. 
وعــــلــــى هــــامــــش املـــعـــركـــتـــني الـــســـابـــقـــتـــني، 
إيــرانــيــة فــي ريف  حصلت معركة روســيــة 
حــلــب الــشــمــالــي، لـــم يــكــن لــلــنــظــام أي دور 
مقاتلة  تركيا  إسقاط  فبعد  فيها.  حقيقي 
روسية، في نوفمبر/ تشرين األول 2015، 
ســـعـــت مـــوســـكـــو إلـــــى عــــقــــاب تـــركـــيـــا عــبــر 
الــســوري.  الشمال  عــن  كــامــل  عزلها بشكل 
مساعي  مع  الروسية  األهـــداف  وتقاطعت 
ــران إلــــى فـــك الــحــصــار عـــن بــلــدتــي نبل  ــ إيــ
والزهراء الشيعيتني. لذلك، زّجت األخيرة 
رســمــيــا حــرســهــا الــثــوري فــي املــعــركــة إلــى 
جــانــب املــلــيــشــيــات الــعــراقــيــة واألفــغــانــيــة، 
ــوات الــحــمــايــة  ــ ــا فـــي قـ ــيـ واســتــثــمــرت روسـ
الكردية املعادية لتركيا، وأمنت لها غطاء 
جـــويـــا مــّكــنــهــا مــــن الـــســـيـــطـــرة عـــلـــى بــلــدة 
ــــزاز، لــوال  ــادت تــصــل إلـــى أعـ تــل رفــعــت، وكــ
التدخل املدفعي املحدود للجيش التركي. 

من جهة أخرى، حاولت إيران، بقرار ذاتي 
خارج حسابات النظام وروسيا، السيطرة 
على ريف حلب الجنوبّي، والوصول إلى 
طــريــق حــلــب – دمــشــق الـــدولـــي، بــالــقــرب 

االجــتــمــاعــي والـــســـيـــاســـي، لــتــكــون هــاتــان 
دائم،  ُهِوّياتي  املسألتان مصدر اضطراٍب 
ُمتعددة،  وسياسية  حزبية  واستقطاباٍت 
ي يــســعــى إلــــى وضــع  ــدِّ ــ مـــن دون حــســم جـ
وإن  االســتــحــقــاقــني،  لهذين  حــلــول وطنية 
الــوزراء  كانت سياسات الرئيس )ورئيس 
األسبق(، رجب طيب أردوغان، التي قاَمْت، 
الـــوزراء  رئــيــس  الــبــدايــة، على نظرية  منذ 
ــبــــق(،  ــيـــة األســ ــابـــق )ووزيـــــــــر الـــخـــارجـ الـــسـ
أحمد داود أوغلو، في )تصفير( املشكالت 
ــَمـــْت ببعض  ـــسـ

ّ
داخـــلـــيـــا وخـــارجـــيـــا، قـــد ات

ــاوالت الــــجــــاّدة لــفــتــح كـــوًى  ــحــ ــة واملــ ــرونـ املـ
دة لهاتني القضيتني.

َّ
عق

ُ
تخترق امللفات امل

 عــبــَر 
ْ
ــديـــث، إن  املــشــهــد الـــتـــركـــي الـــحـ

َّ
لـــعـــل

متدة حوالى قرن، أو بعد انفجار 
ُ
عقوده امل

ثورات الربيع العربي، أبدى تشاُبها بالغا، 
وتقاطعات جّمة مع اإلشكاليات السياسية 
واجَهها  التي  واالقتصادية  واالجتماعية 
ــدأْت  ـــذي بــ ــُهـــهـــا الـــعـــالـــم الـــعـــربـــي الــ وُيـــواجـ
أطروحات النهضة فيه منذ أواخــر العهد 
التجربة  ْت 

َ
ل
َّ
مث املعنى،  وبــهــذا  العثماني. 

حزب  بحكم  جــة  ــتــوَّ
ُ
وامل الــطــويــلــة،  التركية 

العدالة والتنمية، مثااًل ُموحيا لدى قطاع 
عــربــي وإســـالمـــي واســــع، فــي ُمــقــابــل تيار 
ـــُه مـــن هــذه 

َ
ُه وريـــبـــت ـــــر، ال ُيــخــفــي عـــــــداَء

َ
آخ

ناخ العاملي 
ُ
التجربة، بما يرتبط عميقا بامل

الباردة  املحكوم في حقبة ما بعد الحرب 
ــذا يــظــَهــُر  بــســطــوة )اإلســالمــوفــوبــيــا(، وهــ
عـــَمـــالنـــّيـــا فـــي مــســألــة الـــعـــالقـــات الــتــركــيــة 
األوروبـــي تحديدًا،  االتــحــاد  مــع  تذبذبة 

ُ
امل

والذي يبدو أنه ما زال غير جاهٍز لتجاوز 
 عن رغبته 

ً
إسالمّية تركيا من ناحية، فضال

لتقية مع القطبني، األميركي والروسي، 
ُ
امل

في تحجيم الدور التركي إقليميا ودوليا. 
َهْت أصابع االتهام  ولذلَك، وَجدنا كيف وجِّ
إلــــى الــطــريــقــة الــــبــــاردة الــتــي تــعــاطــى بها 
ــخــِفــق، مما 

ُ
الــغــرب مــع االنــقــالب األخــيــر امل

دفـــع رئــيــس الــحــكــومــة بنعلي يــلــدرم إلــى 
ـــه  ـــوجَّ

ُ
الــتــصــريــح، فــيــمــا ُيــشــبــه الــتــأنــيــب امل

املباشرة في الحرب ضد املعارضة وضد 
املــدنــيــني، فـــإن عــلــى واشــنــطــن أن تجني 
واستتباعها  املشلولة،  سياستها  ثمار 
ملــوســكــو، وابــتــعــادهــا عـــن شــركــائــهــا في 
مــجــمــوعــة أصـــدقـــاء ســـوريـــة، وتــلــك ربما 
خــــاتــــمــــة طـــبـــيـــعـــيـــة مـــــع انــــقــــضــــاء واليـــــة 
الرئيس، بــاراك أوباما، الذي يستحق أن 
يوصف بأنه كبير املتفرجني على املأساة 
السورية، فقد تم استدراج واشنطن إلى 
الـــصـــمـــت عـــلـــى املــــشــــاركــــة الــــروســــيــــة فــي 
الالعب  بأنها  موسكو  ولتزكية  الــحــرب، 
األول وصاحبة القرار، على الرغم من أن 
الــدولــي  األمـــر تــم مــن وراء ظهر املجتمع 
ودول اإلقليم، وبالضد من إرادة الشعب 
السوري. وبينما لم تتوقف موسكو عن  
استهداف املدنيني بصورة وحشية، فإن 
قــصــفــهــا اإلعـــالمـــي والــدبــلــومــاســي ضد 
اإلرهـــــاب لــم يــتــوقــف ســاعــة، وقـــد أثبتت 
حـــــدود،  بــــال  صـــبـــرهـــا  أن  ــا  ــ ــامـ ــ أوبـ إدارة 
وأنه ليس لديها ما تفعله سوى مراقبة 

الوضع عن كثب )!(.
التساؤل  الروسية  التركية  التطورات  تثير 
ــــي، وحـــيـــث الــتــزمــت  ــرانــ ــ بـــشـــأن الـــــــدور اإليــ
طهران الصمت حيال قمة بوتني أردوغان. 
تـــخـــوض إيــــــران الـــحـــرب فـــي ســــوريــــة، عبر 
ــــزب الــلــه  ــوري ومــلــيــشــيــات حـ ــثــ الــــحــــرس الــ
ــد الــشــيــعــي ومـــلـــيـــشـــيـــات األفـــغـــان  والـــحـــشـ
الحرب  إلى  الذين يساقون  والباكستانيني 
عــنــوة. تــرفــض طــهــران كــل مرجعية دولــيــة، 

من مدينة سراقب، والتوغل في محافظة 
إدلـــــب لــفــك الـــحـــصـــار عـــن بــلــدتــي كــفــريــا 
والفوعة ذات األغلبية الشيعية، والقضاء 
عــلــى تــجــربــة جــيــش الــفــتــح الــــذي سيطر 
أوائل عام 2015 على محافظة إدلب، لكنه 
نجح في الربع الثاني من 2016 في صد 
الــهــجــوم اإليــــرانــــي، واســتــعــاد الــســيــطــرة 
بــلــدة خـــان طــومــان االستراتيجية،  عــلــى 
مــا كـــان املــرحــلــة األولــــى فــي فــك الحصار 
عــن حــلــب، فعبر هـــذا الــريــف املــتــصــل مع 
تــعــزيــزات جيش  إدلــــب، ســـارت  محافظة 
ــى الـــتـــخـــوم الــجــنــوبــيــة  الـــفـــتـــح، لــتــصــل إلــ
لحلب، حيث املواقع العسكرية املحصنة 
الكلية  املدفعية،  كلية  الحكمة،  )مــدرســة 
الــفــنــيــة( والــتــي تــســاقــطــت، الـــواحـــدة تلو 

األخرى، أمام زخم الهجوم وقوته. 
إن معركة حلب  الــقــول  املبكر ألوانـــه  مــن 
قلبت معادالت  أو  القوى،  غيرت موازين 
الــــصــــراع الــعــســكــريــة والـــســـيـــاســـّيـــة، لكن 
»دبيب  استراتيجية  أفشلت  أنها  املؤكد 
النظام  اعتمدها  الــتــي  الناجحة  الــنــمــل« 
ــنـــوات الـــثـــالث املـــاضـــّيـــة،  عــلــى مـــــدار الـــسـ
اإليراني خــارج مناطق  النفوذ  وحّجمت 
ــلـــمـــون، وبـــعـــثـــت رســـالـــة  الـــعـــاصـــمـــة والـــقـ
مــبــاشــرة إلــى روســيــا مــؤداهــا: استحالة 

إنهاء الصراع عسكرّيا لصالحها.
)كاتب سوري( 

: »تركيا 
ً
إلى أكثر من طرف خارجّي، قائال

املــوز، وال من دول  ليسْت من جمهوريات 
العالم الثالث«.

ويبدو أن محاولة االنقالب، أخيرًا، ستفتح 
اآلفاق الجيوسياسية الداخلية واإلقليمية 
والدولية على مخاضاٍت لن تكون سهلة، 
ــذا صـــلـــة وثـــيـــقـــة بـــالـــتـــراُبـــط الــوثــيــق  ــهــ ولــ
مــع مـــآالت الــربــيــع الــعــربــي إن بــمــا يخّص 
الــســوري، وال سيما أزمــة الالجئني،   

ّ
امللف

وقـــضـــايـــا ُمـــحـــاربـــة اإلرهــــــــاب، مــــــرورًا بما 
يخّص الوضع الهش في مصر وسياسات 
دول الخليج املرتبكة تجاه تركيا، وانتهاًء 

بالدورين اإلقليميني إليران وإسرائيل. 
لّي لهذا االنقالب قد منح  فإذا كان املآل األوَّ
استثنائية  فــرصــة  أردوغـــــان وحــكــومــتــه 
لترسيخ شرعيتهم الديمقراطية، وضرب 
يار 

َ
 هذا الخ

َّ
نقلبني بيٍد من حديد، فإن

ُ
امل

الذي يجده بعضهم ال يخلو من التمادي 
 
ً
والــقــمــعــّيــة ُيــعــيــد فــتــح األبـــــواب عــريــضــة

الــُهــِوّيــات  لــلــتــســاؤل واســتــنــطــاق مشكلة 
ــفــتــَرض 

ُ
الــتــعــدديــة الــتــي طــاملــا كـــان مــن امل

العربي  العاملني  ؤخذ باالعتبار، في 
ُ
ت أن 

واإلسالمي، من دون أن يتناقض ذلك مع 
مشروع العلمانية والديمقراطية وحرية 

التعبير.
ــظــِهــر الــحــالــة التركية 

ُ
ــة ثــانــيــة، ت ومــن زاويـ

ق، أو من عــدم االرتــيــاح لدى 
َ
 من القل

ً
حالة

ُه 
ُ
ل الغرب وبعض األنظمة العربية، ملا تشكِّ

ــذه الـــتـــجـــربـــة مــــن قـــــــدرٍة عـــلـــى أن تــكــون  ــ هـ
واملسلمون  الــعــرب  يحتذيه  جــاذبــا  مــثــااًل 
اء بني ُهِوّية إسالمية 

ّ
ق تعاُيٍش بن

ْ
ل

َ
في خ

وعلمانية  الــعــصــر،  عــلــى  وُمنفتحة  مــرنــة 
ديمقراطية ليبرالية، وهَي مسألة شديدة 
الــتــشــاُبــك، فــي الــوقــت نفسه، مــع هواجس 
الــُهــِوّيــات اإلثــنــيــة والــطــائــفــيــة الــتــي ُيمكن 
 حــجــَم صــدامــاتــهــا فــي املنطقة 

َ
أن نــالِحــظ

عبر تشظي الحدث السوري الذي انطوى 
على دوٍر بارز في إقالق االستقرار التركي 
وخلخلته، في السنوات األخيرة، وال سيما 

قاتلة الروسية. 
ُ
بعد حادثة إسقاط امل

ــان أخــيــرًا فــي إزاحــــة خطر  ــ نــجــاح أردوغــ
أجــٍل  إلــى  السياسي  املشهد  عــن  العسكر 
كافيا  املــبــدأ، ليس  مــن حيث  غير قصير 
وحده لضمان استمرار تجربته الفريدة، 
إن لم يقترن ذلك بآلّية كبح ذاتية حذرة 
وحــكــيــمــة، تــهــدف إلــــى طــمــأنــة الــتــيــارات 
السياسية الشريكة في البرملان والحياة 
الــســيــاســيــة، وكــذلــك فــي طــمــأنــة الــقــواعــد 
اإلثنية واملذهبية األخرى، صاِحبة الرؤى 
ــتـــي ال تــخــلــو مــــن مـــشـــاعـــر املــظــلــومــيــة  الـ
ــَس فـــقـــط عـــلـــى مــســتــوى  ــيـ الـــتـــاريـــخـــيـــة؛ لـ
الخطاب العام، وتقييد الُبعد التبشيري، 
ـــمـــا أيــضــا عــلــى مــســتــوى تــرســيــخ عقد 

َّ
إن

القنابل  وطني جامع، ينزع صاعق هذه 
نــهــائــيــا، ويسحُبها  املــوقــوتــة  الــداخــلــيــة 
مـــن يـــد الــــتــــداول الـــخـــارجـــي، لــيــؤكــد هــذا 
أن تــحــجــيــم ســلــطــة الــعــســكــر لـــن ُيــقــابــلــه 
تعزيز لسلطة الدين، بل ُيمكن لألتراك أن 
دة من جانب،  تعدِّ

ُ
يوازنوا بني الُهِوّيات امل

القانون  وحكم  نة 
َ
واط

ُ
وامل والديمقراطية 

من جانب ثان، من دون أن يتناقض ذلك 
بوصفها  الكبرى،  اإلسالمية  الُهِوّية  مع 
ــاء  خـــلـــفـــيـــة اجـــتـــمـــاعـــيـــة عــــريــــضــــة، وفـــضـ
 لالئتالف مع بنية 

ً
ثقافّيا ُمتجذرًا وقابال

مــؤســســاتــيــة عــلــمــانــيــة ديــمــقــراطــيــة، كما 
نــشــاهــد فــي أحــــزاب مسيحية كــثــيــرة في 
الــغــرب، وكــمــا أظــَهــر لــنــا الــشــعــب التركي 
فــي رفــضــه االنـــقـــالب، وهـــذا هــو امتحان 
الــقــادم كما ستكشف  الحقيقي  أردوغـــان 

لنا األيام.
)كاتب سوري(

أية »بُشرى« سورية تحملها األيام المقـبلة؟

حلب: إفشال »دبيب النمل«

تركيا وصراع الُهويّات

ام الدولة‹‹  ›‹ُخدَّ
في المغرب

موسكو ترغب 
في اجتذاب أطراف 

مؤيدة لسياستها 
وتقبل لفظيًا 

المرجعية الدولية  
للتسوية  السورية

بعثت معركة 
حلب رسالة إلى 
روسيا: استحالة 

إنهاء الصراع 
عسكريًّا لصالحها

التركيبة الديمغرافية 
إثنيًا وطائفيًا وطبقيًا 

في تركيا معقدة

آراء

معن البياري

ا كتبت، أخيرًا، إن عبد الفتاح 
ّ
لم تزد مجلة »ذي إيكونوميست« في الطنبور وترًا مل

الذئب من ذيله، ملا كتبت إن  السيسي جاء إلى رئاسة مصر بانقالب، ولم تشحط 
الــبــالد، يخّرب  فــي  العنيف  القمع  فــي عــدم كفاءته، وفــي ممارسته  املــذكــور  الرئيس 
مصر. ولم تجترح األسبوعية البريطانية، املوصوفة باملوثوقية عامليًا، كشفًا باهرًا 
في إشارتها إلى تفّوق السيسي على حسني مبارك في القمع، وعلى محمد مرسي 
في نقصان الكفاءة. كل هذا وغيره معلوم، وكتبه وقاله عديدون في منابر ووسائط 
في  الحاكمة  السلطة  اعتناق  على   

ً
معطوفة الخواجة،  عقدة  ولكنها  وفيرة.  إعالمية 

 بــأن حكي األجــانــب، أيــًا كــان وأيــًا كــانــوا، أمضى 
ً
مصر، ومثيالٍت عربيٍة لها، قناعة

»إيكونوميست«،  أن  ثــرثــراٍت هنا وهناك، غير  »التعامل« مع  الوسع  وأن في  وأْوقـــع، 
ونظيراٍت لها في أميركا وأوروبــا، قصة أخرى. وليس منسيًا ذلك الذعر الذي أربك 
األول  أكتوبر/ تشرين  في  تايمز«،  »نيويورك  كتبت  ا 

ّ
مل السيسي،  الفتاح  عبد  طاقم 

»3يوليو«  ما جــرى في  وإن  رئيسًا،  بالسيسي  مـــزّورة جــاءت  انتخاباٍت  إن   ،2014
 إرهابية غير منصف. 

ً
انقالٌب عسكري، وإن وصف »اإلخوان املسلمني« جماعة

لــم تــكــتــرث كثيرًا  الــظــن أن ِجــلــد السلطة فــي مــصــر صـــار سميكًا وبــلــيــدًا، إذ  كـــان 
في  العالم(،  في  تأثيرًا  األكثر  بأنها  )توصف  األميركية  للصحيفة  تالية  بافتتاحية 
مصر  في  للمدنيني  التعسفي  االعتقال  أن  أوردت   ،2015 الثاني  تشرين  نوفمبر/ 
روتيني، وطالبت إدارة باراك اوباما بتصّرف آخر مع النظام في مصر، إذ يتمادى 
في هذا األمر. جاءت واقعة »ذي إيكونوميست«، الشهر الجاري، تؤكد خطأ هذا الظن، 
ريد منها الرّد على »مزاعم« املجلة، كانت 

ُ
ة اإلعالمية التي نشطت في مصر، وأ

ّ
ألن الزف

بادر إليه الحكومة 
ُ
، وانخرط مشاركون فيها بمعزوفة نصائح عّما يجب أن ت

ً
كبيرة

ر بعٌض من هؤالء في القول إن ال 
َ
من إيضاح »الحقائق« وشرح »املنجزات«. وتشاط

جديَد أوردته املجلة االقتصادية، سوى »التسييس« فيه. وكانت الخارجية املصرية 
التذاكي الظاهر فيه في  قد عمدت إلى اتهام الدورية الشهيرة بذلك، في بياٍن أخفق 
املوضوعية سيجعل  وعــدم  السطحية  عــن  الكبير  الــكــالم  أن  تــوّهــم  غــرضــه، عندما 
قّراء »ذي إيكونوميست« ال يصّدقون أن ترّديًا اقتصاديًا مريعًا تعرفه مصر، وأن 
نظام السيسي هو املسؤول عن هذا الحال، وأن اتساع شكاوى املصريني من ارتفاع 
األسعار والتناقص الكبير في قيمة الجنيه إنما هو دلع مواطنني يرفلون بنعيٍم يحلم 
به السويسريون. لعلهما مسألتان أشعلتا هذا الغضب الحكومي في مصر من املجلة 
صادف مثله تجاه »واشنطن بوست«، عندما صّعدت انتقاداتها، قبل 

ُ
البريطانية، لم ن

عام، ضد االختفاء القسري والقمع العنيف في مصر، هما أن هذه املجلة هي التي 
سبقت ثــورة 25 يناير 2011 بأسابيع فقط في تصوير حسني مبارك غارقًا في 
الرمل، وتنبأت بثورٍة عليه، عندما استعرضت أحوال مصر املتهالكة في حينه. وإذ 
تصّور، هذه املرة، عبد الفتاح السيسي على جمٍل يتفّرج على تخريب مصر، فذلك 
 نحٍس يبعث على التطّير والفزع. ثاني املسألتني أن املجلة ترى )أو تنصح؟( أن 

ُ
فأل

على السيسي أال يترشح ثانية للرئاسة في عام 2018. وفي هذا األمر، تقترف أمرًا 
، وال تحتمله أعصاب الحاكمني في القاهرة. 

ً
مهوال

االقتصادية في مصر،  األوضــاع  بــؤس  إيكونوميست« عن  »ذي  يتزامن نشر  وأن 
وحّدة القمع السياسي، وقلة كفاءة السيسي )وهو الرئيس الضرورة!(، مع إقراض 
صندوق النقد الدولي مصر 12 مليار دوالر، بشروٍط لم يجرؤ على املوافقة عليها 
)أو على بعضها( عصام شرف وكمال الجنزوري وهشام قنديل )رؤساء وزراء بعد 
»يناير«(، فذلك يعني أن فشل الحكم اقتصاديا مهول، من مظاهره، أخيرًا، أن تقترض 
السيسي،  إن  املجلة  تكتب  الــتــزامــاٍت عليها. وعندما  أجــل ســداد  السويس من  قناة 
لكن قوانني  حصى، 

ُ
ت أن  أكثر من  الــثــورة  فــإن أسباب هــذه  بــثــورٍة محتملٍة،  يتسّبب 

 ،
ً
التاريخ ليست كما قوانني امليكانيكا. ولكن، إلى متى يبقى جنون األسعار محتمال

 بمزيٍد منه؟
ّ

سعف مصر سياسة ما ال يحل باالقتراض يحل
ُ
وإلى متى ست

محمد أبو الغيط

حلت أمس، الثاني عشر من أغسطس/ آب، ذكرى تعيني الفريق، عبدالفتاح السيسي، 
السخرية واللوم بني »اإلخــوان   معها موسٌم جديد من تبادل 

ّ
للدفاع، وحــل وزيــرًا 

يتكّرر في مناسبات عديدة. يعرف دارســو علم  املسلمني« وخصومهم، وهــو ما 
بها  يحمي  وأفــعــال  أفكار  إلــى  لــإشــارة  الدفاعية«،  النفسية  »الحيل  تعبير  النفس 
يتم  حيل  تحديد  يمكننا  نفسه،  وبالنمط  النفسي.  الضغط  مــن  نفسه  اإلنــســان 

استخدامها سياسيًا، وتظهر في تلك السجاالت املتكّررة. 
، يصبح الرد الوحيد على من 

ً
األولى: تحويل األنظار إلى عيوب الطرف اآلخر. مثال

ينتقد تعامل محمد مرسي بملف الداخلية هو الحديث عن انتهاكاتها الحالية، أو 
الرد على انتقاد تحالف رموز التيار املدني مع الجيش بالتذكير بتحالف اإلسالميني 

السابق معه.
عن  الحديث  لصالح  النقد،  ملحتوى  الــتــام  التجاهل  يتم  حيث  الشخصنة،  الثانية: 

نقائص شخص املتحّدث وأخطائه.
الثالثة: املزايدة العاطفية، قد تأخذ شكل مزايدٍة إنسانية، مثل رفع الفتة املعتقلني 
تدين حافظ القرآن، وقد 

ُ
 بالحديث عن الرئيس امل

ً
 دينية

ً
والشهداء، وقد تكون مزايدة

تكون املزايدة وطنية، كالتذكير بخطر اإلرهاب في سيناء. ومن العجيب أن يهرب 
من ينسب نفسه إلى السياسة من التحليل السياسي إلى الحديث العاطفي. ومن 

األكثر عجبًا أن يتم اتخاذ قرار سياسي بناًء على أسباب عاطفية.
الرابعة: املساواه بني غير املتكافئني، وهي حيلة شائعة، حيث تتم املغالطة باملساواة 
بني أوزان املسؤولية السياسية. ال يمكن في تحليل أحداث ما قبل »30 يونيو« أن 
يتساوى »اإلخـــوان« بــأي طــرف آخــر، ألنهم كانوا الطرف الحاكم، وهــو ما ينطبق 
أيضًا على حكومة حازم الببالوي بعدها. وكذلك ال يمكن املساواه بني ناشط أو 

صحافي ال يملك إال لسانه، وطرف سياسي مؤثر بالقرارات الفعلية.
تكن، كما  لم  كأنها  التاريخ،  فقرات كاملة من  القفز على  يتم  التجاهل،  الخامسة: 
قد يتم الصمت عن دور شخصيات معينٍة، مهما كان منصبها، فال ُيساَءل ذلك 

القّديس املحبوب أبدًا.
السادسة: التبرير. ببساطة، تصبح كل األخطاء اجتهادًا منطقيًا، بسبب ظروف كذا 
وأعــذار كذا، أو حتى ألن هناك أمورًا خفية فوقية ال نعلمها، لكننا نثق في حكمة 

قياداتنا ورموزنا.
 بحجج مختلفة، قد تصل 

ً
الوقائع أصــال إنكار حــدوث  يتم  النفي، حيث  السابعة: 

إلى التشكيك باملصادر األولية، فتصبح كل الوسائل اإلعالمية كاذبة، والشهادات 
ملفقة، ومقاطع الفيديو مفبركة. 

الثامنة: البحث عن االستثناء، سواء كان إيجابيًا، كالبحث عن أفراد نادرين اتخذوا 
أكثر  على  كالتركيز  سلبيًا،  استثناًء  أو  معسكرهم،  عــن  مختلفة  نبيلة  مــواقــف 

األصوات تطرفًا بكل معسكر.
، وباملثل إن 

ً
التاسعة: التحجج بالعجز، كالقول إن محمد مرسي لم يكن يحكم أصال

حكومة حازم الببالوي كانت منزوعة الصالحيات. 
العاشرة: نظرية املؤامرة، لسنا نحن املخطئني، بل هناك أطراف شّريرة هائلة القوة 
تالعبت بنا. وهذه من أسخف الحيل، هل أخبرك أحد أنك ذاهب في نزهة؟ السياسة 
ــحــاك مــن الــخــصــوم املحليني والــدولــيــني، 

ُ
فــي الــعــالــم كــلــه فيها مـــؤامـــرات وخــطــط ت

هزم في مباراٍة، ال يمكنك القول 
ُ
وُيفترض أنك كنت تعلم جيدًا ما ينتظرك. حني ت

إنك فوجئت بأن الفريق اآلخر سعى إلى تسجيل األهداف. كل هذه الحيل ال تفيد، 
وتؤدي، في النهاية، إلى االستمرار في املسارات الخاطئة نفسها، لتكرار الكوارث 
نفسها. يمكن تفهم أن يتهرب األفــراد بتلك الحيل. لكن، من العار على أي طرف 
سياسي أن يفعل ذلــك. ال أتوقع أن تقدم األطــراف املختلفة اعترافاٍت بكل مثالية. 

لكن، فقط نطلب التعامل بمسؤولية سياسية.

بيار عقيقي

م من التاريخ في التعامل مع األميركيني، كما ال أحد تقريبًا 
ّ
ال أحد، تقريبًا، يريد التعل

يرغب في التعاطي ببراغماتية تكتيكية مع اليانكيز، في القضايا االستراتيجية. ما 
االئتالف  راتني، على  إلى سورية، مايكل  أخيرًا، عبر مبعوثهم  األميركيون،  طرحه 
األميركي  التصّرف  يخرج عن سياق  ال  السورية،  واملعارضة  الثورة  لقوى  الوطني 
للروس«، وإلى  إلى »االستماع  »االئتالف«،  راتني، ومن اسطنبول،  االعتيادي. دعا 
»ضرورة بناء عالقة مع رئيس حزب االتحاد الديمقراطي الكردي، صالح مسلم«، 
انطالقًا من األوضاع امليدانية في مدينة حلب أخيرًا. بالطبع، كان رّد فعل »االئتالف« 
إبـــداء الــذهــول مما يطرحه املــبــعــوث األمــيــركــي، لكن الــتــاريــخ والــوقــائــع يــؤكــدان أن 
لم يتغير األميركيون في أساليب تعاطيهم في مختلف  األميركي يبقى أميركيًا. 
الــروس سوريًا، يعتبرون موسكو »حليفًا سريًا«  القضايا. وهم، بعد االتفاق مع 
هناك، حتى أن التحركات العسكرية الروسية لم تكن لتأتي لوال املوافقة األميركية 
الضمنية. »يمكن« للروس الضرب في دول القوقاز أو جورجيا وأوكرانيا، وربما 
الحقًا في دول البلطيق، من دون الحاجة ملوافقة واشنطن، لكن التحرك في سورية، 

يستدعي ضوءًا أخضر أميركيًا.
ُيــمــكــن متابعة املــســار األمــيــركــي فــي ســوريــة، مــن خـــالل الــتــعــامــل الــعــســكــري مع 
املعارضة. كل ما فعلته واشنطن كان إنشاء جيش مواٍل لها في سورية، وتركيزها 
لم تهتم  الديمقراطية«.  لـ«قوات سورية  تابعة  قواعد عسكرية صغيرة في مناطق 
واشنطن ملصير رئيس النظام، بشار األسد، وال حتى لسير العمليات العسكرية 
إلــى جانبها، وإشعار  الجميع  أرادتـــه هو محاولة كسب  ما  الكبرى. كل  املــدن  في 
الجميع بأنهم في حاجة إليها، وأن عدم حاجتهم إليها يجعلهم يخسرون الكثير. 

الــســوريــة ثقتهم  املــعــارضــة  بــعــض  وكــعــادة مــن سبقهم، ومـــن سيلحقهم، وضـــع 
باألميركي، من دون البحث عن بدائل أخرى، قد تكون أكثر نجاعة، أو تسمح في 
بالكامل  املعارضة  تلك  واشنطن  أّمنت  السياسية. وحني  املناورات  توسيع مجال 
لجهتها، بدأت بدفعها نحو الحلول التي تناسب الروس والنظام السوري. وهو ما 
ى في اجتماعات وزير خارجية واشنطن، جون كيري، في السعودية وروسيا 

ّ
تجل

وفــرنــســا، دافــعــًا املــعــارضــني، إلــى أحــضــان موسكو ودمــشــق، ال بــل إقناعهم بأن 
الحلول لن تأتي سوى عبر التفاهم معهما، سواء بصيغٍة تنسف صيغة املرحلة 

االنتقالية في سورية أو غيرها.
ــراء مــنــاوراٍت  ن املــعــارضــون مــن إجـ

ّ
مــن الطبيعي أنـــه، فــي مــرحــلــٍة كــهــذه، لــن يتمك

وامليداني، ويقّررون دفع  السياسي  إلى وضعهم  بالنظر  سياسية، بل سيكتفون 
املحدودة.  الخيارات  مــأزق  في  وقعوا  أنهم  يدركون  باألميركيني. وهم  الثقة  أثمان 
ليسوا وحدهم من وصل إلى هنا، فقد سبقهم جيرانهم اللبنانيون والعراقيون إلى 
الجميل، من واشنطن، بقصف دمشق  الرئيس األسبق أمني  لبنان، هّدد  ذلك. في 
من بيروت، أيام )االحتالل( السوري البالد، لكن بيروت هي التي تعّرضت للقصف، 
قبل أن يتفق األميركيون مع الرئيس السوري الراحل حافظ األسد، وتسليمه إدارة 
امللف اللبناني، في مقابل تأمني الجبهة الشرقية مع العراق، في حرب الخليج الثانية 
العراقيون، فإن ثقتهم باألميركيني، في مرحلة ما بعد غزو  أما  ـ 1991(.   1990(
العراق )2003(، أفضت إلى انــدالع حــروٍب طائفية، وإطاحة بنيٍة تحتيٍة كاملة في 

البالد، وهدر حقوقها النفطية. 
منذ عام تمامًا، كانت الجبهات تنهار أمام قوات النظام في سورية، وكان األسد في 
أزمٍة حقيقية، هي األصعب له منذ 15 مارس/آذار 2011. سقطت جبهات عدة في 
ريف الالذقية، على مشارف معاقله في الساحل. تراجعت قواته في مختلف أطراف 
 السياسي، إن حصل في 

ّ
املدن، وبدت على شفير الهاوية. شعر بعضهم بأن الحل

وقتها، سيميل ملصلحة املعارضة. لم يعمل األميركيون على مساعدة املعارضة، 
ل الروس وتبّدلت املوازين. هنا، ماذا 

ّ
 السياسي. بل حصل األسوأ. تدخ

ّ
وتأمني الحل

فعل األميركيون؟ ال شيء، املهم أن يثق الجميع بهم.

