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أكثر من 500 عمل 
ستلتئم في معرض 

استعادي للفنان 
العراقي ضياء العزاوي 

في الدوحة اليوم.

24ـ25

شهدت العديد من محافظات اليمن اعتداءات للتنظيم  )صالح العبيدي/فرانس برس(

القاهرة، اإلسكندرية ـ العربي الجديد

جاء إحراق مواطن مصري نفَسه أمام أحد أندية 
املسلحة في منطقة سيدي جابر، شرق  الــقــوات 
محافظة اإلسكندرية، أمس السبت، بمثابة تأكيد 
مباشر لتقرير أملاني يتحدث عن احتمال حصول 
انتفاضة اجتماعية وشيكة في مصر على خلفية 
األزمــة االقتصادية وغالء األسعار. وقال شهود 
عيان، إن سائق سيارة أجرة وّجه انتقادات للنظام 
الحالي برئاسة عبدالفتاح السيسي بسبب غالء 
البنزين على نفسه، وأشعل  ثم سكب  األســعــار، 

الــنــار، وحــاول املـــاّرة وأحــد املجندين إنــقــاذه، قبل 
نقله إلى املستشفى األميري وهو في حالة سيئة. 
وأكـــد شــاهــد عــيــان، أن الشخص كــان يـــردد قبل 
إحراق نفسه »مش القي آكل«. وأصدرت مديرية 
الشؤون الصحية في اإلسكندرية بيانًا أوضحت 
ــرف مــحــمــد شــاهــن،  فــيــه أن »الـــشـــاب ُيـــدعـــى أشــ
العمر 30 عــامــًا، من  تــاكــســي، ويبلغ مــن  ســائــق 
 إلــى أنــه يعاني من »حــروق 

ً
كفر الـــدوار«، مشيرة

في البطن والصدر والساقن، بنسبة تتعدى الـ95 
 أن حالته خطيرة. وتعكس هذه 

ً
باملائة«، ومؤكدة

الــحــادثــة مــدى احــتــقــان الــشــارع املــصــري، وتأتي 

أخــيــرًا، في  الــتــي وردت،  الــتــوقــعــات  لتؤكد صحة 
الخارجية  ووزارة  الــبــرملــان  بــن  مــشــتــرك  تــقــريــر 
األملانين، حول حتمية حصول انتفاضة شعبية 
االقتصادية  ــاع  األوضـ فــي مصر بسبب  جــديــدة 
املترّدية، بحسب ما كشفت مصادر دبلوماسية 
»الــعــربــي الــجــديــد«. ورأى الــتــقــريــر أن  مــصــريــة، لـــ
تفاقم األزمــة االقتصادية، وعــدم وفــاء السعودية 
النظام،  تجاه  املالية  بالتزاماتها  خليجية  ودول 
بسبب ما تعانيه تلك الدول من أزمات، سيؤديان 
انــتــفــاضــة شعبية جــديــدة فــي مصر،  إلـــى  حتمًا 
بحسب التقرير الذي حصلت الخارجية املصرية 

ــي، وفـــق  ــمــ عـــلـــى نــســخــة مـــنـــه بــشــكــل غـــيـــر رســ
املـــصـــادر. وفـــي مــؤشــر عــلــى أن نــظــام السيسي 
 مــــن انــــــــدالع انـــتـــفـــاضـــة جــــديــــدة، 

ً
يـــخـــشـــى فــــعــــال

كــشــف مــصــدر ســيــاســي عــن أن بــعــض املقربن 
استباق  أجــل  مــن  عليه  السيسي يضغطون  مــن 
التظاهرات املرتقبة في 11 نوفمبر/تشرين الثاني 
املــقــبــل، بعقد مــؤتــمــر حـــوار وطــنــي مغلق يضم 
إعــالمــيــن ومــثــقــفــن ورؤســـــاء األحـــــزاب والــكــتــل 
»بهدف  وذلك  املحافظات،  وممثلن عن  البرملانية 
الحفاظ على النظام من أي هزة شعبية محتملة«. 
]التفاصيل ص. 5[  

مصر: عودة ظاهرة الـ»بوعزيزي« تنذر بانتفاضة اجتماعية
الحدث

الدوري المغربي: مشاكل بال حلول
اعترضت  التي  المشاكل  وأهم  أول  من  المباريات  من  العديد  تأجيل  مشكلة  تعتبر 

االنطالقة الجيدة للدوري المغربي هذا الموسم، والتي ال تزال بال حل. ]29-28[
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األحد  16  أكتوبر/ تشرين األول  2016 م  15 محرّم 1438 هـ  □  العدد 776  السنة الثالثة

غارة صنعاء: 
المسؤولية 

يمنية؟

عشية اجتماع 
اللجنة الرباعية حول 

اليمن، أقر الفريق 
المكلف من التحالف 

العربي بالتحقيق 
في حادثة 

استهداف »القاعة 
الكبرى« في صنعاء، 
عبر بيان أمس السبت، 

بوقوع الحادثة 
بقصف جوي، 

لكنه ألقى بالالئمة 
على جهة ما في 

رئاسة األركان اليمنية 
الموالية للشرعية.

سياسة

سياسة

اقتصاد

منوعات

رياضة

العونيون أمام 
قصر الرئاسة 

اللبنانية اليوم: 
خطاب ما قبل 

القسم؟

معركة الموصل: 
العبادي يخسر 

القيادة لمصلحة 
زعماء المليشيات

هدم المباني 
التراثية يهدد تاريخ 

اإلسكندرية

موارد الحوثيين: 
جبايات وسوق 

سوداء ومال 
خارجي

81 سيدة في 
البرلمان المغربي: 

ديمقراطية ناقصة

»فيفا« وخارطة 
المستقبل: 

تغيرات جّمة في 
البطوالت
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في العدد

Sunday 16 October 2016

    موسكو تتمسك 
بمبادرة دي ميستورا 

لتشمل انسحاب كل 
مقاتلي المعارضة

    طرح تركي 
من 6 بنود... وروسيا 

وإيران أصرتا على دعوة 
العراق ومصر

    مسؤولون أميركيون 
وروس يقللون من قيمة 

االجتماعات: ال إعالن 
مهمًا في سويسرا

    »درع الفرات« تحاصر 
دابق و»داعش« 

يجنّد السكان 
التفاصيل  صفحة  2ـ3

سورية
مداوالت الوقت الضائع في لوزان

»قاعدة« 
اليمن يهجر 

حضرموت
أصبحت محافظة 
حضرموت، شرقي 

اليمن، شبه خالية 
من مقاتلي تنظيم 

»القاعدة«، الذي 
»يهاجر« باتجاه مأرب 

وشبوة، على وقع 
عمليات الجيش اليمني 

والتحالف العربي 
والغارات األميركية.
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تعزيز روسيا حضورها العسكري في سورية: قوة أو ورطة؟

»درع الفرات« تطّوق دابق... و»داعش« يجنّد السكان

23
سياسة

  شرق
      غرب

»داعش« يتبنّى تفجيرًا 
انتحاريًا في بغداد

أعلن املتحدث باسم قيادة عمليات 
بــــغــــداد، الــعــمــيــد مــعــن ســـعـــد، أمــس 
ــاع حـــصـــيـــلـــة قــتــلــى  ــ ــفــ ــ ــبــــت، ارتــ ــســ الــ
التفجير االنتحاري الذي استهدف 
مــجــلــس عــــزاء فــي حــي الــشــعــب، في 
 و35 

ً
شـــمـــال بـــغـــداد، إلــــى 34 قــتــيــا

ـــى تــنــظــيــم »الــــدولــــة 
ّ
جـــريـــحـــا. وتـــبـــن

اإلســـامـــيـــة« )داعـــــــش( مــســؤولــيــتــه 
ــاري. وذكــــر  ــ ــحـ ــ ــتـ ــ عــــن الـــتـــفـــجـــيـــر االنـ
بيان نقلته وكالة »أعماق« أن »أبو 
فــهــد الــعــراقــي تمكن مــن االنــغــمــاس 
وتــفــجــيــر ســـتـــرتـــه الـــنـــاســـفـــة وســـط 

الجموع في حي الشعب«.
)العربي الجديد(

البرزاني يدعو إلى 
»التنسيق« في الموصل

دعا رئيس إقليم كردستان، مسعود 
الــبــرزانــي )الــصــورة(، أمــس السبت، 
ــوات »الـــبـــشـــمـــركـــة« الـــكـــرديـــة إلـــى  ــ قــ
التنسيق الكامل مع القوات العراقية 
خال معركة املوصل، مؤكدًا اتخاذ 
ــدادات واإلجــــــــــراءات  ــ ــعـ ــ ــتـ ــ كـــافـــة االسـ
الــازمــة لبدء املــعــركــة. وأضـــاف، في 
ــه »تم اتخاذ كافة 

ّ
بيان صحافي، أن

تحرير  بعملية  للبدء  االستعدادات 
املوصل«، مؤكدًا »االتفاق بني قوات 
العراقي  الجيش  وقــوات  البشمركة 
عــلــى تــحــديــد املـــهـــام واملــســؤولــيــات 
والوحدات  القوات  لكافة  العسكرية 

املشاركة في العملية بدقة«.
)العربي الجديد(

... ومقتل مسؤول 
التخطيط العسكري 

لـ»الدولة« 
ــــن عـــنـــاصـــر تــنــظــيــم  ــل تـــســـعـــة مـ ــتــ ــ

ُ
ق

»الدولة اإلسامية« )داعش(، بينهم 
ثاثة من قادة الصف األول، بقصف 
جـــــوي عـــنـــيـــف، اســـتـــهـــدفـــهـــم داخــــل 
مدينة املوصل شمالي العراق، أمس 
ــد فـــي عمليات  ــرائـ الــســبــت. وقــــال الـ
 
ً
نقا الكعبي،  سامر  مظفر  نينوى، 
عـــن مـــصـــدر أمـــنـــي فـــي املـــوصـــل، إن 
تــابــعــة للتحالف  »طـــائـــرات حــربــيــة 
ــنــــزاًل بـــحـــي الــضــبــاط  اســـتـــهـــدفـــت مــ
ــــل، كـــــان قــــــادة الــتــنــظــيــم  فــــي املـــــوصـ
ــارزون يــعــقــدون فيه  ــبـ وعــنــاصــره الـ
اجتماعا موسعا، ما أسفر عن مقتل 
أحمد،  بأبي  امللقب  بينهم  منهم،   9
مـــســـؤول الــتــخــطــيــط الــعــســكــري في 

التنظيم، واثنني من مرافقيه«. 
)العربي الجديد(

أردوغان: بعشيقة 
ضمانة ألنقرة

جـــدد الــرئــيــس الــتــركــي، رجـــب طيب 
أردوغــــان )الــصــورة(، أمــس السبت، 
ــاده تـــصـــريـــحـــات املـــســـؤولـــني  ــقــ ــتــ انــ
العراقيني الرافضة للوجود التركي 
 إن »تــركــيــا 

ً
ــا ــائـ ــم، قـ ــهـ ــيـ عــلــى أراضـ

لــيــســت بـــلـــدًا تـــدخـــل عــنــدمــا ُيــطــلــب 
منها، وتخرج عندما يطلب منها«. 
وأضـــــاف أنــــه »بــالــنــســبــة لــقــاعــدتــنــا 
فــي بعشيقة )شــمــال الــعــراق(، ليس 
ألحد أن يتحدث عنها، فهي ستبقى 
هناك ال محالة، ألن بعشيقة بمثابة 
ــيـــال الــهــجــمــات  ضـــمـــانـــة لــتــركــيــا حـ

اإلرهابية املحتملة«.
)األناضول(

تركيا تدّمر 80 هدفًا 
للتنظيم في سورية

ــة  ــامـ ــعـ ــلــــنــــت رئـــــاســـــة األركـــــــــــان الـ أعــ
الــتــركــيــة، أمـــس الــســبــت، تــدمــيــر 80 
هــدفــا لتنظيم »الــدولــة اإلســامــيــة« 
ــالـــي ســـــوريـــــة، بــعــد  ــمـ )داعـــــــــــش(، شـ
ــة طــــــائــــــرات  ــ ــطــ ــ ــواســ ــ تـــــحـــــديـــــدهـــــا بــ
اســـتـــطـــاع ومــــراقــــبــــة. وذكـــــــر بــيــان 
صــادر عــن رئــاســة األركـــان التركية، 
مقرين  قصفت  تركية  »طــائــرات  أن 
ـــســـتـــخـــدم كــمــواقــع 

ُ
وثــــاثــــة أبـــنـــيـــة ت

لتنظيم  متنوعة  ومــاجــئ  أســلــحــة 
داعـــــش بـــقـــرى مــيــركــانــه، وطــاشــلــي 
هـــيـــوك، وتـــالـــني، فـــي مــحــيــط بــلــدة 

الراعي، التابعة ملحافظة حلب«.
)األناضول(

موسكو ـ رامي القليوبي

الروسية في  العسكرية  العملية  مع دخــول 
ــة عــامــهــا الـــثـــانـــي، تــوجــهــت روســيــا  ســـوريـ
لتثبيت حضورها العسكري في هذا البلد 
عن طريق إقرار الرئيس الروسي فاديمير 
بــوتــني التــفــاقــيــة نــشــر قـــوات جــويــة روســيــة 
فـــي قـــاعـــدة حــمــيــمــيــم الــعــســكــريــة ملــــدة غير 
مــــحــــددة بـــعـــد مـــصـــادقـــة مــجــلــســي الـــدومـــا 
)النواب( واالتحاد على االتفاقية، واإلعان 
عــن تــحــويــل نقطة الــدعــم املــــادي الــفــنــي في 
طــرطــوس إلــى قــاعــدة بحرية دائــمــة. وعلى 
 26 فــي  اتفاقية حميميم  توقيع  مــن  الــرغــم 
أغسطس/آب 2015، إال أن بوتني لم يحلها 

أحمد حمزة

على وقع استمرار عملية »درع الفرات« في 
الشمال الــســوري، كــان الفــتــا، أمــس السبت، 
ورود أنـــبـــاء تـــؤكـــد حــشــد تــنــظــيــم »الـــدولـــة 
اإلســـامـــيـــة« )داعـــــش( املـــزيـــد مـــن مسلحيه 
ــق، بــريــف حــلــب الــشــمــالــي،  ملــعــركــة بــلــدة دابــ
ــيـــش  ــلــــى وقـــــــع مــــواصــــلــــة فــــصــــائــــل »الـــجـ عــ
الـــســـوري الـــحـــر« تــقــدمــهــا بــمــحــيــط الــبــلــدة، 
 
ً
أكثر منه معقا رمــزيــا،  مــركــزًا  عتبر 

ُ
ت التي 

للتنظيم.  بالنسبة  اســتــراتــيــجــيــا  عسكريا 
في املقابل، كان للرئيس التركي رجب طيب 
أردوغـــــــان، مــوقــف الفـــت مـــع إعـــانـــه، أمـــس، 
ــق،  أن »الــفــصــائــل الــســوريــة تــتــقــدم إلـــى دابـ
آمنة خالية من  ومــن هناك سنعلن منطقة 

بيروت ــ عبد الرحمن عرابي

يحيي أنصار قائد الجيش اللبناني األسبق، 
الــنــائــب مــيــشــال عـــون، الـــذكـــرى الــســنــويــة لـــ13 
أكتوبر/ تشرين األول 1990، على وقع الحراك 
الــســيــاســي الـــهـــادف النــتــخــاب رئـــيـــس جــديــد 
لــلــجــمــهــوريــة بــعــد عــامــني ونــصــف الـــعـــام من 
شــغــور املـــوقـــع. ويــصــل الــتــفــاؤل لـــدى الــدائــرة 
املـــقـــربـــة مــــن عـــــون حــــد تــــوقــــع إعـــــــان رئــيــس 
»تـــيـــار املــســتــقــبــل«، الــنــائــب ســعــد الــحــريــري، 
جــــدًا«. غير  »قــريــبــا  لــلــرئــاســة  تبني ترشيحه 
أن مصادر نيابية في كتلة املستقبل جزمت، 
»العربي  لـ تصريحات  فــي  أمــس،  مساء  حتى 
الجديد«، بأن »األجواء الخارجية بخصوص 
تتغير بعد، تحديدًا في  لم  الحريري  مــبــادرة 
ما يخص املوقف السعودي الذي يتعامل مع 
املــلــف بــحــيــاديــة كــامــلــة مــن دون االيــحــاء بــأي 
اشارات، إيجابية كانت أو سلبية«. وتستبعد 
املــصــادر نفسها أن يــكــون االتــفــاق قــد تــم بني 
الحريري وعــون، مشيرة إلى أن »األمــور على 
حــالــهــا داخــلــيــا، وعــلــى عـــون الــتــحــرك باتجاه 
حــلــفــائــه، حــــزب الـــلـــه ونــبــيــه بــــري وســلــيــمــان 
فرنجية، من أجل إقناعهم بانتخابه رئيسا«. 

ــلــــف الـــــــذكـــــــرى الــــســــنــــويــــة الــــســــادســــة  ــتــ وتــــخــ
األول  تشرين  أكتوبر/   13 ملعركة  والعشرين 
اللبناني والــســوري على  الجيشني  1990 بني 
أعــتــاب الــقــصــر الــرئــاســي، فــي بــعــبــدا، شرقي 
بـــيـــروت، فــي الــشــكــل واملــضــمــون. فــقــد تــبــّدلــت 
خــريــطــة الــتــحــالــفــات الــســيــاســيــة بــعــد عقدين 
ــــخ خــــــوض قـــائـــد  ــاريـ ــ ونــــصــــف الـــعـــقـــد عـــلـــى تـ
الحكومة  رئــيــس  األســبــق،  اللبناني  الــجــيــش 
الحالي  النائب  حينه،  فــي  املؤقتة  العسكرية 
مــيــشــال عـــــون، ملــعــركــة تــاريــخــيــة فـــي الــحــرب 
في  سياسية  فئات  مجموعة  خاضتها  التي 
لــبــنــان ضـــد الــوصــايــة الــســوريــة عــلــى لــبــنــان، 
وضـــد الـــوجـــود الــعــســكــري الـــســـوري املــبــاشــر 
على أراضيه. منحت هذه املعركة رمزية لعون 
لــتــيــاره:  وســيــاســيــة  لشرعية شعبية  ورافــعــة 
لجوئه  ولم يضعفها  الحر«،  الوطني  »التيار 
إلـــى الــســفــارة الــفــرنــســيــة عـــام 1990 وإقــامــتــه 

إلى البرملان للمصادقة إال في 9 أغسطس/
آب 2016 أي بــعــد مــــرور قـــرابـــة عـــام كــامــل. 
ــا مـــرفـــأ طـــرطـــوس، فــعــمــل كــنــقــطــة الــدعــم  أمــ
املــــــادي الــفــنــي لـــأســـطـــول الــســوفــيــيــتــي ثم 
الروسي منذ عام 1977، وكان ُيعتبر نقطة 
الدعم الوحيدة لروسيا في البحر األبيض 
الدفاع  وزيــر  نائب  يعلن  أن  قبل  املتوسط، 
ــي، نـــيـــكـــوالي بـــانـــكـــوف، مــطــلــع هــذا  ــروســ الــ
األســـبـــوع أن روســـيـــا تــعــتــزم إقـــامـــة قــاعــدة 

بحرية دائمة في طرطوس. 
وإلــــى جــانــب تــثــبــيــت وتــطــويــر قــاعــدتــيــهــا، 
للدفاع  »إس-300«  روســيــا صــواريــخ  نقلت 
الــجــوي إلــى ســوريــة. وبـــررت وزارة الــدفــاع 
إلى  تهدف  إنها  بالقول  الخطوة  الروسية 
تــأمــني قــاعــدة طــرطــوس والــســفــن الــروســيــة 
ــة مـــن تــهــديــدات  قــبــالــة الـــســـواحـــل الـــســـوريـ

محتملة من الجو.
ــداف  وتــتــوقــف بــعــض التحليات عــنــد األهـ
الــتــي تــدفــع روســيــا إلـــى تــعــزيــز ترسانتها 
العسكرية، مؤكدة أن األمر يتعدى سورية. 

يشير رئيس تحرير مجلة »الدفاع الوطني« 
كوروتشينكو،  إيغور  الروسية،  العسكرية 
أكــثــر مــن هــدف استطاعت موسكو أن  إلــى 
لكوروتشينكو  ووفــقــا  مــعــا.  آن  فــي  تحققه 
فـــإن وجـــود قــاعــدتــني دائــمــتــني لــروســيــا في 
منطقة  على  السيطرة  لها  سيتيح  سورية 
الشرق األوسط واملتوسط بأكملها. ويقول 

آالف كيلومتر مربع«،   5 اإلرهــاب بمساحة 
فــــي تـــكـــريـــس لــلــمــطــالــب الـــتـــركـــيـــة فــــي هـــذا 
ــدد. وأضـــــاف فـــي تــصــريــحــات نقلتها  الـــصـ
ــه »بـــعـــد جــرابــلــس  مــحــطــات الــتــلــفــزيــون، أنــ

والراعي، نحن نتقدم. إلى أين؟ إلى دابق«.
ــد نـــحـــو أربــــعــــني كــيــلــومــتــرًا إلـــى  ــعـ فــعــلــى ُبـ
الـــشـــمـــال مـــن وســــط مـــركـــز مــحــافــظــة حــلــب، 
استأنفت فصائل »الجيش السوري الحر«، 
ــبـــت، شــــن هــجــمــاتــهــا  ــــس الـــسـ مـــنـــذ فـــجـــر أمـ
بسطت  إذ  »داعــــش«،  مسلحي  معاقل  على 
والعزيزية،  الغيانية  قريتي  على  نفوذها 
وذلـــــك ضــمــن مــســاعــيــهــا املــســتــمــرة إلنــهــاء 

تواجد التنظيم في ريف حلب الشمالي.
، إذ تــأخــذ 

ً
لــكــن هـــذا الـــهـــدف ال يــبــدو ســـهـــا

ــاك، طــابــع  ــنـ املــــعــــارك فـــي بــعــض املـــنـــاطـــق هـ

في العاصمة باريس حتى عام 2005. حّولت 
ــــداث اإلقــلــيــمــيــة والــشــلــل فــي املــؤســســات  األحـ
الــدســتــوريــة فــي لــبــنــان خــصــوم املــاضــي إلــى 
ــــت الـــتـــحـــالـــفـــني الــســيــاســيــني 

ّ
ــاء، وخــــض ــفـ ــلـ حـ

آذار( بشكل عنيف. فولد  )8 و14  العريضني 
ـــســـتـــجـــد بــــني »حــــزب 

ُ
الـــتـــحـــالـــف املــســيــحــي امل

ــار عــــــون، بـــعـــد أن  ــيــ الــــقــــوات الـــلـــبـــنـــانـــيـــة« وتــ
خاض الطرفان معارك طاحنة خال العامني 
ــة الــلــبــنــانــيــة  ــيـ ــلـ األخـــيـــريـــن مــــن الــــحــــرب األهـ
)1975 - 1990(، في إطار التنافس على قيادة 
بــني خيارين  انقسم  الـــذي  املسيحي  الــشــارع 
قاعدة  فيها عون  يمينيني، كسب  سياسيني 

عريضة بسبب قيادته للجيش.
مــّهــد هـــذا الــتــحــالــف لــتــرشــيــح الـــقـــوات لعون 
لـــرئـــاســـة الـــجـــمـــهـــوريـــة، بـــعـــد الـــتـــوافـــق عــلــى 
10 بــنــود رئــيــســيــة تــشــكــل مــيــثــاق الــتــحــالــف 
والــتــزامــات عــون تجاه »الــقــوات« التي تبنت 
ترشيحه. ومــن أبــرز البنود التي وجــد فيها 
مــراقــبــون تــحــديــا لــتــحــالــف عـــون مـــع »حـــزب 
التي  الوطني  الوفاق  »االلتزام بوثيقة  الله«: 
الدولة  الــطــائــف. تعزيز مؤسسات  فــي  أقــرت 

حميميم وطرطوس«. ويضيف »عاوة على 
ذلك، سيتيح الحضور الروسي في املنطقة 
مــنــع أيـــة تــهــديــدات محتملة مــن قــبــل حلف 

شمال األطلسي من الجنوب«.
وتزامن تعزيز الحضور العسكري الروسي 
فــي ســوريــة مــع مــوجــة جــديــدة مــن الــتــوتــر 
والــغــرب، بسبب  العاقات بني موسكو  في 
الــتــصــعــيــد فـــي حـــلـــب، واســـتـــخـــدام روســيــا 
حــق الــنــقــض )الــفــيــتــو( ضــد مــشــروع الــقــرار 

الطوقلي،  أبــرزهــا:  قــريــة بمحيط دابـــق،   15
وغــــزل، والــعــديــة، ويــحــمــول، والــشــيــخ ريــح، 
وبراغيدة، وكفرغان، والبل، وجارز، وراعل، 
وتـــل حــســني، وشــويــريــن وغــيــرهــا. وأفــــادت 
مـــصـــادر الــفــصــائــل بــــأن حــســم املــعــركــة مع 
التنظيم بريف حلب الشمالي، ال يتحقق إال 

باقتحامها لبلدة دابق.
 وتقع هذه البلدة وسط مثلث تمتد قاعدته 
عــلــى الــشــريــط الـــحـــدودي مــع تــركــيــا بطول 
نــحــو ســتــة وثـــاثـــني كــيــلــومــتــرًا، مـــن بــلــدة 
الراعي  شرقا وصواًل إلعزاز غربا )كاهما 
تحت سيطرة املعارضة(، ورأسه يكون عند 
مدينة مــارع )إحــدى أهــم معاقل املعارضة، 
شـــمـــالـــي حـــلـــب( الـــتـــي تـــقـــع جـــنـــوب غــربــي 
دابــق على مسافة نحو تسعة كيلومترات، 

مقرًا أو منطلقا لتهريب الساح واملسلحني«. 
وقد عنون تعطيل تكتل عون وكتلة حزب الله 
املرحلة  الــدســتــوريــة  للمؤسسات  البرملانية 
املاضية في لبنان، وتشارك الطرفان في كسر 
نـــصـــاب جــلــســات الـــبـــرملـــان النــتــخــاب رئــيــس 
الحكومة  جلسات  معا  وقاطعا  الجمهورية، 
أخــــيــــرًا تـــحـــت عــــنــــوان »حـــمـــايـــة املـــيـــثـــاقـــيـــة« 

)التوزيع الطائفي للوظائف الحكومية(.
ــــزب الــــقــــوات«، رئــيــس  وقــــد ســبــق حــلــيــف »حـ
»تــيــار املــســتــقــبــل«، الــنــائــب ســعــد الــحــريــري، 
خـــطـــوة تــبــنــي تــرشــيــح عــــون بـــدعـــم تــرشــيــح 
الــرئــاســة،  ملنصب  فرنجية  سليمان  الــنــائــب 
»حزب الله« على الصعيد  رغم كونه حليفا لـ
الداخلي، وحليفا وصديقا شخصيا لرئيس 

النظام السوري، بشار األسد.
لــكــن الــحــركــة الــســيــاســيــة األخـــيـــرة لــلــحــريــري، 
ــراف  ــ ــال خـــالـــهـــا عـــلـــى مــجــمــوعــة أطـ ــ الـــتـــي جـ
وروســيــا،  السعودية  بينها  ودولــيــة،  داخلية 
ــيــــس  ــاب رئــ ــ ــخــ ــ ــتــ ــ ــل فـــــــي انــ ــيــ ــجــ ــعــ ــتــ بــــــهــــــدف الــ
الــجــمــهــوريــة، يــــرى فــيــهــا املـــقـــربـــون مـــن عــون 
للرئاسة  لتبني ترشيح عــون  بأنها قد تقود 
أيضا من قبل الحريري. أجــواء ينقلها عضو 
»تكتل التغيير واإلصاح«، النائب آالن عون، 
يـــؤكـــد عــــون أن تبني  الـــجـــديـــد«.  »الـــعـــربـــي  ـــ لـ
»بات  النائب ميشال عون  لترشيح  الحريري 
نـــجـــزت االتـــصـــاالت السياسية 

ُ
أ قــريــبــا«، وقـــد 

ــــان. ومــن  بـــني الــطــرفــني تــمــهــيــدًا لــلــحــظــة اإلعــ
املـــتـــوقـــع أن يــلــقــي عــــون كــلــمــة »جـــامـــعـــة« في 
الـــذكـــرى الــتــي يــحــيــيــهــا أنـــصـــاره عــنــد مــدخــل 
الــقــصــر الــرئــاســي فــي منطقة بــعــبــدا. ويــؤكــد 
النائب آالن عون أن الكلمة تشكل »خطاب ما 
قبل خطاب القسم )خطاب تولي سدة الحكم( 
بالنسبة للجنرال )الصفة العسكرية السابقة 
ولقب ميشال عــون(، وستحمل رسالة شراكة 
وانفتاح على جميع األطراف السياسية«. كما 
أضاء النائب عون على »الرمزية الكبيرة التي 
الــفــعــالــيــات عــلــى بعد  يحملها مــوقــع إحـــيـــاء 
الــذي غادره  الرئاسي  القصر  أمتار قليلة من 
الجنرال قبل 26 عاما وسيعود إليه رئيسا في 
الجديد  الرئيس  العاجل«. وقد سبق  القريب 
للتيار الوطني وصهر عون، وزير الخارجية 
جبران باسيل، ذكــرى 13 تشرين بمجموعة 
مواقف عّبر فيها عن حسن العاقة مع »تيار 
املــســتــقــبــل«. وهــــو خـــطـــاب مــغــايــر لــلــمــعــركــة 
الطرفان  خاضها  الــتــي  الطويلة  السياسية 
مــنــذ عـــام 2008 وحــتــى أشــهــر ســابــقــة تحت 
عــنــاويــن »مــكــافــحــة الــفــســاد« والـــخـــاف على 
»تفّرد  بـ العونيون  وصفه  ومــا  الحكم،  إدارة 
اتفاق  الباد منذ  إدارة  الحريرية في  الحالة 
الـــوزراء  رئيس  اغتيال  تــاريــخ  الطائف حتى 

األسبق رفيق الحريري، عام 2005«.