زوبعة »ذي إيكونوميست« حيل نفسية
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مـــا هـــي األســــس الــتــي َيـــقـــوُم عــلــيــهــا الــُعــنــف 
واإلرهاب الفكرّي؟

ــة عـــلـــى »الـــــرمـــــز«، فـــاإلنـــســـان  ــابــ ــقـــوم اإلجــ تـ
قــاَم  رمـــزّي،  كــائــٌن  االجتماعّي(  )بالتعريف 
)كما يقول ماكس فيبر( بنسج شبكة من 
الرموز بنفسه حول نفسه، وِمْن هذه الرموز: 
اللغة، اإلشهارات اإلعالنّية والدعائّية، تسويق 
التجارّي  التبادل  طقوس  والسلع،  البضائع 
صافحة 

ُ
وامل األعـــالم  ورفـــع  الُسلطة  وتـــداول 

ــاء والـــدبـــلـــومـــاســـيـــني وتــنــصــيــب  ــمـ بـــني الـــزعـ
(، والذي 

ً
املتحدة مثال الواليات  الرئيس )في 

يرافق األخير بروباغندا دعائية )هوليودية( 
في توصيف العالقة الالُمتكافئة بني الشرق 
والغرب بالشرور، وبيع تلك الشعارات للرأي 
، هو 

ً
ــاس أّن اإلســـــالم، مـــثـــال الـــعـــام عــلــى أســ

أوبــرا(  )برنامج  كذلك  ُمستدام،  تهديد  خط 
العائلة،  مــع  األســبــوع  نــهــايــة  وقــضــاء عطلة 
أصبحت  التي  الثقافية  الرموز  من  وغيرها 
ــــديــــن فــي   شـــعـــائـــريـــًا عــــن ال

ً
ــال ــديــ طــقــســًا وبــ

املجتمع العلمانّي الحديث.
ــنـــف، فــهــو يــقــوُم  ــُعـ أّمـــــا عــلــى مـــــاذا يـــقـــوُم الـ
ــأّســــس عـــلـــى كــــــــوادر بـــشـــرّيـــة تـــرعـــاه،  ــتــ ويــ
بــنــاًء على  )الــديــنــّي غالبًا(  ــؤســس مجالُه 

ُ
وت

ــتــيــُح لبعض األفـــراد 
ُ
ت الــتــي  الــرمــوز  توظيف 

فيه  الطبقّي  والنظام  جتمع 
ُ
امل ترتيب  بإعادة 

)رجال دين، علمانيني(، )ُمؤمنني، كافرين(، 
ــمَّ تــســويــق ُمـــثـــيـــرات الـــُرعـــب بشكل  ومــــن ثــ
يوظف العاطفة واألسطورة معًا، عبر ثنائية 
 جيرار جينت في 

ُ
رمزّية شائكة، كما يقول

ــقــدس 
ُ
ـــقـــدس«. ودائــــرة امل

ُ
كــتــابــه »الــُعــنــف وامل

صبَح 
ُ
ت حتى   

ُ
تضيق وقــد  كاملنطاد،  تتسُع 

عتدل، فال يتعّدى فيها 
ُ
قطة عنَد اإلسالم امل

ُ
ن

قدُس دائرة الله، وتقديس صفاته وأقوالِه، 
ُ
امل

هينا عنه )أحكامه(، وتتسُع 
ُ
وَما أمرنا به ون

ــقــدس عند الــجــمــاعــات الــُدوغــمــائــّيــة 
ُ
دائـــرة امل

إلــى تقديس األشــخــاص،  ــتــطــرفــة لتصل 
ُ
وامل

جــاءْت  التي  والقيم،  املفاهيم  ــتــون، 
ُ
امل الكتب، 

تاريخانّية  ومــالبــســاٍت  ُمعينة  ظـــروٍف  فــي 
ــه »الــــكــــادُر الـــبـــشـــرّي«  ــوُم بـ ــقـ ــا يـ ــددة. مـ ــحــ ــ ُم
ـــقـــدس، 

ُ
 بــاملــجــال الــديــنــّي ودائـــــرة امل

ُ
ـــرتـــبـــط

ُ
امل

والقيم  املفاهيم  لتلك  تاريخّية  زحزحة  ُهــو 
إلى  ونقلها  املوضوعّية،  بظروفها  رتبطة 

ُ
امل

عبَر  الــالتــاريــخــّي،  »الترنستندالّي«  التعالي 
 »الــطــبــيــعــّي« 

ُ
ــيـــرورة ِمــــْن الــتــرمــيــز تــنــقــل صـ

ــقــدس« »والــخــارق« كما 
ٌ
و»الـــعـــادّي«  إلــى »امل

 مـــارســـيـــا إلــــيــــادة. وقـــــْد الحــــظ بيير 
ُ

يـــقـــول
ــود ريـــفـــيـــيـــر، فــي  ــلـ  كـ

ُ
ــقــــول ــو، كـــمـــا يــ ــ ــورديـ ــ بـ

لألديان«  االجتماعية  »األنثرولوجيا  كتابه: 
رمــزّيــة  الــديــنــّي يتضمُن فضائل  املــجــال  أّن 
قّدس، وحول هذه الفضائل 

ُ
 بدائرة امل

ُ
ق

ّ
تتعل

تخصصة في هذا 
ُ
تقوُم بعُض الجماعات امل

املجال بالعمل على تقديم تعريف للمفاهيم 
وإعــــادة نــشــرهــا.  وال يقتصر الــُعــنــف على 
تـــقـــديـــم الــــرمــــوز وتـــســـويـــقـــهـــا عـــبـــر كـــــوادر 
ترعاها، إنما تأسيس خطاب تفسيرّي لهذه 
 مــا ُيــقــدُم نفسُه 

ً
الــرمــوز، هــذا الخطاب عـــادة

 
ً
ــادّي، صــراطــّي، ال يقبل تأويال على أنـــُه: أحـ
غير التأويل املمنوح من قبل ُسلطة الكادر، 

البسات: 
ُ
والتي قد تتغير بتغير الظروف وامل

االجتماعّية والسياسّية واالقتصادّية.
أّما كيف يتم توصيل رسالة الُعنف إعالمّيًا 
)ِخــطــابــيــًا(؟ فقد طـــوَر رومـــان جاكبسون 
نظرية للتواصل في اللسانيات، قائمة على 
ـــرِســـل: وهـــو الشخص 

ُ
ُمــســتــويــات، هـــي: امل

ــرســل إليه: 
ُ
الــذي يقوم بــإرســال الــرســالــة. امل

ــحــتــوى. 
ُ
ــة: وهـــي امل وُهــــو الــجــمــهــور. الــرســال

الــشــيــفــرة : وهـــي الـــرمـــوز الــضــمــنــيــة داخــل 
تلقي فك شيفرتها، 

ُ
الرسالة، وتتطلُب من امل

وقراءة »املسكوت عنه« ضمنًا في الرسالة. 
قــنــاة الــتــواصــل: وهــي اآللــيــة الــتــي يــتــُم فيها 
 رسالة 

ّ
توصيل الرسالة. السياق: حيُث لكل

حيل 
ُ
ت الــواقــع(  أرض  مرجع خارجي )على 

ــا 
َ
ــيــه وتــســيــُر الــرســالــة عـــبـــره. ومـــا يــهــُمــن إل

ــو الــرســالــة  ــــالم الـــتـــوحـــش هـ فـــي ســـيـــاق إعـ
والــشــيــفــرة، حــيــُث ُيــّوظــف الــكــادر البشرّي 
جــمــيــع الـــشـــيـــفـــرات الـــتـــراثـــّيـــة فـــي رســائــلــِه 
 هــذه الــشــيــفــرات: آيــات 

ُ
اإلعــالمــّيــة، وتــشــمــل

الجهاد والقتل في القرآن الكريم، األحاديث 
النبوّية الداعية للقتل والتعزير، وتظهُر على 
ألفعال  التبريرّية  الــرطــانــة  الشيفرات  هــذه 
الــقــتــل وادارة الــتــوحــش. وفـــي مــــوازاة ذلــك، 
الكبرى«  »امللحمة  سردية  استحضار  يتُم 
و»أحـــاديـــث نــهــايــة الـــزمـــان« و»مــعــركــة مــرج 
ــذه الـــســـرديـــة بــقــصــة  ــ ــط هـ ــ دابـــــــق« عـــبـــر ربـ
والكفار،  املسلمني  بــني  الصليبية  الــحــروب 

والتي لم تنته فصولها بعد.
رعد تغوج )األردن(

منذ يناير/ كانون األول2011، يتحدث الجميع عن 
فــســاد نــظــام حسني مــبــارك 30 عــامــا مــن الحكم، 
ــذا الــفــســاد انـــهـــيـــارًا فـــي جميع  وكـــيـــف انــعــكــس هــ
 شــيء 

ّ
ــه شــمــل كـــل ــ

ّ
مــجــاالت الــحــيــاة فــي مــصــر، وأن

تــقــريــبــًا، مــن فــســاد الــحــكــومــة إلـــى فــســاد الــبــرملــان 
نظام  واحــد  مواطن  يبّرئ  ولم  والصحة...  والتعليم 
مــبــارك مــن مسؤوليته عــن هـــذا الــفــســاد الـــذي عــّم 
ــبـــالد. ولـــكـــن، يــتــوقــف الــجــمــيــع ويــصــمــتــون أمـــام  الـ
املؤسسة العسكرية، فهل يمكن أن يصيب الفساد 
أّن  أم  الــعــســكــريــة؟  املــؤســســه  كــل شـــيء وتستثنى 

الفساد قد أصابها أيضا؟
يمكن  ال  العسكرية  املــؤســســة  أّن  بعضهم  يــؤمــن 
أن يــصــيــبــهــا الـــفـــســـاد، فــرجــالــهــا حـــــّراس لــلــوطــن، 
ــك. بـــدايـــة، ال يــوجــد  ــ وقــوانــيــنــهــا الــصــارمــة تــمــنــع ذل
مالئكة على األرض »قل لو كان في األرض مالئكة 
ملكًا  السماء  من  عليهم  لنزلنا  مطمئنني  يمشون 
ــراء 95(، كــمــا أّن الــضــبــط والــربــط  ــ « )اإلســ

ً
رســـــوال

ــدة »نــفــذ ثـــم اعـــتـــرض«،  ــاعـ والـــنـــظـــام الــعــســكــري وقـ
وغياب الديمقراطية وأقدمية الرتب من أكثر العوامل 
الــتــي تــــؤدي إلـــى الــفــســاد بــل تعتبر بــيــئــة صالحة 
لــنــمــوه، وكــذلــك غــيــاب الــرقــابــة الشعبية مــن خــالل 
عن صفقات  )بعيدًا  الجيش  ميزانية  على  البرملان 
السالح وكميته ونوعه(. أيضًا من عوامل الفساد، 
الحديث أّن املؤسسه العسكرية ال يمكن أن يصيبها 

الفساد، غير مقبول وال صحيح ويخالف الواقع.
ولو استعرضنا التاريخ الحديث، لوجدنا أّن من بني 
أسباب هزيمة 67، ما قيل عن تأخر صّد الهجوم 
الحكيم  عبد  املشير  طــائــرة  لــوجــود  للعدو  الــجــوي 
عامر في األجــواء املصرية، وغير ذلك من رحالت 

في  الجيش  تدخل  وكذلك  وحفالتهم،  الــقــادة  كبار 
الحياة املدنية بدعوى فرض الضبط والربط )حتى 
أّن الجيش  أّي  القدم تــواله عامر فترة(،  اتحاد كرة 
كان يتدخل في كل شيء، ما أثر )باملنطق والواقع( 

على قدراته العسكرية املهنية.
عند الحديث عن الفساد، فاألمر بالتأكيد ال يعني 
فساد الـربع مليون فرد )أكثر أو أقل( من منتسبي 
قـــرارات  فــســاد  عــن  الحديث  لكنه  املسلحة،  الــقــوات 
وفساد سياسة وليس فساد أفراد، فأن تكون خطة 
الــجــيــش الــســيــطــرة عــلــى املــشــروعــات االقــتــصــاديــة 
واإلنشائية في البلد، إلى درجة أن يقول أحد قادته 
»احنا بنصرف على البلد من 2011«، فهذا حديث 
غير مقبول إطالقًا، ويكشف بصراحة شديدة عن 
أن  يمكن  ال  كما  يستمر  أن  يمكن  ال  فــاســد،  فكر 
ومــرافــق  البلد  ألراضـــي  الجيش  استغالل  يستمر 
)للدفاع  أفــراد  يتم تجنيدهم من  الدولة، وكذلك من 
عن البلد وحمايته( في مشروعاته املدنية من دون 
 مــا يسيطر عليه الجيش 

ّ
حــســاب وال رقــيــب، فــكــل

من أراضي، وما يستغله من كهرباء ومياه وصرف 
منحتها له الدولة، من أجل مهامه القتالية العسكرية، 
ولــيــس مــن أجـــل مــشــاريــعــه املــدنــيــة الــتــي ال يتحمل 
عنها أّية ضرائب )مثل باقي املشروعات واملصانع 
املدنية(، ويتفضل على الشعب أنه يصرف عليه من 
خاللها من دون رقابة من مجلس الشعب املنتخب، 
والذي له وحده حق رقابة ميزانية الشعب، ثم يدعي 
قادته )في حديث غير مقبول( أنهم يصرفون على 
أكيد على  دليل  ذاتها  في  العبارة  هــذه  بل  الشعب، 

فساد الفكر والقرارات.
محمد لطفي )مصر(

فضاء مفتوح

آراء

عبد النور بن عنتر

ا تم التوصل إلى اتفاق بني الفرقاء الليبيني، 
ّ
مل

برعاية األمم املتحدة، لتشكيل حكومة وفاق 
إقليميًا  األطــــراف  وطــنــيــة، ســارعــت مختلف 
ودولــيــًا إلـــى الــتــأكــيــد عــلــى دعــمــهــا الحكومة 
الــــجــــديــــدة ملـــحـــاربـــة اإلرهــــــــــاب، ووضـــــــع حــد 
للحرب األهــلــيــة فــي الــبــالد. لكن دوافـــع هذه 
ومتناقضة  بــل  مختلفة،  املشتركة  املصلحة 
والدولية  اإلقليمية  األطـــراف  فبعض  تمامًا. 
 
ً
أمــال الليبية،  الوطني  الــوفــاق  حكومة  تدعم 
ــبــــالد، بينما  فـــي شــرعــنــتــهــا لــلــتــدخــل فـــي الــ
ــفـــادي  ــتـ ــدًا لـ ــديــ ــحــ ــر تــ ــ ــ يــــســــانــــدهــــا بــــعــــض آخـ
ــنــــبــــي. هـــكـــذا وجــــــدت حــكــومــة  الـــتـــدخـــل األجــ
الوفاق الوطني الليبية نفسها بني مطرقتني 
وسندانني، في الوقت نفسه. فهي بني مطرقة 
ليبيتني متصارعتني، ال  وسندان حكومتني 
مــعــارضــة حكومة  إال شــيء واحـــد،  يجمعها 
األطــراف  الوفاق من جهة، ومطرقة وسندان 
الــخــارجــيــة الــســاعــيــة إلـــى الــتــدخــل فــي ليبيا 

واملعارضة له. 
ــة الــــــــوفــــــــاق حــــســــاســــيــــة فـــي  ــ ــومـ ــ ــكـ ــ أبـــــــــــدت حـ
التدخل،  موضوع  من  األخيرين  األسبوعني 
ــــا تـــأكـــد خــبــر وجـــــود وحـــــــداٍت مـــن الـــقـــوات 

ّ
مل

الــخــاصــة الــفــرنــســيــة فـــي األراضــــــي الــلــيــبــيــة، 
متخصصة في محاربة اإلرهاب، حيث دانت 

عصام شعبان

حمل االتفاق بني الحكومة املصرية وحسني 
ســــالــــم، املــــــــدان فــــي عـــمـــلـــيـــات نـــهـــب وفــــســــاد، 
مــؤشــراٍت دالــة على بنية النظام التي تتسم 
ــداد وحـــكـــم الــفــرد  ــبـ ــتـ بـــتـــزاوج الــفــســاد واالسـ
وكــســر قــواعــد الــشــفــافــيــة واإلفـــصـــاح. أصبح 
ــقـــطـــت عــنــه قــضــايــا  سـ

ُ
ســـالـــم حــــرًا طــلــيــقــًا، وأ

الــفــســاد فــي مــقــابــل تــنــازلــه عــن 5.3 مــلــيــارات 
قــــّدره  مـــا  وهــــو  مــلــيــون دوالر(،   601( جــنــيــه 
الــنــظــام بـــ 75% مــن ثـــروة ســالــم الـــذي ُوصــف 

بأنه مدير أعمال حسني مبارك. 
بـــمـــوجـــب االتـــــفـــــاق، ســـُيـــرفـــع الـــتـــحـــفـــظ عــلــى 
ممتلكات سالم وعائلته في مصر والخارج، 
ــاٍت  ــابـ ــطـ ــة املــــصــــريــــة خـ ــومـ ــكـ ــحـ وســــتــــرســــل الـ
ــد بـــانـــقـــضـــاء  ــيـ ــفـ ــلـــطـــات اإلســــبــــانــــيــــة، تـ ــلـــسـ لـ
وبــهــذا، سيتمكن سالم  القضائية.  الــدعــاوى 
مــن الــتــصــرف فــي ممتلكاته، ولــعــل ذلـــك هو 
»املعلوم« على عكس  لدفع  الرئيسي  السبب 
مــا روجــتــه أجــهــزة إعــــالم الــســلــطــة، أن سالم 

تصالح لرغبته في العودة إلى مصر.
جـــــاءت الــصــفــقــة، كــمــا قــــال ســـالـــم، مـــن دون 
ضغوط، وعنوانها التنازل وليس املحاسبة. 
ــا قـــدمـــه ســـالـــم نــظــيــر الــتــصــالــح، نجد  ــا مـ أمــ
من  عليها  استولى  وأراضـــي  عــقــاراٍت  أغلبه 
الدولة. شيد سالم امبرطوريته املالية بدعم 
أجهزة الدولة، بل إنه أعلن، من قبل، إن أغلب 
أنشطته كانت بمعرفة أجهزتها وتوجيهها، 
ولــعــل ذلــك يدفعنا إلــى األســئــلــة: مـــاذا كانت 

أراضيها من دون  الفرنسي في  التدخل  هذا 
علمها. ثم اتضح أن موقفها ال يدين التدخل 
بحد ذاته، وإنما عدم التنسيق معها لقيادة 
هذه العمليات، ما يوحي بأنها تبنت خيار 
الــتــدخــل علنًا. ولــم يعد هــنــاك أدنـــى شــك في 
هذا التوجه، خصوصًا مع تأكد دخول قوات 
ــرًا، وقــــوات بريطانية بــرًا،  أمــيــركــيــة، جـــوًا وبــ
ليبيا.  في  اإلرهابية  الجماعات  على  الحرب 
وقـــد أقـــر املــجــلــس الــرئــاســي الــلــيــبــي بــوجــود 
ــة، أمــيــركــيــة وبــريــطــانــيــة في  ــدات خـــاصـ ــ وحــ
نوعية  بــعــمــلــيــاٍت  للقيام  الــلــيــبــيــة،  األراضــــي 
القوات  ولتدريب  اإلرهابية،  الجماعات  ضد 
الــلــيــبــيــة حـــــول بـــعـــض الـــتـــقـــنـــيـــات الــقــتــالــيــة 
ــتــــحــــرك فــــي مــــســــارح مـــلـــغـــومـــة. كـــمـــا أقـــر  والــ
املجلس نفسه باستخدام القوات البريطانية 

الخاصة أسلحة جديدة متطورة.
لهذه التطورات األخيرة خمس دالالت قوية. 
األولـــــى، أن حــكــومــة الـــوفـــاق الــوطــنــي تبنت 
الــتــدخــل األجنبي،  ريــب فيه خــيــار  بشكل ال 
وإن كان التدخل محدودًا إلى حد اآلن، مما 
يعني أنها ستدخل في مواجهة سياسية مع 
التي ساندتها  والدولية  اإلقليمية  األطــراف 
 عــــن ذلــــــك، يــشــكــل 

ً
ــال ــتـــفـــادي الـــتـــدخـــل. فـــضـ لـ

ــوات أمـــيـــركـــيـــة وبـــريـــطـــانـــيـــة تــقــوم  ــ ــود قــ ــ وجــ
ــــي  بــعــمــلــيــات نــوعــيــة ومــشــتــركــة فـــي األراضـ
قبول  عــن  النظر  بغض  ذاتـــه،  بحد  الليبية، 

تنتظر تــلــك األجـــهـــزة مــن مــشــروعــات ســالــم، 
وما مدى املكاسب التي تقاضاها املسؤولون 
مـــن تــلــك املـــشـــروعـــات ثـــالثـــني عـــامـــًا مــضــت؟ 
وملاذا تتصالح السلطة مع هؤالء اآلن؟ وهل 
هــي مــصــالــحــات فــي إطـــار تــســويــة قــانــونــيــة، 
أم إنها تتجاوز اتفاقية صلح بشأن قضايا 
إلــى اتفاقية دفـــاع وتــضــامــن مشترك  فــســاد، 
 في 

ً
بــني مــكــونــات الــنــظــام، تجعله أكــثــر قـــوة

؟
ً
مواجهة التحديات مستقبال

 من خداع الرأي العام، 
ً
شهدت الصفقة شكال

ســواء فيما يخص حجم ثــروة حسني سالم 
أو طريقة اســتــرداد بعض ما نهبه. وكشفت 
التفاوض تراجع متحصالتها  نهاية عملية 
عـــّمـــا ســبــق اإلعــــــالن عــنــه مــنــذ عـــامـــني، حني 
رحب محامي سالم بالتصالح مع الدولة في 
مقابل 22 مليارًا، وقيل حينها إن هذا املبلغ 
يمثل 57% من أمالك سالم وأسرته في مصر، 

ونصف أمالكهم في الخارج.
وحسب مفاوضاٍت غير معلنة، كشفها وزير 
الفتاح  الزند، فإن عبد  السابق، أحمد  العدل 
مليارات   10 التصالح  مقابل  طلب  السيسي 
جنيه، األمــر الــذي يوضح كيف يتم التعامل 
ــراءة  ــبـ ــع مــلــف الـــتـــصـــالـــح، وكـــيـــف تــمــنــح الـ مـ
وتــســقــط الـــدعـــاوى الــقــضــائــيــة، وكــيــف تسير 

أمور النظام بتفاوض يحكمه فرد.
وفيما يتعلق بــثــروات ســالــم، وإنــه دفــع %75 
من ثروته، فذلك أقل مما كشفت عنه سجالت 
الــقــضــايــا املـــــدان فــيــهــا ســـالـــم، حــيــث تتضمن 
قضايا غسيل األموال وصفقات تصدير الغاز 

تــفــاهــم وخــلــل فـــي الــتــنــســيــق بـــني الــطــرفــني؟ 
في حــال عــدم اإلعـــالن، في األيــام واألسابيع 
إلى  فرنسية خاصة  قــوات  عــن نشر  املقبلة، 
جــانــب الــقــوات األمــيــركــيــة والــبــريــطــانــيــة في 
االستراتيجية  التفضيالت  ستتأكد  ليبيا 
ليبيا  أن  الخامسة،  الداللة  الوفاق.  لحكومة 
األسلحة  لتجريب  كبيرًا  مسرحًا  أصبحت 
الغربية الجديدة، فقد أكد املجلس الرئاسي 
الليبي أن القوات البريطانية تجّرب أسلحة 

جديدة في عملياتها الجارية في البالد.
بناء على ما سبق، يتضح أن حكومة الوفاق 
منذ  نفسها،  وجـــدت  الــتــي  الليبية،  الــوطــنــي 
ــدان األطـــــراف  ــنــ تــشــكــيــلــهــا، بـــني مــطــرقــة وســ
اإلقــلــيــمــيــة والـــدولـــيـــة الــســاعــيــة إلـــى الــتــدخــل 
واملــعــارضــة لـــه، حسمت أمــرهــا لــلــخــروج من 
هـــذه املــعــضــلــة، مــراهــنــة عــلــى خــيــار الــتــدخــل 

املـــصـــالـــح. ومــــن هــنــا، تــتــجــلــى عــالقــة الــنــهــب 
ــود  لــنــظــاٍم مستبٍد بال  بــاالســتــبــداد، فــال وجـ
فاسدين، وال بيئة تسهل الفساد واالستغالل 
الفساد  ديكتاتورية.  نظم  دون  مــن  والنهب، 
واالستبداد مترابطان، والتداخل ما بينهما 
يشبه البناء الذي ال يشتد إال بأركانه، ولعل 
أثناء  في  العسكري  املجلس  يفسر ميل  ذلــك 
الفترة االنتقالية إلى التصالح، الشعار الذي 
حل  نغمة  تحت  املتتالية،  الحكومات  تبنته 
الرغم من  للدولة، على  العامة  املــوازنــة  أزمــة 
فباستثناء  املصالحات،  متحصالت  ضعف 
صـــفـــقـــة حـــســـني ســــالــــم، لــــم تـــتـــجـــاوز عـــوائـــد 
الــتــصــالــح، حــســب األرقــــام الــرســمــيــة،  301.9 
مليون جنيه مصري، وستنظر لجنة الكسب 
غير املشروع في 11 طلبًا بالتصالح كلها من 
رموز نظام مبارك، ربما ال تتجاوز حصيلة 
املحصل من سالم،  املبلغ  التصالح، مجمعة 
وهـــو لــلــمــفــارقــة املــبــلــغ نفسه الـــذي يتحصل 

)الجوي ثم الجوي والبري معًا(، مما يعني 
ــًا األمـــــــر، فــــي مــــا يــتــعــلــق  ــا حــســمــت أيـــضـ ــهـ أنـ
بـــدرجـــة »اســتــقــاللــيــتــهــا«. فــبــتــبــنــيــهــا خــيــار 
التدخل األجنبي تقلل من هامش مناوراتها 
في التعامل مع األطراف الخارجية، وتخسر، 
في الوقت نفسه، الضغط املوازن الذي كانت 
تستفيد منه، بفضل دعم األطراف الخارجية 
املـــعـــارضـــة لــلــتــدخــل. كــمــا أن تــبــنــيــهــا خــيــار 
الــتــدخــل يــزيــد مــن حـــدة صــراعــهــا مــع الــقــوى 
ــه، مــمــا يــحــّد عمليًا من  املــحــلــيــة املــعــارضــة لـ
إمكانية احتكارها العنف املشروع في البالد.
واملشكلة أن خيارات حكومة الوفاق الوطني 
الــلــيــبــيــة قـــد تـــكـــون صـــائـــبـــة، فـــي مـــا يتعلق 
بمحاربة اإلرهاب، لكنها محفوفة باملخاطر، 
فــي مــا يــخــص إمــكــانــيــة جــمــع شــمــل الــفــرقــاء 
أهلية  الــبــالد تعيش حربًا  أن  ذلــك  الليبيني، 
وإرهـــابـــًا فــي الــوقــت نــفــســه. وبــمــا أن األولـــى 
تــشــكــل األرضـــيـــة الــخــصــبــة لــلــثــانــي، يصعب 
اجتثاث اإلرهــاب، من دون وضع حد للحرب 
ــبــــالد. ومــــن األهـــمـــيـــة بــمــكــان،  األهـــلـــيـــة فـــي الــ
اإلشــــــــــارة، هـــنـــا، إلـــــى أن مـــحـــاربـــة اإلرهــــــاب 
إلدارة  وأداة  دولــــيــــًا،  ــوة  ــ قـ رهــــــان  أصـــبـــحـــت 
وإقليميًا وعامليًا.  والتنافس محليًا  الصراع 
ومــن هــنــا، فالتعامل مــع اإلرهـــاب فــي سياق 

حرٍب أهليٍة، يكون أصعب وأعقد.
)كاتب وباحث جامعي جزائري في فرنسا(

ــــال األعـــمـــال فـــي أحــــد بــنــود  عــلــيــه بــعــض رجـ
دعمهم املسمى دعم املصّدرين.

وتحمل صفقة سالم عدة رسائل من النظام 
ــري، فـــهـــي إشــــــــارة إلـــــى عـــــــودة أمـــثـــالـــه  ــ ــــصـ املـ
إلــى لعب دور اقتصادي، يــتــوازى معه  بقوة 
انـــخـــراطـــهـــم ملـــســـانـــدة الـــنـــظـــام والــــدفــــاع عنه 
إلى  النظام  تــكــّررت رسائل  السبل، وقــد  بكل 
هــــؤالء، فــي أكــثــر مــن مــنــاســبــة، منها افتتاح 
املؤتمر االقتصادي الــذي رعــاه رجــال أعمال 
تفريعة  افتتاح  احتفالية  في  وكذلك  مبارك، 
 
ً
قناة السويس. ويحمل االتفاق أيضًا صورة
الــتــفــاوض مع  يــديــر  الـــذي  للنظام السياسي 
رجــــال مــبــارك فــي الــخــفــاء والــعــلــن، لدمجهم 
في السوق، عبر دفع عربون محبة، عمليات 
الطمأنينة  رســائــل  تحمل  أيــضــًا  املــصــالــحــة 
لـــرجـــال األعـــمـــال الـــذيـــن تـــصـــّور بــعــضــهــم أن 

مصالحهم متناقضة مع مصالح النظام.
ويمكن القول إن مجمل ما يتم من مصالحات 
ــيــــاســــات  ــاق عــــــن الــــســ ــ ــيـ ــ ــسـ ــ لــــيــــس مــــــنــــــزوع الـ
تلك  الــيــوم،  تطبق  التي  العنيفة  االقتصادية 
والــديــون،  التقشف  تعتمد  الــتــي  الــســيــاســات 
لتفقر املصريني. لألسف، يضيف النظام، كل 
يوم، أداة أو إجراًء جديدًا يحول الدولة من أداة 
إلدارة شؤون الوطن إلى دولٍة تدير سياساٍت 
تـــؤدي إلـــى الــنــهــب وتــراكــم الـــثـــروات لـــدى قله 
مــســتــحــوذة عــلــى الــســلــطــة والــــثــــروة، وتــفــقــر 
ماليني املــصــريــني، وتخضع الــوطــن وثــرواتــه 

لتحّكم القوى االقتصادية الخارجية.
)كاتب مصري(

الحكومة الليبية من عدمه، مصدرًا إضافيًا 
لــلــخــالف بـــني أمــيــركــا وبــريــطــانــيــا مـــن جهة 
مــجــّددًا في  للتدخل  مــعــارضــة  أخـــرى  ودول 
لــيــبــيــا. الــــداللــــة الـــثـــانـــيـــة، تـــحـــول ســـريـــع في 
املـــوقـــف الــلــيــبــي مـــن الــتــدخــل، فــبــعــد أن كــان 
مرحبًا بالتدخل الجوي )الضربات الجوية( 
البرية، تطور بسرعة  الــقــوات  مــن دون نشر 
ــبـــري. وربـــمـــا يــكــون  لــيــقــبــل فــكــرة الــتــدخــل الـ
هـــذا الــتــحــول نــتــيــجــة مــقــايــضــاٍت ســيــاســيــٍة 
املتدخلة،  ــــراف  واألطـ الليبية  الــحــكــومــة  بــني 
 عــــن تــــطــــورات املــــعــــارك مـــيـــدانـــيـــًا فــي 

ً
فـــضـــال

ــبـــول أمــيــركــا  لــيــبــيــا. الــــداللــــة الـــثـــالـــثـــة، أن قـ
وبــريــطــانــيــا نــشــر قــــوات بــريــة خــاصــة، على 
دون  الجوية  الضربات  تفضيلها  من  الرغم 
سواها، يعود إلى وجــود مصلحٍة عسكرية 
فـــي ذلـــــك. وربـــمـــا تــكــمــن هــــذه املــصــلــحــة في 
ــدٍة مـــن األســـلـــحـــة في  ــديــ تــجــريــب أنـــظـــمـــٍة جــ
ليبيا في مسرح عسكري، غير معقد نسبيًا 
مــقــاربــة بــاملــســرح الــســوري. الــداللــة الــرابــعــة، 
الوفاق  لحكومة  االستراتيجية  التفضيالت 
الليبية، فاألخيرة دانــت بشدة وجــود قوات 
فرنسية خاصة على أراضيها، بينما فتحت 
الــبــاب على مصراعيه جــوًا وبـــرًا )مــن خالل 
والبريطانية.  األميركية  للقوات  الشرعية( 
فهل تشير هذه التفضيالت على تباعد بني 
إلــى مجرد سوء  أم  الــوفــاق وفرنسا  حكومة 

األرقــام  عن  وبعيدًا  ضخمة.  مبالغ  إلسرائيل 
والثروات التي تم رصدها في قضايا الفساد 
املدان فيها سالم، فإن هناك ثروات لم ترصد، 
منها عوائد وأرباح املشاريع التي قدمها سالم 
فـــي مــقــابــل الــتــصــالــح، وكـــذلـــك مـــعـــدالت فـــارق 
األســعــار بــني األراضــــي الــتــي اســتــولــى عليها 
من الدولة أو امتالكها بأبخس األسعار، تلك 
الثروات التي رّدها سالم للدولة بسعر السوق 

اآلن ضمن املبلغ املدفوع مقابل التصالح.
ــيــــات الــــتــــهــــّرب  ــلــ وكــــــذلــــــك لــــــم تـــحـــتـــســـب عــــمــ
الــضــريــبــي الــتــي مــارســهــا مــحــتــرفــو الــفــســاد، 
ــو تـــم حــســابــهــا ضــمــن مــمــارســات الــنــهــب،  ولـ
ألدركنا ضخامة مؤشرات الفساد املالي الذي 
مارستها الطغم املالية، على مستويات عدة. 
يرتبطون  مــن  فــســاد  أن  لــنــا  وهــنــا، يتكشف 
بــأجــهــزة الــدولــة يــتــجــاوز، أحــيــانــًا، مــؤشــرات 
ــالــــي الــــــذي يــمــكــن احـــتـــســـابـــه، أو  ــفـــســـاد املــ الـ
بالعقارات  املتعلقة  الكمي  الفساد  مؤشرات 
واألراضــــي، إلــى أشــكــال أخـــرى مــن النهب، ال 

تتم اإلشارة إليها.
بــمــبــدأ الــتــصــالــح الــــذي يــهــدر قــيــمــة الــعــقــاب 
ــة، حــــاولــــت الـــســـلـــطـــات املــتــتــالــيــة  ــبـ ــاسـ واملـــحـ
هزيمة  الثورة، وإسقاط أحد مطالبها، وهو 
وقــف الــفــســاد وحــســاب الــفــاســديــن، وتطهير 
الدولة منهم، وهو الهدف الذي يصطدم مع 
املــصــالــحــات،  سلسلة  تستند  الــنــظــام.  بــنــيــة 
ــاء الـــتـــشـــريـــعـــي، إلــــــى املـــكـــون  ــنــ ــبــ بـــجـــانـــب الــ
السياسي واالجتماعي للسلطة التي تحرص 
مجموعات  مــع  تحالفها  على  الــحــفــاظ  على 
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عدنان علي

ــئــــني  يــــمــــثــــل مــــخــــيــــم خــــــــــان الـــــشـــــيـــــح لــــالجــ
السورية  العاصمة  غــرب  فــي  الفلسطينيني 
دمشق، نموذجًاً ملا يمكن اعتباره استهدافًا 
مــمــنــهــجــًا لــلــمــخــيــمــات الــفــلــســطــيــنــيــة فــــي ســــوريــــة. 
فــاالســتــهــداف شــبــه يـــومـــي، انــضــمــت إلــيــه الــطــائــرات 
ــيــــرًا، بــعــدمــا أمـــطـــرتـــه طــــائــــرات الــنــظــام  الـــروســـيـــة أخــ
االستهداف  هــذا  ســنــوات.  طــوال  املتفجرة  بالبراميل 
أدى إلى تهجير معظم سكان املخيم، وتدمير أكثر من 

نصف منازله.
مـــن جــهــتــهــا، أصـــــدرت فــصــائــل املــعــارضــة الــســوريــة، 
 مسنًا 

ً
أخـــيـــرًا، بــيــانــًا عــقــب غـــارة روســيــة قتلت رجـــال

وأصابت 4 آخرين من أبناء املخيم، أكــدت فيه أنــه ال 
وجود في املخيم ألّي مقر عسكري أو مظاهر مسلحة. 
وطــالــبــت بــتــحــيــيــد املــدنــيــني عـــن الــــصــــراع، وتــعــهــدت 
ألهــالــي املــخــيــم  بــالــحــفــاظ عــلــى ســالمــتــهــم مــن خــالل 
عدم الظهور داخل املخيم بشكل مسلح، وعدم دخول 

السيارات العسكرية إليه.
وكــان أهالي املخيم أكــدوا بدورهم على هــذه النقطة 
فــي عـــدة بــيــانــات أصـــدروهـــا تــدعــو الـــى تــحــيــيــده عن 
ه خال من 

ّ
الصراع الدائر في سورية، مشددين على أن

أي مظاهر عسكرية. 
على الرغم من هذا الوضع، ال يكاد يمر يوم واحد من 
القصف  أو  الجوية  بالغارات  املخيم  استهداف  دون 
 عـــن عــمــلــيــات الــقــنــص واالخــتــطــاف 

ً
املـــدفـــعـــي، فــضــال

إلى  التنقل  خــالل محاوالتهم  أبناءه  تستهدف  التي 
أو مدارسهم وجامعاتهم. فاملخيم يخضع  أشغالهم 
لحصار شبه كامل، يستثنى من معابره طريق فرعي 
خطر )طــريــق خــان الشيح – زاكــيــة(، الــتــي تستهدف 

باستمرار بالقذائف والرشاشات الثقيلة.
قتل عدة أشخاص في أغسطس/ آب الجاري وأصيب 
آخرون باالستهداف املتكرر. كذلك، وثقت مجموعات 

استيعابهم في املــدارس والبيوت واملــزارع. وتشكلت 
واملنظمات  الجمعيات  مــن  الــعــديــد  آنـــذاك  املخيم  فــي 
اإلغاثية التي عملت على خدمة النازحني. لكن، أعقب 
ذلك دخول قوات النظام الى املخيم عبر نصب حاجز 
وتمركز دبابات وجنود وسط شارعه الرئيسي، فيما 
كانت بعض املناطق املجاورة تشهد بدايات لنشاط 
نقاط  بعض  هاجمت  التي  املعارضة  لقوى  عسكري 
النظام. ومع مطلع عام 2013، وبعد تصاعد عمليات 
املعارضة املسلحة، انسحب النظام من املخيم، وأغلق 
السكان  الشيح- دمشق، واستعاض عنه  طريق خان 
بطريق أوتوستراد السالم املــوازي، قبل أن يغلق هو 
اآلخر، ويستعاض عنه بطريق فرعية طويلة وخطرة 

هي طريق زاكية.
ومنذ األشهر األولــى لعام 2013، بــات املخيم عرضة 
لــلــقــصــف الـــيـــومـــي تـــقـــريـــبـــًا، خـــصـــوصـــًا بــالــبــرامــيــل 
ــي هــــجــــرة مـــعـــظـــم ســكــانــه  ــ ــا تـــســـبـــب فـ ــ ــفــــجــــرة، مـ ــتــ املــ
والنازحني إليه.  وقد وثقت مجموعة العمل من أجل 
 من أبناء املخيم 

ً
فلسطينيي سورية سقوط 177 قتيال

تحت  منهم   23 قتل  كما  بالقصف،  معظمهم  قضى 
التعذيب في سجون النظام. 

ــداف املـــبـــالـــغ فـــيـــه لــلــمــخــيــم املـــحـــدود  ــهــ ــتــ يــثــيــر االســ
ــن الــــوجــــود املـــســـلـــح، والــقــلــيــل  املـــســـاحـــة، والـــخـــالـــي مـ
األهـــمـــيـــة مـــن الــنــاحــيــة الــعــســكــريــة، تــــســــاؤالت حــول 
 
ّ
الـــهـــدف الــحــقــيــقــي مـــن الــقــصــف. يـــقـــول نــاشــطــون إن

وتدميره  من سكانه،  املخيم  تفريغ  يكون  قد  الهدف 
الفلسطيني  الــوجــود  إطــار خطط إلنهاء  في  نهائيًا، 
في سورية، وإحــالل مجموعات أخــرى مكانه تساند 
 عن إرضاء إسرائيل 

ً
النظام على أساس طائفي، فضال

التي من بني ما يهمها في التطورات السورية إبعاد 
التجمعات الفلسطينية القريبة. وال يبعد مخيم خان 
املحتلة، وكــان  عــن فلسطني  مــن 60 كلم  أكــثــر  الشيح 
مــن بــني أبــنــائــه دائــمــًا مــن انــخــرط فــي الــكــفــاح املسلح 

الفلسطيني خالل العقود املاضية.

أبناء  من  فلسطينيني  مقتل خمسة الجئني  حقوقية 
املــخــيــم فــي يــولــيــو/ تــمــوز املــاضــي بـــغـــارات الــطــيــران 
الــروســي عــلــى وســـط املــخــيــم. يــومــهــا دّمــــرت الــغــارات 
مركز حماية الطفل التابع ملؤسسة »جفرا« بشكل شبه 
كامل، وألحقت أضرارًاً جسيمة بمنازل املدنيني، وهو 
ما شجبته منظمة األمم املتحدة للطفولة )يونيسف( 
 ألف طفل كانوا يترددون على هذا 

ّ
التي أشارت الى أن

املركز ملمارسة نشاطات تعليمية وترفيهية.
يقع مخيم خــان الشيح على بعد 27 كلم إلــى الغرب 
مــن الــعــاصــمــة دمــشــق، بــالــقــرب مــن األطــــالل القديمة 
لـــخـــان يــحــمــل االســـــم نــفــســه كــــان يــســتــخــدم كــمــنــامــة 
لــلــقــوافــل الــتــجــاريــة بـــني دمــشــق وجــنــوبــهــا الــغــربــي. 
الدفعات األولــى من الالجئني  وقــد استقبلت املنطقة 
من  ومعظمهم   ،1948 العام  نكبة  بعد  الفلسطينيني 
املخيم  الشمالية في فلسطني، حيث تأسس  األجــزاء 

عام 1949 على 69 دونمًا.
حــصــل الــعــديــد مــن أبــنــاء املــخــيــم عــلــى درجــــات جيدة 
مـــن الــتــعــلــيــم. ويــعــمــل بــعــضــهــم مـــدرســـني ومــوظــفــني 
فــي الــخــدمــة املــدنــيــة، أو مــزارعــني وعــمــااًل فــي املـــزارع 

والورشات الصناعية املجاورة.
قبل انطالق الثورة السورية، وصل عدد أبناء املخيم 
الفلسطينيني  مــن  ألــف شــخــص، جلهم  إلــى نحو 25 
)خالفًا للمخيمات األخرى التي قد ال تتجاوز نسبة 
الفلسطينيني فيها النصف(. بقي منهم اليوم ما بني 

10 آالف و12 ألف شخص.
بــعــد الـــثـــورة، بــقــي املــخــيــم بــعــيــدًا عــن األحـــــداث، فيما 
شهدت مناطق قريبة منه تظاهرات مناوئة للنظام. 
ــثــــورة، اســتــقــبــل املــخــيــم نـــازحـــني من  ومــــع عــســكــرة الــ
ــا واملــعــضــمــيــة، ثـــم من  ــ ــاورة مــثــل داريــ ــجــ املـــنـــاطـــق املــ
التجمعات الفلسطينية التي شهدت قصفًاً وعمليات 
قتالية مثل اليرموك والسبينة والحجر األسود. وبلغ 
ــه فـــي مــنــتــصــف الـــعـــام 2012،  ــ تـــوافـــد الــنــازحــني ذروتـ
ليصل عددهم إلى نحو خمسني ألف شخص، جرى 

مجتمع
 أكثر من مائة ألف شخص هربوا من 

ّ
حدة لشؤون الالجئني، أن

ّ
أعلنت املفوضّية الّسامية لألمم املت

مناطقهم مع استعداد القوات العراقّية ملعركة حاسمة في مدينة املوصل، التي يسيطر عليها تنظيم 
الدولة اإلسالمية »داعش«. وكانت قد أشارت في وقت سابق إلى أن نحو 43 ألف شخص نزحوا من 
منطقة املوصل منذ مــارس/ آذار املاضي، باإلضافة إلى 66 ألفًا من منطقة الشرقاط منذ يونيو/ 
مات إغاثية قد أعربت عن قلقها في ظل توقعات بنزوح أكثر من مليون 

ّ
حزيران املاضي. وكانت منظ

)أسوشيتد برس( شخص من املوصل واملناطق املجاورة مع بدء املعركة.   

رفعت مواطنة سعودية تدعى، اعتماد املطر، دعوى قضائية ضد 6 من أفــراد الشرطة األميركية 
على خلفية توقيفها في 4 يوليو/ تموز 2015، بشبهة كونها »انتحارية«. وقال غريغوري كوليس 
التي كانت  »قــوة مفرطة« ضد موكلته  الشرطة استخدموا  أفــراد   

ّ
إن السعودية  املواطنة  محامي 

ها 
ّ
تحاول الوصول إلى منزلها قبيل اإلفطار، في محطة »ستايت- ليك« لقطارات املترو، بشبهة أن

 كاميرات املراقبة تظهر أفراد الشرطة وهم يطرحون موكلته أرضًا من دون 
ّ
»انتحارية«. وأوضح أن

)األناضول( أن يحققوا معها، ويمزقون برقعها.  

سعودية ترفع دعوى ضد 6 شرطيين أميركيينفرار مائة ألف عراقي قبل بدء معركة الموصل

الفلسطينية  والتجمعات  املخيمات  تعيش 
فــي ســوريــة »نــكــبــة جــديــدة« بــعــدمــا لحقها 
التدمير بسبب الحرب. وهو ما  الكثير من 
أجبر عشرات اآلالف من الفلسطينيني على 

نزوح جديد داخل سورية وخارجها.
قبل عام 2011 كان عدد فلسطينيي سورية 
نحو 600 ألف. غادر البالد حتى اليوم أكثر 

من ثلثهم. كذلك، قتل واعتقل آالف آخرون.
تــعــتــرف وكـــالـــة غــــوث وتــشــغــيــل الــالجــئــني 
الفلسطينيني )األونــروا(، بعشرة مخيمات. 
للفلسطينيني  أخــرى  تجمعات  هناك  لكن، 
ــزء كــبــيــر منهم  فـــي ســـوريـــة. كــمــا يــعــيــش جـ

ــي املــــــــدن والـــتـــجـــمـــعـــات  ــ بـــشـــكـــل مـــخـــتـــلـــط فـ
املعترف  املخيمات  أما  السورية.  العمرانية 

بها فهي كاآلتي:
1- مــخــيــم حــمــص )الـــعـــائـــدون(: أنــشــئ بني 
حمص.  مــديــنــة  داخــــل  1948و1949،  عــامــي 

يبلغ عدد سكانه نحو 16 ألف نسمة. 
2- مــخــيــم الــنــيــرب: أكــبــر مــخــيــم رســمــي في 
ســوريــة، يــقــع فــي حــلــب بــالــقــرب مــن املــطــار. 
الثكنات  أنشئ بني عامي 1948 و1950 في 
الحرب  أثــنــاء  الحلفاء  قـــوات  خلفتها  الــتــي 
العاملية الثانية. عاش فيه قبل الحرب أكثر 

من عشرين ألف نسمة، ُهّجر معظمهم.

ــام 1950 داخـــل  نـــشـــئ عــ
ُ
أ ــاه:  ــمـ 3- مــخــيــم حـ

مــديــنــة حــمــاه. عـــاش فــيــه قــبــل الــحــرب نحو 
تسعة آالف شخص. 

4- مخيم خان دنون: يقع بالقرب من دمشق 
على مسافة 23 كم جنوبًا. أنشئ بني عامي 
آالف  تــســعــة  نــحــو  فــيــه  قــطــن  1950 و1951. 

نسمة، وكان يعتبر من أفقر املخيمات.
ــا،  ــا: يــقــع فـــي مــحــافــظــة درعــ ــ 5- مــخــيــم درعــ
ــنــــوب الـــــبـــــالد. أنــــشــــئ بــــني عــــامــــي 1950  جــ

و1952، وكان فيه أكثر من 16 ألف نسمة.
6- مخيم درعا )الطوارئ(: أنشئ عام 1967 
إلى  لنحو 4200 الجئ فلسطيني اضطروا 

مغادرة محافظة القنيطرة في الجوالن في 
أعقاب حرب يونيو/ حزيران. أقام فيه نحو 

6 آالف نسمة.
7- مــــخــــيــــم جـــــرمـــــانـــــا: يــــقــــع عــــلــــى بــــعــــد 8 
كــيــلــومــتــرات مــن دمــشــق. أنــشــئ عـــام 1948، 
ويــقــيــم فــيــه نــحــو  20 ألـــف شــخــص ربعهم 

مسجل كالجئني. 
قـــيـــم بـــني عــامــي 

ُ
8- مــخــيــم الـــســـت زيـــنـــب: أ

1967 و1968، على مسافة 15 كم من دمشق 
بالقرب من مقام السيدة زينب. قبل الحرب، 
كان فيه نحو 20 ألف نسمة، تشرد معظمهم 
بنتيجة سيطرة املليشيات املوالية للنظام 

على املنطقة بحجة حماية املقام.
ــن مــديــنــة  ــقـــرب مــ ــالـ 9- مــخــيــم الـــســـبـــيـــنـــة: بـ
سبينة، على بعد 14 كيلومترًا إلى الجنوب 

من دمشق. أنشئ عام 1948.
10- مــخــيــم خـــان الــشــيــح: أنــشــئ عـــام 1948 
بالقرب من قرية خــان الشيح على بعد 27 

كيلومترًا إلى الجنوب من دمشق. 
ــمــــعــــات الـــــتـــــي ال تــــعــــتــــرف بــهــا  ــتــــجــ أمــــــــا الــ
»األونــروا« كمخيمات فهي: مخيم اليرموك 
ــي الـــالذقـــيـــة،  ــل فـ ــرمـ فـــي دمـــشـــق، ومــخــيــم الـ

ومخيم حندرات في حلب.
عدنان...

خريطة المخيمات والتجمعات الفلسطينية في سورية

ربى أبو عمو

يسألونك عن موقفك من قضّية ما. يوم 
الخميس املاضي، أعلن الناطق باسم 

الرئيس اإلندونيسي جوهان بودي، جوكو 
ويدودو، أنه »ال مكان للمثلّيني واملتحّولني 

مة »هيومن 
ّ
جنسّيًا«، األمر الذي دانته منظ

رايتس ووتش«، الفتة إلى »تراجع حقوقهم 
بعدما تعّرضوا العتداءات لفظية متكّررة 

من قبل وزراء ورجال دين متشّددين 
ومنظمات إسالمية«. ما هو موقفك من 

كيفّية تعاطي إندونيسيا مع هؤالء؟ 
الالموقف قد يضعك في خانة الجبناء أو 

الضعفاء. وال بّد من أن يكون موقفك مدانًا 
 أنت إذًا بني 

ٌ
من قبل املوقف املقابل. عالق

مواقف كثيرة ليست مستعّدة لتقّبلك. 
غالبًا ما ال يتقبل الناس الوضوح أو 

الكذب أو الصراحة أو أي شيء آخر. وقد 
طلق عليك أحكام 

ُ
ُيستغرب موقفك وت

كثيرة، وإن كان غير ملزم ألحد. واملواقف 
بنى من خالل تفاعل املحيط 

ُ
عادة ما ت
و»األنا«. 

ما موقفك مّما يجري في سورية؟ 
وما موقفك من النازحني والالجئني؟ 
موقفك قد يؤدي إلى الحكم عليك بـ 

ر في 
ّ
»العنصرّي«. أنت عنصرّي وال تفك

معاناة هؤالء النفسية واالجتماعية. على 
األرجح، ال إحصائيات حول عدد العمال 

اللبنانّيني الذين طردوا من وظائفهم 
بهدف استبدالهم بعّمال سورّيني. النقمة 
هنا شعوٌر طبيعي. لكّن أرقام النازحني 

والالجئني في النهاية، والتسّرب من 
املدارس، وغيرها، ال تضاهيها أية أرقام، 

وإن كان املوقف ال يبنى بالضرورة عليها.
تهم 

ّ
وإن ُسئلَت عن موقفك من وزير، ست
بالوقوف مع الفريق اآلخر، في حال 

انتقدته أو انتقدت عمله. مع من تقف؟ ال 
ك لست مؤّيدًا ألي فريق. الحياد 

ّ
تقل إن

مثل شرب املاء. يمّد في عمرك لكن ال طعم 
له. وقد تسمع أن الالموقف موقف. ثق إن 
هذا يقال من قبل »الالموقفّيني« كتبرير، 

أو من قبل اآلخرين للتخفيف عنك.
لم تكن املشكلة يومًا في أي موقف. هل 

ًا إعالن مواقفنا من دون 
ّ
يمكننا حق

أحكام؟ رّبما تؤّيد حقوق املثلّيني من 
دًا للغرب، ورّبما لديك 

ّ
دون أن تكون مقل

ات من دون أن تكون مناهضًا 
ّ
تحفظ

لحقوق اإلنسان. لم تعد ترغب في الوقوف 
في أي صف. أّي موقف سبقك إليه آخرون 

وصار لهم خانة. »األنا« التي فيك توّد أن 
تعيش منفردة، في عالم ال أحكام فيه. 
يسألونك عن موقفك. األحداث كثيرة 
ك 

ّ
وعليك أن تكون مستعّدًا. ال يعقل أن

ال تملك إجابات. لن تجد أحدًا قادر على 
تفّهم عزلتك هذه أو تعبك من إعالن 

مواقف وخوضك جداالت ال طائل منها. 
ما تريده هو أن يصمت العالم لساعات أو 
ف نفسه من مواقف 

ّ
أيام ورّبما أكثر وينظ

كثيرة سّجلها. وبعد العودة إلى الصفر، 
قد يسألك أحدهم عن موقفك من تنظيف 

العالم. ال تجب حتى ال تقع في الخطأ 
نفسه مرة أخرى. 

هذا ليس 
موقفًا

مزاج
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مــخــيــم الـــيـــرمـــوك، فـــي جــنــوب الــعــاصــمــة 
الــــــــســــــــوريــــــــة دمـــــــــشـــــــــق، أكــــــــبــــــــر تـــجـــمـــع 
املحتلة.  فلسطني  خـــارج  للفلسطينيني 
الفلسطيني،  الــشــتــات  عاصمة  ــه 

ّ
بــأن وصــف  لطاملا 

كــان حاضنة  العقود املاضية  ــه خــال 
ّ
أن خصوصًا 

للنضال.  وعنوانًا  الفلسطينية،  الوطنية  للحركة 
الفلسطينية،  الوطنية  الــقــيــادات  معظم  بــرزت  منه 
وهو ما حّمله رمزية كبيرة بالنسبة للفلسطينيني.

املخيم، الذي أنشئ عام 1957، كان فيه قبل الثورة 
الـــســـوريـــة عـــــام 2011 نـــحـــو مـــلـــيـــون شـــخـــص، مــن 
أربــع  ــّم  ضـ كــمــا  فلسطيني.  ألـــف   220 نــحــو  بينهم 
مستشفيات، وأكبر عدد من املدارس التابعة لوكالة 
)األونــروا(.  الفلسطينيني  الاجئني  غوث وتشغيل 
وباستثناء بعض الحارات القديمة، لم يكن اليرموك 
إلى  »املــخــيــم«، فقد تحول  يحمل شيئًا مــن صفات 
التجار في دمشق  كبار  استقطبت  مدينة مزدهرة 
إلى  بالنظر  ملحاتهم،  فــروعــًا  فيه  افتتحوا  الــذيــن 
أسعار  ورخـــص  لسكانه،  الكبيرة  الشرائية  الــقــوة 

البضائع فيه نسبة إلى مناطق دمشق األخرى.
ــثـــورة الـــســـوريـــة، حـــاولـــت قـــوى شتى  مـــع انـــــدالع الـ
تجنيب املــخــيــم الــتــداعــيــات، خــصــوصــًا مــع تــحــّول 
 ذلك فشل بسبب 

ّ
العمل العسكري. لكن الثورة إلى 

موقع املخيم الــذي يتبع إداريــًا إلــى مدينة دمشق، 
وال يبعد عن مركزها أكثر من 8 كيلومترات. من هنا 
جاء حرص قوات املعارضة على دخوله، واستماتة 

قوات النظام في منعها من تجاوزه.
بدأت معالم مأساة اليرموك ترتسم عندما سقطت 
في الثالث من أغسطس/ آب 2012 عدة قذائف هاون 
في حي الجاعونة وسط املخيم القديم، وذلك قبيل 
أذان املغرب في شهر رمضان. مات في القصف أكثر 
مــن عــشــريــن شــخــصــًا مــن بينهم أطـــفـــال. ثــم جــاءت 
الــضــربــة األكـــبـــر فـــي الـــســـادس عــشــر مـــن ديــســمــبــر/ 
الحربي  الطيران  استهدف  األول 2012 حني  كانون 
السوري مركز إيواء مسجد عبد القادر الحسيني، ما 
تسبب بسقوط نحو 200 شخص بني قتيل وجريح. 
هذه الغارات دفعت السكان إلى البدء باملغادرة. نزح 
عشرات اآلالف منهم إلى شــوارع وضواحي دمشق 

ولم يسمح لهم بعد ذلك بالعودة إليه أبدًا.
كــمــا تـــوالـــت بــعــدهــا مـــغـــادرة الــســكــان بــالــرغــم من 
ــزئـــي الــــــذي فـــرضـــتـــه قــــــوات الــنــظــام  ــار الـــجـ الـــحـــصـ
والــفــصــائــل الفلسطينية املــوالــيــة لــهــا، بـــدءًا مــن 18 
التام  الحصار  حتى   ،2013 األول  ديسمبر/كانون 
اعــتــبــارًا مــن 18 يــولــيــو/ تــمــوز 2014، بعدما غــادر 
نحو 90 في املائة من السكان. ولم يبق فيه يومها 
أكــثــر مــن 20 ألــفــًا مــمــن لــم تسعفهم ظــروفــهــم على 

قبل تهجير سكانه، قّدرت 
وكالة »األونروا« عددهم بنحو 

6000 الجئ فلسطيني

البيوت، المحسوبة 
على المعارضة، 

ر أُحرقت التي لم تدمَّ

ــهــم من 
ّ
ــهــم مطلوبون أمنيًا، أو ألن

ّ
إّمـــا ألن الــرحــيــل، 

يــقــوون على استئجار  فقرًا ممن ال  األشــد  السكان 
منازل خارج املخيم.

ومن بقوا في املخيم ذاقوا أقسى أنواع العذاب نتيجة 
ر أبسط مقومات الحياة، مما اضطرهم إلى 

ّ
عدم توف

والــكــاب من  القطط  السامة وذبــح  النباتات  تــنــاول 
أجـــل الــبــقــاء عــلــى قــيــد الــحــيــاة. حــصــد هـــذا الحصار 
ــاة نـــحـــو 186 شــخــصــًا خـــصـــوصـــًا مــــع الــنــقــص  ــيـ حـ
الشديد في الرعاية الطبية، بعد تدمير معظم املرافق 

الصحية ومغادرة الطواقم الطبية املخيم.
لم يقتصر الحصار على منع دخول الدواء والطعام، 
إلــى قطع املياه عن سكانه  النظام السوري  بل عمد 
بشكل كــامــل اعــتــبــارًا مــن يــوم الثامن مــن سبتمبر/ 
أيـــلـــول 2014، وكـــذلـــك الــكــهــربــاء واالتــــصــــاالت. هــذا 
الــحــصــار لــم يقتصر عــلــى املــخــيــم، بــل شــمــل مجمل 
مــنــاطــق جـــنـــوب دمـــشـــق املــتــاخــمــة لـــلـــيـــرمـــوك، مثل 
الحجر األســـود ويــلــدا وببيا وبــيــت ســحــم. وكانت 
هذه املناطق تضم مئات اآلالف من السكان قبل عام 

.2011
 الجهود واملــبــادرات، التي طرحت في 

ّ
لم تنجح كل

إلــيــه، أســوة ببعض  تحييد املخيم وإعـــادة سكانه 
اآلن،  األخـــرى، ألسباب غير معلومة حتى  املناطق 
مع اعتقاد راسخ لدى معظم سكان املخيم بأنه لو 
أراد الــنــظــام جــديــًا اجــتــيــاح املخيم وإخــضــاعــه إلى 
سيطرته، لفعل ذلك خال ساعات، خصوصًا بعد 

سنوات من الحصار املفروض عليه.
النظام هــذه ظهور تنظيم   ما يفّسر سياسة 

ّ
ولعل

الــدولــة اإلســامــيــة »داعــــش« بــقــوة وبشكل مفاجئ 
املنطقة املحاصرة، وسيطرته خــال فترة  في هــذه 
قــصــيــرة عــلــى مــنــاطــق واســـعـــة مـــن جــنــوب دمــشــق 
في  النصرة  بالتعاون مع جبهة  املخيم،  فيها  بما 
الــبــدايــة، قبل أن يختلف الــطــرفــان فــي وقــت الحــق، 
ويدخا في صراع دموي ما زال مستمرًا للسيطرة 

على املخيم.
إلــى املخيم وسيطرته  التنظيم  وقــد تسّبب دخــول 
عليه في أبريل/ نيسان 2015 إلى مضاعفة معاناة 
سكانه، ما دفع نحو 14 ألفًا منهم من أصل 20 ألفًا 
إلى مغادرته إلى املناطق املتاخمة له. ولم يبق فيه 
 

ّ
الــيــوم أكــثــر مــن 6 آالف شــخــص يــفــتــقــرون إلـــى كــل

مقّومات الحياة.
 نحو 1300 من أبناء املخيم 

ّ
تجدر اإلشـــارة إلــى أن

قـــتـــلـــوا نــتــيــجــة الـــقـــصـــف واالشــــتــــبــــاكــــات أو تــحــت 
التعذيب، فيما دّمــر نحو 40 في املائة من مبانيه، 
خصوصًا في محاور االشتباك في الجزء الشمالي 

املتاخم لحيي امليدان والزاهرة الدمشقيني.

الفلسطينيني،  اسم مخيم حندرات لاجئني  يتردد 
األخبار  الــواقــع في شمال مدينة حلب، في نشرات 
إلــى »مكسر عصا«  بشكل شبه يومي، بعد تحوله 
النظام السوري وقــوات املعارضة، حيث  قــوات  بني 
وأخــرى  فترة  بني  عليه  السيطرة  الجانبان  يتبادل 
كونه يشكل نقطة استراتيجية على طريق حصار 
أو منع حصار الجزء الشرقي من مدينة حلب، الذي 

تسيطر عليه املعارضة.
األسابيع  في  املخيم  على  السيطرة  معارك  تكثفت 
األخيرة وسط قصف من الطائرات الحربية التابعة 
لقوات النظام وكذلك الطائرات الروسية، باإلضافة 
إلـــى ســـاح املــدفــعــيــة والــصــواريــخ أرض- أرض، ما 
جــعــل املــخــيــم الــــذي نـــزح عــنــه جــمــيــع ســكــانــه، شبه 

مدمر.
ال تــكــف قــــوات الــنــظــام، مــنــذ ســيــطــرتــهــا عــلــى قــريــة 
اقتحام  عن محاوالت  عامني،  قبل  تها 

ّ
وتل حندرات 

املخيم للوصول إلى طريق الكاستيلو، وقد قصفت 
املنطقة بشكل مكثف منذ ذلك الوقت. وكانت قوات 
املعارضة قد سيطرت على املخيم في أبريل/ نيسان 
2013 ، مما أدى إلى نزوح جميع سكانه إلى البلدات 
الــقــدس، املوالي  لــواء  املــجــاورة أو إلــى تركيا. شكل 
للنظام، العمود الفقري لهجمات قوات النظام على 
املخيم. وتشكلت هذه املجموعة بعد اندالع الثورة 
أبــنــاء مخيمي حندرات  الــســوريــة بوقت قصير مــن 
الفلسطيني،  الــقــريــب، وكـــان على رأســهــا  والــنــيــرب 

محمد سعيد، املتعاون مع املخابرات الجوية.
»مجموعة العمل من أجل فلسطينيي  يقّدر تقرير لـ
 أكثر من 70 في املائة من مباني مخيم 

ّ
سورية« أن

 أو جــزئــيــًا، بسبب 
ً
حـــنـــدرات مـــدمـــرة تــدمــيــرًا كـــامـــا

إلــقــاء الــصــواريــخ والــبــرامــيــل املــتــفــجــرة عليه تحت 
ذريــعــة وجــود مجموعات معارضة مسلحة. وجــاء 
هذا التقدير قبل املعارك األخيرة التي كانت األعنف 
والتي  الطيران،  استخدام ســاح  في  كثافة  واألكثر 

رفعت، من دون شك، نسبة التدمير في املخيم.
مــن جــانــبــهــا، ســعــت قــيــادة لـــواء الــقــدس فــي الفترة 
األخــيــرة إلــى زيـــادة عــدد عناصره عــن طريق إغــراء 
عناصر »قوات الدفاع الوطني« )الشبيحة(، املكونة 
مــن ســوريــني مــتــطــوعــني إلـــى جــانــب قــــوات الــنــظــام، 

بــعــض قـــرى ريــفــهــا، مــثــل تــل قــــراح واملــســلــمــيــة وتــل 
جبني ودوير الزيتون ومنبج بعد املعارك الطاحنة 
اليوم  فــي  السكان  فــي املخيم، والــتــي قتل فيها مــن 
األول على سيطرة قوات املعارضة عليه 15 شخصًا 
وأصـــيـــب عــــشــــرات. وكـــانـــت وكـــالـــة غــــوث وتــشــغــيــل 
الاجئني الفلسطينيني )األونروا( قد أصدرت بيانًا 
ــــت فــيــه عــمــلــيــات الــتــشــريــد الــجــمــاعــي لاجئني  أدانـ
ــــداث األخــيــرة  بــعــد األحـ الفلسطينيني فــي ســـوريـــة، 
التي شهدها مخيم حندرات، التي أدت إلى تشريد 
 أهاليه يوم سيطرة قوات املعارضة عليه في 26 

ّ
كل

أبريل/ نيسان املاضي.
بــعــد نــحــو 12 كيلومترًا  يــقــع مخيم حــنــدرات عــلــى 
شـــمـــال شــــرق مــديــنــة حـــلـــب، عــلــى مــرتــفــع صــخــري. 
ــة عن  ويــعــتــبــر أبـــعـــد مــخــيــم فــلــســطــيــنــي فـــي ســـوريـ
1962 حني  عــام  املخيم  أقيم  وقــد  املحتلة.  فلسطني 

الفلسطينيني  لــاجــئــني  الــعــامــة  الهيئة  اســتــأجــرت 
الــعــرب فــي ســوريــة مــن الــحــكــومــة الــســوريــة أراضـــي 
الفلسطينيني  الاجئني   حندرات ووزعتها على 

ّ
تل

املــنــتــشــريــن فـــي بــعــض الـــقـــرى والـــبـــلـــدات الــحــلــبــيــة، 
مثل إعزاز وتل رفعت ومنبج والباب، ليأتوا إليها. 

وكذلك بهدف تخفيف االكتظاظ عن مخيم النيرب.
قبل تهجير سكانه، قّدرت وكالة »األونروا« عددهم 
فــي أصولهم  ويــعــود معظمهم  6000 الجـــئ.  بنحو 
الفلسطينية إلى قرى تتبع مدن حيفا وصفد وعكا 
قــدرت  فــي فلسطني املحتلة عــام 1948. مــن جهتها، 
سورية  فــي  الفلسطينيني  لاجئني  الــعــامــة  الهيئة 
ــعــــدد بــنــحــو 8000 الجــــــئ. ويــعــتــبــر عـــمـــومـــًا مــن  الــ
أصغر املخيمات. وكــانــت وكــالــة »األونــــروا« تشرف 
عــلــى املــخــيــم مــن الــنــواحــي االجــتــمــاعــيــة والصحية 

والتعليمية، بالرغم من عدم اعترافها به كمخيم.

الــلــواء عــن طــريــق إغرائهم  إلــى صــفــوف  لانضمام 
بـــرواتـــب مــرتــفــعــة نــســبــيــًا قــيــاســًا بـــرواتـــب »الـــدفـــاع 
الــوطــنــي«. مــن جهتهم، يــواجــه أبــنــاء املخيم ظروفًا 
الــنــزوح، واضطر معظمهم  قاسية بسبب  معيشية 
إلى السكن داخــل املــدارس ومراكز اإليــواء. كما لجأ 
التاسعة في  الوحدة  السكن في غرف  إلى  بعضهم 
املــديــنــة الجامعية فــي حــلــب، لكن ســرعــان مــا طلب 
مــنــهــم إخـــاؤهـــا، بــيــنــمــا ذهـــب بــعــضــهــم فـــي اتــجــاه 

درعا مخيّم الثورة نكبة اليرموك عاصمة الشتات
منذ اندالعها

أهل السبينة 
ممنوعون 
من دخوله

نحو  الفلسطينيني  لاجئني  السبينة  مخيم  يبعد 
السورية  العاصمة  مــن  الجنوب  إلــى  كيلومترًا   14
دمـــشـــق، عــلــى طــــرف الـــطـــريـــق الــــدولــــي الـــقـــديـــم بني 
مــديــنــتــي دمــشــق ودرعــــــا، وســــط مــنــطــقــة صناعية 
كبيرة تعج باملعامل. يعتبر من املخيمات العشرة 
وكالة  قبل  من  بها  املعترف  في سورية  األساسية 

غوث وتشغيل الاجئني الفلسطينيني )األونروا(.
وبالرغم من الوجود الفلسطيني املبكر على أرض 
الــذي يعود إلى عام 1948 عام النكبة،  هذا املخيم، 
 .1968 عـــام  إاّل  فلسطيني  كــمــخــيــم  بـــه  ُيــعــتــَرف  لـــم 
ــروا«  ــ تــقــّدر مــســاحــة الــجــزء الـــذي تــعــتــرف بــه »األونـ
من املخيم وتقدم فيه خدماتها بنحو 27 كيلومترًا 
مــربــعــًا. وقــد جــرت توسعة املخيم مــن أطــرافــه عدة 
املعترف  املساحة  أضــعــاف  فباتت مساحته  مـــرات، 
العامة  الهيئة  اســتــأجــرتــهــا  أراض  عــبــر  بــهــا وذلـــك 

لاجئني الفلسطينيني.
قبل عام 2011 كانت غالبية سكان املخيم تعمل في 
يعمل  كــان  البعض  املنطقة.  فــي  املنتشرة  املصانع 
ك أراض 

ّ
مياومًا أو في الحصاد املوسمي لدى مــا

الحكوميني،  املوظفني  فئة  إلى  سوريني، باإلضافة 
أو املنظمني في الفصائل الفلسطينية.

ــم أكــثــر من   ســكــان املــخــيــم، وهـ
ّ
ــإن بـــصـــورة عـــامـــة، فــ

أما  الــحــال.  الفقراء ومتوسطي  مــن  ألــف نسمة،   25
القديم فهي أشبه باألزقة، ومنازله  شــوارع املخيم 
صغيرة، ومتاصقة، تغلب عليها األبنية متوسطة 

االرتـــفـــاع بطبقة أو طــبــقــتــني، وتــفــتــقــر مــنــازلــه إلــى 
أدنى الشروط الصحية. معظم سكانه من العشائر 
فلسطني  شمال  في  تقيم  كانت  التي  الفلسطينية، 
ــتــــى حـــــاراتـــــه تـــســـمـــى بــــأســــمــــاء تــلــك  ــة، وحــ ــلـ ــتـ املـــحـ
ــارة الــقــديــريــة.  ــ ــارة الــشــمــالــنــة وحـ الــعــشــائــر مــثــل حــ

ــارس 2011،  مــع انـــدالع الــثــورة السورية فــي آذار/مــ
ــجـــاورة، انــخــرطــت  وعــلــى غــــرار املــنــاطــق األخــــرى املـ
مــنــطــقــة الــســبــيــنــة، الــتــي يــقــع فــيــهــا املــخــيــم، والــتــي 
السوري  الجوالن  نازحون من  عــام  يقطنها بشكل 
للنظام، قبل  املناهض  السلمي  الحراك  املحتل، في 
أن تتشكل الفصائل املسلحة وتسيطر على مجمل 

مناطق جنوب دمشق.
هذا الوضع دفع قوات النظام التي تدرك أهمية هذه 
املنطقة الفاصلة بني محافظتي دمشق ودرعا، في 
 حملة واسعة 

ّ
نوفمبر/ تشرين الثاني 2013 إلى شن

السيطرة عليها. وتمكنت بالتعاون مع  الستعادة 
حزب الله اللبناني ومليشيات عراقية من السيطرة 
التي  على السبينة في الشهر نفسه. وهي املنطقة 

كــانــت تشكل خــط إمـــداد ملقاتلي املــعــارضــة جنوب 
دمشق. منذ ذلك الوقت، تمنع قــوات النظام سكان 
املنطقة، بمن فيهم سكان املخيم، من العودة إليها، 
ــه يجري عملية تغيير 

ّ
بــأن للنظام  اتــهــامــات  وســط 

ديــمــغــرافــي فــي منطقة جــنــوب دمــشــق، تــهــدف إلــى 
إحــال مجموعات سكانية طائفية بــداًل من سكان 
تلك املناطق التي تسيطر عليها بالفعل مليشيات 
عراقية مختلفة، باإلضافة إلى حزب الله اللبناني، 
السيدة  منطقة  في  الدينية  املــراقــد  بدعوى حماية 

زينب املجاورة.
وبــحــســب شــــهــــادات نــاشــطــني تــمــكــنــوا مـــن دخـــول 
 أكثر من 80 في املائة من املنازل 

ّ
مخيم السبينة، فإن

مـــدمـــرة، تــحــديــدًا املــنــطــقــة املــمــتــدة مــن جــامــع معاذ 
بــن جبل حتى فــرن املخيم، املــعــروف بفرن األكـــراد، 
للمخيم. يشير  الــغــربــي  املــدخــل  الـــذي يشكل  وهـــو 
 بقية املنطقة حتى مدارس »األونروا« 

ّ
هؤالء إلى أن

في آخر حــدود املخيم من جهة الشرق تحتاج إلى 
ترميم. ونقلت »مجموعة العمل من أجل فلسطينيي 
البيوت   

ّ
إن قــولــهــم،  الناشطني  ســوريــة« عــن هـــؤالء 

حرقت.
ُ
ر أ املحسوبة على املعارضة التي لم تدمَّ

نزح سكان املخيم إلى البلدات واملخيمات املجاورة، 
 حياتهم التي 

ّ
ليدخلوا في معاناة جديدة تشمل كل

تحولت إلى مأساة بسبب البطالة وضعف املوارد 
السبينة  مخيم  أبناء  من  الكثير  غــادر  كما  املالية. 
 نسبة 

ّ
ــروا« فــــإن الـــبـــاد. وبــحــســب تــقــديــرات »األونـــــ

 21 بلغت  لبنان  إلــى  السبينة  مخيم  مــن  الاجئني 
في املائة من إجمالي الاجئني الفلسطينيني الذين 
وتوجه  ألفًا.   50 بنحو  ويقّدر عددهم  إليه،  نزحوا 

آخرون عبر قوارب املوت إلى أوروبا.
منذ إصدار النظام قرارًا يقضي بإعادة تأهيل البنية 
التحتية في السبينة، العام املاضي، تمهيدًا لعودة 
أبناء املخيم حالة ترقب وانتظار.  األهالي، يعيش 
ــروا« أبــدت استعدادها   وكــالــة »األونــ

ّ
كــذلــك، ذكــر أن

لتشكيل لجنة من جميع االختصاصات وبالتعاون 
الفلسطينيني، من أجل  العامة لاجئني  الهيئة  مع 
الذهاب إلى السبينة لدراسة وتقييم املنشآت، مثل 
املدارس واملراكز الصحية التابعة للوكالة، تمهيدًا 
لتأهيل هذه املنشآت وتقديم املساعدات الازمة من 

أجل عودة األهالي.
القتلى من أبناء مخيم السبينة   عدد 

ّ
يشار إلى أن

منذ بدء الثورة، وصل إلى 66 شخصًا، كما اعتقل 
26 شخصًا من أبناء املخيم ما زال األمــن السوري 

متكتمًا حول مصيرهم.

يشكلون  الذين  هم  مضاعف.  بشكل  الحرب  من  سورية  في  الفلسطينيون  الالجئون  يعاني 
جزءًا من النسيج االجتماعي والوطني السوري، هّب الكثير منهم نصرة لمطالب الثورة السلمية 
السكنية عرضة  الرسمية والتجمعات  المخيمات  أنفسهم في  لكنّهم وجدوا  عام 2011. 

يبق منهم كثيرون  لم  الالجئون  استنزف قدراتهم. هؤالء  الذي  الطويل،  للقصف والتهجير والحصار 
داخل المخيمات، فقد اختبروا الشتات مجددًا، وهربوا من مخيماتهم ينشدون األمان. بعضهم هرب 

أكثر من مرة داخل سورية، وكثيرون غادروها في اتجاه تركيا ولبنان ومنهما إلى أوروبا أحيانًا

فلسطينيو مخيمات سوريـة يختبرون اللجوء مرتين

دخل مخيم درعا لاجئني الفلسطينيني في أتون الصراع 
الــســوري مبكرًا كــونــه يقع فــي املــديــنــة الــتــي انــدلــعــت منها 
شـــرارة الــثــورة الــســوريــة فــي 18 مـــارس/ آذار 2011. وكــان 
دور أبـــنـــاء املــخــيــم الفــتــًا فـــي مــســاعــدة أهـــالـــي درعــــا خــال 
املرحلة السلمية من الثورة طوال األشهر الستة األولى، من 
اإلنسانية. وهو  املساعدات  املطلوبني وتقديم  إيــواء  خال 
فــي دائــرة  بــات  الـــذي  النظام على املخيم  مــا تسبب بنقمة 
االســتــهــداف بــعــد انــتــقــال الـــثـــورة إلـــى املــرحــلــة الــعــســكــريــة، 
ــــــه يـــقـــع بــــني مــنــطــقــة درعــــــا املـــحـــطـــة ومــخــيــم 

ّ
خـــصـــوصـــًا أن

النازحني السوريني، ما جعله ممرًا إجباريًا لقوات النظام 
املنطلقة لقمع املحتجني في مخيم النازحني أو في منطقة 

طريق السد. 
تــعــّرض املــخــيــم، الـــذي يــقــع فــي الــقــســم الــشــرقــي مــن منطقة 
درعا املحطة، والقريب من نقاط التماس املباشرة مع مواقع 
قوات النظام لعمليات تدمير منهجي. فتلك القوات تتمركز 
على بعد مئات األمتار منه، وتقصفه بشكل شبه يومي، ما 
بأكثر  يقّدر  التحتية،  وبنيته  ملنازله  بتدمير هائل  تسبب 
من 80 في املائة، وتهجير معظم سكانه إلى أماكن مختلفة 

داخل سورية وخارجها.
وقد ساعدت طبيعة بيوت املخيم املتاصقة وأزقته الضيقة 
وكثافة سكانه، في تشكيل مخابئ مثالية للمطلوبني في 
بداية الثورة السورية. وكــان املخيم من أوائــل املناطق في 
املــعــارضــة بعد  قــوات  التي سيطرت عليها  محافظة درعــا 
في  والتموين  املخفر  حاجزي  على  االستياء  من  تمكنها 
أحياء  عــائــات  مــن  الكثير  املخيم  إلــى  لــجــأت  كما  املنطقة. 

درعا بعد تعّرض مناطقها للقصف. 
كــان من الصعب على  املــذكــورة للمخيم،  الطبيعة  وبسبب 
قــــوات الــنــظــام اقــتــحــامــه إاّل بــعــد عــمــلــيــات تــدمــيــر واســعــة 
ــة مــــنــــه، مــــن خـــــال الـــقـــصـــف املـــدفـــعـــي  ــيـ ــارجـ ــخـ لـــأحـــيـــاء الـ
والــصــاروخــي والــجــوي، وبعد مقاومة عنيفة مــن عناصر 
ليقتل  بشراسة،  وأهله  املخيم  عن  دافعوا  الذين  املعارضة 
منازل  إحـــراق  عــن  عــدا  آخــــرون،  اعتقل  فيما  منهم،  الكثير 

ومحال تجارية.
وقد وثقت »مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية« 
مقتل نحو 230 من أبناء مخيم درعــا، فيما قــّدر ناشطون 
 عن نحو 

ً
العدد بنحو 600 قتيل وأكثر من 400 جريح، فضا

.
ً
250 معتقا

اصة 
ّ
قن يحاصر  والجوي،  املدفعي  القصف  إلى  باإلضافة 

مــدار  املخيم على  فــي  بقي  مــن  فيترصدون  املخيم،  النظام 
الـــســـاعـــة. قــتــل هــــؤالء الــعــديــد مـــن األهــــالــــي، خــصــوصــًا مع 

صعوبة إسعاف املصابني جراء استهداف القناصة مجددًا 
ألّي حركة تصدر من أزقة املخيم.