كـــوروتـــشـــيـــنـــكـــو، فــــي حـــديـــث مــــع »الـــعـــربـــي 
الجديد«، إنــه »مــع األخــذ بعني االعتبار أن 
كاليبر  بصواريخ  مجهزة  الروسية  السفن 
املجنحة، التي تم اختبارها في ظروف القتال 
ألول مرة، لشن ضربات على مواقع تنظيم 
الدولة اإلسامية )داعش( قبل عام، فإن ذلك 
يعني أن منطقة الشرق األوسط واملتوسط 
ستكون تحت سيطرة روسيا، كما أنها لن 
تدفع أي مقابل مادي عن استخدام قاعدتي 

ــو أن  ــر مــنــذ نــحــو أســـبـــوعـــني، ولــ ــفـ الـــكـــر والـ
الكفة ترجح لصالح القوات املهاجمة، التي 
بالسيطرة  أســابــيــع  ثمانية  خـــال  نجحت 
عــلــى مــنــاطــق واســعــة، تــقــدر بنحو سبعني 
كيلومترًا، على طول الشريط الحدودي مع 
تــركــيــا، وتــمــتــد مــن مــديــنــة جــرابــلــس شرقا 

وصواًل لغربي بلدة الراعي غربا.
مـــع الــعــلــم أن فــصــائــل »الـــجـــيـــش الـــســـوري 
الــفــرات«  »درع  فــي عملية  املنضوية  الــحــر« 
املدفعية  مــن  نــاريــة  بتغطية  انطلقت  الــتــي 
وساح الجو التركي يوم الرابع والعشرين 
من أغسطس/ آب املاضي، قد حققت خال 
ــــوع األخــــيــــر تـــقـــدمـــا مـــهـــمـــا فــــي هـــذه  ــبـ ــ األسـ
املعارك الدائرة بني مدينة إعزاز غربا، وبلدة 
اخترين شرقا، تمثل بسيطرتها على نحو 

اللجوء  القانون وعــدم  إلــى  االحتكام  وثقافة 
إلــــى الـــســـاح والــعــنــف أيــــا كــانــت الــهــواجــس 
وماديا  معنويا  الجيش  دعــم  واالحــتــقــانــات. 
وتمكينه وسائر القوى األمنية الشرعية من 
كافة  األمــنــيــة  الــحــاالت  مــع مختلف  التعامل 
بهدف بسط سلطة الدولة وحدها على كامل 
الــتــزام سياسة  اللبنانية. ضـــرورة  األراضـــي 
ــا يـــضـــمـــن مــصــلــحــة  ــمـ ــيــــة مــســتــقــلــة بـ خــــارجــ
لبنان واحترام القانون الدولي، وذلك بنسج 
عــاقــات تــعــاون وصـــداقـــة مــع جــمــيــع الــــدول، 
ــاع  ــ ال ســيــمــا الـــعـــربـــيـــة مـــنـــهـــا. ضـــبـــط األوضــ
السورية في   - اللبنانية  الــحــدود  على طــول 
لبنان  باستعمال  السماح  االتجاهني، وعــدم 

الدولي، وإلغاء  الفرنسي في مجلس األمــن 
زيـــارة بــوتــني إلــى بــاريــس، وتــلــويــح الغرب 
ــا،  ــيــ ــلـــى روســ ــــدة عـ ــــديـ ــقــــوبــــات جـ ــفــــرض عــ بــ
واســتــمــرار تــبــادل االتــهــامــات بإفشال نظام 

وقف إطاق النار. 
ويرى األكاديمي واملعارض السوري املقيم 
فـــي مــوســكــو، مــحــمــود الــحــمــزة، فـــي زيـــادة 
الــحــضــور الــعــســكــري الــروســي فــي ســوريــة، 
السوري  النزاع  مؤشرًا لتورط موسكو في 
بــــا رجــــعــــة، مــســتــبــعــدًا فــــي الــــوقــــت نــفــســه 
احتمال حــدوث صــدام عسكري مباشر بني 
»العربي  لـ الحمزة،  ويقول  والغرب.  روسيا 
الــجــديــد«، »أعــتــقــد أن روســيــا تــتــورط أكثر 
ــة، ولــــم يــعــد لــديــهــا خط  فــأكــثــر فـــي ســــوريــ
لصدام  إمكانية  أرى  »ال  ويضيف  رجــعــة«. 
عـــســـكـــري بــــني روســــيــــا والـــــغـــــرب، وبــصــفــة 
خـــاصـــة الــــواليــــات املـــتـــحـــدة، ألن واشــنــطــن 
غير مستعدة للتدخل بقوة لحل األزمة في 
سورية، وهي التي ورطت روسيا وفسحت 

لها املجال«.
ويقول كاتب مقال، في موقع »سلون.رو«، إن 
يأتي  الروسي في سورية  الحضور  تعزيز 
بمثابة »اعتراف بأن العملية العسكرية في 
سورية، التي كان من املقرر في عام 2015 أن 
تدوم بضعة أشهر فقط، ستستمر إلى ما ال 
نهاية، إذ إن نظام )بشار( األسد لن يستمر 

 من دون القوات الروسية«.
ً
طويا

ويــولــيــهــا الــتــنــظــيــم أهــمــيــة رمـــزيـــة خــاصــة، 
له مركز معركة »فاصلة«  بالنسبة  لكونها 
بـــني »املــســلــمــني والـــكـــفـــر«، ولـــهـــذا الــغــرض 

يحشد مئاٍت من مسلحيه للدفاع عنها.
ذكرتها  التي  املتقاطعة  املعلومات  وأفــادت 
للدفاع  استنفر  التنظيم  بــأن  عــدة،  مصادر 
ــــن مـــســـلـــحـــي مــا  ــــن دابـــــــــق، بـــنـــحـــو ألـــــــٍف مـ عـ
يسميهم »جــيــش الــعــســرة«، فــيــمــا يــواصــل 
حــشــده الــســكــان فــي املــنــاطــق الخاضعة له، 
وتعبئتهم للمشاركة في صد الهجوم على 
دابق، التي بخسارته لها، يفقد آخر معاقله 
البلدات  مــع  وكــانــت  الشمالي،  بــريــف حلب 
ــز انـــطـــاق  ــا بـــالـــســـابـــق، مــــركــ ــهـ املـــحـــيـــطـــة بـ
هــجــمــاتــه عــلــى مــنــاطــق ســيــطــرة املــعــارضــة 

السورية هناك.

لوزان: لقاءات 
الوقت الضائع

ــــدول املـــؤيـــدة للنظرة  وبـــوجـــود حــشــد مـــن الـ
الـــروســـيـــة إلــــى الـــحـــرب الـــســـوريـــة. االجــتــمــاع 
التاريخي الذي شهد  الفندق  الذي احتضنه 
اتــفــاق لــــوزان بــني الــقــوى االســتــعــمــاريــة على 
التركية قبل قرن،  ترسيم حدود الجمهورية 
الخارجية األميركي  بــدأ ثنائيا، بني وزيــري 
ــــي، ســيــرغــي  ــــروســ ــــون كــــيــــري ونـــظـــيـــره الــ جــ
الفروف، اللذين اجتمعا ألربعني دقيقة للمرة 

لوزان ــ العربي الجديد

يعكس الغموض الــذي حــام حول 
في  »بــوريــفــاج«،  اجتماعات قصر 
مــديــنــة لـــــوزان الــســويــســريــة، يــوم 
أمس السبت، بخصوص سورية، منذ اإلعان 
أيـــام، واقــع خلّوها من  اللقاء قبل  عــن موعد 
بالخيار  الـــروس  تمسك  نوعي وســط  جديد 
العسكري وانسحاب الواليات املتحدة فعليا 
مــن املــلــف الـــســـوري، مــا جــعــل حــتــى القيمني 
عــلــى الـــلـــقـــاء، يــخــفــضــون مـــن أهــمــيــة الــحــدث 
اجتماع  أنه مجرد  اعتبار  على  السويسري، 
آخــر محاولة  أو بكام  لــلــقــرارات،  للنقاش ال 
الــذي يفصل العالم عن  الــوقــت الضائع  مــلء 
استحقاقات مركزية من نوع انتخاب رئيس 
أميركي جديد. كل ذلك وسط ترويج روسي 
مستمر ملبادرة املبعوث الدولي إلى سورية، 
ســتــيــفــان دي مـــيـــســـتـــورا، الــقــاضــيــة بــتــأمــني 
»خروج آمن« ملقاتلي »فتح الشام« )النصرة 
ــرة لتشمل  ــدائـ ســابــقــا( ومــحــاولــة تــوســيــع الـ
انسحاب كل املقاتلني املعارضني من املدينة، 

األولى منذ حوالي شهر، تحديدًا منذ بداية 
الــحــمــلــة الـــدمـــويـــة لــلــمــقــاتــات الـــروســـيـــة في 
حلب، في 19 سبتمبر/ أيلول املاضي. بذلك، 
الروسي  ــ  األميركي  الثنائي  التعاون  يكون 
قــد عــاد إلــى مــجــراه بعد أيـــام قليلة مــن قــرار 
الــرئــيــس بـــــاراك أوبـــامـــا إيـــقـــافـــه. ثـــم اتــســعــت 
دائرة املجتمعني، مع انضمام وزراء خارجية 
كـــل مـــن الــســعــوديــة وتــركــيــا ومــصــر وإيــــران 
إلــــى مــبــعــوث األمـــم  واألردن وقـــطـــر، إضـــافـــة 
ميستورا،  دي  ستيفان  ســوريــة  فــي  املتحدة 
من دون معرفة ما إذا كــان الــعــراق قد حضر 
الخارجية  وأعلنته  سبق  مــا  بحسب  الــلــقــاء 
اإليـــرانـــيـــة أول مـــن أمـــــس. وعــلــمــت »الــعــربــي 
ــــاس حصل  الــجــديــد« أن االجــتــمــاع فـــي األسـ
بدعوة من الطرف األميركي ووجهت الدعوة 
5 دول، هي روسيا وتركيا والسعودية  إلــى 
وقطر وإيران، قبل أن تطلب روسيا انضمام 
مــصــر والـــعـــراق، قــبــل أن تــتــم إضــافــة األردن 
إلى الــدول الثماني. وقد بدأ االجتماع بلقاء 
بــني كــيــري والفــــروف، ثــم بــني كــيــري ونظيره 
الــســعــودي عــــادل الــجــبــيــر، ثــم انــضــم الــوزيــر 

الــتــركــي مـــولـــود جـــــاووش أوغـــلـــو والــقــطــري 
ذلــك،  ثــانــي، وبعد  آل  بــن عبدالرحمن  محمد 
الــدول الست )الواليات املتحدة،  بدأ اجتماع 
ــران(،  ــ روســــيــــا، تـــركـــيـــا، الـــســـعـــوديـــة، قـــطـــر، إيــ
لتنضم الحقا الـــدول الــثــاث األخـــرى: مصر، 

العراق، األردن.
وربما يكون الروس قد تقصدوا رفع منسوب 
االجتماعات،  فــي حلب خــال ســاعــات  القتل 
واستهداف املستشفيات وما بقي من مخازن 
لأدوية، في رسالة بأن موسكو ال تزال على 
موقفها من الحسم العسكري، وهو ما ترجم 
بدء  من  دقائق  قبل  الروسية،  القيادة  بكام 
ــــوزان، ومـــفـــاده بـــأن اقـــتـــراح دي  اجــتــمــاعــات لـ

مــيــســتــورا يــنــال مــوافــقــة روســـيـــا، وهـــو الــذي 
يجمع كثيرون على أنه صياغة دبلوماسية 
ملــشــروع الــنــظــام الـــســـوري وحــلــيــفــه الــروســي 
املتنقل بحجة محاربة  التهجير  القائم على 
اإلرهــــاب. وعــلــق مــصــدر دبلوماسي فرنسي 
لوكالة »فرانس برس« على ما يسمى مبادرة 
دي ميستورا بالقول إن »الشيطان يكمن في 
تفاصيل هــذه الخطة. سيتم إجــاء مــن؟ هل 
هـــم مــقــاتــلــو الــنــصــرة فــقــط أم ســيــكــون األمـــر 
نــوعــا مــن اإلجـــاء الــقــســري لكل ســكــان شرق 
حــلــب؟«. وتــابــع أنــه »حــســب الــتــقــديــرات التي 
ــدد مــقــاتــلــي  ــر بــهــا الـــــــروس، ال يـــتـــجـــاوز عــ أقــ
الــنــصــرة األلـــــف شـــخـــص. الـــــروس يــعــتــرفــون 

بذلك لكنهم يقصفون سكانا مدنيني عددهم 
260 ألف نسمة من أجل 900 شخص«.

وقبل محادثات السبت، صرح مسؤول بارز 
يـــرافـــق كـــيـــري لــلــصــحــافــيــني، إن الـــهـــدف هو 
النزاع  الضالعني في  األطـــراف  لقاء بني  عقد 
الــســوري لبحث أفــكــار جــديــدة إلنــهــاء النزاع 
ــــاف املـــســـؤول الــــذي طــلــب عــدم  الـــدامـــي. وأضـ
كــشــف هــويــتــه، أن الـــواليـــات املــتــحــدة لــم تعد 
تريد بحث القضية السورية في لقاءات على 
حدة مع موسكو، بل ترغب في حضور دول 
ــثـــر تــأثــيــرًا عــلــى الــوقــائــع على  املــنــطــقــة »األكـ
بــالــقــول »ولــكــن  املـــســـؤول  األرض«. وتــــــدارك 
تغّير الصيغة ال يعني أن األهداف األساسية 

تغّيرت«. وأوضح أن هذه األهداف هي خفض 
العنف بشكل كبير وتعزيز إيصال املساعدات 
اإلنسانية إلى املدنيني املحاصرين، ثم إجراء 

حوار سياسي بني الحكومة واملعارضة.
وسبق ملسؤول في وزارة الخارجية األميركية 
أن تولى مهمة التقليل من أهمية االجتماع، 
الــذي قــد يستكمل فــي لندن الــيــوم األحـــد، إذ 
ــتـــرز« قــولــه، قــبــل بــدء  نقلت عــنــه وكــالــة »رويـ
الــــلــــقــــاءات الــثــنــائــيــة والـــجـــلـــســـة الــجــمــاعــيــة: 
»طلبنا من الدول أن تأتي بعد أن تفكر بعض 
الشيء في وسيلة واقعية للمضي قدما في 
ظــل االخــتــافــات الــتــي يمثلها الــحــاضــرون«. 
األميركي  الــتــعــاون  انهيار  أنــه منذ  وأضـــاف 

ــــذي كـــان لــفــتــرة طــويــلــة عــمــاد  الـــروســـي - والـ
ــاء الــــحــــرب فــــي ســــوريــــة - بــحــث  ــهــ ــود إنــ ــهـ جـ
سيتم  بعضها  أفــكــارًا  أميركيون  مسؤولون 
طــرحــه فــي لــــوزان. وتــابــع أنــه »بــنــاًء على كل 
مــا قيل، ال أتــوقــع أن يكون لدينا إعــان هام 
بنهاية ذلك. ستكون عملية صعبة جدًا، كما 
هو الحال منذ عدة سنوات«. وقــال املسؤول 
إن املــحــادثــات الجديدة لــن تتوصل إلــى حل 
فوري، لكنها قد ترسي قاعدة لعملية جديدة. 
اقــتــصــر تعليقه على  فــقــد  كــيــري،  أمـــا مكتب 
حرفيته  مقتضب  بكام  السويسري  الحدث 
سيكون  لاجتماع  الرئيسي  »املــوضــوع  أن 
ــلـــة فــــي حـــصـــار حـــلـــب«.  الـــوحـــشـــيـــة املـــتـــواصـ
وفي السياق نفسه من إشاعة التشاؤم، قال 
الفــروف إنــه ال يعتزم طــرح أي أفكار جديدة 
فــي لــــوزان. ولــكــن نــائــبــه غــيــنــادي غاتيلوف، 
كــشــف أن روســـيـــا تــريــد مــنــاقــشــة عـــرض دي 
ــاب املـــقـــاتـــلـــني الـــــــــ900 مــن  ــحـ مـــيـــســـتـــورا )انـــسـ
تنظيم فتح الشام من حلب(. وفسر مراقبون 
عــدم دعــوة الــدول الغربية، وال سيما فرنسا 
وبــريــطــانــيــا، إلــى االجــتــمــاعــات، بــأنــه نتيجة 
الــســوري، ورفض  امللف  لهيمنة روسيا على 
موسكو حضور ممثلني عن هاتني الدولتني 
اتخذتها  التي  األخــيــرة  املــواقــف  على خلفية 
الروسية  القيادة  جرائم  ولندن ضد  باريس 

في حلب.
وانتقدت املعارضة السورية عدم دعوتها إلى 
محادثات لوزان، محملة الروس واألميركيني 
مسؤولية تــدهــور الــوضــع فــي ســوريــة. وقــال 
نائب رئيس »االئتاف الوطني«، عبد األحد 
اسطيفو، لوكالة »فرانس برس«، إن »تغييب 
هو  التحضيرية  االجتماعات  عن  السوريني 

إحـــــدى اإلشـــكـــالـــيـــات الـــتـــي تــتــســبــب بـــزيـــادة 
التعقيد وخلط األوراق«. وبدا أن اجتماعات 
لـــــــوزان، بــالــشــكــل الـــــذي حــصــلــت فــيــه أمـــس، 
وبنوعية الدول املشاركة، نظرًا إلى أن روسيا 
ــران واألردن يــعــتــبــرون مــبــاشــرة  ــ ومــصــر وإيـ
أو غــيــر مـــبـــاشـــرة مــحــســوبــني عــلــى معسكر 
»الحل« على األقل،  النظام والرؤية الروسية لـ
جاءت كنتيجة فورية للقرار الجديد ــ القديم 
ألوباما، الذي اتخذه بعد اجتماعه بقياداته 
استبعاد  ومــفــاده  الجمعة،  يــوم  العسكرية، 
الــرد العسكري، املباشر أو غير  أي شكل من 
ــيـــه  ــد وراعـ ــ ــر، ضــــد نـــظـــام بـــشـــار األســ ــاشـ ــبـ املـ
الــروســي. في ظل هــذه األجـــواء، كــان منطقيا 
لثورة  املؤيدة  الثاث  الــدول  ان يعقد ممثلو 
والسعودية،  وتركيا  قطر  الــســوري،  الشعب 
السويسرية  املــديــنــة  فــي  تنسيقيا  اجــتــمــاعــا 
قبل االجتماع العام. وغــاب أي تعليق تركي 
عـــمـــا قــــالــــت صــحــيــفــة »أقـــــســـــام« إن الــــوزيــــر 
مـــولـــود جـــــاووش أوغـــلـــو كــــان يــنــوي طــرحــه 
خـــال اجــتــمــاعــات »بـــوريـــفـــاج« عــلــى شاكلة 
مــبــادرة تركية تــقــوم على ســت نــقــاط تشمل 
ــراف املــتــنــازعــة  ــ ــ ــا لــلــنــار بـــني كـــافـــة األطـ ــفـ »وقـ
في  إنسانية  مساعدات  إيصال  عملية  وبــدء 
في  ميدانية  ونشر مستشفيات  عاجل  شكل 
مــواقــع بحاجة إلــى ذلـــك، إضــافــة إلــى تعاون 
قوات التحالف الدولي وروسيا في مكافحة 
تنظيمي داعش وجبهة النصرة بعد ضمان 
الهدنة، ووضع خريطة طريق حول التسوية 
 عن 

ً
في سورية بني النظام واملعارضة، فضا

إنشاء منطقة آمنة في سورية لتجنب موجة 
جديدة من الاجئني وضــرورة الحفاظ على 

وحدة أراضي سورية«.

مواكب سيارة للعونيين قبل يومين تحضيرًا لتظاهرة األحد )حسين بيضون(

متظاهرون سوريون معارضون أمام قصر الـ»بوريفاج« أمس )فابريس كوفريني/فرانس برس(

يستبعد البعض حدوث صدام عسكري مباشر روسي غربي )فاسيلي ماكسيموف/فرانس برس(

أمس  ســوريــة،  حــول  لـــوزان  اجتماعات  بــدت 
لقاءات  والمضمون،  الشكل  فــي  السبت، 
لتمرير الوقت الضائع، وسط مزيد من انسحاب 
على  المصّر  الروسي  التمدد  أمــام  أميركي 
الــدول  حاولت  ما  وهــو  العسكري،  الحسم 
المحتضنة للثورة السورية أن تواجهه بمبادرة 

تركية

الحدث

اجتماعات بال قرارات 
لـ8 دول بال مشاركة سورية

روسيا تتمسك بمبادرة 
دي ميستورا إلخراج كل 

المعارضين من حلب

خطة تركية من 6 بنود 
وروسيا وإيران طلبتا 
دعوة مصر والعراق

أوساط »المستقبل« 
تجزم بأن االتفاق لم يتم 

بعد بين عون والحريري

ينقسم المراقبون حول 
تقييم التواجد العسكري 

في سورية، بين من 
يراه ورطة وغرقًا في 

المستنقع، وبين من 
يعتبره إنجازًا غير مسبوق 

لموسكو

يشهد محيط قصر 
الرئاسة اللبنانية، اليوم 

األحد، تظاهرة ألنصار 
ميشال عون، في خطوة 
يعتبرها البعض مرحلة ما 

قبل توليه الرئاسة

في التوقيت نفسه لبدء اجتماعات لوزان، كانت الغارات الجوية السورية 
و/أو الروسية تتكثف في حلب، وتقصف األهداف المدنية في معظم 
الخاضعة  الشرقية  حلب  أحــيــاء 
مع  بالتزامن  المعارضة،  لسيطرة 
حيي  اقتحام  النظام  مــحــاوالت 
ذلك  ويأتي  ــذارات.  واإلنـ الحيدرية 
ــوٍم أوقــعــت فــيــه هــذه  ــ بــعــد ي
مساكن  استهدفت  التي  الضربات 
ــي فـــي حــلــب، ضــحــايــا  ــاف ــش وم
البيان  مدنيين، في قصف مشافي 
ومشفى الصاخور، ومشفى الرازي 

في حي األنصاري.

تصعيد دموي متزامن

العونيون أمام القصر: خطاب ما قبل القسم؟
لبنان

متابعة

تحليل
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مشروع »حوار« قبل تظاهرات نوفمبر

مقتلة صنعاء: المسؤولية يمنية؟

تحرك بريطاني إلحياء مسار السالم
اليمن يترقب قرارًا أمميًا لوقف الحرب

45
سياسة

صورة النظام 
والمعارضة 

في الغرب

القاهرة ــ العربي الجديد

القلق واالرتــبــاك على استعدادات  يسيطر 
الــحــكــومــة املــصــريــة ملــواجــهــة الــتــظــاهــرات 
التي دعت لها صفحات مجهولة  املرتقبة 
ــمـــاعـــي فــي  ــتـ ــع الــــتــــواصــــل االجـ ــواقــ عـــلـــى مــ
11 نــوفــمــبــر/تــشــريــن الـــثـــانـــي املـــقـــبـــل، في 
 تــدهــور الــوضــع االقــتــصــادي وازديــــاد 

ّ
ظـــل

التضخم واختفاء بعض السلع األساسية 
الحكومية  التموين  ومنافذ  األســـواق،  من 
الـــوقـــت  ــي  ــ وفـ والـــــزيـــــوت.  واألرز  كــالــســكــر 
ــن  ــادر بـــجـــهـــاز األمــ الــــــذي تــتــهــم فـــيـــه مــــصــ
الــعــام بـــــوزارة الــداخــلــيــة جــمــاعــة اإلخــــوان 
ــة 6  ــركـ املــســلــمــن ولــجــانــهــا الــنــوعــيــة، وحـ
أبـــريـــل، والــنــشــطــاء الــيــســاريــن، بــالــوقــوف 
ــرات، يـــرى  ــاهــ ــظــ ــتــ ــوة لــــهــــذه الــ ــ ــدعـ ــ خـــلـــف الـ
مصدر حكومي بوزارة العدل أن »الترويج 
إلى  يشير  لــلــتــظــاهــرات،  والشعبي  الجيد 
أنـــهـــا مــدعــومــة مـــن أجــنــحــة مــعــيــنــة داخـــل 
ــيـــة ال تــرضــيــهــا  ــنـ أمـ الـــســـلـــطـــة أو أجــــهــــزة 
الــســيــاســات الــحــالــيــة«. مــع الــعــلــم أنـــه بــات 
واضـــحـــا مــاحــظــة اهــتــمــام املـــواطـــنـــن في 
ــاعـــم  املــــقــــاهــــي واملـــــحـــــال الـــتـــجـــاريـــة واملـــطـ
نوفمبر،   11 بتظاهرات  االنتقال  ووسائل 
على الرغم من أن الدعوة ما زالت مقتصرة 
ــمـــاعـــي،  ــتـ ــل االجـ ــتــــواصــ ــفـــحـــات الــ ــلـــى صـ عـ
ولــم يتم رصــد انتشار أي دعــايــة مباشرة 
أخــرى  تــظــاهــرات  عكس  على  للتظاهرات، 

كان مخططا لها خال العامن املاضين.
التواصل  الــدعــوات على مواقع  كما صّبت 
ــي ســــيــــاق ســــــوء األحــــــــوال  ــ ــاعــــي فـ ــمــ ــتــ االجــ
الــتــغــيــيــر  ــع  ــ مــــن دون وضــ ــة،  ــاديــ ــتــــصــ االقــ
الــســيــاســي أو الــتــحــول الــديــمــقــراطــي على 
قــائــمــة أولـــويـــة الــتــظــاهــرات. وهـــو مــا يثير 
ــتـــظـــاهـــرة ومــــدى  ــن دوافــــــــع الـ ــــاؤالت عــ ــــسـ تـ
ارتباطها بالحركات السياسية املعارضة، 

عادل األحمدي

ــقــــرر  ــاع املــ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ ــبــــل يـــــــوم واحــــــــد مـــــن االجـ قــ
أن تــعــقــده الــلــجــنــة الـــربـــاعـــيـــة املـــؤلـــفـــة من 
والسعودية  وبريطانيا  املتحدة  الواليات 
واإلمــارات، حول اليمن، أقر الفريق املكلف 
بحادثة  بالتحقيق  الــعــربــي  التحالف  مــن 
اســتــهــداف »الــقــاعــة الــكــبــرى« فــي صنعاء، 
فـــي بــيــان أمـــس الــســبــت، بـــوقـــوع الــحــادثــة 
 
ً
بقصف جوي، لكنه ألقى بالائمة مباشرة

على جهة مــا فــي رئــاســة األركــــان اليمنية 
املوالية للشرعية، األمر الذي أثار عاصفة 
تساؤالت حول هذه الجهة. وأعلن الفريق 
املشترك لتقييم الــحــوادث والــذي وعــد في 
وقــــت ســـابـــق بــالــتــحــقــيــق بـــحـــادثـــة قصف 
»الــقــاعــة الــكــبــرى«، أنــه وبعد االطـــاع على 
ــك إجـــــــراءات  ــ جــمــيــع الـــوثـــائـــق بـــمـــا فــــي ذلـ
وقــواعــد االشــتــبــاك، وتقييم األدلـــة بما في 
ــادات املــعــنــيــن وذوي الــعــاقــة في  ــ ذلـــك إفــ
الحادثة«، تم التوصل إلى أن »جهة تابعة 
لرئاسة هيئة األركان العامة اليمنية قدمت 
ــى مـــركـــز تــوجــيــه الــعــمــلــيــات  مــعــلــومــات إلــ
الــجــويــة فـــي الــجــمــهــوريــة الــيــمــنــيــة - تبن 
الحــقــا أنــهــا مغلوطة - عــن وجـــود قــيــادات 
حوثية مسلحة في موقع محدد في مدينة 

صنعاء«.
ويلقي هذا اإلعان بالائمة على الجانب 
اليمني من القوات املوالية للشرعية، وفي 
لألركان  العامة  الهيئة  رئيس  مقدمتها 
الــيــمــنــيــة، الـــلـــواء مــحــمــد عــلــي املــقــدشــي. 
ويقول بيان التحالف، إنه وبإصرار من 
هذه الجهة على استهداف املوقع بشكل 
فوري باعتباره هدفا عسكريا مشروعا، 
في  الجوية  العمليات  توجيه  مركز  قــام 
بتنفيذ  بالسماح  اليمنية  الجمهورية 
ــهـــداف«. ويــضــيــف الــبــيــان  ــتـ عــمــلــيــة االسـ
أن هذه الجهة »أصــّرت« على استهداف 
املــــوقــــع وذلـــــــك »بــــــــدون الـــحـــصـــول عــلــى 
توجيه من الجهة املعنية في قيادة قوات 
التحالف لدعم الشرعية، ومن دون اتباع 
اإلجراءات االحترازية املعتمدة من قيادة 
قـــوات الــتــحــالــف للتأكد مــن عـــدم وجــود 
املــوقــع ضــمــن املـــواقـــع املــدنــيــة مــحــظــورة 

االستهداف«.

حسبما تشير املصادر األمنية، التي كشفت 
»الــعــربــي الــجــديــد«، أن »هــنــاك تحقيقات  لـــ
جارية تم استخراج إذن بشأنها من نيابة 
الــدولــة العليا، للتوصل إلــى أصحاب  أمــن 
الـــصـــفـــحـــات اإللـــكـــتـــرونـــيـــة املــــروجــــة لــهــذه 
الــتــظــاهــرات«. وأوضــحــت املــصــادر األمنية 
ذاتـــهـــا أنــــه »قــــد بــــدأت تــحــركــات تنسيقية 
بـــن الــشــرطــة والــجــيــش لــلــتــشــديــد األمــنــي 
والسيطرة على امليادين الكبرى، كما سيتم 
اعـــتـــقـــال الـــعـــشـــرات مــــن عـــنـــاصـــر اإلخــــــوان 
تــحــديــدًا قــبــيــل الــتــظــاهــرات املــرتــقــبــة، وأن 
الداخلية تأمل في تقديم عدد من املروجن 

للتظاهرات إلى النيابة قبل 11 نوفمبر«.
وبـــعـــيـــدًا عـــن الـــتـــحـــركـــات األمـــنـــيـــة، كشف 
ــان قـــريـــبـــا مــن  ــ مـــصـــدر ســـيـــاســـي مــطــلــع كـ
لعزل  التالية  الفترة  في  الرئاسي  القصر 
الرئيس محمد مرسي، أن »هناك ضغوطا 
ــدد مــــن األشـــخـــاص  ــ مــكــثــفــة يـــمـــارســـهـــا عـ
املـــقـــربـــن مـــن الــســيــســي عــلــيــه، الســتــبــاق 
الـــتـــظـــاهـــرات املـــرتـــقـــبـــة فــــي 11 نــوفــمــبــر، 
بــعــقــد مــؤتــمــر حــــوار وطــنــي مــغــلــق يضم 
ــاء األحــــزاب  ــ اإلعــامــيــن واملــثــقــفــن ورؤسـ
ورؤســــــــــاء الـــكـــتـــل الـــبـــرملـــانـــيـــة ومــمــثــلــن 
لــلــمــحــافــظــات، بــمــا فـــي ذلـــك الــنــاصــريــون 
والحقوقيون املساندون لنظام ما بعد 3 
تقوية  بــهــدف  وذلـــك   ،2013 يوليو/تموز 
النظام  على  والحفاظ  الداخلية،  الجبهة 
مـــن أي هــــزة شــعــبــيــة مــحــتــمــلــة«. وأشــــار 
املــصــدر إلــى أن »تــلــك الشخصيات أعــدت 

وأقـــر الــتــحــالــف بــوقــوع الــحــادثــة بقصف 
العمليات  توجيه  مركز  »إن  وقــال  جــوي، 
الــجــويــة فـــي الــجــمــهــوريــة الــيــمــنــيــة وجــه 
إحــــدى الـــطـــائـــرات املـــوجـــودة فـــي املنطقة 
لتنفيذ املهمة مما أسفر عن وقوع وفيات 
وإصابات للمتواجدين في املوقع«. وهذا 
املــوقــف يــهــدف إلــى الــقــول، إن الــطــائــرة لم 
تقلع مــن األراضـــي السعودية، وإنــمــا من 
يتواجد  والتي  لم يحددها،  التي  املنطقة 
فــيــهــا مــركــز الــعــمــلــيــات الــيــمــنــي، كــمــا هو 
ــا يــزيــد  ــمـ ــيـــاق الـــبـــيـــان. ومـ ــح مــــن سـ ــ واضــ
الجدل حول الجهة اليمنية املسؤولة عن 
ــال فــريــق  إعـــطـــاء مــعــلــومــات عـــن املـــوقـــع، قـ
الــتــحــقــيــق إنــــه »يــجــب اتـــخـــاذ اإلجــــــراءات 
القانونية الازمة بحق األشخاص الذين 
تسببوا في الحادثة، والعمل على تقديم 
ــذوي الــضــحــايــا  ــ ــ الـــتـــعـــويـــض املـــنـــاســـب لـ

واملتضررين«.
وأثــار هــذا البيان عاصفة من التساؤالت 
إذا  ومــا  املسؤولية،  اليمنية  الجهة  حــول 
كــــان ذلــــك يــعــنــي اتــهــامــا رســمــيــا لــرئــيــس 
األركـــــان الـــلـــواء املــقــدشــي، بــاإلضــافــة إلــى 
إمكانية أن يشمل االتــهــام قــيــادات أخــرى 
ــذي  ــاؤل اآلخــــــر الــ ــســ ــتــ ــة. والــ ــيـ ــرعـ ــي الـــشـ فــ
يفرض نفسه يتمثل بمعرفة ما إذا كانت 

املقترح،  الوطني  للحوار  مبدئيا  تصورًا 
وأرســلــتــه إلـــى الـــلـــواء عــبــاس كــامــل مدير 
مكتب السيسي، وذكرت أنها ترى ضرورة 
عــقــده قــبــل الــتــظــاهــرات املــرتــقــبــة، حــتــى ال 
معها،  للتعاطي  فــرصــة  أي  اإلعـــام  يجد 
وللسيطرة على الرأي العام بشكل كامل، 
التظاهرات  من  التحذير  نحو  وتوجيهه 
سلبا على االقتصاد الوطني واملشروعات 

وأسعار السلع والخدمات«.
يـــرد  لــــم  ــر أن »الـــســـيـــســـي حـــتـــى اآلن  ــ وذكــ
بــالــســلــب واإليــــجــــاب عــلــى فـــكـــرة الـــحـــوار 
ــتـــي  الـ ــيــــات  الــــشــــخــــصــ أن  إال  الـــــوطـــــنـــــي، 
التئام  الحوار تصّر على ضــرورة  تقترح 
ــد، مع  ــديـ ــن جـ عــنــاصــر نـــظـــام 3 يــولــيــو مـ
لإلخوان  الكامل  االستبعاد  على  التأكيد 
والقوى املقربة منهم، وكذلك املجموعات 
املــــعــــارضــــة لــلــســيــســي عـــلـــى طـــــول الــخــط 

كالحقوقين املقّربن من الغرب«.
وكشف املصدر أن »هناك معلومات عن أن 
السيسي سيلقي خطابا في املؤتمر العام 
لــلــشــبــاب الــــذي ســيــعــقــده فــي شـــرم الشيخ 
الـــحـــالـــي،  األول  أكـــتـــوبـــر/تـــشـــريـــن   25 فــــي 
يستعرض فيه الخطة االقتصادية للدولة 
في ظل االقتراض من صندوق النقد الدولي، 
استباقا ملا قد يشهده يوم 11 نوفمبر من 
أحــــــداث«. يــذكــر أن مــؤتــمــر الــشــبــاب الـــذي 
ــر الـــشـــبـــاب والــــريــــاضــــة خــالــد  ــ يــــديــــره وزيــ
عــبــدالــعــزيــز، ســيــركــز عــلــى كــيــفــيــة تشكيل 
هـــيـــئـــة خــــاصــــة بـــالـــشـــبـــاب تــــكــــون تــابــعــة 
لــلــنــظــام الــحــاكــم بــشــكــل كـــامـــل، بــالــتــكــامــل 
الــذي  للقيادة  الشباب  تأهيل  مــشــروع  مــع 
املــاضــي، وسيشغل  الــعــام  السيسي  أطلقه 
املتخرجون فيه مناصب حكومية مرموقة، 
عبر  الدولة  مفاصل  السيطرة على  بهدف 
كــــوادر جــديــدة تــابــعــة لــلــحــكــومــة ومــؤيــدة 

لسياسات السيسي.