 نــحــو 65 ألــــف نــســمــة كــانــوا 
ّ
تــشــيــر اإلحـــــصـــــاءات إلــــى أن

يقيمون في املخيم قبل الثورة، من بينهم نحو 4500 أسرة 
فلسطينية. لكن، مع القصف املكثف للمخيم، غادر معظمهم 
ولم يبق اليوم سوى 514 أسرة، منها 264 أسرة فلسطينية 
فقط. ويقّدر عدد جميع من بقوا في املخيم من فلسطينيني 

وسوريني اليوم بـ1200 شخص فقط.
وكان عدد الاجئني الفلسطينيني في عموم محافظة درعا 
ألفًا منهم في مخيم  ألــف نسمة، يعيش 17  يبلغ نحو 25 
درعا، و3 آالف في مخيم املزيريب، و2000 في مخيم جلني، 

في حني يتوزع الباقون على املناطق األخرى.
ــا مــن أوضـــاع  يــعــانــي األهـــالـــي الــصــامــدون فــي مــخــيــم درعــ
إنسانية ومعيشية صعبة بسبب افتقادهم معظم الخدمات 
األســاســيــة، خــصــوصــًا الــكــهــربــاء ومــيــاه الــشــرب مــنــذ نحو 
الزراعية  الصهاريج  األهــالــي على  ثــاث ســنــوات. ويعتمد 
لتأمني مياه الشرب، بسبب تدمير الشبكة الرئيسية للمياه 
في املخيم، وهي مياه ذات مواصفات سيئة، تتسبب بكثير 
 عن 

ً
مــن األمــــراض للسكان مثل اإلســهــال والــيــرقــان، فــضــا

سعرها املرتفع.
كما يفتقر املخيم إلى نقطة طبية بعد تدمير قوات النظام 
للمراكز الصحية واملشافي امليدانية. وال وجود ملخبز فيه، 
بعدما أوقفت وكالة غوث وتشغيل الاجئني الفلسطينيني 
)األونـــــــروا( جــمــيــع الــخــدمــات الــتــي كــانــت تــقــدمــهــا ألهــالــي 

املخيم.
كانتشار  صحية،  بيئية-  مشاكل  من  املخيم  يعاني  كذلك، 
القمامة  رفع  والحشرات. يجري  القوارض  القمامة وتكاثر 
 10 أيــام من خــال الدفاع املدني الذين يتخلصون 

ّ
مــرة كــل

منها بواسطة الحرق، وهو ما يسبب روائح كريهة وحاالت 
اختناق خصوصًا ملرضى الربو.

املدنية في مجلس  للخدمات  العامة  الهيئة  تتولى  حاليًا، 
الخدمات  تقديم  مسؤولية  )معارضة(  الحرة  درعــا  مدينة 
فــي مخيم درعـــا وحـــّي طــريــق الــســد وأحــيــاء منطقة درعــا 
الــبــلــد، لكنها تــعــانــي مــن صــعــوبــات عــديــدة بسبب ضعف 

اإلمكانيات املادية والتجهيزات.
 هــذه األوضـــاع الصعبة، غـــادر معظم األهــالــي إلى 

ّ
فــي ظــل

مــنــاطــق أكــثــر أمــنــًا، فيما وجـــد كــثــيــرون مــن بينهم طريقًا 
إلى خارج الباد، خصوصًا في اتجاه أوروبا. من جهتها، 
تمنع السلطات األردنية دخول الاجئني الفلسطينيني إلى 

األردن، وقد أعادت الكثيرين ممن حاولوا العبور.

قضية

هرب األهالي 
إلى مناطق 
أخرى 
)محمود 
زيات/ فرانس 
برس(

معظم سكانه من العشائر، التي كانت تقيم في شمال فلسطين )يوسف كروشان/ فرانس برس(

لم يبَق لها الكثير 
من مخيمها 
)األناضول(
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 محور من إعداد: 
عدنان علي
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20
فالشمجتمع

السوق األقدم في اإلسكندريّة

حلقة السمك
اإلسكندرية ــ كريم أحمد

مبنى حلقة السمك هو أحد 
أشهر وأقدم سوق لألسماك 

في محافظة اإلسكندرية. 
حّدد أسعار 

ُ
هو أشبه ببورصة. فيه ت

املأكوالت البحرية بمختلف أنواعها، 
عدا عن كونه معلمًا أثرّيًا من معالم 
املدينة البارزة. ويقول الحاج محمد 

طلق على السوق هذا االسم 
ُ
البنا إنه أ

بسبب تجّمع التجار والباعة على 
شكل حلقات حول الطاوالت التي 

توضع عليها األسماك وغيرها من 
ثمار البحر.   

آثار ِقدم املبنى الذي شّيد في العام 
1834 بفعل اإلهمال وأمور أخرى لم 
تؤثر على شهرته. ويعتمد التجار 

واملواطنون على األسماك التي 
تصل إليهم من مختلف محافظات 

الجمهورية، خصوصًا تلك الساحلية، 
باع بالجملة. ورغم تبعّية الحلقة 

ُ
لت

إدارّيًا لحي الجمرك، يوضح البنا أن 
للسوق نظامًا خاصًا يحكم عملية 

م أماكن العرض 
ّ
البيع والشراء، وينظ

بعد تقسيمها إلى 17 منطقة أو 
»باكية« تؤّجر شهريًا إلى أحد التجار 
الكبار أو أحد أصحاب املراكب، والذي 

م«، ويكون له الحق 
ّ
ُيعرف بـ »املعل

في إقامة مزاد على أسماكه ضمن 
املساحة املخصصة له. 

على بعد خطوات من الحلقة، يطّبق 
نظام »الشروة«، بحسب محمد جمعة، 

الذي يعمل محاسبًا لدى أحد تجار 
ى الباعة 

ّ
الحلقة. من خالله، يتول

املتجولون بيع األسماك للناس، علمًا 
أن عملية البيع تختلف عن الحلقة. 

يلفت جمعة إلى أن الزبون يجد 
في الحلقة مختلف أنواع وأحجام 

األسماك واملأكوالت البحرية، مشيرًا 
إلى أن عملية تحديد األسعار تختلف 

بحسب أنواع األسماك وموسم 
الصيد. 

 وجد من يشتريهاسمكة طازجة للبيع

يحملها لوضعها  على الطاولة

خارج السوق سمك أيضًا

يختارون ما يريدونه

في السوق أنواع مختلفة من األسماك
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اإلعالم في تونس... بيِد من؟

حرية التعبير في خطر؟

تونس ـ محمد معمري

لعل الشيء الوحيد الذى يجمع التونسيون 
عــلــى أنـــه مــن الــنــتــائــج اإليــجــابــيــة لــثــورة 14 
يناير/كانون الثاني 2011 هو انتعاش حرية 
الــصــحــافــة والــــرأي والــتــعــبــيــر. الــحــريــة التي 
الرئيس  حكم  تحت   

ً
طــويــال مخنوقة  بقيت 

كان  علي، حيث  بــن  العابدين  زيــن  املخلوع 
اإلعــــالم نــاطــقــا بــاســمــه، ولـــم يــكــن هــنــاك أي 
مــعــارض، باستثناء  وجـــود إلعـــالم حقيقي 
قــلــيــة قــلــيــلــة، كـــانـــت تــتــعــرض لــلــمــضــايــقــات 
واملــالحــقــات. هــذه الحرية كــان من نتائجها 
الــعــمــلــيــة تــنــوع املــشــهــد اإلعـــالمـــي وتــعــدده 
بــعــد ظـــهـــور قـــنـــوات تــلــفــزيــونــيــة ومــحــطــات 
إذاعية وصحف ومواقع إلكترونية خاصة، 
فــي حــني كــانــت وســائــل اإلعـــالم قبل الــثــورة 
الــتــونــســيــة تــقــتــصــر مــلــكــيــتــهــا عــلــى عــائــلــة 
الــرئــيــس التونسي املــخــلــوع ومــن يـــدور في 
فلكهم. تعدد وسائل اإلعالم وتنوعها طرح 
السؤال حول هوية مالكيها؛ وهو ما حاولت 
عــــدة أطــــــراف الــبــحــث فـــيـــه، ومــنــهــا منظمة 
»مــراســلــون بــال حــــدود« وجــمــعــيــة »الــخــط« 
من خالل البحث فى هوية املالكني لوسائل 

اإلعالم املؤثرة فى حياة التونسيني.
فمن هم املالكون لوسائل اإلعالم في تونس؟ 

هنا اإلجابة املفّصلة:

وسائل إعالم عائلية 
مـــن خــصــائــص مــلــكــيــة وســـائـــل اإلعــــــالم أن 
الكثير منها هي ملكيات عائلية حيث يكون 
أغلب مالكي األسهم فى وسيلة اإلعــالم من 
عائلة واحـــدة، بعد أن ورثــوهــا تحت غطاء 
التونسية تفرض عددا  القوانني  عائلي ألن 
معينا من املساهمني في بعض األنــواع من 
وسائل  تمتلك  مؤسسات  ومنها  الشركات، 
إعــالم. كما أن البعض منها تعود ملكيتها 
للعائلة ألن هذه العائالت كان لها الثقل فى 
أبناؤهم  التونسية ووظف  الثقافية  الحياة 
ــم الـــعـــائـــلـــي ذا الـــصـــيـــت الــثــقــافــي  ــ ــذا االســ ــ هـ
ــذه عــيــنــة من  ــ ــــالم. وهـ ــائـــل اعــ لــتــأســيــس وسـ

امللكيات العائلية:

عائلة بن مراد
العاصمة  فــى  العريقة  الــعــائــالت  مــن  تعتبر 
صالح  محمد  الشيخ  كــان  حيث  التونسية 
بــن مــــراد واحــــدا مــن ابــــرز شــيــوخ الــزيــتــونــة 
ــان معارضًا  فــى بــدايــة الــقــرن الــعــشــريــن، وكـ
لــلــطــاهــر الـــحـــداد حــيــث ألـــف كــتــاب »الـــِحـــداد 

العنصرية 
المتبادلة

بيروت ـ عمر قصقص

ال تــتــوقــف الــحــمــالت الــعــنــصــريــة عــلــى مــواقــع 
ــمـــاعـــي  فــــي الـــعـــالـــم الــغــربــي  ــتـ ــل االجـ ــواصـ ــتـ الـ
مع  كانت  الحمالت  هــذه  آخــر  العربي.  والعالم 
»#نعم_لطرد_ وســم  اللبنانيني  بعض  إطــالق 

السوريني«. هكذا غرق موقع »تويتر« بتغريدات 
فينا نسكت  بقى  »مــا  ومــنــشــورات عنصرية: 

من  يلي شفناه  بيكفي  لبنان...  يبلعوا  لحتى 
وراهــم 40 سنة... خلصنا بقى #نعم_لطرد_

عم  ســنــة   30«  ،«  syrians_out# الــســوريــني 
تــخــطــفــوا شــعــبــنــا وتــقــتــلــوا جــيــشــنــا وتــنــهــبــوا 
ومن  منكن  كيف خلصنا  ما صدقنا  بلدنا.. 
يعيد نفسه«.  الــتــاريــخ  قــرفــكــن... ومــا تحلموا 
العنصرية اللبنانية قوبلت بعنصرية من قبل 
بعض الناشطني السوريني على الوسم نفسه، 

فقال صالح خالد: »اللبنانيني هم الي مسوين 
الهاشتاغ، دائمًا أقول إن املقبور حافظ األسد 
أنــه احتلهم و دعــس عليهم  أفضل شــي فعله 
إحداهن:  قالت  فيما  #نعم_لطرد_السوريني«. 
نحنا  لبناني  لكل  »#الــســوريــن_تــاج_راســكــن 
ــــني ع  ــــسـ ــــســــوريــــن مـــنـــشـــرف بــــالدكــــن وداعـ ال
راســكــن«. وعلق عبد زيـــون: »لكل الــي شــارك 
قلوا  بحب  #نــعــم_لــطــرد_الــســوريــني  بهاشتاغ 

الزباله من  بس تقدر تنتخب رئيس و تشيل 
هذه  مشكله«.  مــش  طــردهــم  مدينتك  شـــوارع 
الحملة العنصرية من الطرفني قوبلت بأخرى 
مضادة، تدافع عن الالجئني وترفض الشمولية 
املــســتــراح:  علي  فكتب  تجاههم،  والعنصرية 
»الى االشقاء السوريني انا لبناني وانتو بالقلب 
نفسي  مريض  اكيد  الهاشتغ  وهيدا صاحب 

نصيحة ما تردو على الهاشتاغ«.

ــوة  عـــلـــى امـــــــرأة الـــــحـــــداد« عــــــارض فـــيـــه  دعــ
الحداد الى تحرير املرأة التونسية. لكن من 
املــفــارقــات أن هـــذه الــعــائــلــة انــجــبــت السيدة 
بــشــيــرة بـــن مــــراد رائـــــدة الــحــركــة الــنــســائــيــة 
الــتــونــســيــة واملـــدافـــعـــة الــشــرســة عــلــى حــريــة 
ــرأة الـــتـــونـــســـيـــة. أحــــفــــاد عـــائـــلـــة بــــن مــــراد  ــ ــ املـ
تــوجــهــوا إلـــى اإلعــــالم حــيــث أســـس منصف 

بن مراد صحيفة »أخبار الجمهورية« التى 
يشترك فى ملكيتها مع أبنائه. كما أسست 
ابــنــتــه شــيــراز بــن مـــراد مــوقــع »الجمهورية 
.كـــــوم » الـــــذى تــتــولــى إدارتــــــــه، وتــمــتــلــك 51 
صالح  محمد  وشقيقها  أسهمه  من  باملائة 
بــن مـــراد 49 بــاملــائــة. ومـــن أحــفــاد عــائــلــة بن 
مــراد نجد الطيب الــزهــار؛ وهــو مالك شركة 

ــتــــى تــــصــــدر مــجــلــة  ــا » الــ ــيـــديـ »مـــغـــاربـــيـــة مـ
»حقائق« باللغة الفرنسية. كما أنه من كبار 
املــســاهــمــني فــى شــركــتــي »مــغــاربــيــة للنشر« 
اإلخباريني  واملوقعني   « ديجتال  ومغاربية 

» حقائق اون الين » و»بيزنس نيوز«.

عائلة ميالد
ــــة رجــــل األعـــمـــال الــتــونــســي عــزيــز  وهــــم ورثـ
مــيــالد الــــذى تــوفــي ســنــة 2012. وقـــد ورثــت 
الــعــائــلــة الــحــصــص الــتــى يملكها فــى إذاعـــة 

»جوهرة أف أم«.

عائلة الفهري
وهي عائلة الوجه التلفزيوني املشهور فى 
املالك وزوجته  الفهري؛ وهو  تونس سامي 
أســـمـــاء بـــن جــمــيــع الــفــهــري لــقــنــاة »الـــحـــوار 
الــتــونــســي« واحــــدة  مــن أكــثــر التلفزيونات 

التونسية مشاهدة ومداخيل مالية.

عائلة القروي
ويــمــثــلــهــا الــشــقــيــقــان غــــازي ونــبــيــل الــقــروي 
ويــمــلــكــان 50 بــاملــائــة مـــن قــنــاة »نــســمــة تي 
ــال الــتــونــســي  ــمــ ــــل االعــ ــــي«، ويـــتـــقـــاســـم رجـ فــ
العاملي طارق بن عمار  واملنتج السينمائي 
سيلفيو  االسبق  اإليطالي  الـــوزراء  ورئيس 
بــرلــســكــونــي الــخــمــســني بــاملــائــة االخــــرى من 

رأسمال القناة.

عائلة العامري
الشروق«  »دار  تمتلك مؤسسة  عائلة  وهــي 
ــــروق« الــيــومــيــة  ــــشـ الـــتـــى تـــصـــدر صــحــف »الـ
و»األنــــــــــــوار« األســـبـــوعـــيـــة و»الـــــشـــــروق أون 
اليــــن« اإللــكــتــرونــيــة، ويــمــلــك نــجــل مــؤســس 
باملائة   80 الــعــامــري  اسماعيل  الـــدار محمد 
مـــن رأســـمـــال املــؤســســة فـــي حـــني تستحوذ 
باملائة  العشرين  على  العامري  أمه سعيدة 
املــتــبــقــيــة مــــن رأســــمــــال املـــؤســـســـة وتــتــولــى 

رئاسة مجلس إدارتها.

عائلة الصيد
وتــتــكــون مــن ســامــي الــصــيــد وروال الصيد، 
ويتقاسمان بشكل متساٍو رأسمال القناتني 
الـــتـــلـــفـــزيـــوتـــني »الــــزيــــتــــونــــة » و»الـــزيـــتـــونـــة 
قــنــاتــان مقربتان مــن التيار  هــدايــة«؛ وهــمــا 
اإلســـالمـــي فـــي تـــونـــس. هـــذه أهـــم الــعــائــالت 
الـــتـــي تــمــتــلــك وســـائـــل إعـــــالم تــونــســيــة، في 
أعمال  املؤسسات رجــال  بقية  يتقاسم  حني 

وسياسيون تونسيون.

من خصائص ملكية 
وسائل اإلعالم أن الكثير 

منها هي ملكيات عائلية

توقيفات وتحقيقات 
بالجملة مع عدد من 

الناشطين والصحافيين

رغم تعهد يوسف الشاهد رئيس الحكومة 
ـــف بــتــشــكــيــل حـــكـــومـــة جــــديــــدة خــلــفــًا 

ّ
ــل املـــكـ

لـــحـــكـــومـــة الـــحـــبـــيـــب الـــصـــيـــد املــســتــقــيــلــة، 
بضمان حرية الرأي والتعبير؛ وذلك أثناء 
لـــقـــاء تــــشــــاوري جــمــعــه بــنــاجــي الــبــغــوري 
ــقـــابـــة الـــوطـــنـــيـــة لــلــصــحــافــيــني  رئــــيــــس الـــنـ
التونسيني، والطيب الزهار رئيس جمعية 
مــديــري الــصــحــف، إال أن أصــواتــًا تونسية 
تـــعـــالـــت خـــوفـــًا مــــن عــــــودة قـــمـــع الـــحـــريـــات 
ــرأي والــتــعــبــيــر. تــخــوف  ــ وخـــاصـــة حــريــة الـ
التي حصلت  التوقيفات  مصدره عدد من 
فـــي األســـبـــوع املـــاضـــي عــلــى خــلــفــيــة إبــــداء 
هكذا  تونس.  في  للسلطة  مخالفة  مواقف 
مـــنـــع عــــصــــام الـــــــــــدردوري رئــــيــــس مــنــظــمــة 
»األمــن واملــواطــن« من عقد نــدوة صحافية 
فى أحد النزل بالعاصمة التونسية؛ وهو 
ــار مـــوجـــة مـــن االســـتـــيـــاء لــــدى عــديــد  ــ ــا أثـ مـ
هذه  اعتبروا  الذين  املجتمعني  الناشطني 
املمارسة سابقة في تاريخ تونس ما بعد 
الـــثـــورة. حــيــث يــتــّم ألول مـــرة مــنــع نــاشــط 
مــدنــي مــن عــقــد نـــدوة صــحــافــيــة سيكشف 
فيها بــعــض الــحــقــائــق كــمــا قـــال. مــنــع عقد 
الندوة الصحافية جاء فى إطار سلسلة من 
املمارسات األخــرى، حيث تّم في األسبوع 
املـــاضـــي إيـــقـــاف الــنــاشــط غـــســـان بـــوعـــزي، 
لــوســم »ولـــدك فــى دارك« على  بعد كتابته 
ــلـــزعـــيـــم الـــتـــونـــســـي  ــاري لـ ــ ــذكـ ــ ــتـ ــ الـــنـــصـــب الـ
العاصمة  وســط  بورقيبة  الحبيب  الراحل 
التونسية. كما تّم إيقاف املدونة والناشطة 
ــا لـــســـاعـــات فــى  لــيــنــا بــــن مــهــنــي وحـــجـــزهـ
أحـــد املـــراكـــز األمــنــيــة، بــعــد مــشــاركــتــهــا في 
لقانون  الرافضة  مسامح«  »مانيش  حملة 
ــالـــحـــة االقــــتــــصــــاديــــة الـــــــذي عــرضــتــه  املـــصـ

رئاسة الجمهورية التونسية على البرملان.
املدونة  إيقاف  تزامنت مع  التوقيفات  هذه 
سلوى العياري على خلفية اتهامها بسّب 
رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة الــتــونــســيــة؛ وهــــو ما 
الــذى  بــن عمر  املتهمة سمير  نفاه محامي 
ــى كـــتـــابـــات املــــدونــــة على  ــع املـــســـألـــة إلــ ــ أرجـ
مواقع التواصل االجتماعي الرافضة فيها 

لسياسة الحكومة الحالية.
الكثيرين  جعلت  وغيرها  التوقيفات  هــذه 

إلــى مربع االستبداد  الــعــودة  يخشون مــن 
وقــمــع الــحــريــات، حيث قــالــت املــدونــة لينا 
بــن مهني »طــوبــى لــنــا بــالــعــودة إلـــى عهد 
تـــكـــمـــيـــم األفــــــــــواه واالعـــــــتـــــــداء عـــلـــى حـــريـــة 
الــتــعــبــيــر، عــدنــا إلــــى مــربــع الــقــمــع رســمــيــًا 
إيقافات كما وقــع مــع املــدونــة سلوى ومع 
خليل وربما مع أشخاص آخرين لم نسمع 
عــنــهــم. مــنــع حــفــل الـــســـجـــون فـــي الـــزهـــراء 
ــبــــاب األمـــنـــيـــة ومـــنـــع شخص  بــحــجــة األســ

ادري  الــيــوم ال  نـــدوة صحافية  مــن تنظيم 
ــافـــت  »يــــوم نــفــقــد حرية  بـــأي ســبــب.  وأضـ
التعبير نهائيًا وهو املكسب الوحيد الذي 
الــحــديــث عن  مــن  لــن نتمكن حتى  جنيناه 
االرتفاع في األسعار وغــالء املعيشة ولكم 
فـــي عــهــد بـــن عــلــي أمــثــلــة عــــديــــدة. لتختم 
بــالــقــول »الـــحـــريـــات و الــحــقــوق ال تــتــجــزأ 
إلــيــه ثقافة مــش وقته  و هــذا مــا أوصلتنا 
املواضيع(  )الظروف ال تسمح بطرح هذه 
واألمن قبل حقوق اإلنسان«. مخاوف يرى 
فيها البعض اآلخر من التونسيني، ومنهم 
الـــنـــاشـــط املــجــتــمــعــي مـــحـــمـــد املـــنـــصـــوري 
مبالغة باعتبار العودة إلى قمع الحريات 
ليس  التعبير  وحرية  والجماعية  الفردية 
، وال تستطيع  الــيــوم فــى تونس  مطروحا 
أيــــة حــكــومــة مــهــمــا كـــانـــت صــفــتــهــا الــقــيــام 
التعبير، وخاصة  وسائل  وأن  بــه، خاصة 
منصة  الــيــوم  باتت  االجتماعية  الشبكات 
بــكــل حــريــة  لــلــتــعــبــيــر عـــن اآلراء  حــقــيــقــيــة 
ــة لــلــســلــطــة  ــئـ ــاطـ وإدانــــــــــة املــــمــــارســــات الـــخـ
الــقــائــمــة، وبــالــتــالــي يــصــعــب الـــعـــودة إلــى 
التونسيون  نــال  مربع االســتــبــداد، بعد أن 
حريتهم بعد ثورة 14 يناير/كانون الثاني 
2011، لكنه فى مقابل ذلك طالب بمواصلة 
ــة مـــن قــبــل قــــوى املــجــتــمــع  ــمـ ــدائـ الــيــقــظــة الـ
املدني للقيام بدورها فى املراقبة واإلشارة 
الــتــجــاوزات وإدانتها حتى ال تتحول  إلــى 

إلى ممارسة يومية.
يبدو أن ملف الحريات سيكون واحــدا من 
املـــلـــفـــات الــرئــيــســيــة الـــتـــى ســتــمــتــحــن فيها 
حكومة يوسف الشاهد املقبلة، إضافة إلى 

امللفات االقتصادية واالجتماعية الحارقة.
محمد...

مصّور تونسي على الحدود مع ليبيا )فتحي نصري/فرانس برس(

احتجزت لينا بن مهني لساعات )فرانس برس(

بعد الثورة التونسية واإلطاحة بالرئيس المخلوع زين العابدين بن علي، بات المشهد اإلعالمي التونسي منفتحًا على التعّدد واالختالف. 
هنا نبذة عن العائالت التي استحوذت على ملكية وسائل اإلعالم بعد الثورة
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درامــيــة عربية  أعــمــال  الشاشات عبر  يغزو 
ُمشتركة وأخرى محلية.

مسلسل »بلحظة«
تـــعـــود الـــكـــاتـــبـــة، نـــاديـــن جـــابـــر، إلــــى الـــدرامـــا 
الــتــلــفــزيــونــيــة، لــكــن هـــذه املـــرة بــطــابــع لبناني 
فقط، بعدما شاركت في كتابة مسلسل »لو« 
إنــتــاج شــركــة »الـــصـــّبـــاح« الــعــام 2013، وكــان 
نادين نجيم وعابد فهد ويوسف  من بطولة 
 آخر حمل 

ً
الخال. ثم قدمت عام 2015 مسلسال

عنوان »قصة حب«، يروي قصة كاتب يقع في 
غــرام بطلة روايــتــه، التي يكتبها على الــورق، 
إلى أن يلتقي بها حقيقة. وكــان املسلسل من 

ونادين  وباسل خياط  املصري  ماجد  بطولة 
ــي. الـــيـــوم، تـــعـــود نـــاديـــن جـــابـــر بقصة  ــراســ الــ
اجتماعية عنوانها »بلحظة«، ستتناول قصة 
يقول  املسلسل  لبنانيتني. حول هذا  عائلتني 
لـــ »الــعــربــي الجديد«:  املــخــرج، أســامــة الحمد، 
»)بــلــحــظــة( هـــو مــســلــســل اجــتــمــاعــي لــبــنــانــي 
ــبـــدأ تـــصـــويـــره  ــيـ ــتـــني حـــلـــقـــة سـ مــــؤلــــف مــــن سـ
ــع أن يستغرق مــدة أربعة 

َّ
املــتــوق قــريــبــا، ومــن 

أشــهــر، فــي محافظة الــبــقــاع شـــرق لــبــنــان«. ال 
يريد املخرج التحدث، أو إعطاء أية تفاصيل، 
ــــو علمت  ــذا الــعــمــل، )ولـ عـــن أســـمـــاء أبـــطـــال هــ
 املمثل اللبناني، يوسف 

َّ
»العربي الجديد« أن

ــداد، واملــمــثــلــة، كـــارمـــن لـــبـــس، ســيــشــاركــان  ــ حــ

بيروت ـ العربي الجديد

يبدو أن االنتقادات الالذعة التي 
ــاول الـــــدرامـــــا الــلــبــنــانــيــة لــن  ــطــ تــ
املنتج  رؤيـــة وخلفية  تــؤثــر على 
اللبناني في العمل، لكسب مزيد من األعمال 
كثيرة  تــســاؤالت  الشاشات.  على  وعرضها 
على  اللبنانيني  املنتجني  إصـــرار  يحملها 
خوض غمار الدراما اللبنانية، وقلة البحث 
ــع بــاملــعــايــيــر 

ّ
ـــاب أو نـــصـــوص، تــمــت

ّ
عـــن كـــت

التقنية الالزمة لهذه الصناعة. لكن العجلة 
تــدور، ال يهم إن كان العمل ملوسم رمضان 
الــــذي يــفــيــض بــهــذه اإلنـــتـــاجـــات، أو ملــوســم 

آخر. 
ُمــشــاهــد، وعــن منافسة  الجميع يبحث عــن 
فــي الــشــكــل، ولــيــس منافسة فــي املــضــمــون. 
خذا 

ّ
ات املقبل،  للموسم  جــديــدان،  مسلسالن 

ــّب،  ــحـ مــــن املـــشـــاكـــل الـــعـــائـــلـــيـــة، وقـــصـــص الـ
الــقــاعــدة األســاســيــة لــلــطــرح الـــدرامـــي الــعــام 
لعلها   ،

ٌ
االقــتــبــاس. صــــورة لهما، بعيدًا عــن 

 من انتشار هذا االستهالك، الذي 
ً
تبّدل قليال

لعب سعيد صالح 
في فيلم »الخزنجية« دور 

لص يتاجر بالعمالت

يتألَّف المسلسل 
االجتماعي الدرامي 

»بلحظة« من 60 حلقة

سبب كثرة العظام 
في الكنيسة هو وباء 

الطاعون عام 1318

2223
منوعات

الــحــمــد: »حتى  »بــلــحــظــة«(. يتابع  فــي بطولة 
الــســاعــة، الــعــقــود واألســمــاء جــاهــزة للتوقيع، 
البت  بعد  إال  عنها،  اإلفــصــاح  نــريــد  ال  لكننا 
هــذا   

ّ
أن أكــــّرر،  لكنني  نــهــائــي.  بشكل  بشأنها 

نتجة 
ُ
امل للشركة  الثاني  وهــو  لبناني،  العمل 

الــعــام مسلسل  هــذا  قدمنا  )الـــصـــدى(، بعدما 
)كواليس بــيــروت(، وهــو املسلسل الــذي القى 
استحسانا عند اللبنانيني، رغم عرضه خارج 

الخارطة الرمضانية«.
تــروي  : »قــصــة )بلحظة( 

ً
ــال مــكــمَّ الحمد  يــقــول 

حــكــايــة عــائــلــتــني لــبــنــانــيــتــني، مــع سلسلة من 
ــاعـــالت واملـــــواقـــــف الـــشـــخـــصـــيـــة، تــعــكــس  ــفـ ــتـ الـ
أحداثا مفاجئة، ال بل غريبة. املسلسل لبناني، 

ـــف مـــن 60 
َّ
ــؤل طــابــعــه اجــتــمــاعــي مــعــاصــر، ومـ

من  تخلو  ال  إنسانية  قصصا  تتناول  حلقة، 
ابتعدت  مفارقات،  من  الــثــأر، ضمن مجموعة 
ــا الـــلـــبـــنـــانـــيـــة فــــي إنـــتـــاجـــاتـــهـــا  ــ ــدرامــ ــ عـــنـــهـــا الــ
األخيرة«. نشب بني العائلتني، بحسب الحمد، 
 يصل إلــى حــدود الــثــأر، لكن هــذا الثأر 

ٌ
خــالف

 
ُّ

حل
ُ
أو املشكلة التي ستمرُّ عليها سنوات، ال ت

بــاملــال وال بــالــقــوة، وإنــمــا بــوســائــل أخـــرى قد 
تكون كارثية تقلب حكايات الشخصيات رأسا 
على عقب. عن سبب تسمية العمل »بلحظة«، 
»اللحظة هي فعل مؤثر. بجميع  يقول حمد: 
أحداث املسلسل التي تحدث في أمكنة عديدة، 
ــدة تــتــغــّيــر املــشــاريــع واألفـــكـــار  ــ وبــلــحــظــة واحـ

ودور األبـــطـــال، فــنــرى انــعــكــاس هـــذه اللحظة 
في أماكن مختلفة، األمر الذي سيقنع املشاهد 
أو دقيقة  الحياة، أحيانا، تقودها لحظة   

َّ
بــأن

قد تقلب كل األشياء«.
ــعــــرض مــســلــســل  ــتــ ــة، الـــــتـــــي ســ ــ ــطـ ــ ــــحـ وعــــــــن املـ
أن  الحمد: »ليس بالضرورة  »بلحظة«، يقول 
ُيــعــَرض املسلسل عــلــى قــنــاة )الــجــديــد(، التي 
بدأنا معها أول إنتاج لشركة )الصدى(، التي 
أتولى إدارتها. سيترتب على ضوء العروض 
ــة التي 

َّ
بعد انــتــهــاء الــتــصــويــر، اخــتــيــار املــحــط

ستعرض هذا العمل«.

الشقيقان
ل بني  األوَّ الـــتـــعـــاون  »الــشــقــيــقــان«،  يــعــتــبــر  ال 
الكاتبة اللبنانية الناشطة، كلوديا مرشليان، 
واملـــخـــرج، ســمــيــر حــبــشــي. إذ تــوجــد سلسلة 
الــتــي تشاركا  األخـــرى  اللبنانية  األعــمــال  مــن 
كنتي«،  و»ويـــن  وكريستينا«  »أحمد  كـ فيها، 
ونالت هذه األعمال نصيبها من النقّد الالذع. 
لــكــن ذلـــك لــم يــقــف عــائــقــا أمـــام طــلــب املحطات 
من  املــزيــد  إلنــتــاج   ،LBCI ال سيما  اللبنانية، 
هــذه األعــمــال، والــتــي تــجــذُب، دون شـــّك، عــددًا 
كــبــيــرًا مـــن الــجــمــهــور الــلــبــنــانــي، خــاصــة بعد 
التجربة الرمضانية لألعمال الدرامية املحلية 
الــتــي قــدمــت هـــذا الــعــام »ويـــن كــنــتــي« و»مــش 
شرت، 

ُ
أنــا«، وأثبتت وفق اإلحــصــاءات، التي ن

أن الجمهور اللبناني واثق جدًا بهذه األعمال، 
وحبكتها  ضعفها  من  الرغم  على  ويتابعها، 
فة. لكن برأي املحطات، النوعية 

ّ
تكل

ُ
الدرامية امل

ق  ــام تــثــبــت نـــجـــاح وتـــفـــوُّ ــ ــ ــّم، طـــاملـــا األرقـ ــهـ ال تـ
ــعــِلــن، وشركات 

ُ
ــضــاف ثقة امل

ُ
هــذه األعــمــال. وت

لتتناسب  األعمال،  من  النوع  بهذا  اإلعالنات 
مع سياسة املحطة الترويجية.

يــنــتــهــي املـــخـــرج، ســمــيــر حــبــشــي، قــريــبــا، من 
تصوير املسلسل التلفزيوني »الشقيقان«، من 
بطولة نــاديــن الــراســي وبــاســم مغنية ومــازن 
ــل املــنــتــج املــنــفــذ، جــمــال  املــعــضــم، بــعــدمــا دخــ
ان، على خط إنتاج العمل الذي يعود إلى 

ّ
سن

الحياة،  واقـــع  مــن  قصص  الستينيات.  حقبة 
تها كلوديا مرشليان لشقيقني، هما على 

ّ
وثق

خالف دائم، بسبب امليراث بني األشقاء، وبني 
عائلة ثانية، وما يترتب على ذلك من تداعيات 
بني هؤالء جميعا. وال يبتعد »الشقيقان« عن 
قــصــص الــحــب، الــتــي اســتــهــلــكــت فــي األعــمــال 
ــشــتــركــة.  ويــبــدو في 

ُ
الــدرامــيــة الــلــبــنــانــيــة وامل

ــــان، يـــحـــاول 
ّ
ــال ســــن ــمـ ــتـــج، جـ ــنـ  املـ

َّ
املـــقـــابـــل، أن

ــتـــاجـــات الـــدرامـــيـــة، حتى  الــســيــطــرة عــلــى اإلنـ
اللبنانية. بعدما كان شريكا في مجموعة من 

األعمال املصرية والعربية املشتركة.
ــات اإلنـــتـــاج  ــركــ ــّدي شــ ــحــ ــان، تــ ــ ـ

ّ
ــن ــ ــــاول، سـ ــــحـ  يـ

األخـــــــــرى الــــتــــي تـــنـــافـــس بـــعـــضـــهـــا لـــبـــنـــانـــيـــا، 
والـــخـــروج بــصــيــغــة جـــديـــدة، دون تــغــيــيــر في 
»الشقيقان«، تعاون آخر، بني  اب، فـ

ّ
أسماء الكت

ــان والــكــاتــبــة مــرشــلــيــان، الــتــي منحته في 
ّ
ســن

رمضان املاضي مسلسل »يا ريت«.

محمد كريم

 مــن أغـــرب دور 
ٌ
»كنيسة الــعــظــام«، هــي واحــــدة

الــعــبــادة الــتــي يمكن أن يــراهــا اإلنــســان. وهي 
ــدى   تـــقـــع فــــي ســيــدلــيــك إحــ

ٌ
ــرة ــيـ ــغـ  صـ

ٌ
كــنــيــســة

ضواحي كوتنا هورا في جمهورية تشيكيا. قد 
د كنيسة قديمة بعض الشيء  ها ُمجرَّ

ّ
تعتقُد أن

مـــن الـــطـــراز الــقــوطــي فـــي الــعــصــور الــوســطــى، 
د الدخول إليها، ستدرُك، فورًا، ملاذا  ولكن بمجرَّ

هي مذهلة وفريدة من نوعها.
ـــنـــة وُمــجــّمــلــة فــنــيــا بــأكــثــر من  الــكــنــيــســة ُمـــزيَّ
40 ألــفــا إلــــى 70 ألــــف هــيــكــل عــظــمــي بــشــري. 
الــعــظــام.  كنيسة  اســـم  عليها  يطلقون  لــذلــك، 
وهــي أقــرب شبها إلــى مشاهد سلسلة أفالم 
قة 

َّ
عل

ُ
امل الجماجم  بسبب  الكاريبي،  قراصنة 

ــا  ــي حــــني تـــوجـــد بــــأوروبــ ــ ــكــــان. وفـ  مــ
ّ

ــل ــ فــــي كـ
ــخــيــفــة والــبــشــعــة التي 

ُ
الــعــديــد مــن املــعــالــم امل

في  كاتاكومبس  مقبرة  مثل  زيارتها،  يمكن 
 
ً
باريس؛ فإن كنيسة سيدليك هي األشدُّ فرادة

الرائي،  لذهن  مايتبادر   
ُ

ل فــأوَّ طبيعتها،  في 
هو كيف انتهى األمر بكل هذه الكمية الهائلة 
من العظام في كنيسة صغيرة في جمهورية 
ل ســؤال يغزو  التشيك. وهــذا الــســؤال هــو أوَّ

ذهن الزائر إلى الكنيسة. 
كنيسة  داخـــــل  ــة  الــفــنــيَّ األعــــمــــاِل  أروع  أحـــــُد 
 الــحــجــم الــتــي 

ُ
ســيــدلــيــك، هـــو الــثــرّيــا ضــخــمــة

ــى مــن وســـط الكنيسة واملــصــنــوعــِة من 
َّ
تــتــدل

الـــعـــظـــام، وتــحــتــوي عــلــى كـــل أنـــــواع الــعــظــام 
ة الكبيرة والصغيرة، حتى الجماجم  البشريَّ
ــات األصــابــع. ومــن األعــمــال الفنية،  وســالمــيَّ
أيضا، واملثيرة لإلعجاب واالستغراب داخل 
شوارزنبرغ  ألســرة  النبالة  شعار  الكنيسة؛ 
)األرســتــقــراطــيــة الــتــشــيــكــيــة األملـــانـــيـــة، وأحـــد 
األوروبـــيـــة( واملصنوع  النبيلة  األســـر  أشــهــر 

أيضا بالكامل من العظام البشرّية املتنوعة.
يعود األمر بالكامل إلى عام 1278، وتحديدًا 
تاريخية في  »بــوهــيــمــيــا«، وهــي منطقة  فــي 
أوروبــا الوسطى يقطنها ما يقرب من ثلثي 
 معظم 

ُّ
ســكــان جــمــهــوريــة الــتــشــيــك، وتــحــتــل

األجـــزاء الوسطى من تلك الــدولــة. فقد أرسل 
ــر »ســســتــرســن  ــَس ديــ ــيـ مـــلـــُك »بــوهــيــمــيــا« رئـ
ســيــدلــيــك« إلـــى الــقــدس. وعــنــدمــا عـــاد رئيس 
الــديــر أحــضــر معه جــرة بها تـــراب مــن أرض 
الـــتـــي صــلــب فيها  الــجــلــجــثــة، وهــــي األرض 
املـــســـيـــح بــحــســب اإلنـــجـــيـــل، أو كـــمـــا تــســمــى 
الدير قد قام  »التربة املقدسة«. وكــان رئيس 
لـــدى عـــودتـــه، بــنــثــر ذلـــك الـــتـــراب عــلــى مقابر 

الرهبان لنشر البركة.
ــبـــح الـــنـــاس  ــــت طـــويـــل حـــتـــى أصـ لــــم يـــمـــر وقـ

الخفاء كتجار  عمالت جــدد، يتعاملون في 
املخدرات.

تجارة  نقدت مسألة  ة  أفــالم مصريَّ وهــنــاك 
العملة في الخفاء.

فيلم »الــرجــل الــثــانــي«: وهــو مــن إنــتــاج عام 
أبــاظــة، سامية جمال  1959، بطولة رشــدي 
ــز الــــديــــن ذو  وصــــبــــاح، تـــألـــيـــف وإخــــــــراج عــ
تتاِجر  جمال،  سامية  ظهرت،  وفيه  الفقار. 
املشبوهة  األعمال  بعض  بجانب  بالعملة، 

من نصب واحتيال.
فيلم »البحث عن املتاعب«: وهو من إنتاج 
ــام 1975، بــطــولــة عــــادل إمــــام، صــفــاء أبــو  عـ
الــســعــود وتــوفــيــق الـــدقـــن، وتــألــيــف بهجت 
قمر وإخـــراج محمود فريد. وتــدور أحداثه 
ــــي الـــعـــمـــلـــة،  حــــــول عـــصـــابـــتـــني تــــتــــاجــــران فـ

نور زين

ــنــــواب  ــيــــس مـــجـــلـــس الــ جـــــــاءت مـــطـــالـــبـــة رئــ
ــعـــال، بسن  املـــصـــري، الــدكــتــور عــلــي عــبــد الـ
قانون إلغالق شركات الصرافة، منذ يومني، 
واملتخّصصني  الــخــبــراء  بــني  الــجــدل  ليثير 
ــــي حــــــال إصـــــــــدار ذلـــك  ــــن أكـــــــــدوا أنــــــه فـ ــــذيـ الـ
إلــى  بالعملة  الــتــجــارة  ستتحول  الــقــانــون، 
ــنــــوعــــات. فــي  ــمــ ــارة فــــي املــ ــجــ ــتــ مــــا يـــشـــبـــه الــ
ســبــعــيــنــيــات وثــمــانــيــنــيــات الـــقـــرن املــاضــي، 
ــا يــســمــى   ــ ــلـــة أو مـ ــارة الـــعـــمـ ــ ــجـ ــ ــتــــشــــرت تـ انــ
ــوق الــعــمــلــة الــــســــوداء« بــعــيــدًا عـــن أعــني  »ســ
الحكومة والبنك املركزي، وكان يتم تبديل 
ــــدوالر بــجــنــيــه فـــي »أكـــشـــاك« مـــحـــددة، ثم  الــ
ظـــهـــرت شـــركـــات الـــصـــرافـــة ومــــع تــوســعــهــا 
الـــدولـــة بحملة شرسة  قــامــت  وتــضــخــمــهــا، 
اليوم  الــدولــة  أن  ويــبــدو  وأغلقتها.  ضــدهــا 
النظر  دون  الثمانينيات،  تجربة  تستدعي 
إلـــى عـــواقـــب األمـــــر، فــمــن يــمــتــلــك دوالرًا لن 
يقوم بتغييره من البنك بأقل من سعره في 
السوق املوازية بثالثة جنيهات، وسيبحث 
عن منفذ آخر بعيدًا عن رقابة الدولة، وبذلك 
اإلجــراء تساهم الحكومة في صنع أباطرة 

فــي كنيسة سيدليك  يــدفــنــوا  بـــأن  يــوصــون 
بــعــد مـــوتـــهـــم، ومــــن ثــــّم تـــم تــوســيــع مــقــبــرة 
بنيت  عشر  الخامس  الــقــرن  وفــي  الكنيسة. 
املقبرة، وكان  القوطية بالقرب من  الكنيسة 
الــطــابــق الــســفــلــي مــنــهــا يــســتــخــدم بــوصــفــه 
صــنــدوقــا كــبــيــرًا لــعــظــام املـــوتـــى. ويـــقـــال في 

بعض التفسيرات أن سبب كثرة املوتى من 
يعود  بالكنيسة  الوجودة  العظام  أصحاب 
إلى تفشي وباء الطاعون عام 1318، وأيضا 
يقال إن ذلك كان خالل الحروب البوهيمية 
ــا فــــي الــــقــــرن الـــخـــامـــس  ــ ــأوروبــ ــ ــة بــ ــنـ الـــطـــاحـ
حرب  أول  كانت  والــتــي   )1435-1420( عشر 

يستخدم فيها البارود.
القبو لعدة  سة داخــل  بقيت تلك العظام ُمكدَّ
قرون حتى عام 1870، إلى أن تمَّ تعيني فنان 
لــلــنــحــت عــلــى األخـــشـــاب يـــدعـــى، فــرانــتــيــســك 
رينت؛ ليضع العظام في نظام مرتب، وكانت 
الــنــتــيــجــة ُمـــبـــهـــرة بـــشـــكـــٍل كـــبـــيـــر. لـــقـــد صــنــع 
ة من عظام البشر، منها  فرانتيسك تحفا فنيَّ
أربعة أكوام هائلة على شكل أجراس ضخمة 

تحتل زوايــا الكنيسة، وأكاليل من الجماجم 
املــذبــح وتغليفه  الــقــبــو، وكـــان رصـــف  تغلف 
ومتعلقاته بالعظام والجماجم. ولذا آل األمر 
بعد ذلك إلى أن تكون كنيسة سيدليك واحدة 
من أشهر األماكن السياحية، وأكثرها جذبا 
يتجاوز  إذ  التشيك،  جمهورية  فــي  اح  للسيَّ

ارها سنوّيا، 200 ألف سائح. عدد زوُّ
ســة  ــكــدَّ

ُ
 فــكــرة توظيف تلك الــعــظــام امل

َّ
ُيــذَكــر أن

توماسيك،  فاكالف  القس،  إبداعات  من  كانت 
ــالع زّوار الكنيسة على 

ّ
الــذي كــان يــرى في اط

 وعـــبـــرة 
ً
ــــالف، عـــظـــة ــــألسـ الـــعـــظـــام الـــبـــشـــريـــة لـ

ــا بــاملــوت. وقــد كــانــت جمجمة  وتــذكــيــرًا حــيــويَّ
وعـــظـــام »تــومــاســيــك« نــفــســه، هـــي آخـــر بقايا 
ة أدخلت للكنيسة بعد وفاته سنة 1804. بشريَّ

وتــســتــخــدمــان املـــصـــور الـــصـــحـــافـــي، عـــادل 
إمام، لكشف أسرارها.

بــطــولــة سعيد صــالــح،  »الــخــزنــجــيــة«:  فيلم 
منى درويش ومصطفى كريم، تأليف منى 
ــــرزوق. ويلعب  مـ ــراج محمد  ــ حـــجـــازي، وإخـ
فـــيـــه ســعــيــد صـــالـــح دور لــــص أصـــبـــح مــن 

األثرياء بسبب تجارة العملة.
فيلم »أحالم هند وكاميليا« وهو من إنتاج 
1988، بــطــولــة نــجــالء فــتــحــي وأحـــمـــد زكــي 
ــــاض، تــألــيــف مــصــطــفــى جمعة  وعـــايـــدة ريــ
وإخـــــــــراج مــحــمــد خــــــان. يــحــكــي عــــن حــيــاة 
خادمتني وما تتعّرضان له من مضايقات، 
أحمد  فيه  ويظهر  عملهما.  طبيعة  بسبب 
ــــي نـــصـــابـــا، ويـــتـــاجـــر فــــي الــعــمــلــة ألحـــد  زكـ
التجار الكبار، فيحصل على الــدوالرات من 
لجنيهات  ويحّولها  الطرقات،  في  الزبائن 
من أحد األكشاك والبوتيكات، إلى أن يلقى 

القبض عليه.
فيلم »املـــولـــد«: وهـــو مــن إنــتــاج عـــام 1989، 
بطولة عــادل إمـــام، نــور الــدمــرداش ويسرا، 
ــراج  تــألــيــف مــحــمــد جــــالل عــبــد الــــقــــوي، إخــ
ــرداش  ــدمـ ســمــيــر ســيــف. وفــيــه ظــهــر نــــور الـ

كثرّي كون ثروته من تجارة العملة.

تجارة العملة في األفالم

بسمة وأبو النجا 
وأزمة التطبيع

هياكل الموتى في كنيسة »سيدليك«

نور عويتي

ر من برنامج »ستار أكاديمي  لم يكن خروج نينا عبد امللك املبكِّ
8«، صــخــرة تتحطم عليها األحـــالم، بــل شكل ذلــك دافــعــا كبيرًا 
ملــوهــبــة فــتــيــة، لــم تــجــاوز الــثــامــنــة عــشــرة مــن عــمــرهــا، ملواصلة 
مشوارها الفني  لوحدها، بعيدًا عن جدران األكاديمية، فخاضت 
تجارب جديدة. أطلقت نينا عبد امللك، أول أغنية لها من إنتاجها 
الخاص عام 2012، أي بعد خروجها من األكاديمية بعام واحد، 
نسي  الجمهور  أن  إال  وبينك«،  »بيني  عــنــوان  األغنية  وحملت 
 األغنية أي صدى، 

َ
نينا بعد خروجها من األكاديمية، فلم تلق

مّد لها 
ُ
 نينا أي دعم من شركات اإلنتاج الكبرى، ولم ت

َ
ولم تلق

يد العون، لتستمر بشكل أقوى.
عادت نينا إلى الضوء عام 2013 بأغنية »مش بسهولة«، التي 
تكفلت هي أيضا بإنتاجها، وبــدأت حينها تسوق لنفسها عن 
طريق وسائل التواصل االجتماعي، فحاولت استعادة قاعدتها 
الــجــمــاهــريــة بــالــطــرق املـــعـــاصـــرة، كــفــيــديــو »الــســيــلــفــي«، حيث 
 إلى 

َ
اليومية، إضافة اعتمدت على تصوير نفسها في حياتها 

املطربني، وذلــك  مــن  للعديد  أغــانــي  تــؤدي بها نينا  فيديوهات 
بغرض االستعراض اليومي واآلني، الذي يشبه إلى حد بعيد، 
 إلــى 

ً
حياتها بــاألكــاديــمــيــة تــحــت الــكــامــيــرات املــوجــهــة مــبــاشــرة

الــجــمــهــور. وفـــي عـــام 2014، حــصــدت نينا مــلــيــون مــتــابــع على 
طريقة  على  أغنيتني  أطلقت  ذاتــهــا،  السنة  وفــي  »إنــســتــغــرام«. 
الــفــيــديــو كــلــيــب، هــمــا »عــــم دور عــلــى حـــالـــي«، وأغــنــيــة »بــيــنــي 
أعــادت توزيعها، وحصلت على أكثر من مليون  التي  وبينك«، 

مشاهدة على يوتيوب.
في سنة 2015، كونت مع مغني »الراب« التونسي، بشير بكور، 
 ،»UAT« ومــغــنــي »الـــــراب« الــســعــودي، طـــارق عــلــي فــــودة، فــرقــة
حاملة راية التغيير املوسيقى على عاتقها. إال أن الفرقة لم تنتج 
مــع نينا ســوى ألــبــوم واحـــد، بعنوان »جــوهــر الــحــيــاة«، قبل أن 
تنفصل نينا عنها. فنينا، التي اعتادت أن تعمل بشكل منفرد، 
الــعــشــرات مــن صــور السيلفي والــفــيــديــوهــات بشكل  وأن تنشر 
مع  االستمرار  تستطع  لم  لها،  التابعة  الصفحات  على  يومي، 
لن  متكامل،  حياة  نمط  إلــى  تحول  االفتراضي  فنتاجها  فرقة، 

تتنازل عنه بسهولة.

مسلسالت تتناول الصراع العائلي 
واالجتماعي

الدراما 
اللبنانية

نينا عبد الملك

فنون وكوكتيل
بورتريه

سينما

تقرير

معلمقضيَّة

القاهرة ــ مروة عبد الفضيل

 من الفنانني املصريني، 
ً
انتهت بشكل نهائي أزمة االتهام بالتطبيع التي الحقت كال

بسمة، وخالد أبو النجا، بعد مزاعم الصفحة الرسمية للسفارة اإلسرائيلية في 
مصر على فيسبوك، حول عملهما في فيلم إسرائيلي بعنوان«الطاغية«. وذلك 
له إلى عار  ة التعامل مع أي شيء يخص الكيان الصهيوني، وتحوَّ بسبب حساسيَّ

أخالقي وسياسي واجتماعي في العالم والوجدان العربي.
وفي التفاصيل، قال نقيب املمثلني، أشرف زكي، في تصريحات خاصة لـ »العربي 
الــجــديــد«، إنــه كــان مــشــغــواًل للغاية بــهــذا االتــهــام الـــذي الحــق فنانني مصريني، 
د في اإلعالم،  ر استدعاءهما للتحقيق، وسؤالهما عما يتردَّ حا أنه كان قد قرَّ

َّ
موض

وإذا ما كان يعمالن في عمل مؤلفه إسرائيلي، أو أي عنصر فيه ينتمي إلى الكيان 
صال به، وأرسال له صورة من عقديهما، والتي اتضح 

ّ
هما ات

ّ
الصهيوني أم ال، ولكن

فيها أن املؤلف ال ينتمي إلى الجنسية اإلسرائيلية نهائيا، بل هو أميركي.
وأضاف، زكي، أنه ال يعلم سبب التدوينة التي نشرت حول خبر املشاركة، ولكن، 
املصريني  مــوقــف  مــعــروف  وأنـــه  خــاصــة  فتنة،  وإحــــداث  بلبلة  هدفها  بالتأكيد، 
ـــد زكي  وأكَّ املحتل.  الــعــدو  مــع  التطبيع  مــن  فــقــط،  املمثلني  نقابة  ولــيــس  جميعا، 
 بسمة وأبــو النجا موجودان حاليا خــارج األراضــي املصرية، وال يعرف متى 

َّ
أن

هما قاال له إنهما لم يدليا بأية تصريحات صحافية ألي من املواقع 
َّ
سيعودان، وأن

أو الصحف اإلخبارية.
وكانت الصفحة الرسمية للسفارة اإلسرائيلية في مصر، قد نشرت خبرًا تقول 
في  املصرية بسمة،  الفنانة  الفنية، شاركت  الساحة  »بعد غياب طويل عن  فيه: 
املوسم الثالث من مسلسل الدراما السياسية »Tyrant« أو »الطاغية« الذي يعرض 
على شبكة »Fox«األميركية، وذلك لتلحق بالفنان خالد أبو النجا بداخل العمل 

الذي يسير حوله الشبهات بسبب جنسية مؤلفه«.

تجتمع الكاتبة، نادين جابر، مع المخرج السوري، أسامة 
»بلحظة«.  بعنوان  جديد  ــي  درام عمل  في  حمد، 
سمير  والمخرج،  مرشليان،  كلوديا  الكاتبة،  وتجتمع 
بعنوان  ــر  آخ اجتماعي  درامـــي  عمل  فــي  حبشي، 

»الشقيقان«

إليسا األولى على تويتر
 
ّ
ـــا، أن أعـــلـــن مـــوقـــع »تـــويـــتـــر«، رســـمـــيَّ

ــة، إلــــيــــســــا، تـــحـــظـــى بــعــشــرة  ــانــ ــ
ّ
ــن ــفــ الــ

انة العربّية 
ّ
ماليني متابع، وهي الفن

التواصل  موقع  على  ُمتابعة  األكثر 
 احـــتـــفـــلـــت بـــه، 

ٌ
ــاز ــ ــجـ ــ االجــــتــــمــــاعــــي. إنـ

ئة 
ِّ
إليسا، وأعادت نشر التغريدة املهن

التي وصلتها من الحساب الرسمي 
عتَبر 

ُ
لتويتر في الشرق األوســط. وت

إليسا من أكثر الفنانات نشاطا على 
املوقع، لناحية نشر تغريدات يومية، 
من حكم وأقوال، إلى الشأن السياسي 
واألمــنــي في لبنان والـــدول العربية، 
واإلعالن عن  أخبارها الفنية، ونشر 
صور من يومياتها، إلى إعــادة نشر 
ــوهــا  ُمــحــبُّ الــتــي يكتبها  الــتــغــريــدات 

والصحافيون.

جديد جوليا بطرس
ــة، جـــولـــيـــا بـــطـــرس،  ــانـ ـ

ّ
ــن ــفـ أطـــلـــقـــت الـ

ــو  ــلــ ــــوان »دبــ ــنـ ــ ــعـ ــ ــدة بـ ــ ــديــ ــ ــة جــ ــيــ ــنــ أغــ
عــيــونــو«، هــي الــرابــعــة مــن ألبومها 
املنتظر »أنا مني«. األغنية الجديدة 
مــــن  كــلــمــات فــــادي الــــراعــــي، ألــحــان 

زيــــــــاد بـــــطـــــرس، وتــــــوزيــــــع مـــيـــشـــال 
أكثر مــن 15  قت األغنية 

ّ
فــاضــل. حق

الخاصة  قناتها  عبر  استماع  ألــف 
عــلــى مــوقــع يــوتــيــوب، بــعــد ســاعــات 
ــنـــتـــظـــر جــمــهــور  ــا. ويـ ــرهــ عـــلـــى نــــشــ
جــولــيــا حــفــلــهــا، الــــذي ســيــقــام عند 
الـــواجـــهـــة الــبــحــريــة ملــنــطــقــة ضبية 
لبنان، في 27 آب/أغسطس الحالي.

سيمون في لبنان
ــيــــة، لــيــزا  ــيــــركــ ــّيـــة األمــ ــنـ تـــحـــيـــي املـــغـ
ــن فـــعـــالـــيـــات  ــمـ  ضـ

ً
ــفــــال ــيــــمــــون، حــ ســ

مهرجان بعلبك الدولي في الحادي 
والعشرين من الجاري.

واملعروفة  ســتــراود،  سيليست  ليزا 
ية 

ّ
فــنــيــا بـــاســـم، لــيــزا ســيــمــون، مغن

ــلــة أمــيــركــّيــة مــعــروفــة، وابــنــة 
ّ
ومــمــث

املــغــنــيــة األمــيــركــيــة والــنــاشــطــة في 
مــــجــــال الـــحـــقـــوق املـــدنـــيـــة الـــراحـــلـــة 
نينا سيمون، حققت شهرة واسعة 
ألبومات منفردة   3 بعدما أصــدرت 
 Simone Superstar ،Simone وهـــي: 

.on Simone ،All Is Well

سليم عساف من دبي 
ـــه املـــطـــرب واملــلــّحــن الــلــبــنــانــي،  تـــوجَّ
ــّســــاف، إلــــى دبـــــي، بــعــد أن  ســلــيــم عــ
على  موسيقّيا  ُمشرفا  اختياره  تــّم 
ــتــــي أطـــلـــقـــتـــهـــا الـــشـــركـــة  الـــحـــمـــلـــة الــ
تحت   ،»Clean and Clear« العاملّية 
عــنــوان »شــوفــونــي على طبيعتي«، 
ــــن خـــاللـــهـــا مــع  ــعــــاون مـ ــتــ ــــي تــ ــتـ ــ والـ
فـــرقـــة الـــبـــوب املــوســيــقــّيــة الــعــربــّيــة 
ُمعجباتهم.  وتخاطب   ،»The Five«
وكانت الحملة قد انطلقت من خالل 
بحثا  االجتماعي،  التواصل  مواقع 
ن 

ْ
عن ثالث فتيات موهوبات ليشّكل

فريق العمل الخاص بالشركة.

150 مليون دوالر ألوبرا 
سيدني 

ــيـــدنـــي، أكــبــر  تــســتــعــد دار أوبـــــــرا سـ
املـــعـــالـــم الــســيــاحــيــة فــــي أســـتـــرالـــيـــا، 
مــلــيــون دوالر  عــلــى 150  لــلــحــصــول 
من أجل تجديدها على مدى األعوام 

ــة، حـــســـبـــمـــا أفــــــادت  ــ ــادمـ ــ ــقـ ــ الـــســـتـــة الـ
ــــال نــائــب  الــحــكــومــة األســـتـــرالـــيـــة. وقـ
ــاوث  ــ سـ نـــيـــو  واليــــــــة  وزراء  ــيــــس  رئــ
ه سيتم إجراء 

ّ
ويلز، تروي غرانت، إن

املوسيقية  الــحــفــالت  قــاعــة  تــحــديــث 
والبهو واملــدخــل. ويــزور دار األوبــرا 
العاملي  الــتــراث  قائمة  على  املــدرجــة 
لليونسكو نحو 2.8 مليون شخص 

سنويا.

أخبار

)LBCI( »كارين رزق اهلل وبديع أبو شقرا في »مش أنا

نينا عبد الملك )إنستغرام(

)Getty( تعتبر الكنيسة من أكثر األماكن جذبًا للسيّاح في تشيكيا

أحمد زكي 
)فيسبوك(

خالد أبو النجا )فيسبوك(
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الــــعــــاشــــر،  ألــــفــــونــــســــو  أن  املـــــــعـــــــروف  ومــــــــن 
الــــــذي تــــذُكــــره املـــــدّونـــــات اإلســـامـــيـــة بــاســم 
عـــلـــى األدب والــفــكــر  انـــفـــتـــح  »األذفــــــونــــــش«، 
ــه الـــســـيـــاســـة  ــتـ ــــن. ورغــــــــم خـــصـــومـ الــــشــــرقــــيَّ
مـــع املــســلــمــن، فــقــد بــلــغ االهــتــمــام بالثقافة 
األندلسية واإلسامية ذروته في عهده الذي 
للمترجمن«،  »مــدرســة طليطلة  بــروز  شهد 
الــتــي ضــّمــت مــتــرجــمــن مــن ثــقــافــات ولــغــات 
متعّددة، وساهمت في وضع اللبنات األولى 

لألدب القشتالي.
ــود »كـــلـــيـــلـــة ودمـــــنـــــة« إلــــــى لــغــة  ــعــ الـــــيـــــوم، يــ
ــدة أنـــجـــزهـــا  ــ ــديـ ــ ــي طـــبـــعـــة جـ ــ ــتـــس فـ ــانـ ــربـ ــيـ ثـ
الـــروائـــي والـــقـــاص واألكـــاديـــمـــي اإلســبــانــي، 
بأن  لتؤّكد   ،)1941( ميرينو  مــاريــا  خوسيه 
 فــي قـــدرة األثـــر األدبــــي على 

ُ
الــحــداثــة تــكــمــن

اخــــتــــراق الـــزمـــن وتــحــقــيــق راهــنــيــتــه فـــي كل 
عصر، أو كما يقول مترجم الطبعة الجديدة 
ق الزمن 

ّ
من الكتاب »الحداثة تكمن في تحق

خارج الزمن«. خال القرون املنصرمة، يبدو 
الكتاب وقد تعّرض في إسبانيًا إلى نوع من 
إلى  فتحّول  الــكــســوف،  يشبه  الـــذي  التعتيم 
أركيولوجية، بسبب  قـــراءة  ُيــقــرأ  أثــري  عمل 
ــا اعـــتـــراهـــا مــــن نـــواقـــص،  ــ ـــة طـــبـــعـــاتـــه، ومـ

ّ
ــل قـ

أفقدته  التي  اللغوية  الصياغة  أبــرزهــا   
ّ

لعل
التحين والحياة.

أنـــجـــز مـــيـــريـــنـــو صـــيـــاغـــة لـــغـــويـــة مــعــاصــرة 
ـــرت لــه شـــروط الــوضــوح 

ّ
وجــديــدة للعمل وف

والقابلية للمقروئية والتداول بن املهتّمن 
رسمًا  بثمانن  الطبعة  أرفـــق  كــمــا  ــاآلداب.  ــ بـ
ــعــــودة  ــإن الــ ــ تـــوضـــيـــحـــيـــًا. وحــــســــب قــــولــــه، فــ

ــأتـــي فــــي حــقــبــة تــشــهــد عــلــى  ــــى الـــكـــتـــاب تـ إلـ
والعلوم  اآلداب  نة ضــد 

َ
معل »حــرب وحشية 

اإلنسانية«.
فــي أحـــد حـــواراتـــه الــصــحــافــيــة، عــلــى هامش 
تقديم الكتاب، قال ميرينو: »حن تستوعب 
ــن األعــــمــــال، الـــتـــي أصــبــحــت  هــــذا الــصــنــف مـ
تتحّدث  ألنها  باملتعة؛  تشعر  الــيــوم،  فتقد 

ُ
ت

عــن ســلــوكــاتــنــا ومــمــارســاتــنــا الــراهــنــة، وإن 
كانت ترتهن إلى تقديمها كتحف قديمة. إن 
هي  مثلما  عــاّمــة،  مسؤولية  عليها  الحفاظ 

مسؤولية خاّصة في اآلن ذاته«.
ــــاث ســــنــــوات ونــصــف  اســـتـــغـــرق الـــكـــاتـــب ثــ
إلعادة صياغة العمل الذي شّده منذ أن قرأ، 
الكاتب  صاغها  التي  حكاياته  طفولته،  فــي 
اإلســبــانــي فــيــديــريــكــو كـــارلـــوس ســايــنــث دي 
روبليس )1898 – 1982(: »حن حاولُت إعادة 
ذلــك كان  أن  اكتشفت  الحكايات،  هــذه  قـــراءة 
شبه مستحيل بسبب ذلك اإلحساس بواجب 
ــق نــحــو نــصــوص لها 

َ
إبـــــراز االحــــتــــرام املــطــل

مكانتها التقديرية. والواقع أن نسبة سبعن 
باملئة من العمل ال يمكن فهمه أو استيعابه«.

في العام والنصف األخيرين، حاول ميرينو 
ــامـــل إلنــــجــــاز هــــــذا الــعــمــل  ــكـ ــالـ أن يــــتــــفــــّرغ بـ
إلى  الــوصــول  مــحــاواًل  التحييني،  الترجمي 
إعــــــادة صـــيـــاغـــٍة ملــجــمــوع حـــكـــايـــات »كــلــيــلــة 
ودمــنــة«، عن ذلــك يقول »هــذا اإلنــجــاز، حتى 
اص 

ّ
 متخّصصًا، فإنني كقن

ً
وإن لم يكن عما

خالد الريسوني

ــبـــعـــث املــــوتــــى   عـــــن نــــبــــتــــٍة تـ
ُ
ــث ــحــ ــبــ الــ

 أساسيًا 
ً
الهند كان عاما أحياًء في 

ســاعــد عــلــى مــيــاد األدب اإلســبــانــي 
لــلــحــكــايــات  األوروبــــــيــــــة  اآلداب  واســـتـــلـــهـــام 
والــــخــــرافــــات عـــلـــى لـــســـان الــــحــــيــــوانــــات. هـــذه 
الحكايات الهندية التي تعود إلى ما قبل أكثر 
مــن 1500 ســنــة، والــتــي ُجــمــعــت تــحــت عــنــوان 
»كليلة ودمنة«، وقام عبد الله بن املقفع )724 
- 759( بنقلها إلى العربية، ارتحلت إلى شبه 
الـــجـــزيـــرة اإليــبــيــريــة فـــي الـــقـــرن الــثــالــث عشر 
ــيــــادي، حـــن أمــــر مــلــك قــشــتــالــة، ألــفــونــســو  املــ
بــلــقــب  ــروف  ــ ــعـ ــ املـ  ،)1284  -  1221( الـــعـــاشـــر 
فكانت  القشتالية،  إلى  بترجمتها  »الحكيم«، 

أّول عمل من وحي الخيال ُينشر بتلك اللغة.

الرباط ـ العربي الجديد

»جـــســـر مــمــتــدٌّ بــســرعــة خــاطــفــة إلــــى عــرف 
الراقية«.  تجاربه  وتــوّهــج  املعاصر  الشعر 
هــكــذا وصــفــت سلمى الــخــضــراء الجيوسي 
ــيــس الــشــعــريــة، وهـــي في 

ّ
تــجــربــة مــحــّمــد بــن

بداياتها األولى. نقرأ العبارة ضمن رسالة 
للشاعرة والباحثة الفلسطينية إلى الشاعر 
»كام  كتاب  1974، تضّمنها  املغربي، سنة 
ــائـــي: فــــي ضـــيـــافـــة مــحــمــد بــنــيــس«،  ــهـ الـــانـ
ــــدورة الــثــامــنــة والــثــاثــن  الـــصـــادر خـــال الــ
مـــن »مـــوســـم أصــيــلــة الــثــقــافــي« الــــذي جــرت 
فـــعـــالـــيـــاتـــه بــــن الـــخـــامـــس عـــشـــر والـــثـــامـــن 

والعشرين من تّموز/ يوليو املاضي.
ــة الـــســـنـــويـــة  ــيـ ــافـ ــقـ ــثـ ــتــــظــــاهــــرة الـ احـــتـــفـــت الــ
ـــج عــــبــــر الــــزمــــن«  ــوّهـ ــتــ بــــصــــاحــــب »وجــــــــه مــ
م 

َّ
نظ

ُ
ت التي  اإلبــداع«  )1974(، ضمن »خيمة 

إلى   
ً
التوالي. وإضــافــة الخامس على  للعام 

التي شــارك فيها شعراء  التكريمية  الندوة 
اد من املغرب وخارجه، جرى 

ّ
وروائيون ونق

الــكــشــف عـــن كـــتـــاٍب جــمــاعــي حــــول الــشــاعــر 
وتــجــربــتــه األدبـــيـــة واإلنـــســـانـــيـــة؛ يــتــضــّمــن 
ــه وأعــــمــــالــــه الـــنـــثـــريـــة  ــ ــاتـ ــ ــــدراسـ مــــقــــاربــــات لـ
والشعرية، وشهادات لشعراء وباحثن، إلى 

جانب حوارات ورسائل خاّصة بالشاعر.
في القسم األّول من الكتاب؛ »فرح بالبدايات 
يس؛ 

ّ
- رســائــل«، نجد خمس رسائل إلــى بن

ــة الــــجــــيــــوســــي، وأخــــــرى  ــ ــالـ ــ ــن بـــيـــنـــهـــا رسـ ــ مـ
مــن الــفــيــلــســوف والــكــاتــب املــغــربــي الــراحــل، 
لــحــبــابــي، ســنــة 1970، عــّبــر  مــحــمــد عـــزيـــز 
فيها في رغبته في إدراج قصائد مترجمة 
للشاعر في طبعة جديدة من كتاب »ديوان 
الـــذي أصــدره  العربي واألمــازيــغــي«  الشعر 
بالفرنسية، وأخرى من املستعرب واملترجم 
اإلسباني بيدرو مارتينيز مونتافيز، سنة 
بأنها »أحسن  1974، وصف فيها قصائده 

تمثيل للشعر املغربي الناشئ«.
في القسم الثاني »حوار«، نقرأ حوارًا ترجمه 
الــكــام«،  ثنيات  »فــي  بعنوان  نفُسه  بنيس 

كليلة ودمنة 
بلغة ثيربانتس

يتضّمن الكتاب الصادر 
حديثًا مقاربات لدراسات 

الشاعر المغربي وأعماله 
النثرية والشعرية، 

وشهادات لشعراء 
وباحثين، إلى جانب 

حوارات ورسائل

الكتاب الذي يُعّد 
أحد األعمال السردية 

األساسية التي نُقلت إلى 
اإلسبانية منذ القرن الثالث 

عشر، استعاده الروائي 
واألكاديمي اإلسباني، 

مؤّخرًا، بصياغة 
معاصرة

أصدر قرابة 300 مثّقف 
جزائري بيانًا دافعوا 

فيه عن الجمعية التي 
يُنتظر أن ُتحاَكم في 

أيلول/ سبتمبر المقبل 
بسبب توزيعها كتاب 

»فيسبوكيات«

محمد بنيس في ثنيات الكالم

اتهامات بالتحريض على النظام وممارسة االحتيال

خوسيه ماريا ميرينو في أثر ابن المقّفع

رغم ِقدمه، يتحّدث 
العمل عن سلوكاتنا 

وممارساتنا الراهنة

يكشف العمل عن 
مراسالت الشاعر مع كتّاب 

وباحثين عرب وأجانب

يحياوي الذي كّرمته 
الجمعية سبق أن كّرمه 

الوزير نفُسه

نشهد حربًا وحشيًة 
معلنًة ضد اآلداب 
والعلوم اإلنسانية  ،1996 عام  للكتابة  تفرّغ  أن  بعد 

ماريا  خوسيه  إصـــدارات  وصلت 
ميرينو )الصورة( إلى خمسين كتابًا 
توزّعت بين البحث األدبي واألعمال 
الــســرديــة؛ مــن بــيــنــهــا: »ثــالثــيــة 
اكتشاف  عن  وثالثيته  األسطورة« 
حاز  الخالسية«.  »اليوميات  أميركا 
على عّدة جوائز من بينها »الجائزة 
»نهر  روايته  عن  للسرد«  الوطنية 
ألدب  الوطنية  و»الجائزة  عــدن«، 
»قطارات  عن  والشباب«  األطفال 

الصيف« و»أنا لست كتابًا«.

أنا لسُت كتابًا

2425
ثقافة

كتاب

متابعة

قضية

إصدارات

ة أن أحترم، 
ّ
ورجل آداب، ليس من واجبي البت

على  يعسر  نــّصــًا  ومطلقة،  شكلية  بطريقة 
القارئ فهمه واستيعابه«.

يـــجـــمـــع الـــكـــتـــاب أكــــثــــر مــــن ســـبـــعـــن حــكــايــة 
تـــتـــرابـــط شــخــصــيــاتــهــا بـــعـــاقـــات مــتــبــايــنــة 
ومتداخلة، أغلبها تنبثق من خال أحاديث 
امللك دبشليم ومستشاره بيدبا.  تجمع بن 
مع مــرور الــقــرون، أصبح العمل في نسخته 
لاستيعاب  قابل  وغير  متقادمًا  اإلسبانية 
اآلداب  فــي  املتخّصصن  غير  إلــى  بالنسبة 
القروسطية. وأمام صدور ترجمات متجّددة 
حدة في 

ّ
املت له في بلدان أخــرى مثل اململكة 

ــقـــرن الـــســـادس عـــشـــر، وفــرنــســا فـــي الــقــرن  الـ

الفرنسي جاك  الشاعر  أجـــراه معه  قــد  كــان 
الفرنسية  آنــســي ونــشــرتــه مجلة »أوروبــــا« 
بــــــاألدب  خـــــــاّص  عـــــــدٍد  2013، ضـــمـــن  عــــــام 
املغربي. أّما في قسم »حضور نقدي«، فنقرأ 
عددًا من النصوص والدراسات والشهادات 
ــراء ومـــتـــرجـــمـــن؛ مـــن بــيــنــهــم:  ــعــ ـــاد وشــ

ّ
لـــنـــق

سعيد،  خــالــدة  السورية  والباحثة  الناقدة 
واملترجم  والشاعر  حلمي،  حسن  واملترجم 
اإلســـبـــانـــي خـــايـــمـــي ســيــلــيــس، والـــشـــاعـــرة 
ــكـــارا،  ــانـ واألكــــاديــــمــــيــــة الــفــرنــســيــة مــــــاري بـ

والشاعر اإلنكليزي جيمس كيركوب.
وفــي قسم »مــمــارســات مــوازيــة للقصيدة«، 
لـــة الـــحـــداثـــة: قـــــراءة فـــي كــتــاب  نــقــرأ »مـــســـاء
الشعر العربي الحديث، بنياته وإبداالتها« 
لـــ عبد الجليل نــاظــم، و»الــوعــي بالزمن في 
ــرة الــشــعــر املـــعـــاصـــر في  ــاهـ ــي كـــتـــاب ظـ

ّ
تــلــق

املغرب« لـ  عز الدين الشنتوف، و»قراءة في 
كتاب مع أصدقاء« لـ عبد الوهاب معوشي، 
و»مـــحـــمـــد بــنــيــس يــحــتــفــي بـــأصـــدقـــائـــه« لـــ 
وصف  املعطوبة..  و»الحداثة  بزيع،  شوقي 
مفعم بالشعر للكثير من العطب« لـ إبراهيم 
جــاد الــلــه. وفــي قسم »ضــد الــبــداهــة«، كتب 
الحسن الشعبي »محمد بنيس .. القصيدة 
ة الــــعــــاشــــقــــة«، مـــحـــمـــد بــــودويــــك  والـــــــقـــــــراء
الجدارة  رحلة  أو   ومسؤواًل 

ً
»الشعر سائا

الشعرية«.
ــراء«  ــعـ تـــضـــّمـــن الـــقـــســـم الـــســـابـــع؛ »بـــلـــغـــة شـ
يس، 

ّ
مقاالت لشعراء عرب وأجانب حول بن

ــّصــص 
ُ

خ فيما  ألعــمــالــه،  مــقــّدمــات  بعضها 
القسم األخير لبيوغرافيا حول الشاعر.