اإلجـــــــــــراءات املـــتـــبـــعـــة بـــتـــحـــديـــد األهــــــداف 
تتطلب إطاع قيادات عليا، ومنها نائب 
الــرئــيــس الـــفـــريـــق، عــلــي مــحــســن األحـــمـــر، 
الــــذي تــحــســب عــلــيــه الــعــديــد مـــن قــيــادات 
 عما 

ً
فــضــا مـــأرب،  فــي  املتمركزة  الجيش 

الــعــمــلــيــات تتطلب مــوافــقــة من  كــانــت  إذا 
الرئيس اليمني، عبدربه منصور هادي.

ــــى الــبــيــان تــرحــيــبــا مـــن قــبــل الــعــديــد  والقـ
ــادات الــيــمــنــيــة،  ــيــ ــقــ مــــن الــشــخــصــيــات والــ
املاحظات حول محتواه.  الرغم من  على 
واعتبر وزيــر األوقـــاف واإلرشـــاد اليمني 
األسبق، القاضي حمود الهتار، في حديث 
»الــعــربــي الــجــديــد«، أن »بــيــان التحالف  لـــ
أولــى في االتجاه الصحيح تضع  خطوة 
ــــن الـــــحـــــادث تـــحـــت طــائــلــة  ـــســــؤولــــن عـ املـ
الفرصة  تتيح  كما  الجنائية،  املسؤولية 
ملساءلتهم أمام املحاكم املحلية والدولية 

باعتبارهم مجرمي حرب«.
إلــى ذلـــك، أثـــار حــديــث الــبــيــان عــن »مركز 
توجيه العمليات الجوية في الجمهورية 
حــول حقيقة وجود  تساؤالت  اليمنية«، 
مثل هذا املركز واألطــراف والشخصيات 
ــتــــي يــشــمــلــهــا بــيــان  ــه، والــ ــنـ املـــســـؤولـــة عـ
ــى يــتــم  ــ ــ ــــه ولـــلـــمـــرة األولـ الـــتـــحـــالـــف. إذ إنـ
الحديث عن وجود مركز يمني للعمليات 
الجوية. وفي هذا السياق، أشار مسؤول 
»الــعــربــي  يــمــنــي مـــقـــرب مـــن الــشــرعــيــة لـــ
الــجــديــد«، طالبا عــدم ذكــر اســمــه، إلــى أن 
هــنــاك فــريــقــا يــمــنــيــا مــعــنــيــا بــالــضــربــات 
الجوية، لكنه لم يوضح ما إذا كــان هذا 
منفصلة  عمليات  غــرفــة  يعتبر  الــفــريــق، 
بتنفيذ  تــوجــيــهــات  ــدار  ــإصــ بــ ومـــخـــولـــة 
ــا تـــقـــدم  ــهــ ــد أهــــــــــداف، أم أنــ ــ ــــات ضـ ــربـ ــ ضـ

معلومات لقيادة التحالف إلقرارها.
واعتبر الصحافي واملحلل اليمني، مأرب 
»الـــعـــربـــي الــجــديــد«  ــورد، فـــي حـــديـــث لــــ ــ ــ الـ
ــالـــف رمـــــى بـــاملـــســـؤولـــيـــة عــلــى  ــحـ ــتـ أن »الـ
ــا يــعــنــي،  ــو مـ رئـــاســـة هــيــئــة األركـــــــان« وهــ
ــــداًل من  فـــي نـــظـــره، »تــحــمــيــل الــضــعــيــف بـ
االعــتــراف الكامل بــاملــســؤولــيــة«. وأضــاف 
ــة »هـــدفـــه  ــيـ ــة األركـــــــــان املـــســـؤولـ ــاســ أن رئــ
وهذا  يمنية  جهة  على  املسؤولية  حصر 
أخف الحتواء التداعيات وقبول املعنين 

باملحاسبة والتعويض«.

الداخلية تأمل بتقديم 
عدد من المروجين 

للتظاهرات إلى النيابة

وفد االنقالبيين عاد 
إلى صنعاء بعد 

شهرين في مسقط

»انتفاضة اجتماعية في مصر«
القاهرة ــ العربي الجديد

كشفت مصادر دبلوماسية مصرية أن تقريرًا مشتركا بن البرملان 
حــدوث  إلــى حتمية  أخــيــرًا  انتهى  أملانيا  فــي  الخارجية  ووزارة 
انتفاضة شعبية جديدة في مصر بسبب األوضاع االقتصادية 
املصادر،  األخيرة. وأوضحت  الفترة  تراجعت بشدة خال  التي 
االقتصادية  األزمــة  تفاقم  ع 

ّ
توق التقرير  أن  الجديد«،  »العربي  لـ

ــاء الـــســـعـــوديـــة ودول خــلــيــجــيــة  ــ ــدم وفــ ــ مـــنـــذ نـــحـــو شـــهـــريـــن، وعــ
النظام املصري، بسبب ما تعانيه تلك  املالية نحو  بالتزاماتها 
الــدول من أزمــات، وهو ما سينتهي حتما إلى انتفاضة شعبية 
جـــديـــدة فـــي مــصــر، بــحــســب الــتــقــريــر الــــذي حــصــلــت الــخــارجــيــة 
غير  بشكل  منه  نسخة  على  بــرلــن  فــي  عبر سفارتها  املــصــريــة 
رسمي. وشرحت املصادر أن »التقرير عكف على صياغته عدد 
من النواب والدبلوماسين األملــان بعد تنظيم جلسات استماع 
لباحثن مصرين وعرب في برلن، باإلضافة إلى مقارنة نتائج 
تلك الجلسات ببعض تقارير أجهزة املعلومات األملانية«. وقال 
أحـــد الـــدارســـن املــصــريــن، الـــذي شـــارك فــي جلسة اســتــمــاع في 
البرملان األملاني بخصوص هذا الشأن: »كانت هناك قناعة لدى 
ــاع فــي مصر  غالبية الــنــواب وأعــضــاء الــخــارجــيــة فــي أن األوضــ
الخارجية  أحد مسؤولي  »قــال  لانفجار«، مضيفا:  في طريقها 

الذي كان مشاركا في جلسة االستماع إن النظام الحالي استبدل 
العسكرية في كافة  املدنين، باملؤسسة  منظومة رجــال األعمال 
النواحي االقتصادية، وهو ما سيسبب أزمة اقتصادية طاحنة 
بعد إحــجــام الكثير مــن رجــال األعــمــال عــن االستثمار فــي مصر 
املــصــادر أنه  بسبب عــدم وجــود مناخ تنافسي جــيــد«. وكشفت 
الفترة األخيرة صــدرت تقارير مشابهة من دول أوروبية  خــال 
إلى  نفسها، مشيرة  التخوفات  عنها، حملت  تفصح  لــم  أخـــرى، 
أن األوضـــاع فــي الــقــاهــرة بــاتــت تقلق الكثير مــن دوائـــر صناعة 
الــقــرار فــي عــواصــم أوروبــيــة، موضحة أنــه »لــم يكن هناك حدث 
محدد بعينه دفع عددًا من السفارات األجنبية في القاهرة مثل 
فــي مصر  رعــايــاهــا  لتحذير  والــكــنــديــة  والبريطانية  األمــيــركــيــة 
باالبتعاد عن أماكن التجمعات في التاسع من أكتوبر الحالي«، 
الفــتــة فـــي الـــوقـــت ذاتــــه إلــــى أن »الــتــقــاريــر الــــصــــادرة عـــن مــراكــز 
إلــى أن الوضع في مصر  األبحاث واملعلومات األوروبــيــة تشير 

قابل لانفجار بشكل مفاجئ في أي وقت«.
مــن جهته، قــال مــســؤول رسمي فــي إحــدى الــســفــارات األوروبــيــة 
والتي صدر عنها تحذير لرعاياها أخيرًا، إن قرار منع الرحات 
السياحية الذي تتبناه بعض الدول األوروبية الكبرى، ال تقتصر 
أسبابه على مسألة تأمن املطارات، موضحا أن »الخوف هو من 

حاالت الغضب الشعبي نتيجة األوضاع االقتصادية«.

للحدث تتمة...

»قاعدة« 
اليمن يهجر 

حضرموت

إذا كانت العمليات العسكرية للجيش اليمني وغارات »الدرونز« األميركية أجبرت تنظيم 
ترتيب  إعادة  من  عناصره  يمنع  ال  ذلك  أن  إال  حضرموت،  مغادرة  على  »القاعدة« 
صفوفهم في مناطق أخرى، األمر الذي يتطلب إجراءات وحلوًال أمنية وسياسية 

الحتواء المخاطر، وفق ما يقول مراقبون.

حضرموت ــ العربي الجديد

تــراجــع حــضــور تنظيم الــقــاعــدة في 
مــحــافــظــة حــضــرمــوت شــــرق الــيــمــن 
املكا  مدينة  تحرير  مــن  أشهر  بعد 
كامل  عــام  ملــدة  التنظيم  عليها  الــتــي سيطر 
وأقـــــــام فــيــهــا إمـــــــارة إســـامـــيـــة، فــيــمــا كــثــفــت 
طائرات »الدرونز« األميركية عملياتها ضد 
عناصر هذا التنظيم في شبوة ومأرب، خال 
 عددًا من الضحايا 

ً
األسابيع املاضية، موقعة

بينهم قيادي بارز.
اليمني، مدربة  الجيش  مــن  قـــوات  وأحــكــمــت 
العربي، سيطرتها  التحالف  يد  حديثا على 
 24 في  املحافظة،  عاصمة  املكا  مدينة  على 
السيطرة  وتمت  املــاضــي.  إبريل/نيسان  مــن 
انسحب  إذ  الــغــمــوض،  يكتنفها  عملية  إثـــر 
ــــدة« خــــــال ســــاعــــات فــقــط  ــاعـ ـــقـــ مــســلــحــو »الــ
ــوات الــجــيــش  ــ ــ ــهــــجــــوم. وقــــامــــت قـ مــــن بـــــدء الــ
املــنــضــويــة تــحــت قـــيـــادة املــنــطــقــة الــعــســكــريــة 
الثانية، بعمليات دهم في وادي حضرموت 
الـــذي تستخدمه  وبــالــتــحــديــد فــي وادي ســر 
نفذت  لتدريب عناصرها. والحقا  »القاعدة« 
قـــــوات الــجــيــش عــمــلــيــات دهــــم ومـــاحـــقـــة ملا 
تبقى من أوكار للتنظيم، واعتقلت العشرات 
الــذي  األمـــر  إلــيــه،  مــن املشتبه بهم باالنتماء 
الــتــنــظــيــم وتـــراجـــع  أدى النــحــســار دور هــــذا 
»الــدرونــز«  طائرات  تحليق  وغياب  عملياته 

األميركية في سماء حضرموت.
من  طــائــرات  شنتها  الــتــي  العمليات  وتثير 
دون طيار أخيرًا، وفي وقت متقارب في كل 
مــن مــأرب وشــبــوة، تــســاؤالت عما إذا هاجر 
عـــنـــاصـــر »الــــقــــاعــــدة« بـــاتـــجـــاه املــحــافــظــتــن 
فـــي ظـــل املــاحــقــة املــســتــمــرة مـــن قــبــل قـــوات 
مــن سبتمبر/  4 وفــي  الجيش بحضرموت. 

ــخــــاص ُيــعــتــقــد  ــــي، قـــتـــل 6 أشــ ــــاضـ ــول املـ ــلــ أيــ
ــارة جــويــة  أنــهــم مـــن تــنــظــيــم الـــقـــاعـــدة، فـــي غــ
شــنــتــهــا مــقــاتــلــة أمـــيـــركـــيـــة مــــن دون طـــيـــار، 
عبيدة  وادي  في  للتنظيم  موقعا   

ً
مستهدفة

بــمــحــافــظــة مــــــأرب. وفــــي 13 ســبــتــمــبــر، قتل 
خمسة أشخاص يشتبه بانتمائهم للتنظيم 
فــي مــحــافــظــة الــبــيــضــاء، وســـط الــيــمــن. وفــي 
20 ســبــتــمــبــر، قــتــل شــخــصــان ُيــعــتــقــد أنهما 
ينتميان إلى »القاعدة«، في غارة لطائرة من 
دون طــيــار اســتــهــدفــت ســيــارتــهــم فــي مـــأرب. 
تل اثنان من 

ُ
ولم يمض سوى يومن حتى ق

مسلحي »القاعدة« بغارة مماثلة في منطقة 
وأسفرت  البيضاء.  محافظة  فــي  الصومعة 
ــارة لــطــائــرة أمــيــركــيــة مـــن دون طـــيـــار في  ــ غـ
منطقة شرق مأرب، في 23 سبتمبر املاضي، 
ــاعـــدة«  ــقـ عـــن مــقــتــل خــمــســة مـــن عــنــاصــر »الـ
وكان  الصنعاني.  خالد  أبو  القيادي  بينهم 
قــتــل 8 أشـــخـــاص آخـــريـــن فـــي ثــــاث غــــارات 
اســتــهــدفــت مـــواقـــع لــلــتــنــظــيــم فـــي مــحــافــظــة 

شبوة في أغسطس/آب املاضي.
ــعــــت خـــال  الـــضـــربـــات املــتــتــالــيــة الـــتـــي أوقــ
»الـــقـــاعـــدة« بينهم  ــن   مـ

ً
قــتــيــا شــهــريــن 28 

قيادي بــارز، تشير بحسب محللن إلــى أن 
املحلية  السلطات  اتخذتها  التي  الخطوات 
بـــمـــحـــافـــظـــة حــــضــــرمــــوت أجــــبــــرت عــنــاصــر 
الــتــنــظــيــم عـــلـــى االنــــتــــقــــال إلـــــى مــحــافــظــات 
أخــرى إلعـــادة ترتيب أوضــاعــهــم. وفــي هذا 
السياق، قال الباحث املتخصص في شؤون 
إن  الجمحي،  سعيد  اإلرهــابــيــة،  الجماعات 
للتعامل  حضرموت  فــي  املعتمد  الــنــمــوذج 
ــتـــي وصـــلـــت إلــى  مـــع مــشــكــلــة اإلرهــــــــاب، والـ
ــو نـــمـــوذج  ــن الـــتـــعـــقـــيـــد، هــ مـــســـتـــوى عـــــال مــ
 بحاالت مماثلة في 

ً
فريد من نوعه، مقارنة

مـــدن أخـــرى حــن اســتــطــاعــت »الــقــاعــدة« أن 
الرغم  تتغلغل في األوســاط الشعبية، على 
الــتــنــظــيــم عسكريا  مـــن أن جــهــود مــواجــهــة 
»العربي  كــانــت أكــبــر. وأضـــاف فــي حــديــث لـ
ــه عــنــدمــا حـــضـــرت الـــدولـــة في  الـــجـــديـــد« أنــ
حضرموت، استطاعت بوقت قصير تطهير 
ذلــك بفضل توافر عامل  املحافظة. وحصل 
الذي  الكبير  الدعم  من  واالستفادة  الجدية 
ال سيما  ــعـــربـــي،  الـ الــتــحــالــف  دول  قــدمــتــه 
ــي، والــــــذي لم  ــ ــاراتــ ــ الــــــدور الـــســـعـــودي واإلمــ
وحسب،  التنظيم  دحــر  عملية  فــي  يساهم 
بــل وبــدعــم الــســلــطــة املــحــلــيــة لــلــحــفــاظ على 
تماسكها ورفدها باإلمكانات التي تمكنها 
مــن الــحــفــاظ عــلــى هـــذا اإلنـــجـــاز، ومــواصــلــة 

تقديم شتى أنواع الدعم لتكون حضرموت 
النموذج األفــضــل. وأشـــار الجمحي إلــى أن 
عن حضرموت،  يتخلى  لن  القاعدة  تنظيم 
ــأ إلــــى  ــلـــجـ ــيـ ــه، وسـ ــتـ ــمـ ــهـــزيـ ــن يــــعــــتــــرف بـ ــ ــ ولـ
ــرى، وانــتــهــاز  ــ االنــتــشــار فـــي مــحــافــظــات أخـ
ــذا ما  ــ أي خــلــل أو ثـــغـــرة لــيــعــيــد الـــكـــرة، وهـ

ــيـــادة حـــضـــرمـــوت واملـــقـــاومـــة  يــتــطــلــب مـــن قـ
»النصر« وهي  هــذا  على  الحفاظ  الشعبية 
املهمة األكثر أهمية من النصر نفسه، وفق 
»الــعــربــي  قــولــه. وأكـــد فــي مــعــرض حــديــثــه لـــ
الــــجــــديــــد« عـــلـــى أنـــــه ال يــمــكــن الــــجــــزم بـــأن 
فــي حضرموت ستؤدي  »الــقــاعــدة«  هزيمة 

ــــي املـــحـــافـــظـــات  ــا فـ ــــع حــــضــــورهــ ــــراجـ إلــــــى تـ
السلطة  قــيــادات  تمكنت  إذا  إال  الجنوبية، 
املــحــلــيــة مـــن تــوفــيــر األجـــــــواء واملــتــطــلــبــات 
ــة لــلــتــعــامــل مـــع »الـــقـــاعـــدة« وغــيــرهــا  الـــازمـ
ــع أن أهــم  ــابـ ــددة. وتـ ــتـــشـ مـــن الـــجـــمـــاعـــات املـ
شرط لنجاح املهمة يتمثل بتاحم الجيش 

الوطني وتكوين جبهة موحدة، إضافة إلى 
األمنية،  التشكيات  بــن  الــكــامــل  التنسيق 
للتخلص مـــن مــشــكــلــة اإلرهــــــاب، الفــتــا إلــى 
استكمال تحصن هذه  في  الشعبي  الــدور 
املطلوب.  بالشكل  وتطهيرها  املــحــافــظــات، 
وأشار إلى أن بقية املحافظات الجنوبية ال 
تــزال تعاني من مشكات تشتت الجبهات، 
وخلل كبير في توفير الخدمات الضرورية 
تسلل  مــن  وحمايته  املجتمعي  لاستقرار 
فكر »القاعدة« وتنظيم »الدولة اإلسامية« 

)داعش( وأي فكر متطرف آخر.
ــة  ــيـ ــركـ ــيـ ــــات األمـ ــربـ ــ ــــضـ ــي تـــعـــلـــيـــقـــه عـــــن الـ ــ ــ وفـ
من  استهدفت عناصر  والتي  أخــيــرًا،  املكثفة 
»القاعدة«، قال الجمحي إنه وعلى الرغم من 
قدرة الضربات الجوية على إنهاك التنظيم، 
مـــن خـــال اســتــهــداف كــبــار قـــادتـــه، فــإنــهــا لم 
تستطع ولن تستطيع تحقيق نصر حقيقي 
الــقــاعــدة اســتــطــاع  تــنــظــيــم  عــلــى األرض، ألن 
ابــتــكــار تــكــتــيــكــات تــقــلــل مـــن أهــمــيــة أســلــوب 
الــضــربــات الــجــويــة، مــثــل اســتــبــدال الــقــيــادات 
املتساقطة بقيادات أخــرى، وإعــادة االنتشار 

وتجديد ظهوره.
ــيـــاســـي، جــمــال  مــــن جـــهـــتـــه، رأى املـــحـــلـــل الـــسـ
عــلــى عناصر  الــخــنــاق  أن تضييق  غــانــم،  بــن 
ــاعـــدة« فـــي حــضــرمــوت ومــاحــقــة فــلــولــه  ــقـ »الـ
جعل التنظيم يفكر في مأوى جديد لكي يعيد 
ترتيب صفوفه خارج حضرموت. وأضاف في 
النخبة  جيش  أن  الجديد«  »العربي  لـ حديثه 
الــحــضــرمــي لــن يــقــف عــنــد حــــدود حــضــرمــوت 
فــقــط، إذ هــنــاك اســتــعــداد ملــاحــقــة فــلــول هــذا 
الــتــنــظــيــم حــتــى فـــي املــنــاطــق الــتــي ال تخضع 
ــوادي حضرموت  لــســيــطــرة جــيــش الــنــخــبــة، كــ
 وبعض أجـــزاء مــن شــبــوة. وتــوقــع عــودة 

ً
مثا

تنظيم القاعدة ألساليبه القديمة ولن يحاول 
السيطرة عليها  مــدن وإحــكــام  السيطرة على 
هـــذه االستراتيجية  بــعــدمــا جـــرب  خــصــوصــا 
الخدمات  فــي توفير  الــجــديــدة وفشلت ســواء 
السيطرة  على  املحافظة  فــي  حتى  أو  للناس 
املـــدن. وأشـــار إلــى أن اختفاء التنظيم ال  على 
يــعــنــي عـــدم وجـــــوده، إذ إن خــطــورتــه ال تــزال 
قائمة في حضرموت وفي غيرها من مناطق 
الجنوب، وفق تعبيره. وعن مستقبل التنظيم 
ال يتوقع بن غانم تراجع حضوره بشكل عام 
نظرًا العتماده تكتيك اللعب على التناقضات، 
ــا ال يـــــــزال الــــصــــراع  ــاملــ ــيـــظـــل مـــــوجـــــودًا طــ وسـ

السياسي قائما في اليمن، بحسب قوله.

أحمد  اليمني،  الوزراء  رئيس  أكد 
العمل  ضـــرورة  ــر،  دغ بــن  عبيد 
التحديات،  لمواجهة  المشترك 
الــدولــة  نحو  قــدمــً  والــمــضــي 
عليها  اتــفــق  الــتــي  االتــحــاديــة 
الحوار  مخرجات  في  اليمنيون 
الوطني الذي شاركت فيه كافة 
وتوافقت  السياسية  المكونات 
مدنية  دولـــة  على  جميعها 
ستة  من  اتحادية  ديمقراطية 
أقاليم، إقليم حضرموت أحدها. 
السبت،  أمـــس  لــقــائــه،  وخـــالل 
الشخصيات  مــن  مــجــمــوعــة 
أن  إلى  دغر  بن  لفت  المكال،  في 
يقاتل من  اليمني سوف  الشعب 
ولن  الجمهوري،  النظام  أجــل 
كانت  مهما  بإسقاطه  يسمح 
مؤكدًا  والتضحيات،  التحديات 

أن الحكومة مع السالم الدائم.

تمسك بالدولة 
االتحادية

SCOOP

صنعاء ــ العربي الجديد

ــرك  ــ ــحـ ــ ــتـ ــ ــه األنـــــــــظـــــــــار إلـــــــــــى الـ ــ ــجـ ــ ــتـ ــ تـ
ــيـــاء مـــســـار الــســام  الــبــريــطــانــي إلحـ
ــوم  ــيــ ــد، الــ ــهــ ــشــ ــي، والـــــــــــذي يــ ــنــ ــمــ ــيــ الــ
األحــــــــد، لــــقــــاء فــــي الـــعـــاصـــمـــة لــنــدن 
ــيـــة« املـــؤلـــفـــة مــن  »الـــلـــجـــنـــة الـــربـــاعـ لــــ
املــتــحــدة  الــــواليــــات  وزراء خــارجــيــة 
والسعودية  وبريطانيا  األمــيــركــيــة 
ــر الـــدولـــة  ــ واإلمـــــــــارات، كــمــا كــــان وزيـ
لشؤون الشرق األوسط البريطاني، 
زيارته  أثناء  أعلن  إلـــوود،  توبياس 
السعودية، في وقت سابق. ويترافق 
ــه بــريــطــانــيــا لــتــقــديــم  ــوّجـ ــع تـ ــك مـ ذلــ
قـــرار بريطاني فــي مجلس  مــشــروع 
األمـــن يــلــزم بــوقــف إطـــاق الــنــار في 
اليمن. وكان السفير البريطاني لدى 
األمم املتحدة ماثيو راكروفت، أعلن، 
الــجــمــعــة، أن لــنــدن ســتــقــدم مــشــروع 
قرار إلى مجلس األمن الدولي يدعو 
إلـــى وقـــف فـــوري لــألعــمــال الحربية 
واســـتـــئـــنـــاف الــعــمــلــيــة الــســيــاســيــة. 
وهــي املــرة األولــى التي يجري فيها 
الــحــديــث عــن مــشــروع قــــرار مــن هــذا 
الـــنـــوع، بــعــد أن كــــان آخــــر الـــقـــرارات 
املـــهـــمـــة الــــتــــي صـــــــدرت عــــن مــجــلــس 

األمن حول الوضع اليمني هو القرار 
2216 في إبريل/ نيسان 2015. 

فــي ســيــاق آخـــر، عـــاد إلـــى العاصمة 
اليمنية صنعاء، أمــس، وفــد جماعة 
»أنـــصـــار الـــلـــه« )الــحــوثــيــن( وحـــزب 
»املـــؤتـــمـــر« الـــــذي يـــتـــرأســـه الــرئــيــس 
املــخــلــوع عــلــي عــبــدالــلــه صــالــح، بعد 
أن بقي عالقا في العاصمة الُعمانية 
املــاضــي.  أغــســطــس/ آب  مسقط منذ 
وكــان وفد الحوثين وصالح شارك 
فـــي مـــشـــاورات الـــســـام الــتــي رعتها 
األمم املتحدة في الكويت، واختتمت 
أعــمــالــهــا فــي الــســابــع مــن أغــســطــس، 
وهو التاريخ الذي كان من املقرر أن 
أن  إال  إلــى صنعاء،  الوفد  يعود فيه 
التحالف العربي منع عودته وأعلن 
إغاق مطار صنعاء. وأكدت مصادر 
»العربي الجديد«،  مقربة من الوفد لـ

أن العودة جاءت بعد جهود وساطة 
ــع الـــتـــحـــالـــف  ــ ــتــــحــــدة مـ ــن األمــــــــم املــ ــ مـ
العربي. وهذه هي أول طائرة تهبط 
منذ  يمنين،  تقل  في مطار صنعاء 
فرض التحالف حظرًا على املطار في 
املــاضــي، باستثناء  آب  9 أغسطس/ 
الـــرحـــات اإلنــســانــيــة الــتــابــعــة لألمم 

املتحدة واملنظمات الدولية.
 
ً
فيما كشفت وكالة »األناضول«، نقا
الطائرة ستقل لدى  عن مــصــادر، أن 
عودتها إلى سلطنة عمان عــددًا من 
ــذيـــن كــانــوا  الـــرهـــائـــن األمــيــركــيــن الـ
الحوثين وتم إطاق  لدى  معتقلن 
دون  من  مسقط،  بوساطة  سراحهم 
ذكــر عــدد الــرهــائــن. ولــم ُيــعــرف على 
الــــفــــور مــــا إذا كــــانــــت عـــــــودة الـــوفـــد 
نتاج صفقة جــرى بموجبها إطاق 
سراح الرهائن األميركين أم ال، وفق 

»األناضول«. 
ــتــل نحو 

ُ
فــي الــتــطــورات املــيــدانــيــة، ق

ــارز  ــيـــادي بـ 10 أشــــخــــاص، بــيــنــهــم قـ
مــن جــمــاعــة »أنــصــار الــلــه« والــقــوات 
تها 

ّ
املــوالــيــة لــصــالــح، فـــي غــــارة شن

مــقــاتــات »الــتــحــالــف الــعــربــي«، على 
ــوبــــي مـــديـــنـــة  ــنــ ــكــــري جــ ــســ ــع عــ ــ ــوقـ ــ مـ

الحديدة، غربي اليمن.

التنظيم يعيد ترتيب أوضاعه 
و»الدرونز« تحصد مزيدًا من كوادره

شبوة ومأرب أكثر منطقتين يتجه إليهما عناصر »القاعدة« )فرانس برس(

دعا التحالف لمحاسبة »الجهة« اليمنية 
المتسببة بالخطأ )محمد حويس/فرانس برس(

عبسي سميسم

منذ بداية الثورة السورية اعتمد النظام 
منهجية مدروسة بعناية فائقة تقوم 

بشكل أساسي على تصوير من 
قام بالثورة على أنهم مجموعة من 
اإلرهابيني وتسويق نفسه بمظهر 

املجموعة الحضارية التي تقود البالد 
نحو االنفتاح واملساواة بني الجنسني 

وإعطاء مساحات واسعة من الحريات 
الشخصية، بشكل يحاكي الحريات 

في املجتمعات الغربية وفي الوقت 
نفسه العمل على دفع املعارضة 

باتجاه القيام بردات فعل تحسب 
عليها وتظهرها بمظهر املجموعة 

التي تسعى إلى العودة بالبالد نحو 
العصور الحجرية.

وبدأ النظام بتسويق رواية اإلمارات 
السلفية التي يحاربها قبل أن توجد 

فعليًا على األرض، أو بمعنى أدق، قبل 
أن يساهم في إنشائها عبر أمراء كان 

يربيهم في سجونه ليطلق سراحهم 
ويقومون بدور تشويه صورة الطرف 

اآلخر.
وفي الوقت الذي كان يحبس فيه 

األنفاس على املواطنني، ويقتل املئات 
تحت التعذيب، كان ظاهريًا يسّوق 

ملعارضة صنعتها أجهزة استخباراته، 
تظهر على الشاشات لتعطيه املظهر 

الديمقراطي الذي يعمل عليه. وفي 
الوقت الذي كان السواد األعظم من 
املواطنني عاجزين عن تأمني قوت 

يومهم، وتنتشر في املجتمع معظم 
الكوارث، من التفكك األسري والتشرد 

والتسول، كان النظام حريصًا 
على أن يظهر على وسائل إعالمه 

مواطنني أنيقني غالبيتهم من النساء، 
حتى أنه عنّي سيدة كرئيسة ملجلس 

الشعب. وراح يروج لفيديوهات 
تظهر سورية وكأنها قبلة سياحية 

»كرنفاالت«  وال مانع من القيام بـ
تحاكي »الكرنفاالت« التي تقام في 
أميركا الجنوبية، تتصدرها فتيات 

قد لونت وجوههن بألوان قوس قزح 
يستعرضن وسط شوارع دمشق، 

للترويج ملشهد حضاري عن النظام. 
كل ذلك كان يحصل في الوقت الذي 

كانت فيه الهيئات الدعوية التي تعمل 
في مناطق املعارضة تنشر على 

الطرقات العامة وعلى أبواب املدارس 
عبارات من نوع »املرأة كلها عورة 
حتى أظافرها«، وفي الوقت الذي 
لم تتمكن فيه الجهات التي تدير 

مناطق املعارضة من تصدير صورة 
حضارية عن املنطقة.