الـــتـــاســـع عـــشـــر، دافـــــع مــيــريــنــو عـــن ضــــرورة 
ــه؛ ألن »راهـــنـــيـــة الــكــتــاب  ــيـ إعــــــادة الـــحـــيـــاة إلـ
مــنــيــة ثــيــمــات مــحــكــيــاتــه، الــتــي تتحّدث 

َ
والز

عــن الــقــضــايــا نفسها الــتــي نــحــيــاهــا الــيــوم، 
تــفــرض مثل هــذه االلــتــفــاتــة، فالشغف الــذي 
نــعــثــر عــلــيــه فــيــه هـــو نــفــســه، واألهــــــــواء هي 
الرهيب،  إنه عالم من الشح والجشع  ذاتها. 
ثّمة محتالون ومزّيفون، وأناس يريدون أن 
فــي حاشية  املــقــّربــن  مــقــام  لــبــلــوغ  قوا 

ّ
يتسل

امللوك، وآخرون ينقضون صداقاتهم بسبب 
الخيانات وانعدام الوفاء«.

ــة املــلــكــيــة لــلــغــة  ــيـ ــمـ ــاديـ غـــيـــر أن »عـــضـــو األكـ
إصــدار  إمكانية  عــن  ُسئل  حــن  اإلسبانية«، 
 
ً ّ
طبعة مدرسية للكتاب، استبعد ذلك، معلا

 موّجها لألطفال، ففيه تعثر 
ً
بأنه »ليس عما

على شخصيات مختلفة: عاهرات وقــّوادات 
وقتلة آلبائهم«. »لكن، هذا ال يمنع من دعوة 
ة الــعــمــل ابــــتــــداًء مـــن سن  الــشــبــاب إلــــى قـــــراء
الرابعة عشر، من دون ممارسة أي شكٍل من 

أشكال الرقابة«.
ميرينو لم ينس، خال لقائه مع الصحافة، 
أن يــذّكــر بما قــام بــه أنــدريــس ترابيييو مع 
عمل كاسيكي آخر هو »دون كيخوتي دي ال 
لغته وتجديدها  قام بتحين  مانشا«، حن 
ــع الـــلـــغـــة املــحــكــيــة فــــي الـــزمـــن  وتــكــيــيــفــهــا مــ
الراهن، مشيرًا إلى ضرورة القيام بمثل هذه 

املراجعات األساسية.

تصويب

ــم الــشــاعــر  ــان الفـــتـــا غـــيـــاب اســ كــ
ــــاش  ــّي ــث الـــــجـــــزائـــــري عــ ــ ــاحـ ــ ــبـ ــ والـ
يحياوي عن قائمٍة ضّمت أسماء 
مع  تضامنوا  ف 

ّ
مثق  300 قــرابــة 

إنها  تقول  التي  »الكلمة«  جمعية 
فــتــرة، لضغوطات  تــتــعــّرض، منذ 
انــتــهــت إلـــى رفـــع دعــــوًى قضائية 
ــا، بــتــهــم عــــــّدة؛ مـــن بينها  ــّدهــ ضــ
ــّرض عــلــى  ــ ــحــ ــ ــ ــاٍب »ي ــ ــتـ ــ ــع كـ ــ ــوزيـ ــ تـ
ــنـــظـــام«. يــحــيــاوي هـــو صــاحــب  الـ
بتجميع  فيه  اكتفى  الــذي  الكتاب 
على  جزائريني  ــاب 

ّ
كــت منشورات 

ــم في  ــ فــيــســبــوك، تــضــّمــنــت آراءهــ
 
ً
الــشــأن الــعــام. وهــذا يطرح ســؤاال
ــدار عمٍل   إصـ

ّ
أخــاقــيــا حــول حــق

بناًء على تجميع منشوراٍت قد ال 
الرأي  ، أساسا، إلى 

ً
تكون موّجهة

»فايسبوكيات«،  حالة  فــي  الــعــام. 
للمقولة  تــطــبــيــقــا  األمـــــُر  ســيــبــدو 
ــــوك بــفــم  ــــشـ ــل الـ ــ ــأكـ ــ الـــشـــعـــبـــيـــة »يـ
انتقاد  لصاحبه  ُيتيح  إذ  غــيــره«؛ 
السلطة، لكن على ألسنة اآلخرين، 
ثم التنّصل منه بالقول إنه ال ُيعّبر 
ــه بـــالـــضـــرورة. شـــيء من  عــن رأيــ
رّد  الكاتب حني  فعله  القبيل  هــذا 
على رسالٍة من صاحب الجمعية، 
فيها  طالبه  مزغيش،  العالي  عبد 
ــوقـــــف صـــــــــارم« مــن  ــ ــاتــــخــــاذ »مـ بــ
القضية، إذ اكتفى بالقول »كتابي 
فني وقــّراء، 

ّ
يضّم آرائــي وآراء مثق

مـــا حــدا  آراء«،  مـــجـــّرد  وســتــبــقــى 
ــــف مــوقــفــه  ــى وصــ ــ ــ بـــمـــزغـــيـــش إل
بالبارد واملخّيب، مضيفا: »وكأن 
الــكــاتــب اكتفى  األمــــر ال يــعــنــيــه«. 
بــالــصــمــت حـــني ســألــتــه »الــعــربــي 
الجديد« عن رأيه، من دون اعتذار 
ــة حــتــى. وهـــو صــمــٌت  ــابـ عـــن اإلجـ
ــا ســلــبــيــة، أو جــبــنــا، أو  ُيــخــفــي إّمــ
خوفا على مصالح شخصية. في 
ل الكاتب االنسحاب 

ّ
الحالتني، فض

ق 
ّ
إلى الصفوف الخلفية حني تعل

األمُر بقضّية تعنيه، وُيفترض أن 
ســواًء  عنها،  املدافعني  أّول  يكون 
اتفق مع الجمعية أو اختلف معها.
م. حاجي

مسارات موازية للقصيدة

الكلمة في المحكمة

يستحضر الباحث القانوني المغربي حسن طارق في كتابه دستورانية ما بعد انفجارات 
2011 - قراءات في تجارب المغرب وتونس ومصر، الصادر حديثًا عن »المركز العربي 
ألبرز  مستعرضًا  الثالثة،  البلدان  في  الدستورية  التجارب  السياسات«،  ودراســة  لألبحاث 

تحّوالتها بعد اندالع االحتجاجات العربية قبل خمس سنوات.

عن »دار مكتبة الرافدين« و»مسارات« في بيروت، صدر حديثًا كتاب الشبك في العراق: 
إلى  العمل  يتطرّق  الدليمي.  شبيب  صالح  العراقي  للباحث  أنثروبولوجية  دراسة 
الجذور التاريخية لطائفة الشبك، ولغتهم وموقعهم الجغرافي وقراهم، وحياتهم 

االجتماعية واالقتصادية والثقافية وعالقتهم باألديان األخرى في العراق.

صدرت عن مشروع »نقل المعارف« في »هيئة البحرين للثقافة واآلثار«، حديثًا، ترجمة 
ن، للمؤرخ الفرنسي  كتاب هل اعتقد اإلغريق بأساطيرهم؟ بحث في الخيال المكوِّ
حيث  اإلغريقي،  الفكر  يقارب  العمل  سليمان.  جورج  الفرنسية  عن  ونقله  فايْن،  بول 
يلتقط جملة مفارقاٍت جاءت على لسان مؤرّخين إغريق ليصل إلى ما أسماه  »لعبة 

اإلغريق المتجددة« للداللة إلى إغفال هؤالء المؤرخين مصادرهم.

طبعة ثانية من كتاب مالك بن نبي رجل الحضارة: مسيرته وعطاؤه الفكري للباحث 
الجزائري مولود عويمر صدرت عن »دار فضاءات للنشر والتوزيع« في عّمان. يناقش 
التراث  هي:  رئيسية،  محاور  أربعة  في  والفكري  الفلسفي  نبي  بن  مشروع  العمل 

اإلسالمي، والحضارة المعاصرة، والعلوم االجتماعية، والنهوض الحضاري.

الجزائر ـ محمد عالوة حاجي

عامًا،  قبل خمسة عشر  تأسيسها  منذ 
ت »جمعية الكلمة للثقافة واإلعام« 

ّ
ظل

 مـــن أبــــرز الــجــمــعــيــات الــثــقــافــيــة 
ً
ــدة ــ واحــ

الــجــزائــر. ومــع أن نشاطاتها كانت  فــي 
ــز، أســــاســــًا، عـــلـــى تـــكـــريـــم الـــوجـــوه  ــ ــرّكـ ــ ـ

ُ
ت

ل رافــدًا 
ّ
 أن ذلــك مث

ّ
األدبية والفكرية، إال

 شّكلت اللقاءات 
ُ
للمشهد الثقافي؛ حيث

ونــاقــش قضايا  أثـــار  فــضــاًء  التكريمية 
مــخــتــلــفــة، وأعـــــاد إلــــى الـــواجـــهـــة أســمــاء 

.
ً
غابت عن املشهد طويا

إلـــى وقـــت غــيــر بــعــيــد، كـــان واضـــحـــًا أن 
 بعيدًا عن أّي شكل من 

ُ
الجمعية تنشط

إليها  تتعّرض  التي  املضايقات  أشكال 
بعض الجمعيات الناشطة في مجاالت 
ــت 

ّ
خـــــــرى؛ خــصــوصــًا أن »الــكــلــمــة« ظــل

ُ
أ

بنفسها عن  النأي  تؤّكد حرصها على 
ــك، بـــدت العاقة  الــســيــاســة. أكــثــر مــن ذلـ
بينها وبن السلطة في أحسن أحوالها، 
ــك فـــي تــكــريــمــهــا، أحــد  ــد انــعــكــس ذلــ وقــ
العربي  مــحــّمــد  نفسها،  السلطة  رمـــوز 
الشعبي  »املــجــلــس  رئــيــس  ولــد خليفة، 
ــبـــرملـــان(، »نــظــيــر كــتــابــاتــه  الــوطــنــي« )الـ
وإســـهـــامـــاتـــه الـــعـــلـــمـــيـــة«، وفـــــق تــعــبــيــر 

القائمن على الجمعية.
ــلـــك أخـــــــذت فــي  ــيـــر أن عــــاقــــة الــــــــوّد تـ غـ
راته 

ّ
التراجع الــذي كــان أحــد أبــرز مؤش

إلغاء ندوة بعنوان »املشهد الثقافي في 
الجزائر: الراهن واملأمول«، كان ُمقّررًا أن 
مها الجمعية في الجزائر العاصمة 

ّ
تنظ

املــاضــي، ملناقشة  أيـــار/ مايو  منتصف 
الثقافية على ضوء مرور  الحياة  واقــع 
عام على تنصيب وزير الثقافة الحالي 

عز الدين ميهوبي.
اليوم، تعود »الكلمة« إلى الواجهة؛ مع 
استدعاء رئيسها للمثول أمام القضاء 
بعد  املقبل،  سبتمبر  أيــلــول/  منتصف 
أن رفع محافظ الجزائر العاصمة، عبد 
 ضــّدهــا، 

ً
الـــقـــادر زوخ، دعــــوًى قــضــائــيــة

همًا إيــاهــا بــتــوزيــع كــتــاب »يــحــّرض 
ّ
مت

على النظام ويسيء إلى رموز الدولة«. 
ــداٌر من  ــ الــكــتــاب املــقــصــود هــنــا هـــو إصــ
جـــزأيـــن لــلــشــاعــر والـــبـــاحـــث الــجــزائــري 
املــقــيــم فـــي اإلمــــــــارات عـــّيـــاش يــحــيــاوي 
بعنوان »فيسبوكيات« )2013( يتضّمن 
فن 

ّ
ــاب ومثق

ّ
ــذرات مــن مــنــشــورات كــت شـ

على مــوقــع الــتــواصــل االجــتــمــاعــي. كما 
ــــوى اتــــهــــام الــجــمــعــيــة،  ــدعـ ــ تـــضـــّمـــنـــت الـ

 
ّ

فــــي اإلعــــــــام. وهــــــذا أمــــــٌر تــعــمــل بــــه كـــل
تتعّرض  ملا  تفسيره  وعن  الجمعيات«. 
ــيـــه الــجــمــعــيــة، يـــضـــيـــف: »واضــــــــٌح أن  إلـ
الصحافة،  فــي  وكتاباتي  تصريحاتي 
ــات ســلــبــيــة فــي  ــارسـ ــمـ والــــتــــي تــنــتــقــد مـ
ــة، لــــــم تــــعــــجــــب بــعــض  ــ ــافـ ــ ــقـ ــ ــثـ ــ قـــــطـــــاع الـ
األطـــــــراف الـــتـــي ســعــت إلــــى الــتــشــويــش 
ــي رئــيــســهــا.  ــ عـــلـــى الــجــمــعــيــة بــحــكــم أنـ
حسابات  تصفية  شبه  الحكاية  تــبــدو 

باستخدام املنصب وقّوة القانون«. في 
انتظار ما ستؤول إليه القضية، أصدر 
اإلثنن  ف جزائري، يوم 

ّ
قرابة 300 مثق

املاضي، بيانًا دافعوا فيه عن الجمعية 
والكتاب الذي قالوا إنه »لم يكن إطاقًا 
مــحــّرضــًا على الــنــظــام« وأن إدانــتــه هو 
ولــعــدد كبير من  للكاتب نفسه،  »إدانـــة 
الكتاب، بجزأيه،  الذين تضّمن  فن 

ّ
املثق

عون أن 
ّ
آراءهم وأفكارهم«. واعتبر املوق

الدعوى »توحي برغبة جهة خفية في 
عّد من 

ُ
إدانة جمعية ثقافية وإعامية ت

أنشط الجمعيات في الساحة الثقافية«، 
ل لسحب الدعوى 

ّ
داعن زوخ إلى التدخ

ـــل 
ّ

الـــقـــضـــائـــيـــة، ومـــيـــهـــوبـــي إلـــــى الـــتـــدخ
لــصــالــح الــجــمــعــيــة »حـــتـــى ال ُيـــقـــال إن 
ــّم توقيفها  تــ ثــقــافــيــة نــشــيــطــة  جــمــعــيــة 

خال عهدته الوزارية«.

الــتــي تنشط أيــضــًا فــي مــجــال التدريب 
اإلعـــــــــامـــــــــي، بــــــــ »مــــــمــــــارســــــة الـــنـــصـــب 

واالحتيال والتجارة غير القانونية«.
في حديثه إلى »العربي الجديد«، أبدى 
عـــبـــد الـــعـــالـــي مـــزغـــيـــش اســـتـــغـــرابـــه مــن 
يقول:  األولـــى،  إلــى  بالنسبة  التهمتن. 
الوطنية  املكتبة  فــي  مــوجــوٌد  »الــكــتــاب 
ــداع قــانــونــي. كــمــا أن  ومــســّجــل بــرقــم إيــ
سبق  الجمعية،  كّرمته  الــذي  يحياوي، 
ــر نــفــُســه بــعــد أن حــاز  ــوزيــ أن كـــّرمـــه الــ
ــائـــزة عـــربـــيـــة«. وبــالــنــســبــة إلــى  عــلــى جـ
وال   

ً
ميزانية نملك  »ال  ــح 

ّ
يــوض الثانية، 

نحصل عــلــى مــســاعــدات مــن الــدولــة أو 
مـــن األشـــخـــاص، بـــل نــعــتــمــد فـــي تدبير 
ــة مــن  ــزيــ ــراكــــات رمــ ــتــ نــفــقــاتــنــا عـــلـــى اشــ
ــراط  ــ ــــخـ األعــــــضــــــاء، مـــقـــابـــل بـــطـــاقـــة االنـ
ــيــــة  ــبــ تــــدريــ دورة  مـــــــن  واالســــــــتــــــــفــــــــادة 

السبت 13  أغسطس / آب 2016 م  10 ذو القعدة 1437 هـ  ¶  العدد 712  السنة الثانية
Saturday 13 August 2016

السبت 13  أغسطس / آب 2016 م  10 ذو القعدة 1437 هـ  ¶  العدد 712  السنة الثانية
Saturday 13 August 2016

من رسومات مخطوطة »كليلة ودمنة« )1200 -1220م( 
)حبر وألوان على ورق، )19 × 12.5 سم(، المكتبة الوطنية، فرنسا(

محمد بنّيس

نضال شامخ )أكريليك ورصاص على قماش، 97 × 130 سم، 2012(

انسحاب



مجتمع تصهره الحقوق الدستورية

الجئون يدفعون ثمن التشّدد األلماني

ال أحد في أميركا يطالبك 
بالتنازل عن هويتك والقيم 

األميركية تحفظ لك ذلك

جاليات

إيجابية  قــوة تصويتية   « أن هــؤالء  منطلق 
وباعتبارنا  األمــيــركــي،  املجتمع  فــي  مــؤثــرة 
ــــالم شـــاء مـــن شــاء  ا مـــن الــنــســيــج واإلســ جــــزء
وأبى من أبى هو جزء منه والدستور يتحدث 
لدولة،  ديــن محدد  ليس هناك  بأنه  صراحة 
ونحن حني نتحدث عن القيم األميركية فهي 
تلك التي ال تتعارض أبدا مع ديانتنا: الحرية 
ــاواة. فـــي أمــيــركــا الــتــعــدديــة  ــســ والـــعـــدالـــة واملــ
قائمة على أســاس بنية الصهر للجميع مع 

محافظتك على هويتك«.
الحملة  هــذه  العربي واملسلم من  الجانب  في 
التي تشهدها الواليات األميركية ثمة ظاهرة 

ــة مــن  ــزمـ ــرلـــني حـ املــــاضــــي نـــاقـــشـــت حـــكـــومـــة بـ
اإلجــراءات التي تعرضت النتقادات حقوقية، 
وصــــلــــت إلـــــى حــــد اتـــهـــامـــهـــا بــــخــــرق املــــبــــادئ 
الــديــمــقــراطــيــة فـــي الـــبـــالد. فــوفــقــًا لــبــعــض ما 
رشح تبدو املستشارة أنجيال ميركل موافقة 
اعتقال  بعد  التشديدات، خصوصا  تلك  على 
شاب سوري في الرابعة والعشرين من عمره، 
بتهمة االنتماء للصفوف القيادية في داعش، 

يذهب من خاللها بعض العرب لتأييد دونالد 
تــرامــب، وعنها يقول أبــو ارشــيــد:« في تاريخ 
الــعــبــوديــة واالســـتـــرقـــاق هـــنـــاك ظـــاهـــرة الــعــم 
التخلص  أرادوا  الــحــقــول  فــمــســتــعــبــدو  تــــوم، 
ظنوا  املنازل  مستعبدو  بينما  العبودية،  من 
بأنهم أصحاب امتيازات فوقفوا ضد الحرية 
التي لم يعرفوها، ومن املؤسف أنه بيننا من 
كــاألخــيــريــن وبنسبة ضئيلة،  يــكــون  أن  يــريــد 
لكننا ال نــريــدهــم أن يــكــونــوا واجــهــتــنــا.. ففي 
أميركا ال مكان للعبودية بل هي بلد لألحرار. 
راقب اآلن كيف يجري االحتفاء بمارتن لوثر 
ــوارع  ــ ــازة بـــاســـمـــه وشــ ـــ ــــوم إجــ ــنـــاك يـ كـــيـــنـــغ، هـ
أطلقت على اسمه إذن هو رمز للحرية وبطل 
قومي. ال أحــد يذكر معارضيه، وحاكم والية 
االبـــامـــا. نــعــم لــألســف الــبــعــض لــيــس فــقــط من 
الصهاينة واليمني العنصري من يريد دفعنا 
إلى خارج الشعب الذي هو مصدر السلطات 
فــــي أمـــيـــركـــا، بــــل بـــعـــض الــــعــــرب عـــلـــى قــلــتــهــم 
وبعض من يمارسون اإلجرام باسم اإلسالم«.
ناصر....

وبعد حملة أمنية على اإلمــام » أبــو .و..« في 
جذب  نقطة  بأنه  املتهم  هايدلسهايم  مسجد 
اإلجـــــراءات  تــفــاصــيــل  بــعــض  للسلفيني. وفـــي 
بقوة  يدعمها  والــتــي  بــرلــني،  التي ستتخذها 
تتمثل  مــيــزيــر،  تــومــاس دي  داخليتها،  وزيـــر 
أوال وقــبــل كــل شــيء فــي وقــف تــام أليــة أمــوال 
دعم للمساجد املتهمة ببث »خطاب متطرف« 
ــارج أملـــانـــيـــا. وتــتــمــثــل  ــ ــل أو خـ ــ ــواء مـــن داخـ ــ سـ
الخطوة األخرى في طرد األئمة املتهمني بنشر 
الــراديــكــالــيــة الــديــنــيــة بــني الــشــبــاب املسلمني، 
وتسهيل نزع الجنسية عمن عاد من سورية 

أو شارك بأعمال توصف بأنها إرهابية.
التشديدات  حــزمــة  تحملها  الــتــي  املــقــتــرحــات 
األملـــانـــيـــة، والـــتـــي جـــرى مــنــاقــشــتــهــا فـــي أثــنــاء 
اإلجازة الصيفية، تعني عمليا وداعا لسياسة 
الــتــرحــيــب الــتــي اتــســمــت بــهــا ســيــاســة ميركل 
مــنــذ خــريــف الـــعـــام املـــاضـــي 2015. وأكـــثـــر ما 
يثير الحقوقيني هو نشر ثقافة التلصص بني 
أن يتخلى  فــي  الحكومة  إذ ترغب  املــواطــنــني، 
الوظيفية، عن  املستويات  املوظفون، على كل 
واجب كتم أسرار املواطنني إلخبار السلطات 
الــتــشــدد  األمــنــيــة بشكوكهم حـــول » إمــكــانــيــة 

لدى األشخاص من أصل مهاجر«.

الــعــرب األمــيــركــيــون ليس أن تكون  مــا يأمله 
»بل  التصويت فحسب  الحقوق ممارسة في 
نــحــن نــريــد أن نــصــل إلـــى مــســتــوى نــقــول فيه 
قوة تصويتية وحقوق  ولنا  نحن مواطنون 
لهذه  ونــريــد  فقط،  أصــواتــا  دستورية وليس 
الــحــقــوق الــتــي يــعــتــدى عــلــيــهــا مــنــذ هجمات 
سبتمبر 2011 أن تحفظ ال أن يؤخذ املسلمون 
الطريقة  بتلك  مــســلــمــني«.  مــجــرمــني  بــجــريــرة 
ــلـــك األصـــــــــوات يــــأمــــل الـــعـــرب  ــتــــي تـــحـــفـــظ تـ الــ
للمرشحني،  رسالتهم  تصل  أن  األمــيــركــيــون 
ــا »نـــحـــن قـــوة  ــيـــرهـ فـــيـــقـــولـــون لــكــلــيــنــتــون وغـ
الــيــوم على أســاس  لــن نؤخذ بعد  تصويتية 
املعية أو االضطرار دون أن نمنح شيئا، فذلك 
الناشط  األعــــراق« ويضيف  أســـوة بكل  حــق، 
والـــبـــاحـــث أبــــو ارشـــيـــد » نـــريـــد لــحــقــوقــنــا أن 
تــصــان وتــحــفــظ وال نــريــد تــمــيــيــزا عنصريا 
وتنميطا دينيا، فاملجرم اليهودي واملسيحي 

ال يشار إلى ديانتهما إن ارتكبا جرما«.
أهمية التصويت واملشاركة يراها أبو ارشيد 
أميركية عربية ومسلمة من  ومعه منظمات 

هامبورغ ـ أحمد خطاب

الــذي  التسريب  يــوم صحة  تتضح يوما بعد 
حــصــلــت عــلــيــه »الــعــربــي الــجــديــد« قــبــل نحو 
ــي، إثــــر سلسلة  ــانـ أســـبـــوعـــني، حــــول تــوجــه أملـ
الداخلية  واالنتقادات  املترافقة  الهجمات  من 
واللجوء،  الهجرة  فــي  برلني  لتوجه  الــالذعــة، 
الخميس  فيوم  تــشــددا.  أكثر  باتجاه سياسة 

يبسط الباحث الفلسطيني 
المقيم في أميركا أسامة 
أبو ارشيد، معادلة العرب 
في االنتخابات األميركية، 

وينظر إلي اآلليات 
المتحّكمة في الصوت 

العربي

عرب أميركا... االنتخابات ومعادلة التصويت الصعبة
ناصر السهلي

ــيـــاقـــات الـــتـــي يــعــيــشــهــا  لــفــهــم الـــسـ
ــل عـــربـــي في  األمـــيـــركـــيـــون مـــن أصــ
مــعــمــعــة االنـــتـــخـــابـــات األمــيــركــيــة 
ــــرت »جـــالـــيـــات« لـــقـــاء مـــع أحــــد نــاشــطــيــهــا،  أجـ
ــة  ــ ــ ــــو ارشــــيــــد عـــضـــو الــهــيــئــة اإلداريـ أســــامــــة أبـ
التي  املسلمة،  األمــيــركــيــة  املــؤســســات  ملجلس 
ــر تــلــك املــنــظــمــات  ــثـ تــضــم ثـــمـــان مـــن أكـــبـــر وأكـ
ــد املـــــعـــــروف بــنــشــاطــه  ــ ــيـ ــ ــو ارشـ ــأبــ تـــمـــثـــيـــال. فــ
وحــضــوره اإلعــالمــي فــي أوســــاط األميركيني 
العرب يقيم في العاصمة األميركية واشنطن 
ــراءة املــشــهــد األمــيــركــي  ــ ولـــه بـــاع طــويــل فـــي قـ
ــيـــات  ــالـ ــابــــات والـــجـ ــتــــخــ ــن االنــ ــ والــــعــــربــــي. وعــ
ـــ »جـــالـــيـــات«  ــد لــ ــيـ ــــو رشـ الـــعـــربـــيـــة يـــتـــحـــدث أبـ
ــائــــال:« ثــمــة مــســتــويــات مـــتـــعـــددة لـــشـــرح ما  قــ
يجري. نحن لدينا جالية عربية غير موحدة 
بشكل كــاف كما ينبغي، ورغــم ذلــك فهي إلى 
األميركيني تسعى ألن تكون  املسلمني  جانب 

حاضرة هذه املرة وبقوة«.
الحديث هنا يدور عن حوالي 2 مليون عربي 
إذا  بينما  القائمة،  املؤسسات  تقديرات  وفــق 
نظرنا لعموم العرب واملسلمني »فال يقل الرقم 
عــن حــوالــي 10 مليون رغــم غــيــاب احــصــاءات 
دقـــيـــقـــة عـــنـــهـــم«، يـــقـــول أســــامــــة أبـــــو ارشـــيـــد. 
النظام  فــي  االنــتــخــابــي  لتأثيرهم  وبالنسبة 

بأن  العام 2000 سيتذكر  إلــى  بالذاكرة  يعود 
جــــورج بـــوش االبــــن ربـــح االنــتــخــابــات بــفــارق 
مئات أصوات العرب، الذين صوتوا له بعد أن 
وعد بإلغاء قانون األدلة السرية«. ما يأمل أبو 
ارشيد واملنظمات العربية واملسلمة هو إبراز 

القادمة من  الحضور العربي في االنتخابات 
خـــالل الــقــول صــراحــة ملــنــدوبــي الــحــزبــني بــأن 
»التصويت لن يكون تلقائيا«. فهؤالء يجرون 
مداوالت جادة ويعملون بجد »لكي نصل إلى 
تسجيل مليون صوت مسلم، من خالل جهد 
جماعي تقوم به املؤسسات التي ننشط فيها«. 
ورغم أنه يعتقد بأن خيار العرب واملسلمني 
ســيــكــون لــلــمــرشــحــة الــديــمــقــراطــيــة هــيــالري 
كلينتون، إال أن أبو ارشيد له قراءة في وضع 
محبة  العرب  لها  ال يصوت  »فهي  كلينتون 
بها وبمواقفها، بعد أن أصبحت على يمني 
أوباما وأقرب إلى يسار بوش. لكن االختيار 
بينها وبني ترامب سيصب في مصلحتها«. 
ــعـــرب األمـــيـــركـــيـــون، بــحــســب ما  وال يـــتـــرك الـ
ــــو ارشــــيــــد، الـــفـــرصـــة لــحــصــد تــلــك  يــعــتــقــد أبـ
ــول  حــ ونــــــقــــــاش  تــــــفــــــاوض  دون  األصـــــــــــــوات 
يـــرون في  أمــيــركــا   فــي  حقوقهم. فاملسلمون 
الداخلي  وأمنها  إزدهارها  أميركا،  مصلحة 
ــنــــا لـــهـــم »فـــنـــحـــن ال نــنــظــر إلـــى  ازدهـــــــــارًا وأمــ
كلينتون  سوى من زاوية أنها البديل املنطقي 
عن ترامب«. حرية.. عدالة.. مساواة للجميع، 
هي القيم األميركية التي يتمسك بها العرب 
ليكونوا  املــتــواصــل  فــي جهدهم  األمــيــركــيــني 
الــدرجــة الــتــي تتعامل فيها  ــذات  مــواطــنــني بـ
املـــؤؤســـات مــع مــواطــنــيــهــا، وإن »كـــان لدينا 
خصوصيتنا كعرب« ، وفق ما يقوله الباحث 
العرب  ارشــيــد. بالنسبة ألغلبية  أبــو  أســامــة 
األمــيــركــيــني، رغـــم أن االســتــطــالعــات تعطيه 
االستطالعات  حسب  أصواتهم  مــن  باملئة   7
ــد تـــرامـــب لــيــس ســوى  ــالــ األخــــيــــرة، فــــإن دونــ
ــا تــحــمــلــه مــــن قــيــم  ــا بـــكـــل مــ ــيـــركـ ــهـــديـــدًا ألمـ تـ
لكل  بــل  للمسلمني فحسب،  عــدو  ليس  »هــو 
والرعونة  الخفة  تلك  فمثل  األميركية  القيم 
دفعت حتى بأعضاء بارزين في الجمهوري 
للخروج برسالة تقول بأنهم لن يصوتوا له. 

يرونه خطرًا على أميركا ومصالحها«.

األمــيــركــي، ورغـــم أنــهــم قــد ال يــشــكــلــون نسبة 
كــبــيــرة عــلــى املــســتــوى الــوطــنــي فـــي مجتمع 
يتجاوز 320 مليونا، إال أن النظام االنتخابي 
نفوذ  أصــحــاب  يجعلهم  أن  يمكن  االمــيــركــي 
القضية قائال:«  ارشــيــد  ابــو  حقيقي. ويــشــرح 
يــعــتــمــد نـــظـــام االنـــتـــخـــابـــات عــلــى مـــا يسمى 
املــــنــــدوبــــني. بــمــعــنــى أن الـــرئـــيـــس ال يــنــتــخــب 
مــبــاشــرة مــن قــبــل الــشــعــب،فــهــذا الــنــظــام جــرى 
الــواليــات تحت سلطة  أن كانت  اعتماده منذ 
التاج البريطاني، ولم ترغب في منح السلطة 
الفيدرالية سيادتها الوالئية، وحتى ال يصبح 
للرئيس سلطة مطلقة بتفويض من الشعب. 
ما يجري في الواقع هو حصول املندوبني على 
أصــوات تذهب ملن يجدونه قــادرًا على قيادة 
الــبــالد. وعليه هناك واليــات زرقــاء محسومة 
للجمهوريني،  حــمــراء  وأخـــرى  للديمقراطيني 
رغـــم اســتــثــنــاءات كــكــالــيــفــورنــيــا الــتــي منحت 
وما  ديمقراطية.  أنها  رغــم  لريغان  أصواتها 
العمل  اليوم كعرب ومسلمني هو  نركز عليه 
ــة والــتــرجــيــحــيــة،  ــتـــأرجـــحـ عـــلـــى الـــــواليـــــات املـ
سوينغ ستايتس، فاملسلمون موجودون في 
واليات مثل فرجينيا وأوهايو وفلوريدا. من 
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في مثل هذه األيام يحاول العرب 
مؤسساتهم  عبر  األمــيــركــيــون، 
ــال  إرس الفاعلة،  وشخصياتهم 
بين  ــة  ــي ــل ــة، داخ ــحـ رســـائـــل واضـ
صفوف  في  وللمعنيين  الجاليات، 
لن  العربي  الصوت  بأن  المرّشحين 
تلقائيًا  وال  أحــد،  جيب  في  يكون 
البعض  حقوقي.  مقابل  ــدون  ب
للديمقراطيين  ملحقات  يريدهم 
نحو خيارتهم  يتجهون هم  بينما 

تحترم  أقلية  كأية  جــدا،  الخاصة 
في  ومصالحها  خصوصيتها 

مجتمع متعدد األعراق.

رسائل واضحة

نشاط فلسطيني 
وعربي في كندا

بــمــشــاركــة كــنــديــة أقــامــت مجموعة 
والفلسطينيني  العرب  الشباب  من 
نشاطا خيريًا في حديقة تورنتو، 
الفلسطينيني.  األطفال  لدعم  وذلــك 
النشاط مسابقة جري  هــذا  وشهد 
ــان الــهــدف  لــخــمــســة كــيــلــومــتــرات كــ
األطفال  االنتباه ملعاناة  لفت  منها 
الــفــلــســطــيــنــيــني داخــــــــل فــلــســطــني، 
وفــي مخيم بــرج الــبــراجــنــة. ويأمل 
الــقــائــمــون عــلــى الــنــشــاط الــخــيــري 
هـــذا  خــــــالل  دوالر  ألــــــف   50 جـــمـــع 
األســـبـــوع ملــســاعــدة هـــؤالء األطــفــال 

في مشاريع تعليمية وصحية.

السويد ترفض اللجوء
ــلــــطــــات الـــســـويـــديـــة  مـــــا تـــــــــزال الــــســ
ــزة  ــنــــح فـــلـــســـطـــيـــنـــيـــي غــ ــرفـــــض مــ ــ تـ
وبــعــض فــلــســطــيــنــيــي لــبــنــان صفة 
الــــــالجــــــئ واإلقــــــــامــــــــة فــــــي الـــــبـــــالد. 
ويعاني كثيرون بعد سنوات عدة 
مــن اإلقــامــة واالنــتــظــار مــن أوضــاع 
طائل  تحت  شرعية  غير  معظمها 
الترحيل، وهو أمر يخشاه كثيرون، 
وخصوصا هــؤالء الذين فقدوا كل 
ســبــل الــحــيــاة وحـــضـــروا عــلــى أمــل 

البدء بحياة جديدة.

45 فلسطينيا تشيليًا
ــة  ــيـ ــلـ ــيـ ــتـــشـ مــــنــــحــــت الـــــســـــلـــــطـــــات الـ
جنسيتها ألكثر من 45 فلسطينيًا 
مـــن الــــعــــراق، بــعــد اإلقـــامـــة فـــي هــذا 
البلد الالتيني سنوات عدة. ينحدر 
ــــؤالء مـــن الـــعـــراق بــعــد أن  مــعــظــم هـ
شــردتــهــم عــمــلــيــة غــــزو الـــعـــراق في 
2003 وبقوا ينتظرون على الحدود 
تسمح  أن  دون  لدخولها  السورية 
ــذلــــك، فــانــتــهــى بــهــم  لـــهـــم دمـــشـــق بــ
الـــحـــال فـــي أمـــيـــركـــا الــجــنــوبــيــة مع 
وينضم  البرازيل.  في  منهم  املئات 
هؤالء هذا الشهر على جواز السفر 
الجالية  تشيلي   - فلسطينيي  إلــى 
ــلــــدان  الــــتــــي تـــعـــتـــبـــر األكـــــبـــــر فـــــي بــ
الشتات حيث يقدر عددهم بحوالى 

400 ألف.

على الهامش

ميساء محمد

قـــد يـــأمـــل املــــــرء، وتـــحـــديـــدًا مــاليــني 
املــهــاجــريــن الــــعــــرب، اإلجــــابــــة على 
ســؤال يقفز أمامنا كل 4 أعــوام في 
القارة األميركية: ما الذي يميز عرب 
أميركا عنا نحن في أوروبــا؟ حتى 
تكون لدى هؤالء كل تلك املحاوالت 
ــات حــقــوق  ــبــ ــي املـــســـعـــى نـــحـــو إثــ فــ
أســاســيــة فــي املــواطــنــة املــنــصــوص 
عليها دستوريا؟ قد يجيب البعض 
ــيـــني الـــعـــرب،  ــيـــركـ بـــــأن ظــــــروف األمـ
هــجــرة ومــكــانــا وتــاريــخــا، تختلف 
عن تجربة العرب في أوروبا.. وذلك 
صحيح. لكن املــحــاوالت ال تعترف 
بــاملــســتــحــيــالت، وال األحـــــالم الــتــي 
تــقــع عــلــى كــاهــل أهــلــهــا وراغــبــيــهــا. 
ثــمــة أقـــلـــيـــات فـــي الـــعـــالـــم الــعــربــي، 
وافدة وجدت طريقها، بعد أقل من 
الفضاء  نحو  قــرن، طريقها  نصف 
ــام بـــكـــل مـــســـتـــويـــاتـــه فــــي أكــثــر  ــعــ الــ
الـــظـــروف انــغــالقــا وشــــدة. الــدخــول 
ــه األرمـــــــن  ــقـ ــقـ فـــــي تـــفـــاصـــيـــل مـــــا حـ
فـــي لــبــنــان وســـوريـــة وغــيــرهــم في 
الــحــركــة  األردن وفــلــســطــني )ضــمــن 
الــوطــنــيــة( قـــد يـــبـــدو غــيــر مــنــاســب 
في بعده الحساس. من املؤسف أن 
تجربة عــشــرات مــاليــني الــعــرب في 
سياسيا،  الكثير  تنتج  لــم  ــا  أوروبــ
برملانية  أخذنا تشكيالت  لو  حتى 
تــتــيــح بـــأصـــوات مــعــيــنــة الـــوصـــول 
ــنـــي الـــذي  إلــــى ذلــــك الـــنـــفـــوذ املـــواطـ
ــل مــن  ــ ــيــــات أخـــــــــرى. هـ ــالــ تـــصـــلـــه جــ
تتصرف  أن  املستغرب  أو  الصعب 
مجموعات من املواطنني بخلفيات 
تكتلي  اتــجــاه  فــي  مختلفة  ثقافية 
يسمح لها بثقل ثقافي ومجتمعي 
ــاء  ــنـ وســـــيـــــاســـــي؟ قــــــد يـــنـــقـــصـــنـــا بـ
مــؤســســات عـــابـــرة لـــحـــدود اعــتــقــاد 
»هــجــرة مؤقتة  أنــهــا  األول  الــجــيــل 
لبضع سنوات« حتى تتحرر بقية 
األجيال من وهم كبير عن الذوبان.