املشكلة أن الغرب تنطلي عليه لعبة 
النظام ويتناسى أن الشعب السوري 

هو شعب واحد سواء كان في مناطق 
النظام أو كان بمناطق املعارضة، وأن 
صورة النظام وصورة املعارضة التي 
تصله ما هي إال لعبة إعالمية يتقنها 
معسكر النظام وال تجيدها املعارضة.
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  شرق
      غرب
سيناء: غارات للجيش 

ومقتل مجند

شنت طائرات حربية تابعة للجيش 
املصري أمس السبت، غارات جوية 
مكثفة على قرى في محافظة شمال 
ســيــنــاء، بــعــد ســاعــات مــن مقتل 14 
مــجــنــدًا فـــي هـــجـــوم مــســلــح تــعــرض 
ــه كـــمـــن عـــســـكـــري وســـــط ســيــنــاء.  لــ
»العربي  وأوضحت مصادر قبلية لـ
لـــم يستخدم  الــجــيــش  أن  الــجــديــد« 
الـــطـــيـــران الــحــربــي مــنــذ عــــدة أشــهــر 
في العمليات العسكرية في سيناء. 
تل مجند مصري 

ُ
من جهة أخــرى، ق

ــنـــوب  ــــاص جـ ــنـ ــ ــــاص قـ ــرصــ ــ أمـــــــس بــ
مدينة الشيخ زويد شمال سيناء.

)العربي الجديد(

بارجة بريطانية تصل 
مصر لـ»تعاون عسكري« 

أعـــلـــنـــت الـــســـفـــارة الــبــريــطــانــيــة فــي 
الـــقـــاهـــرة أمــــس الـــســـبـــت، أن بــارجــة 
محافظة  وصلت  بريطانية  أمــيــرال 
اإلسكندرية، ضمن تعاون عسكري 
ــن. وأوضــــــــحــــــــت فـــي  ــ ــديــ ــ ــلــ ــ ــبــ ــ بـــــــن الــ
تــغــريــدات عــلــى مــوقــع »تــويــتــر«، أن 
ــــن وصــلــت  »الــســفــيــنــة املــلــكــيــة أوشـ
ميناء اإلسكندرية، وهي أول بارجة 
أميرال بريطانية تزور هذه املدينة 

منذ 8 سنوات«.
)األناضول(

واشنطن تطالب 
بإحياء عملية السالم

دعت الواليات املتحدة إلى التحرك 
ــــن بــن  ــتـ ــ ــــدولـ فــــــــورًا إلنـــــقـــــاذ حـــــل الـ
إســـرائـــيـــل والــفــلــســطــيــنــيــن، وذلــــك 
خــال اجــتــمــاع غير رســمــي ملجلس 
ــة الــخــطــوات  األمـــــن الــــدولــــي لــــدراســ
املــقــبــلــة إلحــيــاء آفــــاق الـــســـام. وقــال 

نــائــب السفير االمــيــركــي لــدى األمــم 
املـــتـــحـــدة ديـــفـــيـــد بـــريـــســـمـــان خـــال 
التي  البناء  عمليات  إن  االجــتــمــاع، 
تــقــوم بــهــا إســرائــيــل عــلــى األراضـــي 
ــرة لــقــضــيــة  ــ ــ ــدمـ ــ ــ الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة »مـ
الـــســـام«. وأضـــــاف »يــجــب أن نــبــدأ 
الــدولــتــن عــلــى األرض  بتنفيذ حــل 
الفرنسي  الــســفــيــر  قـــال  فــيــمــا  اآلن«. 
فــــرانــــســــوا دوالتـــــــــر )الـــــــصـــــــورة( إن 
سياسة االستيطان »تعرض للخطر 
احتمال قيام دولة فلسطينية قابلة 
ألمــن  أفــضــل ضــمــان  للحياة تشكل 
إســرائــيــل، وتــهــدد إيــجــاد حــل عــادل 

ودائم لهذا النزاع«.
)فرانس برس(

قتلى ومهجرون في 
مواجهات بالصومال

أســــــفــــــرت مـــــواجـــــهـــــات بــــــن قــــــوات 
منطقتي بونتاند وجلمدج، اللتن 
أعلنتا حكما ذاتيا من طرف واحد 
في شمال الصومال، عن سقوط 11 
 على األقل وعشرات الجرحى 

ً
قتيا

و50 ألـــف مــهــجــر مــنــذ الــســابــع من 
أكتوبر/تشرين األول الحالي، وفق 
املتحدث باسم مكتب األمم املتحدة 
لتنسيق الشؤون اإلنسانية تايبوا 
ــر بــعــدمــا  ــوتــ ــتــ ــع الــ ــ ــدلــ ــ ــو. وانــ ــ ــومـ ــ غـ
مــن جنودها   13 أن  أكـــدت جلمدج 
أميركية استهدفت  قتلوا في غارة 
اإلسامية.  الشباب  حركة  عناصر 
واتهمت جلمدج سلطات بونتاند 
بــــأنــــهــــا قـــــدمـــــت إحــــــداثــــــيــــــات غــيــر 
دقيقة عن سابق تصور وتصميم 
لـــألمـــيـــركـــيـــن مـــــن أجـــــــل شـــــن تــلــك 
ـــارة. وانـــدلـــعـــت مـــواجـــهـــات في  ــغـ الــ

مدينة جالكعيو بن الفريقن.
 )فرانس برس(

الهند: 19 قتيًال في 
تدافع 

تل 19 شخصا على األقــل بينهم 
ُ
ق

ــرأة فـــي تـــدافـــع خـــال تجّمع  ــ 14 امـ
هندوسي في واليــة اوتــار بــرادش 
الــســبــت، وفق  أمــس  الهند  شمالي 
مـــــســـــؤول فـــــي الــــشــــرطــــة. وحـــصـــل 
الــتــدافــع خـــال تــجــمــع ضـــم املــئــات 
من اتباع أحد رجال الدين في قرية 
فاراناسي التي تعتبر مقدسة لدى 

الهندوس.
)فرانس برس(



تحاول أطراف 
في تونس دق 

إسفين بين الرئيس 
التونسي، الباجي 

قائد السبسي، 
ورئيس حركة 

النهضة، راشد 
الغنوشي، عبر 

الترويج لوجود 
بدائل عن التوافق 
بين النهضة ونداء 

تونس. لكن رد 
الزعيمين جاء 

بتأكيد تمسكهما 
بهذا التوافق من 
أجل استقرار البلد، 

وبخيار التوافق 

القدس المحتلة ـ العربي الجديد

تتواصل عمليات املقاومة في القدس املحتلة 
ــلـــي، وكـــــان آخــرهــا  ــيـ ــرائـ ــتــــال اإلسـ ضـــد االحــ
أمس السبت عملية طعن لجندي إسرائيلي 
اته  استنفرت االحتال، الذي ال يوقف إجراء
أمس  واعــتــقــل  الفلسطينيني،  ضــد  العقابية 

نجل الشهيد مصباح أبو صبيح.
فــقــد أصــيــب جــنــدي إســرائــيــلــي صــبــاح أمــس 
بجروح، بعد تعرضه لعملية طعن في منطقة 
»هارا دار« املقامة على أراضي الفلسطينيني 
والقريبة من بلدة قطنة شمال غربي القدس 
املحتلة، فيما تمّكن منفذ العملية من الفرار. 
وقــالــت الــشــرطــة اإلســرائــيــلــيــة فــي بــيــان لها، 
ــــال نــــشــــاط مـــيـــدانـــي ملـــجـــنـــديـــن مــن  ــ إنـــــه »خـ
ــــرس الــــحــــدود اإلســـرائـــيـــلـــيـــة قـــرب  شـــرطـــة حـ
مختبئًا  كــان  مشتبه  تقّدم  الفاصل،  السياج 
هــنــاك طــاعــنــًا أحـــد املــجــنــديــن والذ بــالــفــرار«. 
ولــفــتــت الــشــرطــة إلـــى أنـــه تـــم تــقــديــم الــعــاج 
بــجــراح طفيفة  الــذي أصيب  للمجند  الطبي 
قوات  قامت  العملية،  املــكــان. وبعد  في  بيده 
االحـــتـــال بــعــمــلــيــة بــحــث وتــمــشــيــط واســعــة 

فـــي بــلــدة بــيــت ســـوريـــك شــمــال غـــرب الــقــدس 
املحتلة، انتهت باعتقال املحامي عمرو نبيل 
الــجــمــل )33 عــامــًا(، واقــتــدتــه إلـــى مستوطنة 
»هارا دار« املقامة على أراضي الفلسطينيني 
»الـــعـــربـــي الــجــديــد«،  ــده لــــ ــ ــا أكـ ــنـــاك، وفــــق مـ هـ
مدير مكتب محافظة القدس في شمال غرب 
القدس محمد طري. وأشار طري إلى أن قوات 
االحـــتـــال كــانــت أغــلــقــت مــنــذ الــصــبــاح كامل 
بــعــد مداهمتها  الــقــدس  غـــرب  منطقة شــمــال 
بقوات كبيرة بحثًا عن شاب طعن جنديًا من 
حــرس الــحــدود اإلســرائــيــلــي، وزعــم االحتال 
أنــه فــر بــاتــجــاه بــلــدة بيت ســوريــك املــجــاورة 
ملستوطنة »هارا دار«. وعاد الهدوء إلى البلدة 
بعد انــســحــاب قـــوات االحــتــال إثــر اعتقالها 
الــذي تشتبه سلطات االحــتــال بأنه  الجمل، 
منفذ الهجوم ضد الجندي، في الوقت الذي 
استبعد أهالي قريته ضلوعه بعملية الطعن 

التي تدعيها سلطات االحتال.
عــلــى صــعــيــد آخــــر، اعــتــقــلــت قــــوات االحــتــال 
أمـــــس صـــبـــيـــح أبـــــو صـــبـــيـــح، نـــجـــل الــشــهــيــد 
مصباح أبو صبيح، منفذ عملية القدس التي 
وقعت األســبــوع املــاضــي، وذلــك أثناء مــروره 
القدس  شمالي  العسكري  قلنديا  حاجز  عن 
املحتلة. وكانت قوات االحتال قد أفرجت عن 
صبيح الخميس، وأبقت على اعتقال شقيقه 
عز الدين وشقيقته إيمان، التي مدد اعتقالها 

حتى اليوم األحد.
ــيـــب الــــشــــاب املــقــدســي  مــــن جـــهـــة أخـــــــرى، أصـ
محمد الرازم من بلدة سلوان جنوبي املسجد 
إلـــى متوسطة في  بــجــروح طفيفة  األقــصــى، 
الظهر نقل بعدها للمستشفى، بعد أن طعنه 
مــســتــوطــنــون إســرائــيــلــيــون واعــــتــــدوا عليه 
بالضرب أثناء وجوده في منطقة عني اللوزة 

بسلوان واملليئة بالبؤر االستيطانية.

»الـــعـــربـــي  ـــ ــالــــت مــــصــــادر لـ ــاق، قــ ــيــ ــســ ــي الــ ــ وفــ
ــوات االحــــتــــال دهـــمـــت مــنــزل  ــ الـــجـــديـــد« إن قـ
املواطن الفلسطيني حسني الشالدة في بلدة 
الشيوخ شمال شرق الخليل وفتشته وعاثت 
فــيــه خــرابــًا ثــم ســرقــت مــنــه مبلغًا نــقــديــًا من 
املال، ورافق ذلك عمليات استجواب للعائلة. 
ــتــــال فــجــر أمـــس،  كــمــا اقــتــحــمــت قـــــوات االحــ
 
ً
الخليل، ودهمت محا أمر شمال  بلدة بيت 
وكسرت  الحديدية  أبــوابــه  وحطمت  تجاريًا 
ــه الـــزجـــاجـــيـــة، وعـــبـــثـــت بــمــحــتــويــاتــه  ــ ــوابـ ــ أبـ
ــرقــــت مـــحـــتـــويـــات مــــن داخــــلــــه. مــــن جــهــة  وســ
الفلسطينية، وحركة  أخرى، رفضت السلطة 
الــعــامــة ملنظمة  املــديــرة  حــمــاس، تصريحات 
تفسيرات  بوكوفا، حول  إيرينا  »يونيسكو« 
مــشــروع الــقــرار الـــذي ينفي وجـــود أي عاقة 

تــاريــخــيــة بـــني الـــيـــهـــود واملـــســـجـــد األقـــصـــى. 
وكانت بوكوفا قالت الجمعة، إن »التراث في 
ع 

ّ
وتتمت للتجزئة،  قــابــل  غير  الــقــدس  مدينة 

كــل مــن الــديــانــات الــثــاث فــي الــقــدس بالحق 
باالعتراف بتاريخها وعاقتها مع املدينة«.  
ورفض وزير الخارجية الفلسطيني، رياض 
املالكي، تصريحات بوكوفا، واتهم في بيان 
»حملة  مع  »التماهي«،  بـ بوكوفا  صحافي 
التضليلية  الــعــامــة اإلســرائــيــلــيــة  الــعــاقــات 
ــة اإلســــرائــــيــــلــــيــــة«.  ــومــ ــكــ ــحــ الســـــتـــــرضـــــاء الــ
ــّبـــرت حـــركـــة »حــــمــــاس« عـــن رفــضــهــا  كــمــا عـ
لــتــصــريــحــات بــوكــوفــا، وقــالــت فــي بــيــان إن 
»هــذه التصريحات فيها رضــوخ للضغوط 
موقف  حقيقة  مع  وتتعارض  اإلسرائيلية، 
يونيسكو والقرار القاطع الذي صدر عنها«.

بغداد ـ أكثم سيف الدين

كــشــفــت اســـتـــعـــدادات مــعــركــة املـــوصـــل الــتــي 
بــــاتــــت عـــلـــى األبــــــــــواب، حــــالــــة مــــن الــــصــــراع 
وتنازع صاحيات القرار العسكري لقيادة 
ــتــهــا، فــفــي الــوقــت الــــذي ُيــفــتــرض فــيــه أن 

ّ
دف

ــحــة 
ّ
تــتــولــى الـــقـــيـــادة الــعــامــة لــلــقــوات املــســل

لة بقائدها حيدر العبادي مسؤولية 
ّ
واملتمث

بــدت خيوط  العسكري بشكل كامل،  الــقــرار 
املــعــركــة خـــارجـــة مـــن يـــد الـــعـــبـــادي، بــعــد أن 
استطاع قادة مليشيات »الحشد الشعبي« 
الحاكم في  الوطني  التحالف  مــن  قــادة  مــع 
الــبــاد، االنـــفـــراد بــالــقــرار وتــحــريــك قطعات 

مــن الــجــيــش نــحــو املــوصــل وفــقــًا ملــا يــرونــه 
الحلقة  العبادي  وبــات  ألجندتهم.  مناسبًا 

األضعف بني رؤوس قيادات املعركة.
ويــعــقــد قــــادة مــلــيــشــيــات »الــحــشــد الشعبي« 
اجــتــمــاعــات لــوضــع الــلــمــســات األخـــيـــرة على 
ــامـــة  ــة املــــعــــركــــة املــــثــــيــــرة لــــلــــجــــدل. وبـــزعـ خـــطـ
رئــيــس ائــتــاف دولـــة الــقــانــون نـــوري املالكي 
القطعات  وتــحــّرك  »الحشد«  خطوات  بحث 

ُ
ت

العسكرّية وفق خطة ُوضعت، على ما يبدو، 
سلفًا، من دون علم وال حضور وال حتى رأي 

رئيس الحكومة حيدر العبادي.
وتــثــيــر هــــذه املــعــطــيــات مـــخـــاوف مــســؤولــني 
ــنــــي الـــذيـــن  عـــراقـــيـــني ومـــراقـــبـــني لـــلـــشـــأن األمــ
ــم تـــحـــركـــات عــســكــريــة  رصـــــــدوا خــطــطــًا لـــرسـ
ــــدن الــعــراقــيــة  ــــي املــ طــائــفــيــة فــــي املــــوصــــل وفـ
األخرى، ستتيح للمليشيات االنفراد بملفها 

األمني بعد خلّوها من القوات النظامية.
العراقّية،  الــدفــاع  وزارة  فــي  وكشف ضابط 
ه »مع اقتراب معركة 

ّ
»العربي الجديد«، أن لـ

ــل، ُيــــجــــري قــــــادة الـــحـــشـــد الــشــعــبــي  ــ ــــوصـ املـ
اجتماعات يومّية في ما بينهم، وبحضور 
ــكـــي وفـــــي بـــعـــض األحــــيــــان يــحــضــرهــا  ــالـ املـ
رئــيــس الــتــحــالــف الــوطــنــي عـــّمـــار الــحــكــيــم، 
ــطـــط الـــعـــســـكـــريـــة لــلــتــحــركــات  ــخـ ــع الـ لــــوضــ
الخاصة  لرؤيتهم  وفقًا  القطعات  وتــوزيــع 
ــه مــنــاســبــًا لــتــحــقــيــق أهـــدافـــهـــم«.  ــا يـــرونـ وملــ
وأضــاف الضابط الــذي رفض كشف اسمه، 
 »الــعــبــادي بـــات بحكم املـــعـــزول عــن تلك 

ّ
أن

االجـــتـــمـــاعـــات وهـــــو ال يـــحـــضـــرهـــا، بــيــنــمــا 
املليشيات سيطرتها على وزارتــي  أحكمت 
الدفاع والداخلية لترسم تحركات القطعات 
ــادة   »قــ

ّ
الــعــســكــريــة كــمــا تـــشـــاء«، كــاشــفــًا أن

الحشد أصدروا أخيرًا توجيهاتهم بتحريك 
بعض القطعات العسكرية من شمال بغداد 

ومن محافظتي ديالى وصاح الدين نحو 
 »تــلــك الــتــحــركــات 

ّ
ــار إلـــى أن املـــوصـــل«. وأشــ

ــــخــــذت مـــن دون الــــرجــــوع إلــــى الـــعـــبـــادي، 
ُ
ات

األمر الذي يكشف مدى تحّكم قادة الحشد 
بالقرار العسكري«.

في غضون ذلــك، أعلنت مليشيات »الحشد« 
ــتــــمــــاع لـــقـــادتـــهـــا لـــوضـــع الــلــمــســات  عــــن »اجــ
املليشيات،  وقالت  املوصل«.  ملعركة  األخيرة 
لت 

ّ
 »قــيــادة الــحــشــد والــتــي تمث

ّ
فــي بــيــان، إن

ــو مــهــدي  ــ ــيــــس هـــيـــئـــة الـــحـــشـــد أبــ ــائـــب رئــ ــنـ بـ
ــًا مــــع الــــقــــيــــادات  ــاعـ ــمـ ــتـ ــقــــدت اجـ املــــهــــنــــدس عــ
بــحــث  »االجـــــتـــــمـــــاع   

ّ
أن مـــبـــيـــنـــة  ــة«،  ــ ــ ــّي ــ ــنــ ــ األمــ

ــع الـــلـــمـــســـات األخــــيــــرة ملـــعـــركـــة املـــوصـــل  ــ وضـ
واالستعدادات العسكرية لها«.

من جهته، انتقد النائب عن محافظة ديالى 
رعد الدهلكي، »إخــراج قطعات الجيش من 
محافظة ديالى«. وقال الدهلكي، في حديث 
نا سبق واتفقنا مع 

ّ
»العربي الجديد«: »إن لـ

رئيس الحكومة على إبقاء قطعات الجيش 
فــي ديــالــى إلمــســاك ملفها األمـــنـــي، ولــعــدم 
انفراد املليشيات بامللف، وتعّهد لنا العبادي 
بذلك، وأكد عدم إخراج الجيش«، مشيرًا إلى 
 »قـــرار إخـــراج القطعات كــان مفاجئًا لنا 

ّ
أن

ر 
ّ
وعلى خاف ما نتوقع، األمر الذي سيؤث

سلبًا على أمن محافظة ديالى«. ولفت إلى 

عدم »علمه بمصدر قرار إخراج القطعات«، 
»ضــرورة الــوقــوف على  مطالبًا الــعــبــادي بـــ
مصدر القرار ومنعه، لكي ال يتسبب بفراغ 

أمني وانتكاسة جديدة في املحافظة«.
ــن مــحــافــظــة  ــقــــوى عــ أمـــــا عـــضـــو تـــحـــالـــف الــ
ــال ســـلـــيـــم، فـــدعـــت الــحــكــومــة  ــ نـــيـــنـــوى، وصــ
ورئــيــســهــا حــيــدر الــعــبــادي، إلـــى أن »تــكــون 
ــادة مــعــركــة  ــيــ ــي قــ عـــلـــى قـــــدر املـــســـؤولـــّيـــة فــ
وقــالــت سليم،  خــطــطــهــا«.  وإدارة  املـــوصـــل، 
ه »يتحتم 

ّ
»العربي الجديد«، إن في حديث لـ

عــلــى الــحــكــومــة ورئــيــســهــا الــســيــطــرة على 
التحركات العسكرية واالستعدادات ملعركة 
الحشد  تحركات  على  والسيطرة  املــوصــل، 
ــّددة  الــشــعــبــي قـــبـــل وخــــــال املــــعــــركــــة«، مـــشـ
على »ضــرورة أن تمسك الحكومة بخيوط 
املــعــركــة وال تــتــرك املــجــال للجهات األخــرى 

للتحكم بسير وخطط املعركة«.
 
ّ
أن رافــع سلمان،  األمني  الخبير  رأى  بينما 
ــام مــعــركــة املـــوصـــل بـــدا خـــارجـــًا مـــن يد  ــ »زمـ
على  السيطرة  يستطيع  ال  ـــه 

ّ
وأن الــعــبــادي، 

وتحّكموا  طوا 
ّ
تسل الــذيــن  املليشيات  قـــادة 

بالقرار السياسي واألمني في الباد«. وقال 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«،  ســـلـــمـــان، فـــي حـــديـــث لــــ
 »قـــــادة الــتــحــالــف الــوطــنــي ومــنــهــم قـــادة 

ّ
إن

وزارتـــي  على  السيطرة  اســتــطــاعــوا  الحشد 
ــراد بــقــيــادتــهــمــا،  ــفــ الـــدفـــاع والــداخــلــيــة واالنــ
قــرار معركة املوصل«.  وذلــك للسيطرة على 
ــذا  ــك، وهــ ــذلــ ــوا بــ ــم »نـــجـــحـ ــهــ ــ

ّ
وأشـــــــار إلـــــى أن

واضــح، من خــال تحكمهم بسير القطعات 
واالســـتـــعـــدادات والــتــخــطــيــط لــلــمــعــركــة، في 
رًا 

ّ
وقت نرى فيه العبادي شبه مهّمش«، محذ

مــن »خــطــورة ذلـــك، مــا يــنــذر بــوقــوع معركة 
ــحــرق فيها األرض 

ُ
انــتــقــامــيــة فــي املــوصــل ت

وُيعامل املدنيون خالها معاملة داعش«.
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لــلــغــنــوشــي، أصــــدرت حــركــة الــنــهــضــة بيانًا 
مــطــواًل حـــول أهـــم مــا دار بينهما. وأوضـــح 
الــبــيــان أن الــرئــيــس »أكـــد تــمــّســكــه بسياسة 
التوافق دون إقصاء، واعتبار النهضة طرفًا 
وطنيًا، لها ما لغيرها من األطراف الوطنّية 
مـــن حـــقـــوق، مــفــنــدًا مـــا يـــــروج مـــن خــافــات 
مـــعـــهـــا«. وأشــــــار إلــــى أن الــغــنــوشــي »أثــنــى 
لثقافة  التأسيس  فــي  الــرئــيــس  على جــهــود 

للمشهد السياسي بتحالف قد يؤمن وجود 
كــتــلــة نــيــابــيــة جـــديـــدة بــحــوالــي مــائــة نــائــب 
في البرملان، إذا ما انضمت إلى النداء كتلة 
مـــرزوق،  أكــد محسن  فقد  وللتذكير  الــحــرة. 
الــعــام لحزب مــشــروع تونس )كتلته  األمــني 
الحرة( أنه لن يتحالف مع النهضة. والتقى 
السبسي والغنوشي قبل أيام، وفيما صدر 
بيان عن الرئاسة تضمن تصريحًا مقتضبًا 

الـــتـــوافـــق مـــا صــنــع االســـتـــثـــنـــاء الــتــونــســي، 
ــه أبـــلـــغ األثــــــر فــــي تــثــبــيــت وتــأكــيــد  وكــــــان لــ
صورة االعتدال للنهضة داخلّيًا وخارجيًا. 
بالسياسة  النهضة  الــتــزام  الغنوشي  وأكــد 
الرسمية للدولة داخليًا وخارجيًا، وأننا في 
كل جوالتنا واتصاالتنا نسير خلف املوقف 
الحبيب،  وطننا  ملصالح  وخــدمــة  الرسمي 
 أن شــّوشــنــا عــلــى املــوقــف 

ّ
ولـــم يــحــصــل قـــط

الــرســمــي. وفــي هــذا الــصــدد اســتــأذن رئيس 
الحركة، الرئيس في االستجابة لزيارة عدد 
ــى منها دعــــوات إللــقــاء 

ّ
مــن الــــدول الــتــي تــلــق

مــحــاضــرات واملــشــاركــة فــي نـــدوات ترويجًا 
للنموذج التونسي«، وفق البيان.

وأثارت هذه الفقرة بعض االستغراب، ألنها 
ــرة، انــزعــاجــًا  ــاشـ ــبـ تــعــكــس بــطــريــقــة غــيــر مـ
مــن بعض الــدوائــر مــن تــحــركــات الغنوشي 

الــديــبــلــومــاســيــة، فـــي الـــداخـــل والــــخــــارج، إذ 
تصر كل البعثات واملمثليات الديبلوماسية 
ــه عــنــد تعيينها أو  ــارتـ فـــي تــونــس عــلــى زيـ
إلــى مشاركته  بــاإلضــافــة  الــبــاد،  مغادرتها 
فــي أهــم االحــتــفــاالت التي تنظمها سفارات 
 عــن زيــاراتــه 

ً
ــدول فــي تــونــس، فــضــا هـــذه الــ

إلى الخارج. وال يقتصر األمر على العاقات 
الــدولــيــة، إذ يــتــجــّول الــغــنــوشــي بــاســتــمــرار 
ــاء فـــي حــركــتــه  بـــني املـــنـــاطـــق ويــلــتــقــي أعـــضـ
أزمــات  لبعض  حلواًل  ويقترح  واملحافظني، 
املــنــاطــق. لكن أكــثــر مــا أثـــار االســتــغــراب هو 
بزيارة  الرئيس  مــن  »االســتــئــذان«  مصطلح 
وأكــد  لدعواتها.  واالستجابة  الـــدول  بعض 
الجديد«  »العربي  لـ الغنوشي،  من  مقربون 
الذي  الحركة،  عــادة دأب عليها رئيس  أنها 
كانت مواقفه منسجمة دائمًا مع الخيارات 
السبسي  وأن  الــتــونــســيــة،  الــديــبــلــومــاســيــة 
الغنوشي.  كــان يعلم بشكل دائــم بتحركات 
بــالــذات  لــهــذه املسألة  البيان  وتــبــدو إشـــارة 
مــوجــهــة إلــــى املــشــكــكــني فـــي هــــذه الــعــاقــة، 
ــر إلضــعــافــهــا  ومــحــاولــتــهــم اســتــغــال كـــل أمـ
وإدخــال الشك بينهما، لكنها تعكس أيضًا 
وجـــــود قــلــق بـــشـــأن طــبــيــعــة الـــعـــاقـــة، ربــمــا 
ــثـــر مــــن مــــرة،  يـــكـــون ظـــرفـــيـــًا، كـــمـــا حـــصـــل أكـ
هــذه  ــام  أمـ أن يصمد  اتفاقهما  اســتــطــاع  إذ 
املحاوالت الجديدة، لكنها قد تعيد تشكيل 
املشهد بأكمله إذا نجحت في خرق الثقة بني 

الرجلني.
بيان النهضة، أشــار أيضا إلــى أن الحديث 
بينهما، شمل األوضاع في الباد، خصوصًا 
والثقافية، حيث  واالقتصادية  االجتماعية 
التوافقي  الــحــواري  النهج  على  التأكيد  تــم 
في إدارة الخاف بني األطــراف االجتماعية 
حول استحقاقات امليزانية وسبل توفيرها، 
مــؤكــدًا أن رئــاســة الــجــمــهــوريــة تبقى املــاذ 
ـــعـــني 

ّ
ــر لــتــحــقــيــق الـــتـــوافـــق بــــني املـــوق ــيــ األخــ

على وثيقة قــرطــاج، فــي إشـــارة إلــى األزمــة 
التي أثارها رفض اتحاد الشغل ملقترحات 
الــحــكــومــة بــشــأن األجــــــور. وفــيــمــا تــتــخــوف 
ــي تـــونـــس مــن  أطـــــــراف ســـيـــاســـيـــة كـــثـــيـــرة فــ
إذا تمكنت  الــســيــاســي،  االســـتـــقـــرار  زعـــزعـــة 
هذه املبادرات من دق إسفني بني الحزبني، 
»الــتــوافــق سيستمر في  أن  الــغــنــوشــي  أكـــد 
تونس، وال بديل عنه، وال أحد يستطيع أن 
ــر«. وقــــال، في  يحكم وحـــده أو يقصي اآلخــ
للنهضة،  الــرســمــيــة  الصفحة  نقلته  حـــوار 
إن »الــتــيــار الــتــوافــقــي يــتــســع، ومــعــنــى ذلــك 
تنحسر،  واالستئصال  اإلقصاء  تيارات  أن 
ــــاس يـــكـــتـــشـــفـــون أهـــمـــيـــة الــــتــــوافــــق«،  ــنــ ــ ــ وال
ــان مــجــتــمــعــًا ضــد  ــ ــل الـــيـــســـار كـ ــ مــضــيــفــًا »كـ
سياسة التوافق، ويريد مجتمعًا ال يشارك 
فــيــه الــنــهــضــة، واآلن الــيــســار مـــوجـــود )فــي 
الـــحـــكـــومـــة(، وحـــزبـــا املـــســـار والــجــمــهــوري 
وأحــزاب أخــرى رفضت سابقًا املشاركة في 
أي حكم، وبقي طرف واحد يرفض املشاركة 
القول  نستطيع  لــذلــك  الشعبية(.  )الجبهة 
إنه في عام 2013 كان الجميع ضد النهضة، 
الجبهة واإلقــصــاء،  فالجميع ضــد  اآلن  أمــا 
ــل الــجــبــهــة بـــدأت  ــ ــوات مـــن داخـ ــ ــنـــاك أصــ وهـ
تخرج وتطالب باملشاركة، ونحن سائرون 

في هذا االتجاه«.
الخميس، سلسلة من  وشهد قصر قرطاج، 
مبرمجًا،  يكن  لم  بعضها  الهامة،  اللقاءات 
الحكومة، يوسف  السبسي برئيس  جمعت 
الــشــاهــد، ورئـــيـــس مــجــلــس الـــنـــواب، محمد 
الــنــاصــر، بــاإلضــافــة الـــى اجــتــمــاع السبسي 
والــغــنــوشــي. وأشــــــارت بــعــض الــتــســريــبــات 
إلــــى أن الــســبــســي لـــم يــكــن مــرتــاحــًا لبعض 
في  يفكر  الشاهد  وأن  الحكومة،  مقترحات 
إجــــراء تــعــديــات عــلــى حــكــومــتــه، بــســبــب ما 
ــوزراء  ــــاألداء الــضــعــيــف لبعض الــ وصــفــتــه بـ
وأخـــطـــاء كــبــيــرة ارتــكــبــهــا بــعــضــهــم، لكنها 
رجحت أن يرفض السبسي هذا األمر حاليًا.

الحدثخاص

يجري قادة الحشد 
اجتماعات بالمالكي 

لوضع خطط للمعركة

د؟ توافق السبسي والغنوشي مهدَّ

آخر  خــروج  بذكرى  األول  أكتوبر/تشرين   15 اليوم  التونسيون  يحتفل 
عام  بنزرت  مدينة  من  وتحديدًا  التونسية،  األراضي  من  فرنسي  جندي 
كانت  إذا  عما  جدل  مع  عام  كل  تترافق  الذكرى  هذه  أن  غير   .1963
معركة بنزرت ضرورة حتمية على الحكومة التي كان يقودها الحبيب 
سياسية.  أهــداف  لتحقيق  لبورقيبة،  حاجة  كانت  أنها  أم  بورقيبة، 
ويتساءل مؤرخون ومواطنون، كيف أقدم بورقيبة على اتخاذ قرار 

بمواجهة فرنسا عسكريًا رغم اختالل موازين القوى بين الطرفين؟

جدل ذكرى الجالء

متابعة

تونس ـ وليد التليلي

صــــدرت تــحــذيــرات فـــي تــونــس من 
وجــــود مـــحـــاوالت لــضــرب الــتــوافــق 
بني الرئيس التونسي الباجي قائد 
السبسي ورئيس حركة النهضة التونسية، 
الغنوشي، وأن هناك بدائل سياسية  راشد 
عن التوافق، لكن الغنوشي أكد أنه ال بديل 
عن التوافق، متمسكًا بعدم إقصاء أي طرف. 
وحـــذر أســامــة الــخــلــيــفــي، الــقــيــادي فــي نــداء 
تــونــس، واملــحــســوب عــلــى الــطــرف املتشبث 
بــالــتــحــالــف مــع حــركــة الــنــهــضــة، مــن وجــود 
مــحــاوالت إلربــــاك املــشــهــد فــي تــونــس. وأكــد 
الجديد«،  »العربي  الخليفي، في حديث مع 
أن »تـــونـــس تــعــيــش الـــيـــوم مــنــاخــًا تــوافــقــيــًا 
ــاه الــشــيــخــان )الــســبــســي والــغــنــوشــي(،  ــ أرسـ
ــيــــد الـــــــذي يـــنـــبـــغـــي ان  ــيــــار الــــوحــ وهــــــو الــــخــ
ــًا، وصــفــهــا  يــســتــمــر«. وأشـــــار الــــى أن أطــــرافــ
بــأنــهــا إقــصــائــيــة واســتــئــصــالــيــة ومــتــنــفــذة، 
تــــحــــاول إعــــــــادة تـــونـــس إلـــــى مـــربـــع صــــراع 
ــاذب االيــــديــــولــــوجــــي الــــذي  ــتــــجــ ــة والــ ــهـــويـ الـ
حسمه الدستور، من خال الترويج بوجود 
بدائل سياسية عن التوافق. ونّبه الخليفي 
إلى أن تونس »أمــام خيارين ال ثالث لهما، 
إمــا الــتــوافــق أو الــحــرب األهــلــيــة«. وأضـــاف: 
ــتــــطــــرفــــون مــن  ــيـــون ومــ ــالـ ــئـــصـ ــتـ ــاك اسـ ــ ــنـ ــ »هـ
الذي  التوافق  ضــرب  يحاولون  املعسكرين، 
أوصــل تونس إلــى االســتــقــرار«، موضحًا أن 
إلى  إشــارة  )فــي  »هناك مستشارًا للسبسي 
نور الدين بن تيشه( يروج لهذه املبادرات، 
ونحن مقتنعون، أنه إذا تصدينا لها وعملنا 
لها، وأن  أفــق سياسيًا  على إجهاضها، فا 
السبسي لــن يذهب فــي هــذا االتــجــاه. هناك 

إشارات تؤكد ذلك، من بينها إجتماعهما«.
وتـــشـــيـــر بـــعـــض الـــتـــســـريـــبـــات الـــــى أن هـــذه 
ــادة  ــ ــتـــشـــاف كــيــفــيــة إعـ األطــــــــراف تــــحــــاول اكـ
التوازن السياسي، وإقناع السبسي بأن نداء 
تونس دخل األزمة الحالية بسبب التحالف 
مـــع حـــركـــة الــنــهــضــة، ولـــذلـــك تـــــروج بعض 
ــتـــوازن  ــادة الـ ــ ــيـــوم إعــ ــه يــمــكــن الـ األطــــــراف أنــ

الرباط ـ حسن األشرف

ــــي تــركــيــبــة  ــنــــســــاء فـ ــفــــعــــت نـــســـبـــة الــ ارتــ
مجلس الــنــواب املــغــربــي الــجــديــد، عقب 
االنــتــخــابــات الــبــرملــانــيــة فــي 7 أكــتــوبــر/

تشرين األول الحالي، مع فوز 81 سيدة 
األمــر بمكسب  نيابية. ويتعلق  بمقاعد 
جــديــد لــلــحــركــة الــنــســائــيــة فـــي املــغــرب، 
 مع نتائج انتخابات 2011 التي 

ً
مقارنة

فــقــط. ويعكس  امــــرأة  فـــوز 67  إلـــى  أدت 
لعدد  باملائة   20.5 بنسبة  ارتــفــاعــًا  ذلــك 
البرملان الجديد، باملقارنة  السيدات في 
مع تمثيلهن في البرملان السابق، مع أن 
إلى  بعد  لم يصل  لهن  اإلجمالي  العدد 
ثلث مقاعد املجلس النيابي، أي النسبة 

التي تطمح إليها الحركة النسائية.
واعـــتـــبـــرت أوســـــاط نــســائــيــة وبــرملــانــيــة 
في  النسائي  التمثيل  حجم  ارتــفــاع  أن 
املــؤســســة الــتــشــريــعــيــة املــغــربــيــة يشكل 
إال اإلشــادة  مكسبًا ديمقراطيًا ال يمكن 
ــه ال يـــصـــل إلـــى  ــ ــم مــــن أنـ ــه، عـــلـــى الــــرغــ ــ بـ
الــطــمــوحــات املــنــشــودة، والــتــي حددتها 
منظمات نسائية في ثلث مقاعد مجلس 
النواب. في هذا السياق، أعلنت »فدرالية 
الــرابــطــة الــديــمــقــراطــيــة لــحــقــوق املــــرأة« 
أن تــزايــد مــقــاعــد الــنــســاء فــي املــؤســســة 
يمكن  ال  إيجابيًا  أمـــرًا  يمثل  البرملانية 
إال أن يــخــدم قضية املــــرأة، والــدفــاع عن 
حــقــوقــهــا، وصــــون مــكــتــســبــات الــقــوانــني 
املرتبطة بها، لكنه ال يعكس حقيقة دور 
املغربيات ومكانتهن داخل قبة البرملان، 

بحسب رأيها.
بـــشـــرى  ــة،  ــيــ ــائــ ــنــــســ الــ ــة  ــطــ ــاشــ ــنــ الــ ورأت 
»العربي الجديد«،  عبيدان، في تصريح لـ
ــاع نــســبــة الــتــمــثــيــل الــنــســائــي  ــ ــفـ ــ أن »ارتـ
فــــي مــجــلــس الــــنــــواب املـــغـــربـــي ال يــعــنــي 
بــالــضــرورة إنــصــاف املـــرأة املــغــربــيــة، وال 
لكنها  الجنسني«.  املناصفة بني  تحقيق 
أقـــــرت بــــأن »نـــظـــام املــحــاصــصــة كــــان له 

الــفــضــل فـــي ارتـــفـــاع تــمــثــيــل الــنــائــبــات«. 
السابقة، في  البرملانية  النائبة  وأشــارت 
املغربية،  اإللكترونية  للجريدة  تصريح 
هــســبــريــس، إلــــى أن هـــنـــاك تــحــســنــًا في 
أن »ولــوج   على 

ً
مــؤكــدة املحلية،  اللوائح 

ــان( عـــبـــر الـــلـــوائـــح  ــرملــ ــبــ ــاء )إلــــــى الــ ــنـــسـ الـ
فــصــاعــدًا.  اآلن  مــن  ممكنًا«  بـــات  املحلية 
حزب  عــن  البرملانية  أعلنت  جهتها،  مــن 
ــوفــــي،  ــة الــ ــزهــ ــة والــــتــــنــــمــــيــــة«، نــ ــ ــدالـ ــ ــعـ ــ »الـ
من  املغرب حقق  أن  الجديد«،  »العربي  لـ
خال االنتخابات التشريعية هذا العام، 
تقدمًا مهمًا في مسألة التمثيل النسائية 
بــالــبــرملــان، إال أنــهــا »ال تـــزال تحتاج إلى 
جــرأة والتزام أكبر من األحــزاب املغربية 
التي تبدو مترددة في فتح املجال لولوج 
املـــرأة إلــى الــبــرملــان«، وفــق قولها. ودعــت 
النسائية  الــكــفــاءات  إدمـــاج  إلــى توسيع 
اإلرث  وتصحيح  الحزبية،  الهيئات  فــي 
املرأة  الثقافي واالجتماعي حول صورة 
القيادية  بــاملــغــرب. وشــــددت  الــســيــاســيــة 
ــــي »الـــــحـــــزب الــــحــــاكــــم« عـــلـــى ضــــــرورة  فـ
مستوى  على  النسائي  التمثيل  تعزيز 
اتخاذ القرار، وتسيير الشأن العام على 
الرفع  أن  إلــى  املــســتــويــات«، مشيرة  كافة 
دعامة  بــاعــتــبــاره  النسائي  التمثيل  مــن 
التي  الرهانات  من  يعتبر  للديمقراطية، 
انخرط فيها املغرب منذ عام 2002، والتي 
أن يكون متميزًا على  البلد  أتاحت لهذا 
املستوى اإلقليمي والعربي واإلفريقي«.

تجدر اإلشارة إلى أن النساء يدخلن إلى 
منافذ:  ثاثة  بواسطة  املغربي  البرملان 
للنساء  الوطنية  الائحة  إمــا من خــال 
امـــــــــرأة؛ أو عــــن طــريــق  تـــضـــم 60  الــــتــــي 
الائحة الوطنية للشباب، املشتركة بني 
ــاث، وقــد تمكن النساء من  الــذكــور واإلنـ
خالها بالفوز بـ11 مقعدًا؛ أو عن طريق 
الــتــرشــح عــبــر الــلــوائــح املــحــلــيــة، إذ فــزن 
بـــ10 مقاعد، ليكون مجموع ما حصلن 

عليه هو 81 مقعدًا.

نساء البرلمان المغربي: 
ديمقراطية ناقصة

قيادي في النداء: أطراف 
تحاول إعادة تونس إلى 

صراع الهوية

أكد الغنوشي أن التوافق 
سيستمر في تونس وال 

بديل عنه

تدل التطورات 
الفلسطينية على فشل 

االحتالل في وقف 
عمليات المقاومة، 
إذ شهد يوم أمس 

السبت عملية طعن 
جديدة لجندي

تحّول رئيس الحكومة 
العراقية حيدر العبادي 

إلى الحلقة األضعف بين 
قادة معركة الموصل، 

بعدما استطاع قادة 
من »الحشد« والتحالف 

الوطني االنفراد بالقرار

تحليل محاوالت لتغيير التوازنات السياسية وإعادة تشكيل 
المشهد التونسي
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أكد الغنوشي التزام النهضة بالخيارات الديبلوماسية التونسية )أمين األندلسي/األناضول(

مخاوف من عمليات انتقامية بحق مدنيي الموصل )يونس كيليس/األناضول(

األمينة العامة للحزب االشتراكي الموحد نبيلة منيب تدلي بصوتها )فرانس برس(

ال تتوقف االعتقاالت واالقتحامات اإلسرائيلية )حازم بدر/فرانس برس(

  شرق
      غرب

كولومبيا: »فارك« ترحب 
بتمديد وقف النار

ــــوات املــســلــحــة  ــقـ ــ رحـــبـــت حـــركـــة »الـ
الــــثــــوريــــة الـــكـــولـــومـــبـــيـــة« )فـــــــارك(، 
بـــقـــرار حــكــومــة كــولــومــبــيــا تــمــديــد 
ــار حـــتـــى نــهــايــة  ــنــ وقـــــف إطــــــاق الــ
 رغــبــتــهــا 

ً
ــدة ــــاري، مــــؤكــ ــــجـ الــــعــــام الـ

فـــي مــنــاقــشــة مــقــتــرحــات لــتــعــديــل 
اتــفــاق الــســام الـــذي تــم رفــضــه في 
االستفتاء الشعبي أخيرًا، بحسب 
ما جاء في بيان للحركة في هافانا 
حــيــث تـــجـــري مـــفـــاوضـــات الــســام 

الكولومبية.
)فرانس برس(

األرجنتين تدين مناورات 
بريطانية 

دعـــت بــويــنــوس آيــــرس، لــنــدن إلــى 
ــاء تـــدريـــبـــات عــســكــريــة مــقــررة  إلـــغـ
قــريــبــًا، فــي جـــزر املــالــويــن الــواقــعــة 
ــلــــســــي،  ــيــــط األطــ ــــوب املــــحــ ــنـ ــ فـــــي جـ
والتي تطالب األرجنتني بالسيادة 
عليها. وأعلنت االرجنتني في بيان 
أنها »تدين إجــراء هذه التدريبات 
أرجنتينية  أراض  فــي  الــعــســكــريــة 
بطريقة  املــتــحــدة  اململكة  تحتلها 
ــارة إلـــى  غـــيـــر مــــشــــروعــــة«، فــــي إشـــــ
ــلــــق عـــلـــيـــه  ــطــ األرخــــــبــــــيــــــل الـــــــــــذي تــ
وتسميه  املالوين،  اســم  األرجنتني 

»فوكاند«. بريطانيا بـ
)فرانس برس(

أميركا ترّد على القرصنة 
الروسية... برسالة

رفض نائب الرئيس األميركي، جو 
بايدن )الصورة( تصريحات تتهم 
البيت األبيض بأنه لم يتحرك إزاء 
مــوســكــو بــعــد اتــهــامــهــا بــمــحــاولــة 
األميركية  االنتخابات  التدخل في 
مؤكدًا  اإللكترونية،  القرصنة  عبر 
أن واشنطن »ستبعث رسالة« إلى 
بوتني  فاديمير  الروسي  الرئيس 
في هذا الصدد. وأضاف في مقابلة 
ــــي ســــــــي«، بــثــت  بـ ــع شـــبـــكـــة »إن  ــ مـ
»سيعرف  بوتني  أن  الجمعة،  يــوم 
بذلك، وسيكون هذا وفقًا لجدولنا 
الزمني وفي الظروف التي سيكون 
على  وردًا  ممكن«.  تأثير  أكبر  لها 
ــا إذا كــــــان ســيــتــم  ــ ســـــــؤال حــــــول مـ
تفاصيل هذه  على  الشعب  إطــاع 

الخطوة، قال »آمل أن ال« يتم ذلك.
)فرانس برس(

... وموسكو تستنكر 
تهديد واشنطن

توعد الكرملني أمس السبت، بالرد 
واشنطن  وجهتها  تهديدات  على 
ملوسكو بشأن اتهامات بالقرصنة 
بــأنــهــا »غــيــر مسبوقة«.  ووصــفــهــا 
وأعــلــن املــتــحــدث بــاســم الــكــرمــلــني، 
أن مــوســكــو  بــــســــكــــوف،  ديــــمــــتــــري 
ستتخذ تدابير احتياطية لحماية 
مـــصـــالـــحـــهـــا بــــمــــواجــــهــــة »تــــهــــور 
تعقيبًا  وذلــك  واشنطن،  وعدائية« 
عــلــى تــلــويــح أمــيــركــي بـــالـــرد على 
القرصنة اإللكترونية للتأثير على 
األميركية،  الرئاسية  االنتخابات 
واملــتــهــمــة روســيــا بــهــا. كــمــا توعد 
بــأن موسكو سترد على  الكرملني 

أي قرصنة أميركية.
)فرانس برس(

إفشال مخطط لتفجير 
مسجد في كنساس

أفــشــلــت أجـــهـــزة األمـــــن األمــيــركــيــة 
محاولة كانت تقوم بها مجموعة 
ــــة  ــاديـ ــ ــعـ ــ ــة مـ ــ ــرفـ ــ ــطـ ــ ــتـ ــ ــة مـ ــ ــريـ ــ ــــصـ ــنـ ــ عـ
لــلــمــســلــمــني لــتــفــجــيــر مــســجــد فــي 
حــي يقطنه أمــيــركــيــون مــن أصــول 
صـــــومـــــالـــــيـــــة بـــــــواليـــــــة كــــنــــســــاس. 
ــــت الـــســـلـــطـــات الــقــضــائــيــة  ــهـ ــ ووجـ
اتهامات  الجمعة،  يــوم  األميركية 
لــــثــــاثــــة أعــــــضــــــاء فــــــي مـــجـــمـــوعـــة 
مسلحة تطلق على نفسها اسم »ذا 
كروسيدرز« )الصليبيني( اعتقلهم 
ــــي  ــدرالـ ــ ــفـ ــ مــــكــــتــــب الــــتــــحــــقــــيــــقــــات الـ
األمـــيـــركـــي بــعــد مـــراقـــبـــة اســتــمــرت 

أشهرًا.
)العربي الجديد(



بريطانيا تبحث عن أفضل خروج

»ثعالب بريكست« 
لمفاوضات صعبة

»عودة« حكومة المؤتمر تخلط األوراق

روسيا توّدع أوباما بأجواء حرب

تعّهدت ماي بجعل 
بريطانيا دولة ذات 

سيادة ومستقلة

لندن ـ نواف التميمي

تواجه رئيسة الوزراء البريطانية، 
تيريزا ماي، موجات متتالية من 
التحديات على طريق »الخروج« 
مـــن االتـــحـــاد األوروبــــــــي. وتـــبـــدأ الــتــحــديــات 
بالتهديد والوعيد من قبل قادة االتحاد في 
اسكتلندا  تلويح  إلــى حد  بروكسل، وتصل 
باستفتاء ثاٍن للخروج من اململكة املتحدة، 
مرورًا بتحديات دستورية ملنع الحكومة من 
املــبــاشــرة فــي إجــــراءات »الـــخـــروج« مــن دون 
ــــى رئــيــس  تــفــويــض مـــن نــــواب الــشــعــب. وأدلـ
املجلس األوروبي، دونالد توسك، بتصريح 
قد يكون قصد من خالله ترهيب بريطانيا 
أو رمــي حبل نــجــاة ملـــاي. إذ قـــال، الخميس 
املـــاضـــي، إن بــريــطــانــيــا قــد تــغــّيــر رأيــهــا في 
االتــحــاد  فــي  البقاء  ل 

ّ
وتفض املــطــاف،  نهاية 

األوروبي، على مواجهة »خروج شاق«. لكن 
وأكــدت  يــتــأخــر.  لــم  البريطانية  الزعيمة  رد 
ملتزمة  »بريطانيا  أن  مــاي  باسم  متحدثة 
بالخروج من االتحاد األوروبـــي، فقد اتخذ 
ــا فــــي هـــذا  ــدمـ الـــشـــعـــب قـــــــراره وســنــمــضــي قـ
االتحاد  من  املتحدة  اململكة  بــإخــراج  الشأن 
وتحقيق أكبر استفادة من الفرص املقبلة«.

وال يـــتـــوقـــف إصــــــــرار مـــــاي عـــلـــى مـــواجـــهـــة 
الـــــتـــــهـــــديـــــدات األوروبــــــــــيــــــــــة، ومــــــــا يــــروجــــه 
ــرار »الــــخــــروج«،  ــ املــشــكــكــون بـــشـــأن جـــديـــة قـ
ــات. وتـــؤكـــد  ــحــ ــريــ ــتــــصــ عـــنـــد الـــكـــلـــمـــات والــ

األوروبية  املفوضية  تؤكد  الصدد،  هــذا  في 
أن »أي اتــفــاق لــن ُيــتــيــح لــبــريــطــانــيــا دخــول 
السوق األوروبية املوحدة، إال إذا قبلت لندن 
األوروبيني  املواطنني  استمرار حرية حركة 
ــذا الـــســـيـــاق، اعــتــبــر  عــبــر الــــحــــدود«. وفــــي هــ
فــارون أن تفويض مــاي ملف التفاوض مع 

عالمة  يشكل  بريكست«،  »ثعالب  لـ االتــحــاد 
أخــــرى عــلــى أن الــحــكــومــة تــريــد »إخــراجــنــا 

بطريقة أكثر عدوانية«.
ويــــــأتــــــي مـــــوقـــــف مــــــــاي املـــــــواجـــــــه لـــلـــتـــشـــدد 
األوروبــــــــي، مــتــزامــنــا مـــع تــحــديــات داخــلــيــة 
ــدن الـــعـــلـــيـــا،  ــنــ أخـــــــــرى. إذ بـــــــدأت مـــحـــكـــمـــة لــ
تطعن  فــي قضية  النظر  املــاضــي،  الخميس 
لبدء عملية  الـــوزراء  رئيسة  فــي صالحيات 
ــاد مــــن دون  ــ ــحـ ــ خـــــــروج بـــريـــطـــانـــيـــا مــــن االتـ
الــبــرملــان. وقــد تفرض القضية  تصويت فــي 
في حال نجاحها تأخير عملية »بريكست« 
ــه مــــــاي. وفـــي  ــد الــــــذي الـــتـــزمـــت بــ ــوعــ ــن املــ عــ
رضوخ براغماتي أمام التحدي الدستوري، 
قــبــلــت مـــــاي عـــــرض خــطــتــهــا لـــلـــخـــروج مــن 

االتــحــاد األوروبــــي على الــبــرملــان قبل البدء 
رسميا بعملية االنفصال، من دون أن يصل 
إلــى حد السماح بتصويت برملاني قد  ذلــك 
يقوض نتيجة االستفتاء، أو قد يــؤدي إلى 
في  للحكومة  »امللكي«  بالتفويض  املساس 
املــادة 50 من معاهدة لشبونة، على  تفعيل 

حد تعبير ماي.
أمــــا الــتــحــدي اآلخــــر الــــذي تــواجــهــه رئــيــســة 
مجددًا  أشهرته  فقد  البريطانية،  الحكومة 
حكومتها،  رئيسة  أعلنت  عندما  اسكتلندا 
أنها  املــاضــي،  نــيــكــوال ســتــيــرجــن، الخميس 
ســتــبــدأ األســـبـــوع املــقــبــل مـــشـــاورات لعرض 
مــشــروع قــانــون إلجــــراء اســتــفــتــاء ثــــاٍن على 

استقالل اسكتلندا عن اململكة املتحدة.
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سياسة

تبدي رئيسة الوزراء 
البريطانية، تيريزا ماي، 

موقفًا حازمًا في إدارة 
ملف الخروج من االتحاد 

األوروبي، رغم كثرة 
التحديات أوروبيًا وداخليًا

شهدت المدينة توترات عدة أخيرًا )محمود تركية/فرانس برس(

أوباما وبوتين في لقاٍء سابق )ميخائيل كلمنتييف/فرانس برس(

)Getty/ماي تصّر على مواجهة الشروط األوروبية لـ»الخروج« )كارل كورت

طرابلس ـ عبداهلل الشريف

ال تــزال الحراسة مشددة حول مقر املؤتمر 
الــوطــنــي الــســابــق )الـــبـــرملـــان الـــســـابـــق(، في 
انتشار  وســط  طرابلس،  الليبية  العاصمة 
كــثــيــف ملــــدرعــــات وآلــــيــــات عــســكــريــة حــولــه، 
ــرور أكــثــر مـــن 12 ســاعــة على  ــك بــعــد مــ وذلــ
إعـــالن املــؤتــمــر الــوطــنــي )الــبــرملــان املنتهية 
ــه( والـــحـــكـــومـــة املــنــبــثــقــة مـــنـــه )الـــتـــي  ــتــ واليــ
حكومة  تأليف  بعد  املنحلة  بحكم  صـــارت 
فائز السراج( عن عودتهما ملزاولة أعمالهما 
السابق  املقر  الضيافة«  من مقرات »قصور 
ــلـــى الــحــالــي.  لــلــمــؤتــمــر ومـــقـــر املــجــلــس األعـ
فـــي هـــذ الـــســـيـــاق، أعـــلـــن املــجــلــس الــرئــاســي 
الــوفــاق، فــي بــيــان مــســاء الجمعة،  لحكومة 
ف وزارة داخليته وأجهزتها األمنية 

ّ
أنه »كل

اقتحم  ــراءات للقبض على مــن  ــ اتــخــاذ اإلجـ
ــلـــى«، مـــؤكـــدًا االســتــجــابــة  مــقــر املــجــلــس األعـ
الصادر  بيانه  في  األعــلــى،  املجلس  ملطالب 
حول إخالء املقر والقبض على كل من تورط 
في تسهيل دخــول قــادة املؤتمر والحكومة 
إلــيــه. وعــلــى رغــم اعــتــبــار املجلس الرئاسي 
واملجلس األعلى أن »الخطوة جاءت لعرقلة 
العاصمة«،  أمن  السياسي وزعزعة  االتفاق 
إال أن األوضـــاع في طرابلس ظلت غامضة 
حتى مساء أمس. ومنذ اندالع االشتباكات 
املــســلــحــة فـــي الــعــاصــمــة فـــي أغــســطــس/آب 
2014 بني مجموعات مسلحة موالية للواء 
ــــوات عــمــلــيــة فــجــر ليبيا،  خــلــيــفــة حــفــتــر، وقـ
تعيش العاصمة وسط غياب واضح ملعالم 
الدولة، على الرغم من إعالن املؤتمر الوطني 

سبتمبر/ فــي  السياسية  للواجهة  عــودتــه 
ــلـــول مـــن الـــعـــام عــيــنــه، وإطـــالقـــه حــكــومــة  أيـ
عملية  بــدعــم  انشغالها  لكن  وطــنــي.  إنــقــاذ 
الــشــروق  الــبــالد، وعملية  غـــرب  ليبيا  فــجــر 
لــتــحــريــر مـــوانـــئ الــنــفــط فـــي يــنــايــر/كــانــون 

الثاني 2015، باإلضافة لفقدانها االعتراف 
 من فاعليتها وجعلها خصما 

ّ
الدولي، شل

 عــن ذلــك، 
ً
يــشــارك فــي انقسام الــبــالد. فــضــال

املــقــاتــلــني والتشكيالت  فـــإن انــشــغــال أغــلــب 
املسلحة فــي الــقــتــال الــدائــر فــي ســـرت، ضد 
مقاتلي تنظيم »الدولة اإلسالمية« )داعش( 
أحدث فراغا أمنيا كبيرًا في العاصمة، رغم 
مباشرة املجلس الرئاسي أعماله منها، إال 
الشارع  أن حالة من عــدم االطمئنان تسود 
منذ أشهر، وسط تحركات مسلحة، عادة ما 
تتحول إلى اشتباكات ليلية للسيطرة على 

بعض املواقع الحيوية باملدينة.
وتــشــهــد عــلــى ذلـــك اإلعـــالنـــات املــتــكــررة عن 
في  تسجل  التي  والقتل  االختطاف  حــاالت 
ــيـــان ضـــد مــجــهــول، كــــان آخــرهــا  أغــلــب األحـ
االعتداء على مقر مؤسسة األحــوال املدنية 
وقتل رئيسها قبل يومني. وتتحدث تقارير 
إعــالمــيــة عــن 20 حــالــة خــطــف و12 اغــتــيــال 
شــهــدتــهــا الــعــاصــمــة خـــالل الــشــهــر الــحــالــي. 
وفـــــي ســـبـــتـــمـــبـــر/أيـــلـــول  املــــاضــــي، شــهــدت 
الــعــاصــمــة لــيــلــة دامـــيـــة إثــــر اقــتــحــام كتيبة 
»ثــــوار طــرابــلــس« بــقــيــادة هثيم الــتــاجــوري 
ــة«، الـــــــذي يــشــغــلــه  ــافــ ــيــ ــر »قــــصــــور الــــضــ ــقـ مـ
اشتباكات  لتندلع  للدولة،  األعلى  املجلس 
عــنــيــفــة بــيــنــهــا وبـــــني الــــحــــراســــات املــكــلــفــة 
بحماية املــقــر. وفــي أغــســطــس/آب املــاضــي، 
سيطرت كتيبة »ثوار طرابلس« على مقرات 
تــابــعــة لــجــهــاز االســتــخــبــارات الــعــامــة بعد 
صــدامــات مسلحة أعــلــن خــاللــهــا عــن مقتل 
ثالثة أفراد من حراسات هذه املقرات وجرح 
آخرين. كما داهمت ذات الكتيبة خالل االيام 
أخــرى تعرف باسم  لكتيبة  املاضية مقرات 
»كــتــيــبــة الـــبـــونـــي«، مـــن دون أن تــتــمــكــن من 
الــســيــطــرة عــلــيــهــا، وقــامــت بــاخــتــطــاف أحــد 
ـــف حــمــايــة 

ّ
قــــيــــادات الـــحـــرس الـــوطـــنـــي املـــكـــل

»سجن الهضبة«، حيث يقبع عدد كبير من 
رموز النظام السابق.

وعلى الرغم من الترحيب الذي لقيه املجلس 
العاصمة  مــن دخـــول  إثـــر تمكنه  الــرئــاســي 
طرابلس في مــارس/آذار املاضي، إال أن أيا 
بكثافة  املنتشرة  املسلحة  املــجــمــوعــات  مــن 
في العاصمة، التي ال يعرف على وجه الدقة 
عــددهــا لــم تــعــلــن حــتــى الــســاعــة عــن موقف 
ــح لــوالئــهــا ألي جــهــة. وفـــي اول اتــهــام  واضـ
الرئاسي من داخل  رسمي يوجه للمجلس 
طرابلس أعلن نائب رئيس مصلحة األحوال 
املدنية راشد السعيطي، عبر وسائل اإلعالم 
أن كــتــيــبــة تــابــعــة لـــــــوزارة داخـــلـــيـــة الـــوفـــاق 
هـــي مـــن قــتــلــت رئـــيـــس املــصــلــحــة الــصــديــق 

النحائسي، منذ أيام.
وفـــــي مـــقـــابـــل ذلــــــك، يـــبـــدو صـــمـــت املــجــلــس 
الــرئــاســي إزاء هــذه األحــــداث الفــتــا، مكتفيا 
يعقدها  الجتماعات  املتتالية  بــاإلعــالنــات 
الــســراج، مع ضباط بالجيش،  فائز  رئيسه 
لــلــنــظــر فـــي كــيــفــيــة إعـــــادة تــرتــيــب مــؤســســة 

الجيش والشرطة.