بريد
الهجرة

ال مستحيالت

أسامة أبو ارشيد: أمن عرب أميركا من أمن أميركا )العربي الجديد(

)Getty( تشدد نحو الالجئين في ألمانيا

أســـــامـــــة أبـــــــو ارشــــــيــــــد، مــن 
خـــــالل اســـمـــه فـــقـــط، كــفــيــل 
ــة لــكــثــيــر  ــأن يـــكـــون عـــرضـ ــ بـ
مــن املــضــايــقــات وإنــــزال من 
ينظمها  وتظاهرات  الطائرة 
ــلــــوبــــي الـــصـــهـــيـــونـــي حــني  ــ ال
يتجه الى إلقاء محاضرة عن 
مجموعة  إن  بـــل  فــلــســطــني. 
ــيـــة »مــــيــــمــــري تــي  ــيـــونـ صـــهـ
فـــي« املــتــخــصــصــة بــمــراقــبــة 
اإلعـــــــــالم الــــعــــربــــي  تـــالحـــق 
إلصاق تهمة  عمله وتحاول 

معاداة السامية به.
 حضر إلــى واليــة واشنطن 
محلية  انـــتـــخـــابـــات  لــتــغــطــيــة 
فـــي عـــام 1996 إثـــر دراســـة 
الــقــانــون والــعــالقــات الــدولــيــة 
في املغرب 1995 وجد نفسه 
ــتــــيــــر فــي  يـــحـــضـــر املــــاجــــســ
شيكاغو 1998 ويتزوج من 
فتاة من تكساس من أصل 
التالي  الــعــام  فــي  فلسطيني 
1999. ويقول« صحيح بأن 
سلبية  ونظرة  قائم  التمييز 
مـــوجـــودة، لــكــنــك تــعــيــش في 
ــتـــور  مــجــتــمــع ســـقـــفـــه الـــدسـ
والــحــقــوق الــتــي ال يــمــكــن أن 
تــــخــــرق مــــن مـــؤســـســـات أو 

استطالعات رأي«.

تمييز
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النص الكامل 
على الموقع األلكتروني
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رياضة

فاز السباح 
األميركي، 
مايكل فيلبس، 
بسباق 200 متر 
فردي متنوع 
في أولمبياد 
ريو دي جانيرو، 
ليرفع عدد 
ميدالياته إلى 22 
ذهبية أولمبية، 
و26 ميدالية 
فاز بها على 
مدار مسيرته، 
وليصبح أول 
سباح يفوز 
بالسباق ذاته 
في أربع دورات 
أولمبية متتالية. 
وحصل الياباني 
كوسوكي 
هاجينو على 
الفضية، ونال 
الصيني وانغ 
شون البرونزية.

)Getty( مايكل فيلبس يؤكد مجددًا على أسطورته التي ال تقهر

فيلبس... الفك المفترس

وقع ليبرون جيمس عقدا جديدا مع كليفالند 
كافاليرز بطل دوري كرة السلة األميركي 

للمحترفني ملدة ثالث سنوات. وقال - جيمس 
في مقطع مصور نشر عبر موقع انانتربتد 

املتخصص في أخبار الرياضة على اإلنترنت - 
»أوقع عقدا جديدا مع كليفالند كافاليرز.. فريق 

مسقط رأسي«. 
وتابع »كلنا يعرف أن العام املاضي كان 

سحريا..ملهما أتطلع للعمل مجددا«.

التقى مدرب منتخب األرجنتني إدغاردو باوزا  
بكل من ليونيل ميسي وخافيير ماسكيرانو بعد 
انتهاء تدريب برشلونة، ليخرج بعدها قائال إن 

الحديث لم يكن حول مستقبل ميسي بل »دردشة 
عن كرة القدم«. وقال باوزا »سأهاتفه في األيام 

املقبلة«، وذلك قبل تقديمه القائمة الرسمية األولى 
لتصفيات مونديال روسيا. وأوضح »قضينا 

ساعة نتحدث عن كرة القدم. األمر الجيد هو أنه 
كان حديثا شامال عن كرة القدم«.

أعلنت وسائل اإلعالم التركية أن مذكرة توقيف 
صدرت ضد نجم كرة القدم السابق هاكان 

سوكور في إطار حملة التطهير الجارية في 
األوساط القريبة من الداعية فتح الله غولن. 

وقالت وكالة أنباء األناضول إن سوكور اتهم 
بأنه »عضو في مجموعة إرهابية مسلحة«، في 
إشارة إلى حركة غولن الذي يقيم في الواليات 

املتحدة وتتهمه الحكومة بالوقوف وراء 
املحاولة االنقالبية.

عقد قياسي 
لـ»ليبرون جيمس« 

مع كليفالند كافاليرز

مدرب منتخب 
األرجنتين يجتمع بميسي 

في برشلونة

مذكرة توقيف 
ضد نجم كرة القدم 

التركي السابق سوكور
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E

سامي الجابر 
يبدأ مسيرته 

مع الشباب بتعادل

بيل وكروس يعودان لتدريبات ريال مدريد
ظهر كل من الويلزي غاريث بيل واألملاني توني كروس في مران ريال مدريد 
مع زمالئهما بشكل طبيعي حيث تدربوا تحت إمرة املدرب الفرنسي زين الدين 
زيدان، في ظل غياب البرتغاليني بيبي وكريستيانو رونالدو وفابيو كوينتراو 
التابعة للنادي. وبدأ  الرياضية  الذين تدربوا بمفردهم في مدينة فالديبيباس 
زيدان في استعادة الحيوية املعتادة في الفريق امللكي الذي احتفل قبل يومني 
بالفوز بكأس السوبر األوروبي على حساب إشبيلية 3-2 في الوقت اإلضافي.
أيـــام من  ولــم يــدخــل بيل وال كـــروس ضمن قائمة املــبــاراة، لكن وقــبــل ثمانية 
انــطــالق أولـــى جـــوالت الـــدوري اإلســبــانــي أصــبــح لــدى املـــدرب الفرنسي جميع 
الالعبني األساسيني. وال يزال كريستيانو وبيبي وكوينتراو بحاجة ملزيد من 
الوقت، حيث عاد كريستيانو وبيبي من عطلتهما بعد الفوز بكأس أمم أوروبا 

مع منتخب بالدهما البرتغال، ولم يصبحا بعد في كامل لياقتهما البدنية.

التواء في الركبة يحرم شتيغن من السوبر اإلسباني

يغيب حــارس برشلونة، األملــانــي مــارك أنــدريــه تير شتيغن، عن ذهــاب كأس 
الرباط  إثــر تعرضه اللتواء في  املقبل  األحــد  أمــام إشبيلية  السوبر اإلسباني 
تير شتيغن  أن  بيان  في  برشلونة  وأعلن  اليسرى.  للركبة  الداخلي  الجانبي 
أصيب خالل مران الفريق. ولم يحدد النادي الكاتالوني الفترة التي سيغيبها 
أنــه لن يشارك في مباراة األحــد التي ستقام في  تير عن املالعب، ولكنه أكــد 
في  شتيغن  تير  إصابة  وتأتي  إشبيلية.  معقل  بيثخوان«  »سانشيز  ملعب 
الوقت الذي ينافس فيه التشيلي كالوديو برافو على اللعب أساسيا، وبعدما 
بالحصول  أندية مهتمة  عــروض  قدما  النادي حيث  إدارة  مع  اجتمع كالهما 

على خدماتهما.

بورخا: االنتقال لسوانزي سيتي 
أهم خطوة في مسيرتي

أكد املهاجم اإلسباني بورخا غونزاليز أن انتقاله لسوانزي سيتي اإلنكليزي 
يعد »أهــم خطوة« في مسيرته. وقــال بورخا الــذي تم اإلعــالن عن انتقاله من 
يــورو )15.5 مليون جنيه  أتلتيكو مدريد لسوانزي سيتي مقابل 18 مليون 
إسترليني( »أعتقد أنها الخطوة األهم في مسيرتي. انا متحمس للغاية للعب 
هنا وتقديم أداء جيد على مدار العام«. وأضاف بورخا، الذي يكمل 24 عاما 
في 25 من الشهر الجاري، ويعد الصفقة األغلى في تاريخ سوانزي سيتي، 

»أنا سعيد للغاية بهذه التجربة، أود مساعدة سوانزي على تحقيق أهدافه«.
ولم يرغب بورخا في أن يتعهد بتسجيل عدد محدد من األهداف في تجربته 
األولى خارج إسبانيا، قائال »ال أحب التحدث عن عدد من األهداف، األفضل هو 
التفكير في كل مباراة على حدة ومساعدة الفريق بقدر اإلمكان. كلما سجلت 

املزيد من األهداف، كان الوضع أفضل«.

سيسوكو يتمنى اللعب للملكي 
النادي  الرحيل عن  أكــد العــب وســط نيوكاسل موسى سيسوكو رغبته في 
الدولي لشبكة  الفرنسي  لريال مدريد االسباني. وقال  اإلنكليزي واالنضمام 
)بي بي سي(: »إنني انتظر أن يأتي ريال مدريد ألجلي، ما زلت أنتظر«. وأضاف 
فــي، سأكون  يرغب  ريــال مدريد  كــان  »إذا  العمر 26 عامًا:  البالغ من  الالعب 
سعيدا، ولكن ما زلت في الوقت الحالي العب نيوكاسل«. ويسعى سيسوكو 
الذي يلعب مع نيوكاسل في دوري القسم الثاني اإلنكليزي )تشامبيونشيب( 
للرحيل عن النادي والحصول على عقد مع فريق لديه طموحات أكبر. وقال 
سيسوكو »لقد أمضيت ثالث سنوات ونصف هنا. وأعطيت كل ما لدي لهذا 

الفريق، وأود اللعب لفرق كبيرة. ولذلك أريد ناديا آخر«.

ــواره فـــــي الــــــــدوري  ــ ــشــ ــ ــاد مــ ــ ــحــ ــ اســـتـــهـــل االتــ
ــقـــدم بـــفـــوز صــعــب على  الـــســـعـــودي لـــكـــرة الـ
الرائد، فيما سقط الشباب  حساب مضيفه 
فــي فــخ الــتــعــادل أمـــام ضيفه الــقــادســيــة في 
اللقاءين اللذين أقيما في بريدة والرياض؛ 

وذلك في بداية منافسات الدوري املحلي.
وفي املباراة األولى التي أقيمت على استاد 
بــالــريــاض، فشل الشباب  الــدولــي  امللك فهد 
بقيادة مدربه الوطني سامي الجابر وبدون 
الــثــاثــي األجــنــبــي فــي تــجــاوز عقبة ضيفه 
وهي  السلبي،  بالتعادل  واكتفي  القادسية 
الشباب  جماهير  تــرضــي  ال  الــتــي  النتيجة 
في بداية املسيرة. وجاء الشوط األول دون 
الفرص  مــن  مجرياته  خلت  حيث  املستوى 
الخطرة على املرميني في حني تحسن األداء 
القادسية  وكــاد  الثاني،  الشوط  في  نسبيا 
الحارس وليد  لــوال براعة  أن يخطف هدفا 
عبد الله، قبل أن تحرم العارضة القدساوية 
هـــدفـــا مــحــقــقــا لــلــشــبــاب، عــنــدمــا نـــابـــت عن 

ريو دي جانيرو ـ العربي الجديد

شـــهـــدت مــنــافــســات الـــيـــوم الــــســــادس لــــدورة 
األلعاب األوملبية في مدينة ريو دي جانيرو 
الـــبـــرازيـــلـــيـــة، تــــواجــــدًا عــربــيــا فـــي مــنــافــســات 
املاكمة بتأهل أكثر من العب لدور الثمانية، 
بــيــنــمــا غــــاب الـــعـــرب عـــن نــهــائــي مــنــافــســات 
الــــجــــودو، وفــــي األلـــعـــاب الــجــمــاعــيــة لـــم يكن 
الــتــواجــد الــعــربــي قـــويـــا، وعــلــى صــعــيــد آخــر 
احتدم سباق امليداليات بني أميركا والصني.

ظهور قوي للجزائر والمغرب 
في المالكمة

وكان التواجد العربي في املاكمة هو النقطة 
ــيـــوم، حــيــث نجح  املــضــيــئــة فـــي مــنــافــســات الـ
الجزائري عبد الحفيظ بن شبلة في التأهل 
إلــى ربــع نهائي منافسات املاكمة لــوزن 81 
الفنزويلي  فــوز سهل على  كــجــم، وذلـــك بعد 
ألــــبــــيــــر رامـــــــــــون رامــــــيــــــريــــــز، والـــــــــــذي حــــــاول 
االســتــعــراض أمــام املصنف الــســادس عامليا، 
الجزائري  النجم  أمــام  الطريق  مــا فتح  وهــو 

الـــحـــارس فــيــصــل مــســرحــي وتـــصـــدت لــكــرة 
إسماعيل مغربي.

ويبدأ الجابر، العب ومدرب الهال السابق، 
ــع الـــشـــبـــاب رحـــلـــة تــدريــبــيــة جــــديــــدة، بعد  مـ
تــجــربــتــه مـــع الـــوحـــدة اإلمــــاراتــــي لــكــنــه تــرك 
بــعــد حــوالــي  مـــايـــو/أيـــار 2015  فــي  منصبه 
ثــاثــة أشــهــر فــقــط مــن تعيينه. وقــبــلــهــا قــاد 
الــجــابــر نــاديــه الــقــديــم الــهــال ملــوســم واحــد 
ــار 2014 بــعــد الـــخـــروج  ــ ــيـــل فـــي مـــايـــو أيـ وأقـ
بــا ألــقــاب. وأنــهــى الــشــبــاب املــوســم املــاضــي 
فـــي املـــركـــز الـــســـادس ويــســعــى تــحــت قــيــادة 
الــذي  اللقب  على  للمنافسة  للعودة  الجابر 
ــــي املــــبــــاراة  ــــرة فــــي 2012. وفـ ــر مـ ــ حــقــقــه آلخـ
امللك  التي أقيمت على ملعب مدينة  الثانية 
عبدالله الرياضية ببريدة تألق االتحاد في 
ظهوره الرسمي األول وتجاوز ضيفه الرائد 
املــولــد في  تــنــاوب عــلــى تسجيلها فــهــد   2-3
الدقيقتني )54 و65( واملصري محمود كهربا 
)73( فيما سجل هدفي الرائد سياف البيشي 

)81( والبرازيلي جيلمار داسيلفا ) 89(.
اتـــحـــاديـــة  األول ســـيـــطـــرة  ــشــــوط  الــ وشـــهـــد 

لحسم الــلــقــاء، لــيــواجــه الــبــريــطــانــي جــوشــوا 
بواتسي في ربع النهائي يوم األحد، ويتأهل 
لــلــمــنــافــســة عــلــى املــيــدالــيــات فـــي حــالــة فـــوزه 
باللقاء. وعلى جانب آخر كان املغربي محمد 
الــربــيــعــي، أمـــل بـــاده فــي الــتــتــويــج األوملــبــي، 
النهائي في  إلــى ربــع  التأهل  على موعد مع 
الكيني  الفوز على  وزن 69 كجم، وذلــك بعد 
الـــاعـــب  3-0، وســـيـــضـــمـــن  ــو  ــدوكــ نــ ــــون  ــتـ ــ رايـ

ميدالية في حالة فوزه باملباراة املقبلة.

نتائج مخيبة في اليد والطائرة
وكـــان الــظــهــور املــصــري الــيــوم فــي منافسات 
كبير  إلــى حــد  الجماعية متواضعا  األلــعــاب 
ــي كـــــرة الـــيـــد أمــــــام بــولــنــدا  حـــيـــث خـــســـرت فــ
الطائرة  فــي  تسقط  أن  قبل   ،33-25 بنتيجة 
أمام روسيا بثاثة أشواط نظيفة وبشوطني 
نظيفني في الكرة الشاطئية للسيدات. وعلى 
الــجــانــب اآلخـــر تــعــادل املنتخب الــقــطــري مع 
شقيقه التونسي في منافسات اليد بنتيجة 
25-25، فـــي مـــبـــاراة كــــان الـــفـــوز فــيــهــا قــريــبــا 
العنابي  يتعادل  أن  قبل  تــونــس،  مــن  للغاية 
ــن الـــلـــقـــاء، لــتــواصــل  فـــي الــدقــيــقــة األخــــيــــرة مـ
التأهل  الثاثة محاوالت  العربية  املنتخبات 

في منافسات اليد خال املباريات املقبلة.

نادال المتألق ينسحب 
من الزوجي المختلط

ــانـــي  ــبـ ــألــــق اإلسـ ــنـــس تــ ــتـ ــافـــســـات الـ ــنـ ــي مـ ــ وفــ
ــــل إلــــــى ربــــــع نــهــائــي  ــأهـ ــ رافــــائــــيــــل نـــــــــادال وتـ

ولــكــن دون خــطــوة على عكس الــرائــد الــذي 
عندما  للتسجيل  محققة  فــرصــة  لــه  الحـــت 
واجه سلطان السوادي الحارس االتحادي 
عــســاف الــقــرنــي ولــعــب الــكــرة بــجــوار القائم 
)36(. وفــــي الـــشـــوط الــثــانــي كــثــف االتــحــاد 
ــان أن يــضــع فــهــد املــولــد في  مــن ضغطه وكـ
الشويش  املدافع حسني  تألق  لــوال  املقدمة، 
للركنية )50(  الــكــرة بــصــعــوبــة  الــــذي حـــول 
املولد  فهد  نجح  الهجمات  توالي  ونتيجة 
فــي وضــع فريقه فــي املقدمة إثــر كــرة واجــه 
على إثرها الحارس محمد شريفي، قبل أن 

يتجاوزه ويلعبها في املرمى الخالي )54(.
ــهــــدف واصــــــل االتــــحــــاد ســيــطــرتــه  وبـــعـــد الــ
وتمكن من تعزيز تقدمه بهدف ثان بواسطة 
فــهــد املـــولـــد الـــــذي تــلــقــى كــــرة عــرضــيــة من 
لــم يجد صعوبة فــي إيداعها  عــدنــان فاته 
املرمى على يمني محمد شريفي )65(. ومن 
هجمة سريعة انطلق فهد املولد خلف الكرة 
على الطرف األيمن قبل أن يلعبها عرضية 
للمصري محمود كهربا الذي عالجها قوية 

داخل املرمى كهدف ثالث )73(.
ــارق عــن  ــ ــفـ ــ ــد مــــن تــقــلــيــص الـ ــ ــرائـ ــ وتـــمـــكـــن الـ
طريق سياف البيشي الذي استفاد من كرة 
يمني عساف  على  برأسه  ولعبها  عرضية، 
املـــبـــاراة بدقيقة  الــقــرنــي )81( وقــبــل نــهــايــة 
الثاني،  الــهــدف  الــبــرازيــلــي جيلمار  أضـــاف 
ــر تــصــويــبــة قـــويـــة اســـتـــقـــرت عـــلـــى يــمــني  ــ إثـ

عساف القرني )89(.
)فرانس برس(

الــفــردي والــزوجــي رجـــال، ليقترب  منافسات 
ــتــــني إلســــبــــانــــيــــا فــي  ــيــ ــدالــ ــيــ مــــــن تـــحـــقـــيـــق مــ
املنافسات األوملبية، ولكنه قرر على الجانب 
ــاب مــــن مـــنـــافـــســـات الـــزوجـــي  ــر االنـــســـحـ ــ اآلخــ
املختلط، التي كان سيخوضها مع مواطنته 

غــاربــيــنــي مــــوغــــوروزا، وذلــــك حــتــى ال يــزيــد 
باقي  فــي  بالسلب  ويــؤثــر عليه  الحمل  عليه 
مــن إصابة  للتو  عــاد  أنــه  املنافسات، خاصة 
فــي املعصم، وهــو مــا يعني خــروج إسبانيا 

من منافسات الزوجي املختلط.

ــر نــجــح الــبــريــطــانــي أنـــدي  وعـــلـــى جـــانـــب آخــ
ــام  ــ ــبــــار صـــعـــب أمـ ــتــ ــــي تـــخـــطـــي اخــ مـــــــــوراي فـ
اإليـــطـــالـــي فــابــيــو فــونــيــنــي، لــيــواصــل رحــلــة 
حــصــد الــذهــبــيــة الــثــانــيــة عــلــى الـــتـــوالـــي في 
التنس  فــردي  التتويج بلقب  األوملبياد، بعد 
في لندن 2012، وجاء الفوز بنتيجة 6-1 و6-2 
و6-3، وكان على وشك الخسارة في املجموعة 
ــه وانــخــفــاض قــوة  ــ الــثــالــثــة لـــوال تــحــســن أدائـ

الرياح.

بايلز تسيطر على الجمباز
ــلــــز فــي  ــايــ ــيــــمــــون بــ وتــــألــــقــــت األمــــيــــركــــيــــة ســ
منافسات الجمباز لتفوز بذهبية كل األجهزة 
للسيدات، وبالرغم من املنافسة القوية التي 
واجـــهـــتـــهـــا، خـــاصـــة مـــن العـــبـــة روســـيـــا ألــيــا 
األول  املــركــز  فــي  بايلز  موستافينا، وجـــاءت 

وتلتها مواطنتها آلي ريزمان.
في  كبيرًا  تألقا  األميركية  الاعبة  وأظــهــرت 
حركاتها على األرض، وهو ما دفع الجميع 
مــــن املـــشـــاركـــني والـــجـــمـــاهـــيـــر مــــن االحـــتـــفـــال 
بامليدالية الذهبية الخاصة بها، حتى قبل أن 
وبهذا تصبح  قــرارهــا،  التحكيم  لجنة  تعلن 
بايلز رابع أميركية على التوالي تفوز باللقب 
بعد كارلي باترسون وناستيا ليوكني وغابي 
دوغاس في الهيمنة األطول لبلد على هذه 
املسابقة في األوملبياد. وأصبحت بايلز أول 
ســيــدة خـــال 20 عــامــا تــفــوز بــمــنــافــســات كل 
األجــهــزة فــي بطولة العالم واألوملــبــيــاد على 

التوالي بعدما سجلت 62.198 نقطة.

حصاد اليوم السادس... ظهور عربي في المالكمةتعادل سلبي وفوز صعب في انطالقة الدوري السعودي
حقق االتحاد بداية 

جيدة بفوز صعب على 
الرائد، فيما تعادل الشباب 

سلبيًا مع القادسية 
بالدوري السعودي

شهدت منافسات اليوم 
السادس من دورة األلعاب 

األولمبية ظهورًا مميزًا 
في المالكمة

)Getty( جماهير االتحاد تنتظر موسمًا مميزًا لفريقها

)Getty( محمد إيهاب نجح في تقديم أداء جيد في ريو

)Getty( عبير عبد الرحمن استحقت ميدالية بعد انتهاء المنافسات

)Getty( الجزائري عبد الحفيظ بن شبلة

مباريـات
      األسبـوع

القاهرة ـ العربي الجديد

ــرة الــريــاضــيــني  ــ لـــن يــغــيــب عـــن ذاكـ
الزمن  املصريني لفترة طويلة من 
أحداث يوم العاشر من أغسطس/
الـــذي حققت  الــيــوم  آب 2016 ليس فقط ألنــه 
فيه البعثة املصرية املشاركة في أوملبياد ريو 
دي جانيرو بالبرازيل ميداليتني برونزيتني 
لــســارة سمير ومــحــمــد إيــهــاب بــعــد أيـــام من 
الفشل واالتهام، ولكنه أيضا ألنه اليوم الذي 
شهد تتويج أول فتاة بميدالية على املنصة 
عبر الــتــاريــخ األوملــبــي املــصــري، إضــافــة إلى 
كونها أول ميدالية ملصر في لعبة رفع األثقال 
بعد غياب 64 عاما حيث كانت آخر ميدالية 

مصر 
ورفع األثقال
عودة للواجهة بعد غياب

حصد  في  المصريون  األثقال  رفع  نجوم  نجح 
العربي في منافسات دورة  للبلد  أول ميداليتين 
أزمات  األذهان  إلى  ليعيدوا  األولمبية،  األلعاب 

أولمبياد لندن، وغياب التتويج لسنوات

بروفايل

لندن  أوملبياد  من نصيب عطية حمودة في 
ــارق يــحــيــى وعــبــيــر عبد  ــ 1948 قــبــل مــنــح طـ

الرحمن ميداليتي لندن 2012 .
وحصلت سارة سمير على أول ميدالية مصرية 
في أوملبياد ريو دي جانيرو 2016 باحتالها 
بعدما  كيلوغراما   69 وزن  فــي  الثالث  املــركــز 

نجحت في رفع 112 كيلوغراما في منافسات 
الخطف و143 كيلوغراما في منافسات النتر 
كيلوغراما  الثالث برصيد 255  املركز  لتحتل 
بــفــارق 6 كــيــلــوغــرامــات عــن الــاعــبــة الصينية 
كيلوغرامات   4 و  الذهبية  امليدالية  صاحبة 
عــــن العـــبـــة كـــازاخـــســـتـــان صـــاحـــبـــة املــيــدالــيــة 
في  الكولومبية  الاعب  فيما فشلت  الفضية، 
رفع 146 كيلوغراما في آخر محاولة ليتجمد 
رصيدها عند 253 كيلوغراما. وســارة سمير 
أول وأصغر رياضية تحصد ميدالية أوملبية 
ــن املــنــصــة وهــــي من  فـــي الـــتـــاريـــخ املـــصـــري مـ
مواليد محافظة اإلسماعيلية شرق العاصمة 
يناير/كانون  مــن  األول  فــي  القاهرة  املصرية 

الثاني 1998.
ــيـــرة - الــــتــــي ضــحــت  وبــــــــدأت الـــبـــطـــلـــة الـــصـــغـ
بعد  العام،  هــذا  العامة  الثانوية  بامتحانات 
املصرية  والتعليم  التربية  وزارة  رفضت  أن 
عــقــد لجنة خــاصــة لــهــا فــي الــبــرازيــل مــشــوار 
الــحــديــد وهـــي فــي ســن صــغــيــرة  - 12 عــامــا - 
عــنــدمــا كـــانـــت تــتــابــع شــقــيــقــهــا مــحــمــد بطل 
ــبـــت بــالــلــعــبــة  مـــصـــر فــــي الــــتــــدريــــبــــات، وأعـــجـ
التجربة بعد أن دخلها عدد  وقـــررت خــوض 
تعد ممارستها عيبا  ولــم  الــبــنــات،  مــن  كبير 
وفقا لتقاليد املجتمع. وسارة  - التي تشجع 
فريق اإلسماعيلي لكرة القدم – حصلت على 
ميدالية ذهبية في أوملبياد الشباب بالصني 
كــمــا  ــا،  ــلـــوغـــرامـ ــيـ كـ  63 وزن  فــــي   2014 عــــــام  
حصدت العبة نادي املؤسسة العسكرية في 
وأفضل  ذهبية  ميداليات  ست  اإلسماعيلية 
العبة في بطولتي أفريقيا دون 17 و20 عاما 
وثاث ميداليات ذهبية في بطولة العالم دون 
20 عــامــا فــي أوزبــكــســتــان. وفـــي دورة ألــعــاب 
البحر املتوسط بتركيا حصلت على برونزية 
وذهبية.. وفي بطولة أفريقيا بتونس حققت 
120 كيلوغراما في النتر و95 كيلوغراما في 

الخطف بإجمالي 215 كيلوغراما.
وجـــــــاءت الـــبـــرونـــزيـــة الـــثـــانـــيـــة فــــي ريـــــو دي 
إيهاب  املصري محمد  البطل  باسم  جانيرو 
نــجــح في   كـــيـــلـــوغـــرامـــا، والــــــذي  فـــي وزن 77 
خطف 165 كيلوغراما ونتر 196 كيلوغراما 
لــيــحــصــل على  كــيــلــوغــرامــا  بــمــجــمــوعــة 361 
الرباع  مع  منافسة  بعد  البرونزية  امليدالية 
الذي تعرض  كارابيتيان  أندرانيك  األرميني 
إلصابة في مرفق اليد وخرج من املنافسات. 
ورفـــــع الــبــطــل رصـــيـــد املـــيـــدالـــيـــات األوملــبــيــة 
املــصــريــة إلـــى 30 مــيــدالــيــة، واألثـــقـــال إلـــى 13 
ــــارق يحيى  مــيــدالــيــة بــإضــافــة مــيــدالــيــتــي طـ
عليهما  حصا  اللتني  الــرحــمــن  عبد  وعبير 

عبير عبد الرحمن 
فازت بميدالية ولم تلق 

التكريم المنتظر

)Getty( سارة سمير أول مصرية تصعد على منصات التتويج األولمبية

بعد أربع سنوات من منافسات لندن بسبب 
تعاطي املنافسني للمنشطات.

ومحمد إيهاب يوسف ولد في 21 نوفمبر/
تشرين الثاني عام 1989 بالقاهرة، بدأ مشوار 
البطوالت اإلقليمية بثاث ذهبيات في وزن 
بمصر  العربية  البطولة  فــي  كيلوغراما   56
عام 2007 وهو دون الثامنة عشرة من عمره، 
حــني كــان أصــغــر العــبــي الــبــطــولــة، ثــم حصل 
كــــأول نــاشــئ مــصــري عــلــى املـــركـــز الــخــامــس 
فــي جمهورية  للناشئني  الــعــالــم  بــطــولــة  فــي 
التشيك محققا 238 كيلوغراما قبل أن ينتقل 
إلـــى وزن 62 كــيــلــوغــرامــا والــــذي اســتــمــر فيه 

النطر  فــي  والفضية   152 الخطف محققا  فــي 
محققا 182 ومثلها في املجموعة محققا 334 
.. و حــصــل عــلــى مــيــدالــيــتــني بــرونــزيــتــني في 
األمريكية  املــتــحــدة  بــالــواليــات  الــعــالــم  بطولة 
بعد تفوقه على الاعب األرميني نفسه حيث 
رفــــع فـــي الــخــطــف 157 كــيــلــوغــرامــا والــثــانــيــة  
كــيــلــوغــرامــا 162 قــبــل أن يــفــشــل فــي رفـــع 166 
كــيــلــوغــرامــا ويــحــل ســابــعــا.. وفـــي الــنــتــر رفــع 
 201 رفــع  يقرر  أن  قبل  كيلوغراما  و197   193
لــيــكــون املــجــمــوع 363  لــيــتــفــوق عــلــى الــاعــب 
ــــوزن 600 غـــرام.  األرمــيــنــي إذ يــقــل عــنــه فـــي الـ
وفرحت مصر ألول مــرة في أوملبياد ريــو دي 

حتى عام 2011 ، وفيه حصل عام 2008 على 
ذهبية بطولة البحر املتوسط في قبرص، ثم 
امليدالية الفضية في بطولة العالم للناشئني 
فـــي كــولــومــبــيــا. وفـــي عـــام 2009 حــصــل على 
امليدالية الذهبية في بطولتي أفريقيا للشباب 
في  البرونزية  امليدالية  ثــم  بــأوغــنــدا،  والكبار 
واختفى   ، ببولندا  للشباب  العاملية  البطولة 
حتى عام 2014 مكتفيا باملشاركة في بطولة 
األلعاب الجامعية بالصني عام 2011، محققا 
خــالــهــا املـــركـــز الــــرابــــع، وفــــي بــطــولــة الــعــالــم 
للكبار في كازاخستان شارك في وزن 69 كيلو 
البرونزية  هــي  ثــاث ميداليات  غــرامــا وحقق 

جانيرو بامليداليتني البرونزيتني، كما فرحت 
بأثر  بميداليتني  أيــضــا  األثــقــال  بــرفــع  قبلها 
رجــعــي مــن أوملــبــيــاد لــنــدن 2012، فبعد أربــع 
ميدالية جديدة  على  البعثة  سنوات حصلت 
لــنــدن بعد  فــي دورة  الــثــانــيــة  استثنائية هــي 
منحت  حيث  املنافسات،  على  الستار  إســـدال 
الــربــاعــة عبير عبد  الــدولــيــة  اللجنة األوملــبــيــة 
الــرحــمــن املــيــدالــيــة الــفــضــيــة، وهــــي املــيــدالــيــة 
األولــــــى الـــتـــي تـــحـــرزهـــا ســـيـــدة عــبــر الــتــاريــخ 

املصري األوملبي.
فرحة الفضية التي غابت أربع سنوات أعادت 
ــقـــوط الــبــطــلــة املــصــريــة  لــــأذهــــان أحـــــــزان سـ

ــعـــارض فـــي الــعــاصــمــة  عــلــى مــســرح مــركــز املـ
حاولت  عندما    2012 عــام  لــنــدن  اإلنكليزية 
رفع 151 كيلوغراما من أجل ميدالية برونزية 
مــضــحــيــة بــحــيــاتــهــا إذ أصـــيـــبـــت بـــإغـــمـــاءة 
وسقط الثقل على رقبتها وأصابها بكدمات، 
وتــم نقلها على كرسي متحرك للفحص في 
وتعاطف  تصفيق  وســط  املستشفيات  أحــد 
ودموع كل من شاهد البطلة تضحي بنفسها 
امليدالية  الحصول على  أجــل نيل شــرف  مــن 
الفضية  تــمــنــحــهــا  بــــاألقــــدار  وإذا  األوملـــبـــيـــة، 
ــــوام، وبعد  ولــيــس الــبــرونــزيــة بــعــد أربــعــة أعـ

اعتزالها وتجاهلها من اإلعام املصري.
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حسين غازي

ــدوري  ــ يــنــتــظــر الــجــمــيــع بــــدايــــة الــ
الذي  القدم، وهــو  لكرة  اإلنكليزي 
منقطعة  كبيرة  منافسة  سيشهد 
بــوجــود أســمــاء كبيرة ومــدربــن من  النظير 
بــمــبــاراة  املــســابــقــة  الـــصـــف األول، وتــنــطــلــق 
نــادي   ضيفًا على 

ّ
يــحــل الـــذي  ليستر سيتي 

ــد حـــديـــثـــًا إلـــــى دوري  ــاعـ هـــــال ســـيـــتـــي، الـــصـ
األضــــواء، وهــو يضم الــاعــب املــصــري أحمد 
املحمدي، ويسعى هال سيتي لخطف نقطة 
ــاء، أو ربـــمـــا تفجير  ــقـ ــلـ الـ فـــي هــــذا  ــادل  ــعـ ــتـ الـ
ال  الــذي  ليستر،  البطل  والــفــوز على  مفاجأة 
تبدو أحواله على أفضل ما يرام، خاصة بعد 
يقدم  ولــم  كانتي،  نغولو  الفرنسي  خسر  أن 
التحضرية،  املباريات  في  املطلوب  املستوى 
إضافة للهزيمة أمام مانشستر يونايتد في 

مباراة درع املجتمع بنتيجة 1-2.
مــشــاكــل أخــــرى تــقــف عــائــقــًا فــي وجـــه املـــدرب 
اإليــطــالــي كــاوديــو رانــيــيــري، ومنها قضية 
رحــيــل الــنــجــم الـــجـــزائـــري ريــــاض مــحــرز عن 
الفريق أو بقائه، وهذا األمر يشكل أثرًا سلبيًا 
عــلــى أفـــضـــل العــــب فـــي الـــــــدوري اإلنــكــلــيــزي 
ــيـــوم فــريــقــان  ــم املــــاضــــي. ويـــصـــطـــدم الـ املـــوسـ
لألندية  شــرســان  ومنافسان  للغاية،  قــويــان 

عودة 
البريميير ليغ

أبوابه من جديد، وسنشهد  القدم  لكرة  الممتاز  اإلنكليزي  الدوري  يفتتح 
الصف  من  مميزين  مدربين  بوجود  قوية  منافسة  األولى  الجولة  منذ 
األول وكذلك العبين على أعلى مستوى، وذلك بعدما أبرمت أندية عديدة 

صفقات مذهلة 

3031
رياضة

قضية

هوتسبر  توتنهام  نــادي  هــو  األول  الكبيرة، 
بقيادة هداف الدوري هاري كن، والذي كان 
اللقب لكنه تراجع  قريبًا املوسم املاضي من 
فــي األمـــتـــار األخـــيـــرة واحــتــل املــركــز الــثــالــث، 
 تقريبًا، لكنه سيواجه خصمًا 

ٌ
الفريق جاهز

صعبًا وهـــو نـــادي إيــفــرتــون بــقــيــادة املـــدرب 
الــهــولــنــدي رونــالــد كــومــان، ويعتمد األخــيــر 
بشكل كبير على املهاجم البلجيكي روميلو 
ــع الــفــريــق فـــي مــركــز  لـــوكـــاكـــو، مـــن أجــــل وضــ
إلى  املــاضــي  املــوســم  التأهل كما  أقله  متقدم 

الدوري األوروبي.
ــر يــلــتــقــي نـــــــادي مــانــشــســتــر  ــ مــــن جــــانــــب آخــ
سيتي، والــذي يبدأ حقبة جديدة مع املدرب 
اإلســبــانــي بيب غـــوارديـــوال الــقــادم مــن نــادي 
بـــايـــرن مــيــونــخ األملــــانــــي، ولــــن تـــكـــون مهمة 
بــيــب سهلة هـــذا املـــوســـم، لــكــن هـــدف الــنــادي 
سيكون حصد لقب الــدوري وكذلك املنافسة 

فــي دوري أبــطــال أوروبـــــا، وتــعــتــبــر مــبــاراتــه 
الدوري  أمام نادي سندرالند جيدة الفتتاح 
بالطريقة املثلى، خاصة أن الخصم ال يمتلك 
عناصر كثيرة قادرة على صناعة الفارق مثل 
األرجنتيني  املــهــاجــم  يمتلك  الـــذي  السيتي، 
ــرو، وكـــذلـــك الــبــلــجــيــكــي كيفن  ــويـ ســرجــيــو أغـ
الاعبن،  مــن  أخـــرى  بــرويــن، ومجموعة  دي 
لــكــن يــبــدو أن بــيــب يخشى أخــطــاء الــحــارس 
اإلنكليزي جو هارت، الذي كّلف الفريق أكثر 

من هدف في املباريات التحضيرية.
أيــــضــــًا صــــدامــــًا بــن  الـــجـــولـــة األول  وتـــشـــهـــد 
ليفربول وأرسنال على أرض األخير في ملعب 
ــدرب الــفــرنــســي أرســن  ــارات، وال يــريــد املــ ــ اإلمــ
فينغر أن يبدأ املوسم بخسارة بن جماهيره، 
التي طالبت املوسم املاضي برحيله، وبالتالي 
سيكون الضغط عليه منذ البداية، وهو الذي 
يريد إبرام صفقة أخرى على األقل للمنافسة 
على اللقب في ظل وجود الكثير من املنافسن، 
األملــانــي  املـــدرب  بقيادة  ليفربول  الخصم  أمــا 
يــورغــن كــلــوب، ورغـــم عــدم تــواجــد الكثير من 
الــفــريــق، يبقى  الــرنــانــة فــي تشكيلة  األســـمـــاء 
األمــــل فــي روح الــاعــبــن والــحــمــاســة إضــافــة 
التي يحاول كلوب زرعه  الجماعي  إلى األداء 
فــي نــفــوس الــاعــبــن، ويعتبر الــهــدف الخفي 
للريدز املنافسة على اللقب، لكن أمام الجميع 
ســيــنــصــب اهــتــمــام الــفــريــق عــلــى الــتــأهــل إلــى 
دوري أبطال أوروبـــا من جديد بعد فترة من 
الــغــيــاب عــلــى إثـــر تــراجــع مــســتــوى الـــنـــادي ال 

سيما مع املدرب براندن رودجرز.
ــبـــاراة الــتــي يستضيف  نــصــل بــعــدهــا إلـــى املـ
نــــادي مانشستر  بـــورنـــمـــوث  نــــادي  خــالــهــا 
يــونــايــتــد، مـــدرب األول هـــوي إيـــدي يعلم أن 
ــام فـــريـــق مــدجــج  ــ املــهــمــة لـــن تـــكـــون ســهــلــة أمـ
ــد أفــضــل املـــدربـــن في  بــالــنــجــوم، بــقــيــادة أحـ
الفريق  مورينيو،  جوزيه  البرتغالي  العالم، 
ســيــكــون جـــاهـــزًا ربــمــا لــلــصــراع عــلــى الــلــقــب 
بعد فترة من االنتظار والغياب عن منصات 
الــتــتــويــج فــي حــقــبــة املـــدربـــن ديــفــيــد مويس 
والهولندي لويس فان غال. ويتوقع الجميع 
أن يحصد السويدي زالتان إبراهيموفيتش 
لــقــب هــــداف الـــــدوري اإلنــكــلــيــزي، وهـــو الــذي 
درع  فــي  ألقابه  أول  الحمر  الشياطن  أهــدى 
املجتمع حــن ســجــل هـــدف الــفــوز فــي مرمى 
ليستر سيتي، اليونايتد هذا املوسم سيكون 
مــخــتــلــفــًا مـــع وصــــول الــفــرنــســي بــــول بــوغــبــا 
أيضًا، ووجــود حارس مثل اإلسباني ديفيد 
دي خـــيـــا، إضـــافـــة لــلــكــثــيــر مـــن الــاعــبــن في 
خط الوسط والهجوم على غرار القائد واين 
رونــي وكــذلــك أنتوني مــارســيــال، واألرميني 
ــيــــب املـــــــدافـــــــع كـــريـــس  ــيــــغــ مـــــخـــــتـــــاريـــــان، وســ
سمولينغ عن اللقاء األول للفريق، والتعادل 
سيكون أفضل نتيجة لنادي بورنموث الذي 
يأمل فــي انطاقة جيدة وربــمــا مــدويــة على 

حساب فريق متعطش لانتصارات.
حماس عشاق الدوري اإلنكليزي لن يتوقف 

يتوقع الجميع 
أن يحصد إبراهيموفيتش 

جائزة هداف الدوري

فندق كريستيانو رونالدو يوّفر 60 وظيفة في لشبونة
وّفر ثاني فندق يحمل عالمة نجم كرة القدم وريال مدريد اإلسباني كريستيانو رونالدو 
الذي يفتح ابوابه بلشبونة في 16 من الشهر الجاري، نحو 60 وظيفة عمل. وتبلغ قيمة 
استثمارات فندق »بيستانا سي ار 7« الناجم عن تحالف مع مجموعة بيستانا البرتغالية 
للفنادق 15 مليون يورو ويحتوي على 82 غرفة وجناحا. ووفرت عالمة »بيستانا سي 

ار 7 اليف ستايل هوتيلز« ايضا 60 وظيفة جديدة في العاصمة البرتغالية.