موسكو ـ رامي القليوبي

»عاش الروس أسوأ أيامهم في عهد أوباما«، 
يــبــدو أن هـــذه الــنــكــتــة املــتــداولــة بــني الـــروس 
 

ّ
كـــــادت تــصــبــح أمـــــرًا مــســلــمــا بــــه، إذ ال يــكــف
الرسمي واإلعالمي في روسيا عن  الخطاب 
تحميل الغرب املسؤولية عن كافة »املصائب« 
بدءًا من الوقوف وراء »الربيع العربي«، مرورًا 
ــدان األوروبــــــــي« فـــي أوكـــرانـــيـــا،  ــيــ بــحــشــد »املــ
وصــــواًل إلـــى خــفــض أســعــار الــنــفــط والــطــمــع 
عــن طريق  الكرملني،  فــي  السلطة  تغيير  فــي 
تحريك »الطابور الخامس«، بعد إحداث أزمة 

اقتصادية في البالد.
لــم تتحقق اآلمــــال فــي تحسن الــعــالقــات بني 
مــوســكــو وواشـــنـــطـــن، الـــتـــي كـــانـــت مــرتــبــطــة 
بــانــتــخــاب بــــــاراك أوبــــامــــا رئــيــســا لــلــواليــات 
ــادة  ــ ــام 2008، ومـــحـــاولـــة »إعـ املــتــحــدة فـــي عــ
تشغيل« العالقات بني البلدين في عام 2009. 
وبذلك تنتهي الوالية الثانية ألوباما بأكبر 
في سورية  مباشرة  غير  ومواجهة  تصعيد 
ــواء  وفـــي املــحــافــل الـــدولـــيـــة، تــعــيــد إحـــيـــاء أجـ

الحرب الباردة في الحقبة السوفييتية.
ــا »تـــــــــدرس  ــ ــهــ ــ ــــت واشـــــنـــــطـــــن أنــ ــنـ ــ ــلـ ــ ــا أعـ ــ ــمـ ــ كـ
ــات  ــراقـ ــتـ ــنـــاســـب« عــلــى أعـــمـــال االخـ الـــــرد املـ
»الهاكرز« الروس، بعد اتهام  لـ اإللكترونية 
إلكترونية  هجمات  بشن  صراحة  موسكو 
ــة،  ــيــ ــركــ ــيــ ــلــــى الــــجــــهــــات الـــحـــكـــومـــيـــة األمــ عــ
االنتخابات  نتائج  على  التأثير  ومحاولة 
ــم املــــرشــــح  ــ ــدعـ ــ ــا لـ ــ ــازهـ ــ ــيـ ــ ــحـ ــ الــــرئــــاســــيــــة وانـ

الجمهوري، دونالد ترامب.
وكــــان رد مــوســكــو عــلــى االتــهــامــات متوقعا 
ــص فــي طــلــب تــقــديــم أدلــــة. وقـــد سخر 

ّ
وتــلــخ

الــروســي، سيرغي الفــروف،  وزيــر الخارجية 
فــي حــوار مــع شبكة »ســي إن إن« األميركية 
: »مــن بــاب التملق أن ننال كل 

ً
من ذلــك، قائال

هذا االهتمام كوننا قوة إقليمية كما يصفنا 

أحيانا الرئيس باراك أوباما. يعتبر الجميع 
فـــي الـــواليـــات املــتــحــدة أن روســـيـــا هـــي الــتــي 
تجري املناظرات الرئاسية فيها. كما ذكرت، 
فهذا تملق، ولكنه ال يستند إلى أي حقائق«. 
الــفــضــاء  عــلــى  يــقــتــصــر  الــتــصــعــيــد ال  أن  إال 
اإللــكــتــرونــي و»الــهــاكــرز«، بــل اعتبر الفــروف 
في حوار سابق أن السياسة األميركية تجاه 

روسيا تستند إلى »كراهية روسيا«.
ــذا الـــــحـــــّد، بــل  ــ ــنـــد هــ ــتـــوقـــف األمــــــــور عـ ــم تـ ــ ولــ
ــت عـــلـــى نـــشـــر مــجــمــوعــة  ــادقــ ــا صــ ــيــ إن روســ
محددة،  غير  ملــدة  حميميم  بقاعدة  الطيران 
وتــعــتــزم تــحــويــل نــقــطــة الــدعــم املــــادي الفني 
فــي طــرطــوس إلــى قــاعــدة بحرية دائــمــة، وتم 
الــجــوي  لــلــدفــاع  نــشــر صـــواريـــخ »إس 300« 
رت وزارة 

ّ
بعد »إس 400« فــي ســوريــة. وحــــذ

الــدفــاع الروسية من أن مــدى صــواريــخ »إس 
300« و»إس 400« قد ُيشّكل مفاجأة على أي 

طائرات »مجهولة الهوية«.
كما ظهرت مفارقات، منها أن تداعيات األزمة 
األوكرانية في عام 2014 اقتصرت على حرب 
عملية  جــرت  بينما  االقــتــصــاديــة،  العقوبات 
ضم روسيا شبه جزيرة القرم بشكل سلمي، 
ثــــم هــــــدأت األوضــــــــاع فــــي مــنــطــقــة دونـــبـــاس 
)لوغانسك ودونــيــتــســك( شــرق أوكــرانــيــا في 
عام 2015، بينما تحّولت األزمة السورية إلى 
مواجهة عسكرية غير مباشرة طويلة األمد، 
أعادت إلى األذهان األبعاد الخارجية للحروب 
القرن املاضي. ومع  العربية اإلسرائيلية في 
ذلك، تشكك الصحافة الليبرالية الروسية في 
ما إذا كان أوباما سببا في أن أصبح الصدام 
الــعــســكــري بــني روســيــا والـــواليـــات املــتــحــدة، 
ــثـــر واقــعــيــة مـــن أي وقــــت مــضــى«،  يـــبـــدو »أكـ
الذي  الرئيس رونالد ريغان  متجاوزًا حقبة 
إلـــى ســبــاق تسلح  السوفييتي  االتــحــاد  جــر 
مهلك، والرؤساء األميركيني الذين دفعوا إلى 

توسع حلف شمال األطلسي شرقا.

اعـــتـــبـــرت حــكــومــة طــبــرق، 
أحــداث  على  لها  تعليٍق  فــي 
يقف  لــن  »الجيش  أن  طرابلس، 
يحدث  ما  أمام  األيدي  مكتوف 
في طرابلس«، في إشارة للقوات 
حفتر  خليفة  لــلــواء  الموالية 
المتمركزة في ورشفانة، جنوب 
غربي العاصمة طرابلس. وشبّهت 
ما يحدث في طرابلس بـ»ما حدث 
الجيش«  تدخل  قبل  بنغازي  في 
ــقــوات  ــارة إلـــى عـــزم ال ــ ــي إش ف
دخــول  على  لحفتر  الموالية 
العاصمة. وذكرت أن »المراهنين 
سيكونون  خارجية  قــوى  على 

قريبًا في قبضة العدالة«.

تعليق طبرق

 
ً
رئيسة الــوزراء البريطانية أنها جادة فعال
لــو كلف  الشعبية« حتى  اإلرادة  »احــتــرام  بـــ
األوروبية.  تاما« مع املجموعة  ذلك »طالقا 
وتمثل إصــرار ماي أواًل في اإلعــالن رسميا 
عــــن مـــوعـــد مـــحـــدد لــتــفــعــيــل املـــــــادة 50 مــن 
معاهدة لشبونة )التي تنظم عملية خروج 
أي دولــة من االتــحــاد األوروبــــي(، والشروع 
ــــي مــــفــــاوضــــات »الـــــــخـــــــروج« قـــبـــل نــهــايــة  فـ
مارس/ آذار 2017. ثم تأكد إصرار ماي على 
»الـــخـــروج« مــن خـــالل تــعــهــدهــا، فــي حديث 
بأن »تجعل  تايمز«،  مع صحيفة »صنداي 
بــريــطــانــيــا دولــــة ذات ســـيـــادة ومــســتــقــلــة«، 
ــانـــون 1972، املـــعـــروف  ــاء قـ ــغـ وذلـــــك عــبــر إلـ
»قــانــون املجموعة األوروبــيــة« الــذي أقــره  بـــ
برملان اململكة املتحدة آنذاك، والذي انضمت 

بموجبه لالتحاد األوروبي.
وتــواجــه مــاي الــخــطــاب األوروبــــي املتشدد، 
بإجراء عملي آخر، يعكس مدى استعدادها 
ملــــفــــاوضــــات »خـــــــــروج صـــــعـــــب«، ســتــتــولــى 
إنــجــازه لجنة وزاريـــة خــاصــة يحضر فيها 
»صقور بريكست«: وزير الخارجية بوريس 
جونسون، ووزير »بريكست« ديفيد ديفيس، 
ووزير التجارة الدولية ليام فوكس. وتأمل 
ماي بأن ينجح »ثعالب بريكست«، على حد 
وصف زعيم الحزب الليبرالي الديمقراطي، 
تــيــم فـــــارون، فـــي تــحــقــيــق »أفـــضـــل اتــفــاقــيــة« 
ــاء فــــي الـــســـوق  ــقـ ــبـ ــّكـــن بـــريـــطـــانـــيـــا مــــن الـ ــمـ ـ

ُ
ت

األوروبــيــة املــوحــدة، بــال تقديم تــنــازالت في 
ملف فتح حدودها أمام حرية تنقل األفراد 
األوروبـــيـــني لــإقــامــة والــعــمــل فــي أراضــيــهــا. 
وهــي املهمة التي ال تبدو سهلة مع إصــرار 
املــســؤولــني األوروبـــيـــني عــلــى أنـــه »ال يمكن 
إلى  الكامل  الوصول  لبريطانيا  يتحقق  أن 
ــــزام بــحــريــات  ــتـ ــ ــــدة، دون االلـ ــــوحـ الــــســــوق املـ
التنقل األربــع: األفــراد، والخدمات، والسلع، 
ورؤوس األموال«. وتتمسك الحكومات الـ27 
فـــي االتــــحــــاد األوروبـــــــي بــالــحــريــات األربــــع 
ــــردد  لـــالتـــحـــاد، كـــحـــزمـــة ال تــنــفــصــل، كـــمـــا ُيـ
ــي، مــارتــن شولتز.  ــ رئــيــس الــبــرملــان األوروبــ

متابعةليبيا
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األردن ينتظر الغاز الجزائري
عمان ـ زيد الدبيسية

مـــن  عـــــــرضـــــــا  األردن  يــــنــــتــــظــــر 
الغاز  من  كميات  لشراء  الجزائر 
الطبيعي املسال، بهدف سد جزء 
مـــن احــتــيــاجــاتــه لــلــســنــوات املــقــبــلــة. وشـــرح 
املــتــحــدث الــرســمــي لــــوزارة الــطــاقــة والــثــروة 
»العربي  لـــ  القماز  حــيــدر  األردنــيــة  املعدنية 
ــــد« أن مــــبــــاحــــثــــات عـــــــدة تــــمــــت بــني  ــديـ ــ ــــجـ الـ
الجانبني بشأن إمكانية شراء األردن للغاز 
الجزائري والذي سيتم نقله في حال االتفاق 
بواسطة الناقالت إلى ميناء العقبة األردنية 
جنوب البالد. وأشــار القماز إلى أنه لم يتم 
التي  الــغــاز  كميات  على  االتــفــاق  اآلن  حتى 
لــأردن ولــم يتم تحديد  الجزائر  ستوردها 

قيمة الصفقة. 
وقال بيان حكومي إن وزير الطاقة األردني، 
إبـــراهـــيـــم ســـيـــف، الــتــقــى نــظــيــره الـــجـــزائـــري 

على  املاضي،  األسبوع  بوطرفة،  الدين  نور 
هامش فعاليات مؤتمر الطاقة الدولي الذي 
الوزيرين  أن  انعقد في إسطنبول. وأضــاف 
البلدين  بني  املشتركة  التعاون  أوجــه  بحثا 
في ما يتعلق بقطاع الطاقة واستيراد الغاز 
 ملا جاء 

ً
الطبيعي املسال من الجزائر تفعيال

في مذكرة التفاهم املوقعة في أيار/ مايو من 
عام 2015.  وكان وفد أردني رفيع املستوى 
العام الحالي  قد بحث، في وقــت سابق من 
فـــي الــعــاصــمــة الــجــزائــريــة، آلـــيـــات الــتــعــاون 
فـــي مـــجـــال الـــطـــاقـــة، حــيــث أوضـــــح الــجــانــب 
الجزائري رغبته بتزويد األردن كميات من 

الغاز وفقا ملعدل األسعار العاملية.
وخاطبت شركة الكهرباء الوطنية الحكومية 
في هذا اإلطار شركة سوناطراك الجزائرية 
بشكل رسمي باحتياجاتها لأعوام املقبلة. 
مــن شركة  وفــد  قــام  للمباحثات  واستكمااًل 
ســونــاطــراك فــي شهر آب/أغــســطــس املاضي 

الخطوات  االتــفــاق على  األردن وتــم  بــزيــارة 
تقديم  تمّكن سوناطراك من  والتي  الالحقة 
عــرضــهــا لــتــزويــد شــركــة الــكــهــربــاء الوطنية 

بالغاز الطبيعي املسال.
وقال البيان الحكومي إن احتياجات األردن 
الـــســـنـــويـــة مــــن الــــغــــاز الــطــبــيــعــي تـــزيـــد عــلــى 
خمسة مليارات متر مكعب ويمكن للجانب 
الكهرباء  أن يقدم عروضا لشركة  الجزائري 
الوطنية بالكميات اإلضافية التي تحتاجها 
الـــشـــركـــة ومـــــن شـــــأن الـــتـــوصـــل إلـــــى نــتــائــج 
إيــجــابــيــة فـــي املـــفـــاوضـــات تــنــويــع مــصــادر 
بــالــغــاز الطبيعي وهــو مــا يتناسب  الــتــزود 
مـــع اســتــراتــيــجــيــة قـــطـــاع الــطــاقــة املــعــتــمــدة. 
ــيـــف، أن  ــر الـــطـــاقـــة، إبـــراهـــيـــم سـ ــ وأعــــلــــن وزيــ
األردن ماض في البدائل األخرى لضمان أمن 
التزود بالطاقة عبر مواصلة املباحثات مع 
مصر والجزائر وقطر في إطار استراتيجية 
وطــنــيــة تــعــمــل عــلــى تــنــويــع مــصــادر الــطــاقــة 

لـــتـــفـــادي األزمــــــة الـــتـــي تــعــرضــت لــهــا شــركــة 
خسائر  تكبدت  بعدما  الحكومية  الكهرباء 
عام  بنهاية  دوالر  مليارات   7 حوالي  بلغت 
ــفــــاع فـــي أســـعـــار الــنــفــط.  2014 نــتــيــجــة االرتــ
لشراء  اتفاقية  املــاضــي  الشهر  األردن  ووقــع 
الغاز اإلسرائيلي ملدة 15 عاما وبقيمة مقدرة 
بحوالي 15 مليار دوالر ما أثار احتجاجات 
واسعة في البالد ما تزال مستمرة، للضغط 
عــلــى الــحــكــومــة لــكــي تــتــراجــع عــن االتــفــاقــيــة 
االحــتــالل  يــخــدم  تطبيعيا   

ً
عــمــال باعتبارها 

الــصــهــيــونــي. وقـــــال ســيــف فـــي تــصــريــحــات 
للتلفزيون األردني، إن اتفاقية استيراد الغاز 
الطبيعي من شركة نوبل إنيرجي األميركية 
النفط في سواحل فلسطني  امتياز  صاحبة 
الحالية توفر حوالي 100  املحتلة بأسعاره 
مليون دوالر سنويا على األردن، وعند سعر 
حوالى  الــوفــر  سيكون  للبرميل،  دوالر   100

600 مليون دوالر سنويا.

طرابلس ـ أحمد الخميسي

انــتــقــد محللون اقــتــصــاديــون تــقــريــر الــبــنــك الــدولــي 
الذي حذر ليبيا من انهيار اقتصادي وشيك، وذلك 
في ظل تعافي إنتاج النفط الليبي. وأكــد املحللون 
أن مــعــلــومــات الــبــنــك الــدولــي قــديــمــة، خــصــوصــا مع 
إعالن رئيس املؤسسة الوطنية للنفط في طرابلس 
ليبيا من  إنتاج  ارتفاع  أمــس،  الله،  مصطفى صنع 
النفط إلى 551 ألف برميل يوميا، متوقعا ارتفاعه 
إلى 900 ألف برميل مع نهاية العام، في املقابل توقع 
في  برميل  ألــف   600 ليبيا  تنتج  أن  الــدولــي  البنك 

عام 2017. وقال رئيس سوق األوراق املالية الليبية 
»العربي الجديد«، إن  السابق سليمان الشحومي، لـ
التحسن املستمر في عمليات تصدير النفط وعودة 
العديد من األنشطة االقتصادية للعمل، سيسرع من 
وتيرة تحسن األوضاع. وشرح أن الخروج من نفق 
الصراع يتحقق بعد االتفاق على آليات حفظ األمن 
ومعالجة أزمة السيولة وتحسني اإليرادات املحلية 
ــــرص الـــعـــمـــل الــــجــــادة لــلــشــبــاب وتــحــقــيــق  ــلـــق فـ وخـ

استقرار األسعار.
كما بنّي أستاذ االقتصاد في جامعة مصراتة، عمر 
قديمة بشأن  بيانات  اعتمد على  التقرير  أن  زرمــوا، 

إنتاج ليبيا من النفط وإن التقرير يميل إلى التشاؤم 
في حني هناك تطورات جديدة في تعافي االقتصاد 
الــلــيــبــي لـــم يــشــر إلــيــهــا الــتــقــريــر. إال أن عــمــيــد كلية 
االقتصاد في جامعة طرابلس، أحمد أبولسني، اعتبر 
الحقيقة حــول الوضع  الــدولــي هو  البنك  أن ما قاله 
الليبي  أن االقتصاد  إلى  الليبي، مشيرًا  االقتصادي 

في مرحلة االنهيار وال يوجد نور في نهاية النفق.
وأوضــــح أن مــصــرف ليبيا املــركــزي ال يــوجــد لديه 
تراجع  وكــذلــك  تتفاقم  السيولة  وأزمـــة  محلي  نقد 
التضخم  النقد األجنبي وارتفاع  االحتياطيات من 
وغــالء املعيشة وعــدم وجــود استقرار سياسي في 

البالد. وأشار إلى أن إنتاج ليبيا من النفط ال يزال 
ضعيفا، وأن الدولة ال توجد أمامها خيارات سوى 

فرض املزيد من التقشف.
الـــدولـــي إن االقـــتـــصـــاد الليبي  وقــــال تــقــريــر الــبــنــك 
غـــارق فــي حــالــة ركـــود مــنــذ أربـــع ســنــوات. وأضـــاف 
إلــى 8.3% فــي عــام 2016  الــنــاتــج املحلي تقلص  أن 
اإلجمالي  املحلي  الناتج  الفرد من  وتراجع نصيب 
بنحو ثلثي مستواه عما كان قبل الثورة في العام 
2011، وأن الضغوط التضخمية ارتفعت خالل العام 
الحالي، ال سيما في املواد الغذائية، متوقعا ارتفاع 

التضخم إلى 20% نهاية العام الحالي.

خبراء ليبيون ينتقدون البنك الدولي: معلومات قديمة

أميركا تحظر »غالكسي« 
على الطائرات

قررت هيئات تنظيمية أميركية، 
حظر هواتف »سامسونغ غاالكسي 

نوت 7« الذكية على الطائرات في 
الواليات املتحدة، اعتبارا من ظهر 
أمس، بناء على قرار طارئ، وذلك 

بعد تقارير عن اشتعال النار في 
بعض الهواتف. وأوقفت سامسونغ 

الكورية الجنوبية، يوم الثالثاء 
املاضي، تصنيع وبيع جهازها 
الرائد، بعد تقارير عن انبعاث 

دخان أو اشتعال النار في هواتف، 
وهو ما وجه ضربة قوية لسمعة 

الشركة. ويمنع القرار الذي أصدرته 
وزارة النقل ووكاالت أميركية أخرى 

مالكي »غاالكسي نوت 7« من 
حمله أو وضعه في األمتعة أثناء 

الرحالت الجوية. وقالت الوزارة، في 
بيان لها، إن »أي شخص ينتهك 

الحظر قد يكون عرضة ملقاضاة 
جنائية إضافة إلى غرامات«.

تركمانستان تقترض 700 
مليون دوالر

قالت وكالة األنباء الرسمية في 
تركمانستان، إن البالد اقترضت 

700 مليون دوالر من البنك 
اإلسالمي للتنمية، لتمويل بناء 
خط أنابيب للغاز الطبيعي يمر 
عبر أفغانستان إلى باكستان 

والهند. وتبلغ قيمة خط األنابيب 
10 مليارات دوالر، وسينقل 33 

مليار متر مكعب من الغاز سنويًا. 
وكانت تركمانستان، التي تتمتع 

برابع أكبر احتياطيات غاز في 
العالم، بدأت، في ديسمبر/كانون 

األول املاضي، في بناء الجزء املار 
بأراضيها من خط األنابيب، الذي 
يهدف إلى تقليص اعتمادها على 
روسيا والصني، لكن الدول الثالث 

األخرى لم تبدأ بعد أعمال اإلنشاء. 
وتأخر املشروع لفترة طويلة بسبب 

صعوبة الحصول على تمويل له، 
واملخاوف املتعلقة بالوضع األمني 
في أفغانستان التي تسيطر فيها 

حركة طالبان على مساحات 
واسعة من األراضي املخصصة 

ملرور خط األنابيب.

الصين توّقع اتفاقات بمليارات 
الدوالرات مع بنغالدش

قال الرئيس الصيني شي جني 
بينغ، إن بالده ستعزز عالقاتها 

مع بنغالدش، لترتقي إلى مستوى 
الشراكة االستراتيجية، مع توقيع 
البلدين 27 اتفاقية تقدر قيمتها 

بمليارات الدوالرات، في ظل تنافس 
الصني مع الهند على النفوذ 

اإلقليمي. وفي أول زيارة يقوم بها 
رئيس صيني لبنغالدش خالل 30 
عامًا، عزز شي مشاركة الصني في 
قطاع البنية التحتية في بنغالدش، 

في وقت زادت فيه اليابان أيضا 
استثماراتها هناك. ولطاملا اعتبرت 

الهند بنغالدش جزءًا من منطقة 
نفوذها، وفي عهد رئيس الوزراء 

الهندي ناريندرا مودي، عززت 
عالقتها االقتصادية معها، وكذلك 

مع بلدان مجاورة أخرى مثل نيبال 
وسريالنكا. أعلن مودي عن خط 

ائتمان بملياري دوالر خالل زيارته 
لداكا، لكن الصني تتجه إلى تجاوز 

ذلك املبلغ.

أخبار

وفاة ملك 
تايالند ترفع 

ثمن »الحداد«

رت سلطات تايالند، التجار، من استغالل التهافت على شراء املالبس السوداء، حدادًا على وفاة امللك بوميبون أدولياديج، يوم الخميس املاضي، 
ّ
حذ

مشيرة إلى إرسالها فرقا من املفتشني لتفقد األسواق. وأعلنت الحكومة الحداد ملدة عام، وطلبت من الجميع ارتداء املالبس السوداء أو البيضاء، وإلغاء 
االحتفاالت في األماكن املفتوحة خالل الشهر األول. وقال امليجر جنرال سانسيرن كيوكامنيرد، املتحدث باسم مكتب رئيس الوزراء للصحافيني أمس، 
»فيما يتعلق بالقمصان السوداء التي أصبحت باهظة الثمن... أرسلت وزارة التجارة فرقا للتفتيش على التجار للتأكد من أن القمصان ال تباع بأسعار 

شح الناس في بانكوك بالسواد، ويتدفقون على األسواق لشراء مالبس جديدة.
ّ
مبالغ فيها«. ومنذ وفاة امللك يت

اقتصاد
األحد 16  أكتوبر/ تشرين األول  2016 م  15 محرّم 1438 هـ  ¶  العدد 776  السنة الثالثة
Sunday 16 October 2016

)منير أوز زمان/ فرانس برس(
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اقتصاد

الجزائر ـ حمزة كحال

على  الــجــزائــريــة  الحكومة  ــصــر 
ُ
ت

تــعــديــل نـــظـــام الـــتـــقـــاعـــد، يسمح 
بــوقــف املــعــاشــات قبل بــلــوغ سن 
بينما  مــالــيــة،  مـــوارد  لتوفير  عــامــا  الستني 
ُيقدم تكتل نقابي على إضراب عام في عدة 
املقبلني،  والــثــاثــاء  اإلثــنــني  يومي  قطاعات 
إلثناء الحكومة عن توجهها، فيما تتصاعد 
ــداد  ــ حــــرب األرقــــــام بـــني الــطــرفــني حــــول األعـ

الحقيقية للمتقاعدين وكلفتهم املالية.
ــعـــــرض مـــحـــمـــد الــــــغــــــازي، وزيـــــــر الــعــمــل  ــ ويـ
والــتــشــغــيــل والـــضـــمـــان االجــتــمــاعــي الــيــوم 
األحد، على البرملان مشروع قانون التقاعد، 
الــــــذي صــــــادق عــلــيــه مــجــلــس الــــــــــوزراء فــي 

يوليو/تموز املاضي.
ويــشــتــرط مــشــروع الــقــانــون، الـــذي سيدخل 
حــيــز الــتــنــفــيــذ، فـــي يـــنـــايـــر/كـــانـــون الــثــانــي 
60 سنة  إلــى ســن  املتقاعد  أن يصل   ،2017
بــالــنــســبــة لــلــرجــال و55 ســنــة لــلــمــرأة على 
األقـــل، فــي حــني يمكن للعامل أن يضيف 5 

سنوات أخرى بموافقة صاحب العمل. 
ولكي يستفيد العامل من التقاعد قبل السن 

املحدد، يشترط القانون أن ينتمي املستفيد 
إلـــى فــئــة »األعـــمـــال الــشــاقــة« حــســب الــقــوائــم 

التي ستعد سلفا.
ــعـــديـــات فــي  وأرجــــعــــت الـــحـــكـــومـــة إقـــــــرار تـ
قــانــون التقاعد، إلــى ضـــرورة إقــامــة »عدالة 
اجتماعية« بني األجيال، من خال إطالة عمر 
والــصــنــاديــق  للتقاعد  الــوطــنــي  الــصــنــدوق 
املتفرعة منه، وذلك للحفاظ على التوازنات 
املــالــيــة املـــهـــددة بــفــعــل تـــزايـــد عــــدد طــلــبــات 
الذهاب إلى التقاعد بمختلف أنواعه، وسط 
مخاوف من إفاس املؤسسات بعد اشتداد 

األزمة التي تعصف باالقتصاد. 
وتـــقـــول الــحــكــومــة الـــجـــزائـــريـــة إن هـــنـــاك 2.1 
ألــف  لــكــل مــتــقــاعــد، وإن حـــوالـــي 890  عـــامـــل 
مــتــقــاعــد يــســتــفــيــدون مــن الــتــقــاعــد قــبــل الــــ 60 
عاما، بنسبة 52% من العدد الكلي ملعاشات 
التقاعد املباشرة، بتكلفة مالية سنوية تفوق 
405 مليارات دينار ) 4 مليارات دوالر(، غير 
»املستحيلة«. أن النقابات تصف هذه األرقام بـ
ــن بــــوضــــربــــة، الـــخـــبـــيـــر فــي  ــديــ ويــــــرى نـــــور الــ
الــــشــــؤون االجـــتـــمـــاعـــيـــة ، أن »األرقـــــــــام الــتــي 
الحكومة حــول وجــود عاملني لكل  طرحتها 

متقاعد أمر ال يتطابق مع الواقع«.
ــربـــي الــــجــــديــــد«، إن  ــعـ »الـ ـــ ويــــقــــول بـــوضـــربـــة لـ
العالم  التقاعد يتم في كل بلدان  تحديد سن 
املوجود  الديموغرافي  النموذج  إلــى  بالنظر 
قـــررت عام  إلــى أن فرنسا  الــدولــة، مشيرا  فــي 
1982 تــخــفــيــض ســـن اإلحــــالــــة عــلــى الــتــقــاعــد 

ــان مــن  ــ ــــى 60 عــــامــــا، حـــيـــث كـ ــا إلـ ــامـ مــــن 65 عـ
يبلغ 60 عاما يعادل 17% من سكان فرنسا، 
أمـــا فــي الــجــزائــر فـــإن عـــدد مــن يبلغ 60 عاما 
يمثلون 8.7% من عدد سكان الباد في 2015، 
»وبالتالي فإن الرقم الذي حددته الحكومة بـ 
2.1 عامل ناشط مقابل متقاعد واحد هو رقم 
خـــاطـــئ«. والـــرقـــم الحقيقي حــســب بــوضــربــة، 
النقابي السابق فــي مــجــال املــحــروقــات هــو » 
ثاثة عمال مقابل متقاعد واحد في الجزائر، 
وذلــــك بــاالســتــنــاد إلـــى األرقـــــام األخـــيـــرة التي 
كــشــف عــنــهــا صـــنـــدوق الــضــمــان االجــتــمــاعــي 
بوجود 5.1 مايني عامل جزائري مصرح به 
رسميا، مقابل 1.7 مليون متقاعد، مشيرا إلى 
أن هذه األرقام ال تتضمن العمال غير املصرح 
بهم؛ والذين يمثلون 82% في القطاع الخاص.

وفــي خضم الــجــدال القائم فــي الــجــزائــر حول 
تــعــديــل نـــظـــام الــتــقــاعــد وأعــــــداد املــتــقــاعــديــن، 
يــنــتــظــر أن يــــقــــدم وزيـــــــر الـــعـــمـــل والــتــشــغــيــل 
األحد تفسيرات  اليوم  االجتماعي،  والضمان 
ــطـــرح فــي  ـ

ُ
ــت ــة الـــتـــي سـ ــلـ ــئـ ــن األسـ وإجـــــابـــــات عــ

الــبــرملــان عـــن ســبــب لــجــوء الــحــكــومــة لتعديل 
نــظــام الــتــقــاعــد، وتــأخــر الحكومة فــي اإلفـــراج 
الــشــاقــة« املعفية مــن قانون  عــن قائمة »املــهــن 

التقاعد الجديد.
وقـــال مــســؤول حكومي، فــي تصريح خــاص، 
صر على تعديل نظام التقاعد. 

ُ
إن الحكومة ت

ــــض رئـــيـــس الــــــــــوزراء، عـــبـــداملـــالـــك ســــال،  ورفــ
ــع عــن  ــراجــ ــتــ ــة الــ ــقـ ــابـ ــبـــات سـ ــاسـ ــنـ فــــي عــــــدة مـ
مشروع القانون، وقال إنه ليس جديدًا وكان 
مــطــبــقــا قــبــل الـــعـــام 1996 وفــرضــتــه الــظــروف 

االقتصادية التي تمر بها الباد.
وتعاني الجزائر وهي دولة نفطية من تراجع 
لــعــائــدات الــنــفــط بنسبة فــاقــت الــنــصــف منذ 
انهيار أسعاره في السوق الدولية قبل عامني. 
الحالي  التقاعد  نــظــام  أن  السلطات  وتعتبر 
وبموجب  للباد.  العامة  املــوازنــة  على  يؤثر 

الكويت ـ محمود بدير

تتبعها  التي  التقشفية،  السياسة  انعكست 
املستثمرين  على  بالكويت  املالية  السلطات 
بيانات رسمية  أظهرته  ما  واملدخرين، وهو 
ــويـــت الــــوطــــنــــي، حـــول  ــكـ ــن بـــنـــك الـ صـــــــادرة عــ
ــاع الـــــخـــــاص لــــدى  ــطــ ــقــ ــفــــاض ودائــــــــــع الــ ــخــ انــ
املــصــارف على أســاس سنوي خــال يوليو/ 
تموز املاضي بقيمة 652 مليون دينار ) 2.15 
مليار دوالر(. وذكر بنك الكويت الوطني في 
أيضا  تراجع  االئتمان  إجمالي  أن  لــه،  تقرير 
فــي يــولــيــو/تــمــوز بــواقــع 116 مــلــيــون ديــنــار 
االئــتــمــان  تـــراجـــع  ــر  إثـ مــلــيــون دوالر(،   383 (
املمنوح لشراء األوراق املالية ولقطاع العقار.

ــدره بــنــك بــيــت التمويل  وبــحــســب تــقــريــر أصــ
الـــكـــويـــتـــي مـــــؤخـــــرًا، فــــــإن تــــــــــداوالت الـــقـــطـــاع 
العقاري في الربع الثاني من 2016 ) إبريل/

نــيــســان إلـــى نــهــايــة يــونــيــو/حــزيــران( فقدت 
نحو 31% من قيمتها، مقارنة بالفترة ذاتها 
مــن الــعــام املــاضــي، مــتــأثــرة بانخفاض قيمة 
القطاعني االستثماري  الــتــداوالت في كل من 
التوالي.  على  و%31   %45 بنسبة  والسكني 

وأشـــــار تــقــريــر بــنــك الــكــويــت الـــوطـــنـــي، وفــق 
وكالة األنباء الكويتية أمس، إلى أن القروض 
ــهــــدت ركــــــــودًا نــســبــيــا خـــال  الـــشـــخـــصـــيـــة شــ
يــولــيــو/تــمــوز، الفــتــا إلـــى أنـــه رغـــم تحقيقها 
زيادة سنوية قدرها 55 مليون دينار ) 181.6 
مليون دوالر(، إال أن وتيرة نموها بلغت أبطأ 
مستوياتها منذ ديسمبر/كانون األول 2011. 
االقتصادي،  الخبير  رمضان،  محمد  ويقول 
إن الـــوضـــع الـــعـــام لــاقــتــصــاد الــكــويــتــي غير 
مطمئن، خاصة في ظل الخطوات الحكومية 
ــم، والــــقــــرارات الــتــي تستهدف  لــخــفــض الـــدعـ

تقليص اإلنفاق.
وطــبــقــت الــحــكــومــة مــطــلــع ســبــتــمــبــر/أيــلــول 
املاضي، قرارًا برفع أسعار البنزين ألول مرة 

منذ تسعينيات القرن املاضي، بنسب تتراوح 
بني 41% و83.3% حسب نوع الوقود.

ــار الــبــنــزيــن، بــعــد رفــع  ــعـ ــادة أسـ ــ ــاءت زيــ ــ وجــ
املاضي 2015 من  العام  الديزل بداية  أسعار 
إلى   0.18 )مــن  فلسا   170 إلــى  للتر  فلسا   55
0.65 دوالر(، بنسبة 209%، لتكون بذلك أول 
دولة خليجية ترفع الدعم عن بعض املشتقات 
تصريحات  فــي  رمــضــان  ويضيف  النفطية. 
إلــــى »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، أن الــبــعــض قلص 
ودائعه، فقد فضل مستثمرون االستثمار في 

أسواق يرونها تتمتع باالستقرار.
ويــــرى خـــبـــراء مــصــرفــيــون أن هــنــاك شــرائــح 
املصارف،  في  ودائعهم  قلصوا  املقيمني  من 
وســـط قــلــق مـــن اإلجـــــــراءات الــحــكــومــيــة الــتــي 
تــســتــهــدف تــقــلــيــص اإلنـــفـــاق ومــنــهــا خفض 

الرواتب والبدالت وزيادة الرسوم.
وتــبــرر الــحــكــومــة خــفــض بــــدالت الــوافــديــن، 
بالسعي إلى كبح عجز املوازنة، الذي قدره 
وزير املالية الكويتي، أنس الصالح، بنحو 
31.5 مليار دوالر خال العام املالي الحالي 
الــذي ينتهي فــي مـــارس/آذار   2017/ 2016

املقبل.

مسقط ــ العربي الجديد

ُعمان،  فــي سلطنة  رسمية  بيانات  أظــهــرت 
تـــراجـــع إجـــمـــالـــي اإليـــــــــرادات غــيــر الــنــفــطــيــة 
إلى   2015 املــاضــي  الــعــام  بنهاية  للسلطنة 
1.9 مليار ريال ُعماني )4.9 مليارات دوالر(، 
مقابل 2.2 مليار ريال )5.7 مليار دوالر( في 

2014، بانخفاض بلغت نسبته %13.
وقال املركز الوطني لإلحصاء واملعلومات، 
فــي تقرير لــه، إن إيــــرادات الــضــرائــب شكلت 
ــرادات  ــ مـــا نــســبــتــه 47.4% مـــن إجــمــالــي اإليــ
غير النفطية، حيث بلغ إجماليها نحو 2.3 
عن   %1.3 نسبته  بانخفاض  دوالر،  مليار 
نــهــايــة عـــام 2014، والـــتـــي شــهــدت إجــمــالــي 

إيرادات ضريبية بنحو 2.4 مليار دوالر.
إيــرادات  القيمة األكبر من إجمالي  وجــاءت 
الضرائب في ضريبة الدخل على الشركات، 
حيث بلغ إجماليها 1.2 مليار دوالر، منها 
من  ُمــحــصــلــة  ضـــرائـــب  دوالر  مــلــيــون   399

الشركات واملؤسسات العمانية.
وبلغ إجمالي إيرادات الخدمات 306 مايني 
إيــــرادات  دوالر  مــلــيــون   160.5 منها  دوالر، 
مــيــاه، فيما بــلــغ إجــمــالــي إيـــــرادات الــرســوم 
نحو 185.2 مليون دوالر، وفق التقرير الذي 

نشرته وكالة األنباء الُعمانية، أمس.

النفطية  التراجع في اإليـــرادات غير  ويأتي 
كبير  بشكل  السلطنة  سعت  بينما  لُعمان، 
تراجع  إلــى تنويع مصادر دخلها، في ظل 
إيـــــــــرادات الـــنـــفـــط بـــأكـــثـــر مــــن الـــنـــصـــف مــنــذ 

منتصف عام 2014.
وأعلن املركز الوطني لإلحصاء واملعلومات، 
العام  الثاني من  في شهر نوفمبر/تشرين 
قياسي  تراجع  تسجيل  عن   ،2015 املاضي 

في اإليــرادات النفطية، بنحو 45.5% خال 
األشهر التسعة األولى من ذلك العام. وسبب 
إثر  العاملية  النفط باألسواق  تهاوي أسعار 
ــعـــروض، فـــي عــجــز كبير  ــاملـ تــخــمــة كــبــيــرة بـ
ملــيــزانــيــة الــســلــطــنــة، مـــا جــعــلــهــا تــبــحــث عن 
إلــى 3.3 مليارات ريال  العجز  طــرق لخفض 
 4.5 من  الحالي  للعام  دوالر(  مليارات   8.6(

مليارات ريال في السنة املاضية.
ُعــمــان،  فــي  الكهرباء  تنظيم  هيئة  وأعــلــنــت 
ــار الــكــهــربــاء  ــعــ اعــــتــــزام الــســلــطــنــة رفـــــع أســ
والقطاعني  الحكومة  في  املستهلكني  لكبار 
الــتــجــاري والــصــنــاعــي، اعــتــبــارًا مـــن مطلع 
مــكــمــلــة  ــطــــوة  خــ ــــي  فـ  ،2017 ــبـــل  ــقـ املـ ــام  ــ ــعـ ــ الـ
الوقود  رفــع أسعار  لــقــرارات سابقة شملت 
والـــضـــرائـــب بــهــدف خــفــض عــجــز املـــوازنـــة. 
على  دوالر  مليارات   7.3 السلطنة  وأنفقت 
كــل أشــكــال دعـــم الــطــاقــة فــي الــعــام املــاضــي، 
وفــق صــنــدوق النقد الــدولــي. ومــن املتوقع 
للكهرباء 100  الــجــديــدة  األســعــار  تــوفــر  أن 
العام  فــي  مليون دوالر(   260( ريــال  مليون 
الــواحــد، مــن خــال زيــادتــهــا لنحو 10 آالف 
مستهلك، وفـــق مــا أعــلــنــه قــيــس الــزكــوانــي، 
املدير التنفيذي لهيئة تنظيم الكهرباء في 
مؤتمر صحافي عقده األسبوع املاضي في 

مقر الهيئة بالعاصمة مسقط.

أزمة التقاعد الجزائري

تراجع اإليرادات الضريبية يقلص العائدات غير 
)Getty/النفطية )ريموند فرانكين

التقشف يهبط بودائع القطاع الخاص

تراجع كبير لإليرادات غير النفطية

الحكومة ُتصر على تعديل 
»المعاشات«... والعّمال يضربون

جبايات وسوق سوداء ومال طائفي

يُقدم تكتل نقابي على 
إضراب عام بالجزائر 

يومي اإلثنين والثالثاء، 
إلثناء الحكومة عن 

تعديل نظام التقاعد 
الذي يوقف اإلحالة إلى 
المعاش قبل سن الستين

الكويت مال وناس

ُعمان

1.8
القعيطي،  مــنــصــر  ــال  قـ
للبنك  الجديد  المحافظ 
ــي، في  ــمــن ــي ال الــمــركــزي 
ــة  ــريـــحـــات صــحــافــي تـــصـ
مؤخرًا، إن وجود المصرف 
المركزي في صنعاء مّكن 
الــحــوثــيــيــن مـــن الــتــصــرف 

بالموارد العامة للدولة.

تحقيق

الحكومة ُتقدر تكلفة 
التقاعد بنحو 4 مليارات 

دوالر سنويًا

الحوثيون يسيطرون 
على السوق السوداء 

التي تدر أمواال طائلة

1.8 مليار دوالر سحوبات 
الحوثيين من المركزي 

خالل 18 شهرًا

انخفاض ودائع 
القطاع الخاص بقيمة 

2.15 مليار دوالر

صنعاء ـ فاروق الكمالي

ــادر تــمــويــل جــمــاعــة  ــزال مـــصـ ــ ال تـ
الــحــوثــيــني االنــقــابــيــة فـــي الــيــمــن 
على  دفــع  قـــودة  لتعطيها  تتدفق 
بـــني فــرض  لــتــتــنــوع هــــذه املــــصــــادر  األرض، 
الــســوداء  الــســوق  على  والسيطرة  الجبايات 
ــتـــشـــرت فــــي ربــــــوع الــــبــــاد، بــجــانــب  الـــتـــي انـ
داعميها محليا  الطائفية من خــال  األمـــوال 
إيــران خارجيا. وتشكل جماعة أنصار  ومــن 
الحق »الحوثيني« التابعة لعبدامللك الحوثي 
الجماعات  باملقارنة مع غيرها من  استثناء 
املــســلــحــة، مـــن خــــال حــصــولــهــا عــلــى مــــوارد 
الــدولــة  رســمــيــة بسيطرتها عــلــى مــؤســســات 
اليمنية، وتحكمها في منافذ بحرية وجوية 

وبرية، ما منحها مزيدًا من القوة والنفوذ.
ــزال الــحــوثــيــون، الـــذيـــن تــعــرضــوا على  وال يــ
مدار ما يقرب من عام ونصف العام لضربات 
»عـــاصـــفـــة الــــحــــزم« مــــن قـــبـــل تـــحـــالـــف عــربــي 
بــقــيــادة الــســعــوديــة، يــســيــطــرون عــلــى مــوانــئ 
الــــحــــديــــدة واملــــخــــا والـــصـــلـــيـــف عـــلـــى الــبــحــر 

األحمر غرب اليمن.
الــشــرعــيــة أخــيــرًا نــقــل البنك  وقــــررت السلطة 
العاصمة  إلى  العاصمة صنعاء  املركزي من 
املـــؤقـــتـــة، عــــدن )جـــنـــوب الــــبــــاد(، فـــي مسعى 
ويقول  االنقابيني.  تمويل  منابع  لتجفيف 
ــاد إن الـــــقـــــرار ســيــفــقــد  ــتــــصــ ــــي االقــ ــــراء فـ ــبـ ــ خـ
ــوردًا مــهــمــا، لــكــن لــن يـــؤدي إلــى  الــحــوثــيــني مــ

تجفيف مصادرهم املالية املتنوعة.
وكــان البنك املركزي اليمني يقوم على مدى 
الــحــرب، بتسليم ميزانيات  مــن  عــام ونصف 
ــــني لــســلــطــة  ــفـ ــ ــــوظـ املـــــؤســـــســـــات ورواتـــــــــــــب املـ
الحوثيني شهريا، ومنها 25 مليار ريال )100 

مليون دوالر( رواتب القطاع العسكري.
وقـــــال مــنــصــر الــقــعــيــطــي، املـــحـــافـــظ الــجــديــد 
لــلــبــنــك املـــركـــزي ، فـــي تــصــريــحــات صحافية 
مؤخرًا، إن وجــود املصرف املركزي بصنعاء 
مكن الحوثيني من التصرف باملوارد العامة 
للدولة، وحرمان عدد كبير من موظفي الدولة 
من تسلم مرتباتهم، موضحا أن السحوبات 
النقدية غير القانونية من قبل الحوثيني من 
خزائن املصرف في صنعاء والحديدة بلغت 

نحو 450 مليار ريال )1.8 مليار دوالر( خال 
الـــ 18 شهرًا املاضية. وليس واضحا ما هي 
خطط جماعة الحوثيني وكيف ستواجه أزمة 
الــرواتــب، بعد أن خسروا مــوردًا ماليا مهما 
عملياته  وإدارة  املــركــزي  البنك  نقل  نتيجة 
خــــــــارج صــــنــــعــــاء الــــخــــاضــــعــــة لـــســـيـــطـــرتـــهـــم، 
حــيــث يــواجــهــون ضــغــوطــا شــعــبــيــة، نتيجة 
تــأخــر صــرف الــرواتــب للقطاع املــدنــي لشهر 
ــلــــول، وعـــــــــدم صـــــــرف رواتـــــــب  ــر/أيــ ــبــ ــمــ ــتــ ــبــ ســ
الـــقـــطـــاع الـــعـــســـكـــري لـــشـــهـــري أغـــســـطـــس/آب 
املــودع،  الناصر  عبد  لكن  وسبتمبر/أيلول. 
لجماعة  أن  رأى  اليمني،  االقتصادي  املحلل 
ــــرى يمكنها  الــحــوثــيــني مـــصـــادر تــمــويــل أخـ

االعتماد عليها الفترة املقبلة.
»العربي الجديد«: »الحوثيون  وقال املودع لـ
لديهم صندوق أو صناديق خاصة، موازية 
لــلــنــظــام املــصــرفــي الـــرســـمـــي، فــخــال الــفــتــرة 
املـــاضـــيـــة أنــــشــــأوا مـــا يــشــبــه الــبــنــك املـــركـــزي 
الخاص بهم، وآليه يتم تحويل األموال التي 
تأتيهم من الخارج، وعوائد السوق السوداء، 
وخــاصــة تلك املــتــوفــرة مــن مبيعات الــوقــود، 

ــادر«. وأضــــــاف » لــديــهــم  ــ ــــصـ وغـــيـــرهـــا مـــن املـ
مــصــادرهــم املــالــيــة الــخــاصــة وســيــســتــمــرون 
فــــــي اإلنـــــــفـــــــاق عــــلــــى أنـــشـــطـــتـــهـــم الـــحـــربـــيـــة 
وعــنــاصــرهــم، رغــم سحب البنك املــركــزي من 
تجارة  الحوثيون  ويدير  سيطرتهم«.  تحت 
للوقود،  السوداء  السوق  مزدهرة تتمثل في 
والــتــي تــتــم بــإشــرافــهــم وتـــدر عليهم أربــاحــا 

طـــائـــلـــة. واعـــتـــبـــر مــحــمــد الـــعـــبـــســـي، املــحــلــل 
االقـــتـــصـــادي، أن الـــســـوق الـــســـوداء تــعــد أهــم 

مورد مالي بالنسبة للحوثيني.
الــجــديــد«، إن »مــا  »الــعــربــي  لـــ وقـــال العبسي 
يجنيه الحوثيون من أموال بواسطة السوق 
الــــــســــــوداء، أكـــبـــر بــكــثــيــر مـــمـــا ُيـــعـــتـــقـــد أنــهــم 
يــتــحــصــلــون عــلــيــهــا مـــن الـــتـــعـــامـــات املــالــيــة 
ــزي، حــتــى أن مــعــظــم حــســابــات  ــركــ لــلــبــنــك املــ
وعائدات السوق السوداء موجودة في بنوك 
أخـــرى ولــيــس الــبــنــك املـــركـــزي مــثــل الحساب 
الخاص باملجهود الحربي في بنك التسليف 

الزراعي«.
وأوضح أنه يتم تحويل 5 رياالت للمجهود 
الحربي عــن كــل لتر وقـــود يــدخــل إلــى اليمن 
مــن قبل مـــوردي الــوقــود، وليس إلــى حساب 
ــال  ــ ــي الـــبـــنـــك املــــــركــــــزي. وقـ ــ شــــركــــة الـــنـــفـــط فـ
مسؤولون يمنيون، إن ايران استغلت الثورة 
الشعبية ضد نظام علي عبد الله صالح في 
ــار الــربــيــع الــعــربــي، وعــمــلــت عــلــى تهيئة  إطــ
الــحــوثــيــني لــلــســيــطــرة عــلــى الــبــاد مــن خــال 
ــار  دعــمــهــم بــاملــال والـــســـاح والـــتـــدريـــب. وأشـ

االقــتــصــادي،  اليمني  الــشــأن  فــي  املتخصص 
ــــى أن صـــعـــود جــمــاعــة  يـــاســـني الــتــمــيــمــي، إلـ
الحوثيني، تحقق على األرجــح بفضل الدعم 
ــن الـــجـــمـــاعـــات والــــحــــوزات  ــال مـ ــاملـ الــســخــي بـ
الدينية في العراق وإيران ولبنان والبحرين 
التميمي  الـــعـــالـــم. وأضـــــاف  وعـــلـــى مــســتــوى 
العلمية  الـــحـــوزات  أن  الــجــديــد«،  »الــعــربــي  لـــ
ومــكــاتــب املــرجــعــيــات، الــتــي تمتلك مــلــيــارات 
مس عرف عنها دعما 

ُ
الدوالرات من أموال الخ

املنطقة  فــي  الــطــائــفــيــة  لــلــمــشــاريــع  ينقطع  ال 
ومنها املشروع الحوثي«.

كــمــا تعمل جــمــاعــة الــحــوثــيــني عــلــى تمويل 
حـــروبـــهـــا مـــن خــــال الـــجـــبـــايـــات واإلتـــــــاوات 
وابــــتــــزاز الـــتـــجـــار، مـــن خــــال طــلــب تــبــرعــات 
مباشرة للمجهود الحربي باعتباره »واجبا 
وطــنــيــا« أو مــن خـــال عــرقــلــة أعــمــالــهــم كما 
الــوقــود مــن خـــارج الجماعة،  يــحــدث لتجار 
حيث يتم احتجاز سفنهم، وال يتم اإلفــراج 
ــادي كــبــيــر يـــصـــل إلـــى  ــ عــنــهــا إال بــمــقــابــل مــ

مايني الرياالت، وفق تجار ومستثمرين.
ــثـــف الـــحـــوثـــيـــون حــمــاتــهــم عـــلـــى تــجــار  وكـ
البنك  نقل  اليمنية صنعاء، عقب  العاصمة 
البنك  يتم مطالبتهم بدعم  ، حيث  املــركــزي 
وأيضا بدعم ما يسمى »املجهود الحربي«.

وقـــال مــديــر فــي شــركــة تــجــاريــة فــي صنعاء 
»العربي الجديد«، إن األرباح القليلة التي  لـ
الحوثيني،  لصالح  تدهب  الشركة  تحققها 
مــشــيــرا إلــــى أن الــكــثــيــر مـــن صـــغـــار الــتــجــار 
أغــلــقــوا مــحــاتــهــم وغـــــادروا الـــبـــاد، نتيجة 
االبــتــزاز الــدي يمارسه الحوثيون وفــي ظل 

تراجع كبير لحركة التجارة.
ــتــــم إجـــــبـــــار الــــتــــجــــار عــلــى  وأوضــــــــــح أنـــــــه يــ
قوافل  تجهيز  أو  مباشر،  مالي  دعــم  تقديم 
غــدائــيــة ملــقــاتــلــيــهــم فـــي الــجــبــهــات، كــمــا يتم 
مــمــارســة ضــغــوط إضــافــيــة إلجــبــار الــتــجــار 
على دفــع أمــوال بدعوى أنها مقابل حماية 
شــركــاتــهــم ومــحــاتــهــم. وملــواجــهــة تــداعــيــات 
قــــرار نــقــل الــبــنــك عــلــى نــشــاطــهــم، دعـــا زعيم 
 20 في  الحوثي  عبدامللك  الحوثيني  جماعة 
تبرعات  حملة  تنفيذ  إلــى  سبتمبر/أيلول، 
قناة  بحسب  البنك،  لــدعــم  شعبية«  »مالية 

»املسيرة« التابعة للجماعة.
ويرى عبدامللك الحوثي أنه باإلمكان التغلب 
ــقـــرار ضـــد الــبــنــك املـــركـــزي بــالــتــحــرك  عــلــى الـ
الجماعي، داعيا اليمنيني إلى حملة تضامن 
بالتبرع  والــتــعــاون معه  املــركــزي  البنك  مــع 
ومائة  خمسني  بــني  تــتــراوح  بمبالغ  للبنك 
ريال ) بني 0.2 و0.4 دوالر(، حيث تم اإلعان 
ثاثة حسابات  فتح  عــن  الشهر  ذلــك  نهاية 
مكاتب  عبر  التبرعات  الستقبال  شخصية 

ل البنك املركزي اليمني، محور 
ّ
البريد. ومث

الحكومة والحوثيني،  السيطرة بني  معركة 
على  دولــيــا  بها  املعترف  الحكومة  وعملت 
ــتـــة عــــدن،  ــى الـــعـــاصـــمـــة املـــؤقـ ــ نـــقـــل الـــبـــنـــك إلـ
والبدء في تحصيل إيرادات املوانئ واملنافذ 
وتمويل  لسيطرتها  الخاضعة  واملـــطـــارات 

برامجها.
للنفط،  صغير  منتج  وهــو  اليمن،  ويعاني 
مـــن ضــائــقــة مــالــيــة بــســبــب الـــحـــرب وتــوقــف 
إنتاج وتصدير النفط واإليرادات الجمركية، 
ــا تــبــقــى  ــ ــفــــاقــــم اســــتــــنــــزاف الـــحـــوثـــيـــني ملـ وتــ
الـــبـــاد وتــســخــيــرهــا للمجهود  مـــــوارد  مـــن 
الـــحـــربـــي، األمـــــر الـــــذي أدى إلــــى انــخــفــاض 
وتراجع االحتياطي النقدي األجنبي للباد. موارد 

الحوثيين

تشكل جماعة الحوثيين في اليمن، استثناء بالمقارنة مع غيرها من الجماعات المسلحة، حيث 
تسيطر على موارد رسمية بوضع اليد على المؤسسات اليمنية، وتحكمها في منافذ بحرية 

وجوية وبرية، بجانب األموال الطائفية، ما يمنحها مزيدًا من القوة والنفوذ
الموظفون ضحية الصراع

قــــررت الــســلــطــة الــشــرعــيــة فــي الــيــمــن أخــيــرًا نــقــل الــبــنــك املـــركـــزي من 
إلى  املسلحة  الحوثيني  لسيطرة جماعة  الخاضعة  العاصمة صنعاء، 
منابع  لتجفيف  فــي مسعى  الــبــاد(،  )جــنــوب  عــدن  املؤقتة  العاصمة 
تمويل الحوثيني.  ووسط املعركة القائمة للسيطرة على موارد اليمن، 
وجد موظفو الدولة أنفسهم، ال سيما في املناطق الخاضعة لسيطرة 
صرف رواتب 

ُ
الحوثيني، با مرتبات للشهر الثاني على التوالي، حيث ت

املوظفني الذين يبلغ عددهم 800 ألف موظف، في أول يومني من الشهر 
اقتصادية خانقة في  أزمة  املرتبات في  الجديد. وتسبب عدم صرف 

السوق، ووجد غالبية املوظفني أنفسهم عاجزين عن تسديد إيجارات 
الــحــوثــيــون ضغوطًا  ويــواجــه  الــحــيــاة.  بمتطلبات  واإليــفــاء  مساكنهم 
املــاضــي  سبتمبر/أيلول  مــنــذ  الـــرواتـــب  صـــرف  تــأخــر  نتيجة  شعبية، 
الخاضعة لسيطرتهم، وكذلك عدم صرف رواتب  املدنية  للمؤسسات 
على  يقوم  املركزي  البنك  وكــان  أغسطس/آب.  منذ  العسكري  القطاع 
املــؤســســات ورواتـــب املوظفني  مــدى عــام ونــصــف، بتسليم ميزانيات 
للحوثيني بصرف  اتهامات حكومية  الحوثيني شهريًا، وسط  لسلطة 

1.8 مليار دوالر بشكل غير قانوني خال الـ 18 شهرًا املاضية.

الـــنـــظـــام املــطــبــق حـــالـــيـــا، يــمــكــن ألي شخص 
دون  مــن  التقاعد  عاما   32 املجموع  فــي  عمل 
بستني  املحدد  لذلك  القانونية  السن  انتظار 
عاما. وفي مقابل اإلصــرار الحكومي لتمرير 
تعديل نظام التقاعد، ينظم تكتل من 17 نقابة 

مستقلة غدا اإلثنني وبعد غد الثاثاء إضرابا  
الــقــطــاعــات كالتعليم  مــخــتــلــف  يــمــس  عـــامـــا، 
ــل الـــضـــغـــط عــلــى  ــ والـــصـــحـــة والـــنـــقـــل مــــن أجــ
الحكومة. وقالت لويزة حنون، األمينة العامة 
ــيــــســــاري، فــــي تــصــريــحــات  لـــحـــزب الـــعـــمـــال الــ

بحق  »املــســاس  تــحــاول  الحكومة  إن  سابقة، 
شــؤون  تسيير  فــي  فشلها  لتغطية  مكتسب 
مالية  مــن ضغوط  الجزائر  وتعاني  الــبــاد«. 
النفط بأكثر من  تــراجــع أســعــار  كبيرة جـــراء 

النصف منذ منتصف عام 2014.

العمل مدة 32 عاما 
تسمح بالتقاعد قبل 
الستين بالنظام الحالي 
)بشير رمزي/األناضول(

الحوثيون 
يجمعون 
التبرعات عبر 
مكتب بريد في 
صنعاء )محمد 
حويس/ فرانس 
برس(
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اقتصاد

السعودية، مصر، المغرب               
خالد الشايع، جيهان عبد الغني، 

مصطفى قماس

الجنيه اإلسترليني عملية  يواجه 
االتحاد  عن  البريطاني  االنفصال 
األوروبي، وسط غموض وفوضى 
فـــي الــتــحــلــيــات الــتــي تـــطـــاول آثــــار بريكست 
على مستقبل اقتصاد اململكة املتحدة. معالم 
االنتقال ال تزال مجهولة، إال أن الواضح اليوم 
هــو الهبوط الــحــاد الــذي تشهده هــذه العملة 

الذي لم تعرفه منذ عقود.
ومع توقعات الركود، وارتفاع العجز، وتراجع 
النمو االقــتــصــادي، وانــحــســار االســتــثــمــارات، 
يــتــرقــب رجــــال األعـــمـــال والـــشـــركـــات األحــــداث 
املــتــســارعــة فـــي عــمــلــيــة االنـــفـــصـــال، لتحسس 
املخاطر التي قد تلحق بهم بعد بريكست، في 
بريطانية  اقتصادية  أزمــة  إلى  الوصول  حال 

قد تكون، وفق بعض املحللني، كارثية.
ولــكــن، مـــاذا عــن تــأثــيــرات هــبــوط اإلسترليني 
الـــيـــوم عــلــى الــــــدول الـــعـــربـــيـــة؟ اســتــثــمــاراتــهــا 
وتــعــامــاتــهــا وأربـــاحـــهـــا املـــصـــرفـــيـــة؟ ومــــاذا 
يـــتـــوقـــع خــــبــــراء االقـــتـــصـــاد مــــن تـــداعـــيـــات قــد 
تــطــاول قــطــاعــات محلية حــيــويــة مــن سياحة 

وتجارة وخدمات وتحويات وغيرها؟ 

خطوات لخفض الضرر
تــشــتــرك الـــســـعـــوديـــة مـــع بــريــطــانــيــا فـــي 200 
ــقــدر بــأكــثــر من 

ُ
مــشــروع بحجم اســتــثــمــارات ت

الــســنــوات  أمـــيـــركـــي. وخــــال  18 مــلــيــار دوالر 
الــصــادرات السعودية  بــدأت  الخمس املاضية 
فــي االرتـــفـــاع؛ األمـــر الـــذي ســاعــد عــلــى تعديل 
ــان يــمــيــل لــصــالــح  ــذي كــ ــ ــتـــجـــاري، الـ املــــيــــزان الـ
الــصــادرات  تـــزداد  بريطانيا، مــع تــوقــعــات أن 
من  أكــثــر  بمعدل  الــســعــوديــة  إلــى  البريطانية 
إلى  5.5% سنويًا لتصل خــال عشر سنوات 
نحو سبعة مليارات دوالر.  وبحسب املحلل 
بريطانيا  ضلت  سندي  ربيع  الدكتور  املالي 
ضمن أعلى خمسة مستوردين من السعودية، 
كـــمـــا أن: »بـــريـــطـــانـــيـــا تــعــتــبــر جـــهـــة رئــيــســيــة 
لــاســتــثــمــارات الــســعــوديــة الــخــارجــيــة، وهــي 
اســتــثــمــارات يــتــركــز 86% مــنــهــا فـــي مــجــاالت 
األســهــم وســنــدات الخزينة والــعــقــارات؛ وهي 
ستتأثر من جراء هبوط الجنية اإلسترليني، 

غير أن هذا الهبوط سيكون مؤقتًا«.
ــيـــة نــحــو  ــفـــطـ ــنـ ــيــــر الـ وتــــشــــكــــل الــــــــصــــــــادرات غــ
لبريطانيا؛  الــســعــوديــة  الـــصـــادرات  مــن   %61
ــريـــق املـــصـــارف  ــتــــي يـــتـــم تــمــويــلــهــا عــــن طـ والــ
ــلـــق مــــن أن تــتــأثــر  ــقـ ــة. ويــــســــود الـ ــعــــوديــ الــــســ
ــا عـــلـــى تــحــصــيــل مـــديـــونـــيـــاتـــهـــا عــلــى  ــهـ ــدرتـ قـ
ــراء انــخــفــاض الــقــيــمــة  ــ ــــدى الــقــصــيــر، مـــن جـ املـ
املحللون  ويقلل  املــوجــودات.  لتلك  التقديرية 
تــراجــع قيمة  تأثير  مــن  الخليجيون  املــالــيــون 
املصرفي،  الــقــطــاع  على  اإلسترليني  الجنية 
الــســعــوديــة والخليجية  وعــلــى االســتــثــمــارات 
الطويل  املـــدى  عــام على  بريطانيا بشكل  فــي 
واملتوسط. ويشير الخبراء إلى قدرة االقتصاد 
الناتجة  األضــرار  امتصاص  على  البريطاني 
عن الخروج من االتحاد األوروبـــي، مما يحد 
من الضرر الذي قد يحدث على املدى القصير.
ويؤكد املحلل املالي علي الجعفري أن املصارف 
أن حجم  السعودية تنوع سلة عماتها، كما 
وجود الجنيه اإلسترليني لدى تلك املصارف، 
منخفض. ويقول لـ »العربي الجديد: »تأثيرات 
هبوط الجنيه اإلسترليني محدودة مصرفيًا. 
واألمر مشابه حني نتحدث عن الني الياباني 
أو السويسري أو حتى اليورو، فهذه العمات 
من  التجارية  االعــتــمــادات  ملقابلة  الغالب  فــي 
الدول التي تتعامل بتلك العمات«. ويضيف: 
إدارات  ــا  ــهـ ــديـ لـ الـــســـعـــوديـــة  املـــــصـــــارف  »كــــــل 
خزينة، واألخيرة دائمًا تتحوط في عقودها، 
انفصال  بــدء عملية  كــان يعلم من قبل  والكل 
بريطانيا عن االتــحــاد األوروبـــي أنــه سيكون 
هـــنـــاك انــخــفــاضــًا فـــي الــجــنــيــه اإلســتــرلــيــنــي، 
الخطوات  مــن  بالكثير  املــصــارف  قــامــت  لــهــذا 
املصرفي  القطاع  أن  أعتقد  الــضــرر. ال  لتقليل 
السعودي سيتأثر بشكل مباشر مما يحدث 
اآلن حتى لو واصل اإلسترليني االنخفاض«. 
أنــه من غير املؤكد إن  ويشدد الجعفري على 

انــطــلــقــت، أمـــــس، اجـــتـــمـــاعـــات الــقــمــة الــثــامــنــة 
الهندية،  غــوا  مدينة  فــي  »بريكس«  ملجموعة 
بــمــشــاركــة الــرئــيــس املــؤقــت لــلــبــرازيــل ميشال 
تــامــر، والــرئــيــس الـــروســـي فــاديــمــيــر بــوتــني، 
والجنوب  بينغ،  جــني  شــي  الصيني  ونظيره 
أفـــريـــقـــي جـــاكـــوب زومــــــا، إضـــافـــة إلــــى رئــيــس 
ــدرا مــــــودي. ونــاقــش  ــنـ ــاريـ الــــــــوزراء الـــهـــنـــدي نـ
املجتمعون آفاق النمو العاملي، ودور بريكس 

في قيادة هذا النمو.
بريكس شركة  إنشاء  الخمسة  الــقــادة  وبحث 
لكسر  في محاولة  ائتماني جديدة،  تصنيف 

كان هبوط قيمة الجنية اإلسترليني سيكون 
ولكن  الهبوط،  على  العملة  تستقر  أو  مؤقتًا 
من املرجح أن تشهد هذه العملة انخفاضات 
بريطانيا  خسارة  »تعتمد  ويشرح:  إضافية، 
أو ربحها من هذا هبوط عملتها على ميزانها 
التجاري، فإذا استمر ميزانها التجاري يميل 
أكـــثـــر نـــحـــو الـــتـــصـــديـــر فـــســـتـــكـــون مــســتــفــيــدة 
وســيــنــعــكــس انــخــفــاض اإلســتــرلــيــنــي إيــجــابــًا 
املالي على  الخبير  اقتصادها«، ويشدد  على 
أن انــخــفــاض الــعــمــلــة ســيــســاعــد عــلــى ارتــفــاع 
بريطانيا،  فــي  الــعــقــاري  االســتــثــمــار  مستوى 
الــشــراء. ويتابع:  نتيجة تراجع األســعــار عند 
الــذي سيحصل عليه من  العائد  أن  »صحيح 
بالجنيه  سيكون  العقارية  استثماراته  جــراء 
أيـــضـــًا، وقــيــمــة األصـــــول ســتــكــون منخفضة، 

لــكــنــه ســــيــــوازن بــــني أربــــاحــــه والـــقـــيـــمـــة الــتــي 
الجعفري  استثمر بها«.  وبشكل عــام يعتقد 
الــســعــوديــة ستتأثر خاصة  االســتــثــمــارات  أن 
الــــعــــقــــاريــــة، ولــــكــــن لــــن يــــكــــون الـــتـــأثـــر كـــبـــيـــرًا، 
ويـــضـــيـــف: »ســـتـــكـــون الـــخـــســـائـــر مـــؤقـــتـــة فــي 

املراحل األولى من االنفصال«. 