بيرلسكوني: قرار بيع ميالن جاء من منطلق حبي للنادي
ــوزراء  ــ ــمـــال اإليـــطـــالـــي، ورئـــيـــس الـ قـــال رجـــل األعـ
األسبق، سيلفيو بيرلسكوني، إنه قرر بيع نادي 
ميالن ملجموعة من املستثمرين الصينيني »من 
منطلق حبه« للنادي، مشددا في الوقت ذاته على 
أن لديهم الرغبة في االستثمار ووضع فريق كرة 
العالم. وقال بيرلسكوني  القدم بني األفضل في 
امليالن منذ 30 عاما  »قمت بشراء  لــه:  بيان  في 
لــذات السبب.  بــداعــي الــحــب. وقـــررت بيعه أيضا 
لــقــد وضــعــت الـــنـــادي فــي أيــــدي مــجــمــوعــة لديها 
لجعله  االســتــثــمــار  وإرادة  الـــالزمـــة  اإلمــكــانــيــات 
ــة الـــكـــبـــرى على  ــديــ يــتــنــافــس مـــن جـــديـــد مـــع األنــ
ــد الــســيــاســي اإليــطــالــي أنــه  مــســتــوى الــعــالــم«. وأكـ
يشعر بـ »التأثر واأللم« لبيع )الروسونيري(، ولكنه أيضا »مطمئن« بسبب »قناعته بأنه 

فعل مرة أخرى األمر الذي يصب في مصلحة امليالن«.

النيابة األلمانية تحقق في خطة لشن هجوم 
على البوندسليغا

تحقق نيابة دويسبورج غربي أملانيا في خطة محتملة لشن هجوم على مباراة كرة قدم 
في الدوري األملاني من جانب اربعة جهاديني مفترضني اعتقلوا بني الجمعة والخميس. 
إذا ما كان  أو  الهدف  إنــه ال توجد »دالئــل واضحة« حــول  النيابة  وقالت متحدثة باسم 
االمر يتعلق بمباراة دوري الدرجة األولى او الثانية او الثالثة. جاءت تحقيقات النيابة بعد 
اعتقال مشتبه به في مركز الجئني بوالية رينانيا بالتينات االتحادية الجمعة املاضي 
األربعاء في واليــة رانينا شمال فيستفاليا. واعتقل  واعتقل بعدها ثالثة طالبي لجوء 

الثالثة األخرون في مدينة دينسالكن معقل األقلية السلفية في أملانيا.

أوليمبياكوس يتعاقد مع المدرب باولو بينتو
القدم  لــكــرة  اليوناني  أوليمبياكوس  نـــادي  أعــلــن 
 47( بينتو  بــاولــو  البرتغالي  املـــدرب  مــع  التعاقد 
امــو. ويأتي  عاما( خلفا لفيكتور سانشيز ديل 
باولو بينتو خلفا لسانشيز الذي استمر شهرين 
وأعــلــن رحيله  اليوناني  الفريق  تــدريــب  فــي  فقط 
الثالثاء. وخسر أوليمبياكوس في الجولة الثالثة 
من األدوار املؤهلة لدور املجموعات بدوري ابطال 
ــار اســتــيــاء الجمهور  ــام هــابــويــل مــا أثـ اوروبــــا امـ
مسيرته  بــيــنــتــو  بـــاولـــو  وبــــدأ  اإلدارة.  ومــجــلــس 
كمدرب في سبورتنغ لشبونة عام 2005 وكان العبا بعدة فرق برتغالية كما قاد كالعب 
للمنتخب  الـــدوري اإلسباني. وعــني في عــام 2010 مديرا فنيا  اوبييدو في  فريق ريــال 
البرتغالي ملدة اربعة اعــوام حتى تقديم استقالته عقب الخسارة في املرحلة األولــى من 

مونديال 2014 امام ألبانيا بهدف نظيف.

شيرشيسوف يتولى رسميا تدريب منتخب روسيا
ــر الــريــاضــة الـــروســـي، فيتالي مــوتــكــو، رســمــيــا عــن تــولــي املــــدرب الــوطــنــي،  أعــلــن وزيـ
ــار موتكو  تــانــيــســالف شــيــرشــيــســوف، تــدريــب املنتخب الــروســي لــكــرة الــقــدم. وأشــ
»يمكنني القول إن العقد يمتد حتى أول أغسطس/آب 2018، أي بعد نهاية املونديال 
)الــذي ستستضيفه روسيا(، لكنني سأكون سعيدا إذا مضت األمــور بشكل جيد 
وكــان من املمكن استمرار املــدرب« لبعد هذا التاريخ. وأبــرز الوزير أن شــروط العقد 
املتعلقة بالجانب املادي سرية، ولكنه أوضح أن شيرشيسوف لم يكن له أي شروط 

كبيرة مما جعل املفاوضات تنتهي سريعا.

اعتقال شخصين بدورة األلعاب األولمبية في البرازيل
اعتقلت الشرطة البرازيلية شخصني لالشتباه بدعمهما تنظيم الدولة اإلسالمية »داعش« 
ريــو دي جانيرو.  األوملبية في  األلــعــاب  التخطيط لشن هجوم محتمل خــالل دورة  في 
تنظيم  مع  بتعاونهم  ُيشتبه  وكلهم  العملية  قبل  شخصا   12 اعتقلت  الشرطة  وكانت 
الدولة اإلسالمية. وقالت الشرطة االتحادية البرازيلية إنه تم استجواب ثالثة آخرين وُأفرج 
عنهم فيما بعد. والشخصان اللذان اعُتقال برازيليان ولكن الشرطة لم تعلن اسميهما 

أو تفاصيل أخرى.

أنه مهاجم من الطراز األول وقادٌر على اللعب أمام أقوى 
املدافعني.

في املوسم األول 1987-1988 شارك في خمس مباريات 
فقط وسجل 3 أهداف، أعطيت الفرصة له أكثر في املوسم 
الثاني لكنه لم يسجل في 10 لقاءات، قبل أن يحجز مكانًا 
أساسيًا له في الفريق موسم 1989-1990، حينها خاض 
35 لقاء أحرز خاللها 5 أهداف، ثم رفع العدد في املوسم 
التالي إلى 14 خالل 48 لقاء، وإلى 21 هدفًا في 60 مباراة.
له  اإلنكليزي، فتح  األولــى  الدرجة  تألق شيرر في دوري 
بابًا آخر مهد انتقاله إلى عالم األضواء في الدوري املمتاز، 
حني تعاقد معه نادي بالكبرن روفيرز مقابل 3.6 ماليني 
جنيه إسترليني، وفي املوسم األول سلب عقول الجميع 
بتسجيله 22 هدفًا في 26 مباراة، ثم ضاعف العدد في 
التالي إلى 34 في 48 لقاء، وسجل في موسمي  املوسم 

أنه مهاجم  وأكد  1994-1995، و1995-1996، 74 هدفًا، 
يستحق اللعب مع ناٍد كبير للمنافسة على األلقاب، رغم 

أنه حصد لقب الدوري في ذلك الوقت مع الفريق.
ــادي نــيــوكــاســل يــونــايــتــد، عــائــدًا إلــى  انــتــقــل بــعــدهــا إلـــى نـ
مسقط رأسه مقابل 15 مليون جنيه إسترليني في 30 
يوليو/ تموز عام 1996، واعتبرت هذه الصفقة األغلى في 
ذلك الوقت. هناك قضى شيرر فترة طويلة، إذ لعب ملدة 
10 مــواســم، خــاض خاللها 405 مباريات وسجل 206 
أهــداف، لكنه فشل في تحقيق أي لقب، ولم يترك فريقه 
بل بقي معه رغم تلقيه ألقابًا عديدة من أندية أكبر. ومّثل 
أالن منتخب بالده إنكلترا في 63 مباراة سجل خاللها 
33 هدفًا، لكنه لم يحقق أية بطولة، رغم أنه تألق في يورو 
1996 حني سجل 5 أهداف وحصل على الحذاء الذهبي.
حسني...

ــًا، هــو  ــاتـ ــتـ ــالـــالعـــب غـــيـــر املـــحـــظـــوظ بـ يــصــفــه الـــبـــعـــض بـ
اإلنكليزي أالن شيرر، الذي عانده الحظ طوال مسيرته 
في مالعب الساحرة املستديرة، مع أنه باعتراف كثيرين 
وكذلك  بريطانيا  أنجبتهم  الــذيــن  املهاجمني  أفضل  مــن 
الــعــالــم بــأســره، إذ قـــّدم خـــالل مسيرته ملــحــات وأهــدافــًا 
رائــعــة، والــيــوم 13 أغــســطــس/ آب يــصــادف عــيــد مــولــده 

السادس واألربعني.
ولـــد شــيــرر ســنــة 1970 فــي غــوســفــورث فــي نيوكاسل 
القدم  كــرة  وبــدأ ممارسة  إنكلترا،  بلده  فــي  تيني  أوبـــون 
ــادي واســلــنــد لــأطــفــال، وحــني  ــاٍو مــن بــوابــة نــ كــالعــب هــ
بلغ عامه السادس عشر، انتقل إلــى نــاٍد له بــاع في عالم 
الساحرة املستديرة، فلعب في فئات نادي ساوثامبتون 
العمرية ملدة موسمني فقط من 1986 حتى 1988 لينتقل 
بعد ذلك إلى الفريق األول في عمر 18 عامًا، بعدما أثبت 

أالن شيرر

على هامش الحدث

نستعرض في 
فقرة »وجه 

رياضي« مسيرة 
العب مميز 

إنكليزي، لم يحالفه 
الحظ في الكثير 

من األوقات

أرسنال وليفربول 
لقاء القمة 
األبرز في الجولة 
األولى
)Getty(

أرسنال  نادي  النني، مع  النجم، محمد  رؤية  المصرية  الجماهير  تتمنى 
في لقائه أمام ليفربول بعدما انتقل الموسم الماضي إليه، لكن األنظار 
يأمل عشاقه  الذي  أكبر على رمضان صبحي،  ستكون شاخصة بشكل 
في أن يتواجد مع الفريق في مباراة ستوك سيتي، أمام نادي ميدلزبره. 
مسيرته،  في  مهمة  تجربة  سيخوض  والذي  السابق،  األهلي  العب 
التي  الكبيرة،  إثبات موهبته  الصبر من أجل  بفارغ  األولى  ينتظر فرصته 

أذهلت الجميع، خاصة أنه ما زال في عمر صغير.

صبحي وستوك

وجه رياضي

عند هــذا الحد، حيث سنشهد انطاقة بطل 
وبــفــكــر  جــــديــــدة  بــحــلــة   2015-2014 مـــوســـم 
أنتونيو كونتي،  اإليطالي  املــدرب  جديد مع 
الــــذي اســتــلــم الــفــريــق بــعــد رحــلــة مــمــيــزة مع 
مــنــتــخــب بـــــاده األتـــــــــزوري، ويـــضـــع كــونــتــي 
ــذا املــــوســــم الســـتـــعـــادة مــركــز  ــ خـــطـــة أولــــــى هـ
املنافسة  وكــذلــك  الكبار  األربــعــة  بــن  الفريق 

املــطــالــب  كـــورتـــوا  تــيــبــو  البلجيكي  الـــحـــارس 
بــاســتــعــادة مــســتــواه وتــقــديــم أداء مميز هذا 
ــــادي أتلتيكو  املـــوســـم كــمــا كــــان يــفــعــل فـــي نـ

مدريد اإلسباني.
لــدى املهاجم  ويريد كونتي أن ُيخرج كل ما 
اإلســـبـــانـــي ذي األصـــــول الــبــرازيــلــيــة ديــيــغــو 
كوستا الذي ال يبدو أنه يمّر بأفضل لحظات 

الجماهير في  أن  الـــدوري، خاصة  لقب  على 
الــروســي  امليلياردير  مــع  بــريــدج  ستامفورد 
رومــــــان أبـــرامـــوفـــيـــتـــش تــحــلــم بـــالـــعـــودة إلــى 
األلقاب، واملهمة في املباراة األولــى لن تكون 
الــذي  أمـــام فــريــق ويستهام يــونــايــتــد،  سهلة 
يـــقـــوده الـــاعـــب الــفــرنــســي ديــمــتــري بــايــيــت، 
صاحب التسديدات القاتلة، والتي قد تفاجئ 

مسيرته، وسيكون الفريق بحاجة إلى ضابط 
لـــخـــط الــــوســــط وســـتـــوكـــل املـــهـــمـــة الــدفــاعــيــة 
ــقـــادم مـــن لــيــســتــر سيتي،  لــاعــب الــنــشــيــط الـ
الفرنسي نغولو كانتي، فيما سيتوجب على 
سيسك فابريغاس صناعة األهــداف، إضافة 
إلى أن يعود الاعب البلجيكي إيدين هازارد 

إلى سابق عهده.

يرى أسطورة كرة القدم األرجنتينية، دييغو أرماندو مارادونا، أن مواطنه، ليونيل ميسي، 
لن يعود عن قرار االعتزال الدولي الذي اتخذه قبل فترة، بعد خسارة نهائي كوبا أميركا 
الــدولــي، وحــاول  أمــام تشيلي بركالت الترجيح. وخــاب أمــل ميسي مما دفعه لالعتزال 
محبوه أن يقفوا خلفه، وطالبوه بالعدول عن قــراره، لكن لم يستجب حتى هذه اللحظة 
لطلبهم. ويحاول املدرب الجديد للمنتخب األرجنتيني، إدغاردو بوزا، إقناع ليو بالعودة 
إلى صفوف املنتخب. وصّرح مارادونا حول هذا املوضوع: أعتقد أن ميسي سيقول: ال، 

لبوزا. هذا مجرد رأي، وربما أكون مخطئًا«.

صورة في خبر

مارادونا يتحّدث
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الزيالشيون« عن سكان  الثقافي، هو »زيليس«، وهو اسم روماني، ولذلك يُقال »  كان اسم مدينة أصيلة، المعروفة بموسمها 
المدينة، نسبة إلى اسمها القديم

أصيلة
قلعة حربية اندحر فيها اإلسبان والبرتغاليون

الدار البيضاء ـ حكيم عنكر

قــلــعــة بــحــريــة مــحــصــنــة، شــيــدهــا 
ــقــــرنــــن  الــــبــــرتــــغــــالــــيــــون خــــــــال الــ
الـــــــخـــــــامـــــــس عــــــشــــــر والـــــــــســـــــــادس 
عـــشـــر، وتــحــولــت إلــــى قــلــعــة مــحــصــنــة ذات 
أســــــــوار مــنــيــعــة وأبـــــــــراج مــلــيــئــة بـــاملـــدافـــع 
منها  وانطلق  النارية.  األسلحة  ومختلف 
الــبــرتــغــالــيــون مــــرات عـــديـــدة لـــإغـــارة على 
املـــجـــاورة، لاستياء على  املــنــاطــق  ســكــان 
ــبـــال الــقــريــبــة مــنــهــا، حيث  الـــســـهـــول والـــجـ
يــوجــد نــهــر الــلــيــكــســوس.  وقـــد انــدحــر ملك 
البرتغال الدون سباستيان األول، بجيوشه 
قــوامــه 20  نــزل على رأس جيش  هنا ،حيث 
ألــف مــقــاتــل،  أراد أن يتقدم مــن أصيلة إلى 
املغربي   الــجــيــش  فــاعــتــرضــه  الكبير  الــقــصــر 
املـــخـــازن، وســحــقــه سحقا وقتل  عــنــد وادي 
سباستيان وحليفه، محمد املسلوخ، وعدد 

كبير من قواد البرتغال و كبرائهم. 
وقــــد ســمــيــت هــــذه املــعــركــة بــمــعــركــة« وادي 
املــخــازن«، وهــي تعتبر من املعارك امللحمية 
الــتــي خــاضــهــا الــجــيــش املــغــربــي، وخلدتها 
ذاكـــــرة الـــشـــعـــراء والـــكـــتـــاب، ومــنــهــا امللحمة 
الشعرية« معركة امللوك الثاثة«، التي كتبها 
الشاعر املغربي، علي الصقلي. وقد شارك في 
امللك  الفاصلة ثاثة ملوك، هم  املعركة  هــذه 
الــســعــدي، إضافة   أحــمــد  السلطان  املــغــربــي، 
إلى ملك إسبانيا، وملك البرتغال. وإزاء هذا 
الــنــصــر لــم يــســع إســبــانــيــا الــتــي اتــحــدت مع 
إلــى السلطان،  البرتغال إال أن تسلم أصيلة 
أحمد املنصور السعدي،  في عام )1589 م( .

فانسحب منها املحتلون، وحل فيها محلهم 
أتــى أكثرهم من  بأمر السلطان سكان جــدد 
ناحية الريف، كما حدث في طنجة والعرائش 
القيام  بــاإلمــكــان  كــان  وقــد  بعد تحريرهما. 
ــك الـــوقـــت، مــن مدينة   بــرحــلــة بــحــريــة فــي ذلـ
أصيلة إلــى مدينة  آســفــي أو الــجــديــدة، في 
أقل من ساعة،  بسبب الخط البحري السهل، 
اإلبــحــار، في  املساعدة على  الرياح  وبسبب 
إلــى هذه  البرية  املسافة  تتطلب  كانت  حن 
مــن مسيرة  أكثر  الخيول،  املــدن على ظهور 
يــومــن كــامــلــن. عـــادت زيليس إلــى الظهور 
تحت اســم أصيلة، بعد دخــول اإلســـام إلى 
بــاد املــغــرب،  ويــنــص املــؤرخــون على أنها 
كــانــت مـــن حـــظ يــحــيــى األمـــيـــر الــحــســنــي ملا 
ــده إدريــــس الــثــانــي فــي عـــام )828  تــوفــي والــ
التي تعرف بكنزة  م( وأشــارت جدته كنزة، 
البربرية، على أخيه، امللك محمد بن إدريس 
بإسناد واليات املغرب إلى أخيه، ففعل، كما 
تــقــول بعض الـــروايـــات الــتــاريــخــيــة. وأخــبــار 
أصيلة ليست كلها سياسية حربية، بل كان 
العلم والثقافة، وظهر بها  لها نصيب مــن  
بعض الشعراء وعلماء الدين أمثال، الشاعر 
ــلـــي، الـــــذي نقل  ــيـ ــيـــم بـــن مــحــمــد األصـ إبـــراهـ
البلدان« قطعة  ياقوت الحموي في »معجم 
ــده  مـــن شـــعـــره فـــي هـــجـــاء مــديــنــة فــــاس وولــ
محمد، ومنزلته في العلم والفقه باألندلس 
منزلة بــن أبــي زيــد الــقــيــروانــي فــي أفريقيا، 
وهو أصل أسرة األصيلي، التي أنجبت في 
األندلس في ما بعد عددا من العلماء األفذاذ.

كما كان مرسى أصيلة  محورا من  محاور 
الــتــجــارة الــخــارجــيــة، تـــرد عــلــيــه الــســفــن من 
مختلف مـــوانـــىء شــبــه جــزيــرة إيــبــريــا ومــن 
جــنــوة وبــيــزا والــبــنــدقــيــة فــي إيــطــالــيــا، ومــن 
مــرســيــلــيــا فـــي فــرنــســا، مــحــمــلــة بــالــبــضــائــع 
ــا بضائع  األوروبـــيـــة ونــاقــلــة منه إلــى أوروبــ

هوامش

أصيلة... تاريخ جمال وحروب )ويكيبيديا(

املغرب وغاله. وتقلبت أصيلة بعد ذلك في 
أطــــوار، فبني فيها مسجدان ومــدرســة  عــدة 
وحمام وعدد من األحياء السكنية، كما عرفت 
عـــددا مــن الــوقــائــع واألحـــــداث الــتــي كـــان لها 
أبعد األثر في الحياة السياسية في املغرب، 
مــنــهــا هــجــوم األســـطـــول الــنــمــســاوي عليها 
ســنــة   1829 وهــجــوم األســـطـــول اإلســبــانــي 

عليها سنة 1860 خال حرب تطوان.
أما في القرن املاضي فإن اسمها تردد كثيرا 
فـــي بـــدايـــتـــه خــــال فــتــنــة أحـــمـــد الــريــســونــي 
استطاع  وقــد  ناحيتها،  وفــي  فيها  وشغبه 
ــم الــقــبــلــي أن يــســتــولــي عــلــيــهــا  ــيـ هـــــذا الـــزعـ
ــد مـــن أعــيــانــهــا،  ســنــة 1906 بــمــســاعــدة واحــ
قصرا  فيها  وبــنــى  لحكمه،  مــقــرا  فأصبحت 
ــلــــى الــــبــــحــــر، ولـــــــم تــســتــطــع  ــا يــــطــــل عــ ــمـ فـــخـ
الهبط  جــبــال  إلــى  عنها  تبعده  أن  إسبانيا 
إال بــشــق األنــفــس ، قــبــل أن يبسط اإلســبــان 
ســيــطــرتــهــم عــلــى املــديــنــة الــبــحــريــة ويصير 
النمط اإلسباني، كما   أسلوب حياتها على 
هو حال املدينة القديمة، التي أعيد بناؤها 
ــاش فيها  ــد عــ ــدلـــســـي. وقــ ــق املـــعـــمـــار األنـ وفــ
اإلمـــام األصــلــي، وهــو عامة وفقيه وقــاض، 
ــا يــــــزال ضـــريـــحـــه مــــوجــــودا فـــيـــهـــا، خــــارج  مــ
ــه وتـــقـــواه.  ــ الـــســـور، وقـــد عـــرف بــعــلــمــه وورعـ
ولإمام األصيلي عدة أحكام وفتاوى تبن 
مقدار تشبثه بالعلوم الشرعية وسعة أفقه 

املعرفي من داخل املذهب السني.

فدية أميرة إنكليزية 
بَنت قصر الريسوني

املدينة  يزين  الــذي  الثقافة«،  »قصر  عــرف 
ــل أصــــيــــلــــة بــــــ »قـــصـــر  ــ ــ ــة، عــــنــــد أهـ ــمــ ــديــ ــقــ الــ
الريسوني،  أحمد  إلــى  نسبة  الريسوني«، 
املــنــحــدر مــن أصـــول ريــفــيــة، والـــذي تحكي 
كتب التاريخ أنه كان رجا قويا  استطاع 
وأن يبسط  املــجــاورة  القبائل  أن يخضع  
ــاطـــق  الــقــريــبــة  ــنـ ــفـــوذه عــلــى أصــيــلــة واملـ نـ
ــات الـــقـــرن املـــاضـــي. وكـــان  ــدايـ مــنــهــا، فـــي بـ
ــد أحــــمــــد الــــريــــســــونــــي  يـــعـــمـــد إلـــى  ــائــ ــقــ الــ
اخــتــطــاف األجـــانـــب، ويــطــلــب فــديــة مقابل 

إطاق سراحهم.
و كـــــــان مـــــن بـــــن ضــــحــــايــــاه صـــحـــافـــيـــون 
إلى  يأتون  كانوا  وأميركيون،  بريطانيون 
املنطقة بــدافــع الــفــضــول، فــي الــوقــت الــذي 
إال  تبعد  ال  الــتــي  فيه مدينة طنجة  كــانــت 
بمسافة 70 كيلومتر، مدينة دولية، وتنعم 
بالكثير مــن الـــرفـــاه، ويــأتــي إلــيــهــا الــعــالــم 
أجمع ملتعة الحياة، كما أنها كانت ضاجة 
باملخبرين والجواسيس، بسبب حساسية 
معبر جبل طارق، وتنافس القوى العاملية، 
آنذاك، على  املغرب. والراجح، أن الريسوني 
كــان ضمن  بــاأللــغــاز،  املليئة  ، بشخصيته 
ما يعرف بـ »حركة الجهاد البحري«، وهي 
املـــارة من  السفن  إلــى قرصنة  حركة تعمد 
املضيق، أو تلك التي  تقترب من السواحل، 

وبدأت هذه الحركة منذ أكثر من قرنن من  
زمـــن الــريــســونــي، وبــهــا كـــان رجــــال البحر 
املغاربة، يقيمون نوعا من التوازن بينهم 
أحدث  تمتلك  التي  األجنبية  القوات  وبــن 
تــقــنــيــات الــســفــن الــبــحــريــة الــحــربــيــة. شيد 
 على 

ً
ــام 1905، مــطــا قــصــر الــريــســونــي  عـ

زرقـــة وظـــام األطــلــســي، بــمــحــاذاة األســـوار 
الــبــرتــغــالــيــة، وتــمــويــل بــنــائــه كـــان نتيجة 
كان  إنكليزية  أميرة  أســر  لفك  قدمت  فدية 
قد اختطفها القرصان املغربي. واألكيد أن 
الذي بنى هذه التحفة  املعمارية ، لم يكن 
مــجــرد قـــرصـــان بـــحـــري، بـــل صــاحــب ذوق 
فني غاية في  الرقي. غير أن الجانب امللغز 
القول إن  الريسوني يذهب حد  لشخصية 
األمــيــرة اإلنــكــلــيــزيــة قــد أغــرمــت بـــه. وجلب 
التقليدين في  الــصــنــاع  أمــهــر  الــريــســونــي 
التقليدية،  الصنعة  تخصصات  مختلف 
وصناعة  والجبس  الخشب  على  كالنقش 
الــزلــيــج األنــدلــســي، لــبــنــاء قــصــره. ويتميز  
ــة  ــعــ ــرائــ ــــف الــ ــقـ ــ ــــاألسـ ــر الــــريــــســــونــــي بـ قــــصــ
واألعـــمـــدة الــرخــامــيــة، كــمــا يــشــكــل الــفــنــاء، 
الــــذي يــتــوســطــه، مــحــورًا مــركــزيــا للبناية، 
حــيــث تنفتح عــلــى فــضــاء مــريــح، يتحول، 
في نفس اآلن، إلى مصدر إضاءة بالنسبة 
الــبــنــايــة، بحيث يلعب دور  مــرافــق  لــبــاقــي 
املتنفس للمكان، مع استخدامه الستقبال 

العديد من األنشطة الثقافية.

اندحر ملك البرتغال 
الدون سباستيان 

األول، بجيوشه هنا 
،حيث نزل على رأس 
جيش قوامه 20 ألف 

مقاتل.

■ ■ ■
  أراد أن يتقدم من 
أصيلة إلى القصر 
الكبير فاعترضه 
الجيش املغربي  

عند وادي املخازن، 
وسحقه سحقًا، وقتل 
سباستيان وحليفه 

محمد املسلوخ.

■ ■ ■
سميت هذه املعركة 

بمعركة« وادي 
املخازن« وهي تعتبر 
من املعارك امللحمية 
التي خاضها الجيش 

املغربي.

باختصار

رشا عمران

كــنــت فــي صــالــون تجميل، فــي غــرفــٍة واســعــٍة ممتلئٍة 
بالسيدات والصبايا من مختلف األعمار واالنتماءات. 
جــدًا،  الضيق  الجينز  مــن  بنطاال  تــرتــدي  دخلت شابة 
واملفتوح  أعلى من الركبتني وأدنى قليال. أخذت جانبًا 
لتبدأ ما تريد فعله. بعد دقائق، نهضت وتناولت منشفة، 
الجميع، وبــدأت بالصالة.  أمــام  وفرشتها على األرض 
كان الوقت عصرا، لم أستوعب الفكرة. كان في وسعها 
الــصــالة، أو  إلــى مــا بعد  إلــى الصالون  تأجيل قدومها 
أن تفعل أي شــيء، غير أن تستعرض أمامنا إيمانها 
بــهــذه الــطــريــقــة الــبــشــعــة. قــبــل ســنــوات فــي دمــشــق، في 
مبنى اتحاد الكتاب العرب، حيث كنت أعمل، كان املشهد 
التالي يحدث يوميا: كان بعض موظفي االتحاد، فترة 
وينتعلون  أحذيتهم  ويخلعون  غرفهم  يتركون  الظهر، 
)قــبــاقــيــب( ويــدخــلــون الــحــمــامــات بقصد الـــوضـــوء، ثم 
يخرجون بالقباقيب والسراويل املرفوعة، يمشون املمر 
كامال ليذهبوا إلى غرفة الصالة. إنها حالة استعراض 
إيمانهم بالله أمام اآلخرين الذين ربما هم غير مؤمنني، 
أو ربما كان إيمانهم أشد، لكنهم يمارسونه بينهم وبني 
أنفسهم، بال استعراٍض وال مراءاة أمام اآلخرين. تكثر 

القصص التي توحي بما وصل إليه حال املسلمني من 
إصــراٍر على ادعــاء اإليمان واملــزاودة به. سألت صديقًا 
قبل أيــام: ما املقصود من الجملة التي يتبادلها بعض 
املصريني، ونسمعها في املسلسالت الدرامية: أن يقول 
أحـــدهـــم لــآخــر قــبــل خـــروجـــه، أو قــبــل إغــــالق سماعة 
الهاتف: ال إله إال الله. فيحيب اآلخر: محمد رسول الله؟ 
سألته: أليس هذا يقينًا لدى املؤمن، قال: أجل. قلت: ما 
فائدة تأكيد اليقني إذا؟ ما الفائدة من تأكيد املؤكد؟ ربما 
 
ً
تجيب على سؤاٍل كهذا حلقة دينية، سمعتها مصادفة

 
ً
داعية يستضيف  البرنامج  كــان  عربية.  فضائية  فــي 

الــصــالة والــصــيــام والــحــج. أذكــر  لحض املسلمني على 
جملة قالها الداعية، ربما تلخص حال املسلمني اليوم: 
الله سبحانه أعطاك الحياة، وطلب منك هدايا مقابلها، 
أال تأخذ  لــك معه مصلحة،  للقاء شخص  تــذهــب  حــني 
لــه؟ إذا األولـــى أن تفعل هــذا مــع رب العباد،  معك هدية 
حني تقابله يوم القيامة، خذ معك له صالتك وصيامك 

وحجك كي يرضى عنك! 
الــذي يغرز في عقول العامة  هذا الفكر املنفعي الديني 
وسائلها،  بكل  امليديا  وتــروجــه  املسلمة،  الشعوب  مــن 
 عما وصــل إليه حالنا، وكيف 

ً
كيف ال يكون مــســؤوال

الــشــعــوب، مع  يــكــون سببًا حتى فــي عالقتنا، نحن  ال 

األنظمة الحاكمة املتحالفة مع املؤسسة الدينية، والتي ال 
تقل فسادًا عن السياسة، بل ربما تتفوق عليها لقدرتها 
التأثير املباشر على غالبية شرائح املجتمع، عبر  على 
من  املستمد  االجتماعي  الــعــقــاب  مــن  الــخــوف  تكريس 
الــديــنــي، فـــي حـــال اكــتــشــاف املــعــصــيــة، )فـــــإذا ابتليتم 
مجتمعاٍت  تحويل  يتم  هــكــذا  فــاســتــتــروا(.  باملعاصي 
بأكملها من مجتمعاٍت تؤمن بحق الفرد بحرية سلوكه 
ن 

ّ
ومــعــتــقــده، طــاملــا ال يــمــس اآلخـــريـــن، وبــالــتــالــي، تتمك

من تكريس نفسها في بناء الحضارة اإلنسانية، إلى 

مجتمعاٍت تعيش على الخوف، فتلجأ إلى النفاق واملراءاة 
تجنبًا للعقاب االجتماعي، أو إلى التقية واالنفصام بني 
إلى  اإللهي، فتتحول  للعقاب  الرغبات والسلوك، تجنبا 

مجتمعاٍت معاقة ومتخلفة وجاهزة للمزيد.
الدين واملقدس  التعامل مع  السلوكية في  األنماط  هذه 
تمارس نفسها في التعامل مع األنظمة الحاكمة، مهما 
كان شكلها، يمثل الحاكم الفرد سلطة اإلله في بالدنا، 
وحــاشــيــتــه األمــنــيــة تمثل املــالئــكــة والــرســل الــتــي تنذر 
الحاكم. هكذا  تعاليم  مــن  يعترض على  لكل  بالوعيد 
النفاق، ويمارس علنًا كل ما يوحي باالنتماء  ينتعش 
محاوالت  الخفاء  في  تتم  بينما  وتبجيله،  الحاكم  إلــى 
قتله نفسيًا، من دون جدوى، فطبقات الخوف املتراكمة 
عملت على تثبيت وجوده في الالوعي، وحينما يعقد 
العزم على الجهر بكرهه، واإلعالن عن الرغبة بإطاحته 
نفسيًا وماديًا، يظهر العقاب الحقيقي للحاكم، ويظهر 
معه كل ما تراكم عبر تاريخ طويل جدًا من قهر وظلم 
خرابًا  إمــا  والنتيجة ستكون  الــخــوف،  بسبب  وجــهــل 
إلـــى قطيع   بــخــوف مــزيــد 

ً
عميما، أو عـــودة مــصــحــوبــة

الــســمــاء وعــلــى األرض. وهـــكـــذا تستمر  فـــي  الــحــاكــم، 
يــدورون  أصحابها  تجعل  التي  املؤكد  تأكيد  سلسلة 

في حلقٍة مفرغٍة ال تنتهي.

تأكيد المؤكد

وأخيرًا

هذا الفكر المنفعي الديني 
الذي يغرز في عقول العامة، 

وتروجه  الميديا، كيف ال يكون 
مسؤوًال عما وصل إليه حالنا
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