تأثيرات طفيفة على المغرب ومصر
يــقــول الــخــبــيــر املــصــرفــي املـــصـــري أحــمــد آدم 
لــــ »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« إن تـــراجـــع تــحــويــات 
املــصــريــني مـــن بــريــطــانــيــا تــتــأثــر بــانــخــفــاض 
الجنيه اإلسترليني نتيجة لخروج بريطانيا 

من االتحاد األوروبي. 
ويــضــيــف أن هـــذه الــتــحــويــات لــيــســت كبيرة 
ليس  ولــكــن  أن مصر ستتأثر  مــؤكــدًا  للغاية، 

هيمنة شــركــات: فــيــتــش، ســتــانــدرد آنـــد بــورز 
ــادة األعـــمـــال والــصــنــاعــة  ــ ــثـــوا قـ ــز. وحـ ومــــوديــ
عــلــى بـــذل املــزيــد مــن الــجــهــد لتعزيز الــتــجــارة 
بني بلدان بريكس واالستثمار، وذلك مع نمو 
الــتــجــارة الــبــيــنــيــة فــي دول بــريــكــس إلـــى 297 
مليار دوالر. وتمثل ما يقرب من نصف سكان 
العالم وربع حجم اقتصاده بقيمة تبلغ 16.6 
الــقــمــة، أطلق  تــريــلــيــون دوالر. وعــلــى هــامــش 
الـــ3  املفاعلني  بوتني ومـــودي مــشــروع تشييد 
والـــــ4 فــي مــحــطــة »كــودنــيــكــوالم« الــكــهــرذريــة، 
لتشييد  الروسية  ضمن مشروع »روسآتوم« 

 إلنتاج الكهرباء في الهند. وينص 
ً
12 مفاعا

أحد االتفاقات على حصول الهند على واحد 
من أكثر املنظومات الدفاعية الجوية الروسية 
العقد عالقًا منذ ســنــوات.  تــطــورًا، وكـــان هــذا 
دولــة مستوردة لألسلحة  أكبر  الهند،  وتقوم 
في العالم، بعملية تحديث ملعداتها العسكرية 
االتفاق  إلــى  إضــافــة  دوالر.  مليار   100 بقيمة 
عــلــى إنــشــاء شــركــة مــشــتــركــة لــصــنــع طــائــرات 
 200 إنتاج  إلى  الهند، تهدف  في  الهليكوبتر 
طائرة هليكوبتر على األقل من طراز كاموف. 
وقـــــال وزيـــــر الــصــنــاعــة والـــتـــجـــارة الـــروســـي، 
دينيس مانتوروف: »الشركات الهندية تبدي 
والــغــاز  الــروســي  الفحم  باستيراد  اهتمامها 
املسال، إضافة إلى األملاس الخام واألسمدة«.  
ــل اإلعـــــــام الـــهـــنـــديـــة أن أكــبــر  ــائــ وذكـــــــرت وســ
»روســنــفــت« ستشتري  نفطية روســيــة  شركة 
املجموعة الهندية »إيسار أويل« لقاء 12 إلى 

13 مليار دوالر.
وقال نائب وزير الخارجية الصيني، لي باو 
دونــغ، في وقــت سابق، إن الصني مؤيد قوي 
ومشارك نشط في التعاون بني دول البريكس. 
وأضــــاف: »نــأمــل أن تــرســل قــمــة جـــوا إشـــارات 
إيجابية على الثقة والتضامن والتعاون، وأن 
الــعــمــلــي بشأن  تــســاعــد فــي تعميق تــعــاونــنــا 
مصالحنا  لحماية  الكبرى  الدولية  القضايا 

املشتركة«.
اتـــفـــاقـــيـــات حـــول  بـــريـــكـــس،  وســـتـــجـــري دول 
الـــتـــعـــاون الــبــيــئــي والــتــنــظــيــم فـــي مـــا يتعلق 
ــرة تـــفـــاهـــم بــني  ــذكــ بـــالـــتـــعـــاون الـــجـــمـــركـــي، ومــ
الــدبــلــومــاســيــة، عــلــى أن تعلن  األكـــاديـــمـــيـــات 
ــد، بــعــد إجـــراء  ــ بــيــانــهــا الــخــتــامــي، الـــيـــوم األحـ
ــيـــة تـــجـــمـــع رؤســـــــــاء الــــــدول  ــائـ ــنـ مـــبـــاحـــثـــات ثـ

املشاركة في القمة.
)العربي الجديد(

فــي ســلــة الــعــمــات لــاحــتــيــاطــي الــنــقــدي.  في 
املــغــرب، يذهب مــراقــبــون إلــى أن تــراجــع قيمة 
الــجــنــيــه اإلســتــرلــيــنــي، لـــن تــكــون لـــه تــأثــيــرات 
ــبــــادالت  ــاد، لــضــعــف املــ ــتــــصــ كـــبـــيـــرة عـــلـــى االقــ
التجارية بني البلدين. وال يتوفر املغرب على 
باستثناء  بريطانيا،  فــي  كبيرة  اســتــثــمــارات 
التي تأتت للبنك املغربي للتجارة الخارجية 

أعلن  إذ  أفــريــكــا«.  بعد تحالفه مــع »بنك أوف 
محمد أكومي، املدير العام للبنك، في مؤتمر 
صحافي قبل أيام، أن انخفاض قيمة الجنبية 
اإلسترليني، ستؤثر سلبًا على البنك. غير أن 
تحويل إيرادات البنك من اليورو والدوالر إلى 
مهمة  نتائج  سيخلف  اإلســتــرلــيــنــي،  الجنيه 
على مستوى الصرف في النصف الثاني من 

العام الحالي، حسب قوله.
وكان محافظ البنك املركزي املغربي، قلل من 
االقتصاد  على  بريطانيا  انسحاب  تداعيات 
املـــغـــربـــي، حـــيـــث لــــن تـــتـــعـــدى 0,1 فــــي املـــائـــة. 
وتعتبر اململكة املتحدة سابع زبون للمغرب، 
بـ 600 مليون دوالر،  حيث صــدر إليها سلعًا 
بــيــنــمــا اســـتـــورد مــنــهــا بــحــوالــي 800 مــلــيــون 
املــركــز 62 ضمن  فــي  دوالر. وتــأتــي بريطانيا 

االستثمارات األجنبية للمغرب، بما نسبته 1 
في املائة من استثماراتها في العالم.

ويـــقـــول االقـــتـــصـــادي املــغــربــي، مــحــمــد لشكر، 
إن تـــراجـــع قــيــمــة الــجــنــيــه اإلســتــرلــيــنــي، كما 
انــســحــاب بــريــطــانــيــا مــن االتـــحـــاد األوروبـــــي، 
لـــن يــكــون لـــه تــأثــيــرات كــبــيــرة عــلــى الــعــاقــات 
االقــتــصــاديــة بــني الــبــلــديــن. ويــشــدد لشكر في 
تراجع  أن  على  الجديد«،  »العربي  لـ  تصريح 
قــيــمــة اإلســتــرلــيــنــي، ســيــســاعــد فـــي الـــرفـــع من 

تنافسية الصادرات البريطانية في الخارج.
الفينا،  إدريــس  املغربي،  االقتصادي  ويعتبر 
لن  اإلسترليني،  الجنبية  قيمة  انخفاض  أن 
املغربي،  الدرهم  قيمة  تأثيرات على  له  يكون 
اعتبار  على  والــــدوالر،  باليورو  يرتبط  الــذي 
أن ســلــة الــعــمــات تــتــضــمــن 60 فـــي املـــائـــة من 

ــيـــورو. غــيــر أنــه  الـــــدوالر و40 فــي املــائــة مــن الـ
الجنيه، سيرفع  قيمة  انخفاض  أن  إلــى  ينبه 
مــن قيمة الــصــادرات املغربية إلــى ذلــك البلد، 
وبالتالي ستجد صعوبة في تحقيق نوع من 

التنافسية في السوق البريطانية.
ويــعــتــبــر مــصــدر فــضــل عـــدم اســـمـــه، أن تــدفــق 
بقرار  كثيرًا  يتأثر  لــم  البريطانيني،  الــســيــاح 
ــــي، فقد  انــســحــاب بلدهم مــن االتــحــاد األوروبـ
أكادير  إلى مدينة  الوافدين منهم  ارتفع عدد 

السياحية 10 في املائة في سبتمبر/أيلول.
ويشدد على ضرورة انتظار املقبل من الشهور 
مــن أجــل الــتــعــرف على تأثير انــخــفــاض قيمة 
أن  املغربية، علما  السياحة  اإلسترليني على 
هـــذه األخــيــرة تــعــانــي مــن مــشــكــات فــي الــعــام 

الحالي بفعل األوضاع في املنطقة.

»تسونامي« 
الجنيه اإلسترليني

»بريكس« تبحث قيادة النمو العالمي

تراجع اإلسترليني على وقع بريكست )أدريان دينيس/ فرانس برس(

)Getty/إطالق عدد من المشاريع على هامش القمة )موني شارما/فرانس برس(عضو برلماني يؤكد عدم االعتراف بالموازنة )أس تي آر

)Getty/تزخيم االقتصاد لحصر األضرار المالية )سبنسر بالت

التأثيرات طفيفة على 
بعض الدول والمصارف 

استعدت للهبوط

املــصــريــني  تـــحـــويـــات  كـــثـــيـــرًا، إذ أن غــالــبــيــة 
هــي مــن الـــدول العربية، فــي حــني أن مساهمة 
تتعدى  ال  بريطانيا  فــي  املصريني  تحويات 
النصف مليار دوالر ضمن تحويات إجمالية 
تصل إلــى 20 مليار دوالر.  من جانبه، يؤكد 
الدكتور إبراهيم عوض، أستاذ االقتصاد في 
الجامعة األميركية في القاهرة، على أن األزمة 
في مصر ليست في تراجع حجم التحويات 
من بريطانيا، وإنما في نقص حجم تحويات 
املصريني من الخارج سواء لعوامل داخلية أو 
تحويات  مساهمة  نسبة  إن  وقــال  خارجية. 
الــتــحــويــات  فــي حــجــم  املــصــريــني ببريطانيا 
دعم  في  رغــم مساهمتها  بالكامل منخفضة، 
احتياطيات الباد من النقد األجنبي، خاصة 
بنسبة جيدة  يساهم  اإلسترليني  الجنيه  أن 

دول عربية تواجه الهبوط 
بإجراءات مسبقة

واشنطن ـ العربي الجديد

البيت  في  وامليزانية  اإلدارة  مكتب  قــال 
ــة األمــيــركــيــة  ــوازنــ ــيـــض إن عــجــز املــ األبـ
للسنة املالية 2016 بلغ 587 مليار دوالر 
كــان متوقعًا  ليقل 28 مليار دوالر عما 
في السابق. وذكــر املكتب أن العجز في 
الناتج  املــائــة مــن  2016 يــعــادل 3.2 فــي 

املحلي اإلجمالي.
وأقر الكونغرس األميركي في 5 مايو/
بقيمة  الــعــام 2016  مــوازنــة  أيـــار 2015، 
واعـــتـــبـــر  دوالر.  تـــريـــلـــيـــونـــات   3.871
شــأن هذه  مــن  أن  الجمهوريون حينها 
املـــوازنـــة أن تــقــضــي عــلــى الــعــجــز الــعــام 
أن  عــلــمــا  ــام 2024،  ــ عـ بـــحـــلـــول  نــهــائــيــًا 
نسبة هــذا العجز كانت قد وصلت إلى 
العام  املحلي  الناتج  إجمالي  2.5% من 

املـــاضـــي، مـــا يــعــنــي أن نــســبــة الــعــجــز ال 
تــزال تصاعدية. وكانت رئيسة مجلس 
املركزي(،  )البنك  االتحادي  االحتياطي 
جانيت يلني، أعلنت أن البنك قد يحتاج 
الــــقــــوي« إلدارة  ــــى ســـيـــاســـة »الــــزخــــم  إلـ
ــــن أجــــــل إصـــــــاح الـــضـــرر  االقــــتــــصــــاد مـ
التي  العاملية  املالية  األزمـــة  عــن  الناجم 
عن  أميركيني  وأبــعــدت  الــنــاتــج،  كبحت 
ســـوق الــعــمــل وتـــنـــذر بـــأن تــتــرك تــأثــيــرًا 
مستدامًا. وقالت يلني إن السؤال يتمثل 
»فيما إذا كان من املمكن إصاح الضرر 
تحديد  يمكن  بالتأكيد  مــؤقــتــة.  بصفة 

سبل معقولة لذلك«.
ــمـــو مــبــيــعــات الـــشـــركـــات  ــــت« »نـ ــافـ ــ وأضـ
سيزيد الطاقة اإلنتاجية لاقتصاد، من 
خـــال التشجيع عــلــى إنــفــاق رأســمــالــي 

إضافي«.

تتصاعد األزمــة السياسية في فنزويا 
ــــى مــصــادقــة  ــلــــت إلـ ــًا، ووصــ ــيـ ــكـ ــيـ ــاتـ درامـ
الرئيس االشتراكي الفنزويلي نيكوالس 
ــة الـــعـــام 2017 من  ــادورو عــلــى مـــوازنـ ــ مــ
الــــــذي تــســيــطــر  الــــبــــرملــــان  ــة  ــقـ ــوافـ دون مـ
أن  الوسط. وبرغم  عليه معارضة يمني 
الدستور يحرص على مناقشة املوازنة 
البرملان وإقرارها، استطاع مادورو  في 
العليا  املحكمة  من  قــرار  على  الحصول 

يتيح له القيام بهذا اإلجراء.
أمــام مئات من  الزعيم االشتراكي  وقــال 
أنــصــاره في كــراكــاس »هــذه هي موازنة 
تطبيقها.  فليتم  الــديــن  وقـــانـــون   2017
ــاد املـــدنـــي  ــ ــــحـ ــم الـــشـــعـــب واالتـ ــ ــلـــب دعـ أطـ

والعسكري والشارع«.
للميزانية  الفرعية  اللجنة  رئيس  وقــال 
فـــي الــبــرملــان خــوســيــه غـــيـــرا: »املــيــزانــيــة 

غــيــر قـــانـــونـــيـــة. لـــن نــعــتــرف بـــهـــا«. كما 
الــوطــنــيــة للعلوم  األكــاديــمــيــة  انــتــقــدت 
ــا اعـــتـــبـــرتـــه »مـــســـاســـًا  ــ االقــــتــــصــــاديــــة مـ

بالنظام الدستوري«. 
ــررت املــحــكــمــة الــعــلــيــا الــتــي تتهمها  ــ وبـ
ــى مــــــــادورو،  ــ ــة بـــاالنـــحـــيـــاز إلــ ــارضــ ــعــ املــ
على سير  »يحافظ  إنــه  بالقول  قــرارهــا 
الــعــمــل فـــي الــــدولــــة، وضـــمـــان الــحــقــوق 

األساسية والنظام الدستوري«.
التي  فــي فنزويا  وتــســود حــالــة غليان 
انــــهــــار اقـــتـــصـــادهـــا مــــع تــــراجــــع أســـعـــار 
الـــنـــفـــط. ويــحــمــل املـــعـــارضـــون مـــــادورو 
مـــســـؤولـــيـــة الـــنـــقـــص الــــحــــاد فــــي املـــــواد 
الــغــذائــيــة والــتــضــخــم الـــهـــائـــل والــعــجــز 
ــــاع نــســبــة الــبــطــالــة  ــفـ ــ االقــــتــــصــــادي وارتـ

والفقر.
)رويترز، فرانس برس(

587 مليار دوالر عجز 
الموازنة األميركية

موازنة 2017 تؤجج 
األزمة في فنزويال

مال وسياسة

التعامالت  على  ويؤثر  القوية،  العمالت  من  اإلسترليني  الجنيه  يعتبر 
»العربي  والسياحة...  والتجارة  األصول  وقيمة  العالمية  المصرفية 
الجديد« استطلعت تأثيرات االنخفاض عربيًا، فهل تسونامي الهبوط 

سيوصل إلى أزمات؟

الجنيه  لسعر صرف  الحاد  االنخفاض  يؤثر 
اإلسترليني على االقتصاد البريطاني بشكل 
كبير. وقد أعلن محافظ بنك إنكلترا مارك 
كارني، عن ارتفاع  التضخم على المنتجات 
بسبب انخفاض قيمة اإلسترليني. وأضاف 
بالنسبة  صعوبة  أكثر  سيصبح  ــر  األم أن 
مع  انتقال  المنخفض،  الدخل  ألصحاب 
على  تضخم  وجــود  ــدم  ع مــن  الــبــالد 
اإلطالق إلى وجود البعض منه.  وقال إن 
ما بين 400 إلى 500 ألف  وظيفة يمكن أن 
تكون في خطر، في حال عدم وجود 

مبادرات لحصر األزمة.

التضخم إلى ارتفاع

رؤية

عدنان عبد الرزاق

ملفت مــا قــالــه الخبير اإليـــرانـــي فــي شـــؤون الــعــاقــات الــدولــيــة، 
محمد علي دستمالي، إثر زيارة رئيس الوزراء التركي السابق، 
أحمد داود أوغلو، لطهران، قبل أشهر، إذ لم يفصل دستمالي 
للسياسة بقوله »إن  األولــويــة  تــرك  السياسة عن االقتصاد، بل 
، رغم 

ً
تعزيز العاقات الثنائية بني تركيا وإيران لن يكون سها

التصريحات اإليجابية الصادرة من الجانبني«، الفتًا وقتذاك إلى 
عقدة »األزمة السورية في تحسني العاقات بني طهران وأنقرة، 
بالواليات  بإيران وتركيا فقط، وإنما  األزمــة ال ترتبط  ألن هذه 
املتحدة، وروسيا، ودول أخرى، معنية بها، وأعتقد أنها مسألة 

لن تحل في املستقبل القريب«.
العاقات االقتصادية بني تركيا وطهران بالتبلور،  ربما أخذت 
منذ رفــع الــعــقــوبــات األوروبـــيـــة واألمــيــركــيــة عــن طــهــران، مقابل 
التي  االنــقــاب  ــنــووي. وبــعــد مــحــاولــة  ال تخليها عــن مشروعها 
شهدتها تركيا في يوليو/تموز املاضي، أوقفت إيران رحاتها 
إلــى تركيا، وحــني فشل االنــقــاب سارعت إيــران إلــى دق الباب 
االقتصادي التركي، في التاسع من آب/أغسطس املاضي، عبر 
رفع  الحظر السياحي عن تركيا. وما إن فتحت األخيرة الباب 
حتى بدأ وزير الشؤون الخارجية اإليرانية محمد جواد ظريف، 
يفتح خزائن االستثمار، من ضمن ما فتحه مع »الشريك اللدود« 

من سياسة وتفاهمات إقليمية.
ــات الــتــركــيــة رفــعــت  ــبـــورصـ مـــن جــهــتــه، قــــال رئــيــس الـــغـــرف والـ
تركيا  بني  االقتصادي  التقارب  إن  حينها  أوغلو  هيسارجيك 
الــعــالــقــة فــي منطقة  ــران سينعكس إيــجــابــًا عــلــى الــقــضــايــا  ــ وإيـ
الشرق األوســط. وأكــد خــال مؤتمر صحافي إثــر لقائه األمني 
العام ملنظمة التعاون االقتصادي خليل إبراهيم أقجة في طهران 
على هامش اجتماع اللجنة التنفيذية ملنظمة التعاون، أّن التقارب 
حل  يخص  فيما  بالغة  أهمية  على  يستحوذ  اإليــرانــي  التركي 
بني  التجارية  الــعــاقــات  مستقبل  وأّن  العالقة،  املنطقة  قضايا 
لتعزيز هذه  الطرفني يسعيان  البلدين سيكون زاهــرًا، وأّن كا 

العاقات وتطوير االستثمارات املتبادلة بينهما.
فهل الــوصــول إلــى تــبــادل تــجــاري بـــ50 مليار دوالر، كما وعد 
يدفع  أشــهــر،  قبل  طــهــران  بالعاصمة  الــتــركــي  األعــمــال  منتدى 
ســوريــة؟  حــول  السياسية  الــخــافــات  عــن  النظر  لغض  البلدين 
وهل يمكن لنحو 160 رجل أعمال تركيا بــدأوا منذ ذاك الوقت 
أو  السياسة،  يلووا ذراع  أن  التأسيس الستثمارات في طهران، 

يحيدوها على أقل تقدير؟
يقول املحلل التركي، يوسف كاتب أوغلو، إن العاقة االقتصادية 
ــقــــرة قـــديـــمـــة، ولــــم تــتــأثــر حــتــى خــــال الــحــظــر  بـــني طـــهـــران وأنــ
إذ كانت  العكس،  بــل على  إيـــران.  والعقوبات على  االقــتــصــادي 
السياسية  العاقات  تأرجح  رغــم  لطهران  الوحيد  املنفذ  تركيا 

وقتذاك، حول امللفات اإلقليمية، وأهمها العراق وسورية.
ويــضــيــف كــاتــب أوغــلــو أن تــركــيــا، خــاصــة بــعــد وصـــول رئيس 
الوزراء بن علي يلدرم، ورفعه شعار »أعداء أقل أصدقاء أكثر«، 
بــــدأت بــفــصــل الــســيــاســة عــن االقــتــصــاد، والــســعــي لــرفــع حجم 
داعية  مليار دوالر،  إلــى 30  إيــران  مع  التجاري مبدئيًا  التبادل 
بالوقت نفسه رؤوس األموال اإليرانية لتأسيس استثمارات في 

تركيا، واالستفادة من اإلعفاءات الضريبية والتسهيات.
ويــؤكــد املــحــلــل الــتــركــي أن األولـــويـــة فــي الــعــاقــات الــتــركــيــة هي 
لاقتصاد، وهذا ال يعني التراجع عن املواقف السياسية، بقدر 

ما هو فصل بني امللفني.
إيــــران، وفــق أوغــلــو، شــريــك تــجــاري مهم يـــورد لتركيا حوامل 
التراجع  بعد  اقتصادها  تطوير  إلــى  بحاجة  واألخــيــرة  الــطــاقــة، 
الــذي شاب نموه خال العام الحالي، وإيــران قد تكون  البسيط 

الشريك األسرع في تعويض تلك األضرار.
 جديدًا، بعد 

ً
وأخذت العاقات االقتصادية التركية اإليرانية شكا

رفع العقوبات األميركية واألوروبية عن طهران وزيارة الرئيس 
التركي رجب طيب أردوغــان إليــران، على رأس وفد اقتصادي 
التعاون  مجلس  جلسات  لحضور  املــاضــي،  أبريل/نيسان  فــي 
الطاقة  في مجاالت  اتفاقات مشتركة  وتوقيع  اإليــرانــي  التركي 
واالستثمار والسياحة بقيمة 10 مليارات دوالر، واالتفاق على 
تزويد إيران لتركيا بالبترول مقابل أن تقوم تركيا بإعادة تأهيل 
سكة حديد خط إرمــاق -كــرابــوك؛ والــذي تقدر تكلفته بثمانني 

مليون يورو.
يرى االقتصادي التركي، خليل أوزون، أن العاقات االقتصادية 
ــل عــلــى الــســيــاســة الــتــي تــمــتــاز بعدم 

ّ
بــني تــركــيــا وإيـــــران، تــفــض

الــتــجــاري عام  الــتــبــادل  الثبات والــوضــوح، بدليل وصـــول حجم 
2012 إلى أعلى مستوى، بنحو 21 مليار دوالر، رغم الخافات 
أيضًا  التبادل،  يتراجع  أن  قبل  السوري،  امللف  السياسية حول 
بفعل السياسة، ما نبه كا البلدين لفصل امللفني والتركيز على 
االقتصاد كرافعة، حتى للعاقات السياسية والرؤى املشتركة 

في املستقبل.
إيـــــــران أرض خــصــبــة  إلـــــى أن  ــركـــي  ــتـ الـ ــادي  ــتــــصــ ويـــلـــفـــت االقــ
السياسة  يجر  االقتصاد  وبــدأ  العقوبات،  رفــع  بعد  لاستثمار 
بعد تأسيس أكثر من 100 شركة تركية في إيران، 38 منها في 
تبريز ذات األغلبية األذرية من أصل تركي الذين يتحدثون اللغة 
التركية ويستهلكون املنتجات التركية، وباملقابل بدء اإليرانيني 

االستثمار في تركيا.
البلدين.  للتجارة بني  الرئيسة  السلعة  الطبيعي هو  الغاز  يبقى 
الطبيعي  الغاز  من  مكعب  متر  مليارات   10 تركيا  تشتري  إذ 
 عن إحياء مشروع نقل الغاز الطبيعي 

ً
اإليراني كل عام، فضا

اإليراني إلى أوروبا من خال مشروع خط أنابيب الغاز الطبيعي 
والـــذي سيمر عبر تركيا وينتهي عــام 2018  األنــاضــول.  عبر 
بقدرة سنوية أولية تصل نحو 16 مليار متر مكعب يمكن أن 

تتضاعف خال سنوات. 
ــرار االقــتــصــاد بني  كــمــا ال يمكن تحييد الــنــفــط الــخــام عــن أســ
البلدين، إذ كانت تركيا تستورد نحو 51 % من حاجتها من 
النفط الخام من إيران، التي تمتلك 10% من احتياطيات النفط 
العاملية، قبل أن تتراجع نسبة النفط املستورد من إيران إلى نحو 
إلــى خط  الــعــراقــي  النفط  السياسي ودخـــول  الــفــتــور  28% بعد 

الواردات التركية.
التي يرسمها االقتصاد، بمنأى عن  العاقات  يتم ترقب شكل 
السياسة وتقلباتها، فيما يتعلق باملشاريع التركية - اإليرانية... 

فهل تخلط املصالح األوراق بني البلدين؟

تركيا وإيران: 
االقتصاد حاضر



المهدي مبروك

أثـــــار دخـــــول بــعــض رمـــــوز تـــيـــار الــيــســار 
املــكــتــب التنفيذي  اإلســـامـــي فــي تــونــس 
مختلفة  أفـــعـــال  ردود  الــنــهــضــة  لــحــركــة 
ــواء بني   ــ ــاط الــســيــاســيــة، سـ ــ ــ ــل األوسـ ــ داخـ
أبناء »النهضة« أو اليسار. ربما ال يعرف 
التونسي  للشأن  املتابعني  من  القليل  إال 
مـــن الــخــلــيــج أو مـــن املـــشـــرق الـــعـــربـــي أن 
»تـــــيـــــارا« فـــكـــريـــا نـــشـــأ فــــي تــــونــــس، مــنــذ 
 

ّ
الــقــرن املــاضــي، وظــل أواخــــر سبعينيات 

يــتــراجــع بشكل ملحوظ  قــبــل أن  يــتــطــور، 
اسمًا  قــد حــمــل  وكـــان  التسعينيات،  مــنــذ 
ــي،  ــو تـــيـــار الـــيـــســـار اإلســــامــ هـــامـــيـــًا، هــ
عــلــى الـــرغـــم مـــن أن بــعــضــهــم يــحــبــذ اســم 
اإلساميني التقدميني أيضًا. وهذا التيار 
فــــي األصـــــــل مـــجـــمـــوعـــة مــــن اإلســـامـــيـــني 
الذين كان بعضهم من مؤسسي الحركة 
االتجاه  الحقًا  ستسمى  التي  اإلسامية 
لــتــصــبــح  ــره  ــيــ ــغــ تــ أن  ــل  ــبــ قــ اإلســــــــامــــــــي، 
ــان بــعــض أولــئــك املؤسسني  الــنــهــضــة. وكـ
ولكنهم   متقدمة،  تنظيمية  مواقع  يحتل 
انسلخوا عنها سنتي 1979و1980، على 
فكرية،  وأخــرى  تنظيمية،  أسباب  خلفية 
تــــدور حـــول نــقــد عــمــيــق للفكر اإلخــوانــي 
ــذاك، عــلــى خــطــاب  ــ ــ ــان مــهــيــمــنــًا آنـ ــذي كــ ــ الـ
»الــنــهــضــة« ورؤيـــتـــهـــا لـــأشـــيـــاء، نــاهــيــك 

منى عبد الفتاح

متوجًا  اإلثــيــوبــي،  األرومــيــا  إقليم  انتفض 
نضاله منذ أربعني عامًا من أجل نيل حق 
تــقــريــر املــصــيــر ألكــبــر قــومــيــات جــمــهــوريــة 
ــو الــكــبــيــر، والــــذي  ــ ــ إثــيــوبــيــا، شــعــب أورومـ
إثيوبيا  من سكان  نسمة  مليون   40 ل 

ّ
يمث

الحكومة  نكأت  مليونًا.   80 عــددهــم  البالغ 
باستهدافها  األورومــــــو،  جـــراح  اإلثــيــوبــيــة 
مــصــادرة أراضــيــهــم، مــا أثـــار غضب سكان 
حالة  اإلثيوبية  الحكومة  أعلنت  املنطقة.  
الباد ستة أشهر، بعد سيٍل  الــطــوارئ في 
من االحتجاجات ضد الحكومة من أعضاء 
اثنتني من أكبر الجماعة العرقية في الباد، 
األورومــــو واألمـــهـــرا، وذلـــك قبل أن يعترف 
رئـــيـــس الـــــــــوزراء اإلثــــيــــوبــــي، هـــايـــلـــي مــريــم 
 عـــدد الــقــتــلــى فـــي منطقة 

ّ
ــأن ديــســالــيــغــن، بــ

ــا يــمــكــن أن يـــكـــون أكـــثـــر مــــن 500  ــ ــيـ ــ أورومـ
شخص.  

يــشــّكــل األورومـــــــو واألمــــهــــرا مــعــًا مـــا يصل 
إلى نسبة 60% من سكان إثيوبيا. ويشكو 
من  العرقيتني  املجموعتني  هاتني  أعــضــاء 
التهميش  أفــريــقــيــا،  لــقــارة  املــازمــة  األدواء 
السلطة في  السياسي واالقتصادي بتركز 
 
ّ
أن التيغرانيني. كما  قليلٍة من  أيــدي نخبٍة 
هناك أسبابا أخرى، هي عدم رضا املسلمني 
األورومــــــــــو عــــن فـــــرض زعــــمــــاء اخـــتـــارتـــهـــم 
الحكومة عليهم، وإجاء الحكومة مزارعني 
ــة مــشــاريــع  ــامــ ــم، مــــن أجـــــل إقــ ــهــ ــيــ مــــن أراضــ
استثمارية زراعية، ثم احتجاج مجموعاٍت 
سكانيٍة من األمهرا على ضمهم إلى منطقة 
التيغراي، بداًل من منطقة األمهرا، وانقطاع 
في  تعيش  التي  املجموعات  بني  التواصل 

أرجاء إقليم أوروميا الواسع.
ِحــراٍك  نتيجة  االحتجاجات،  هــذه  تأّججت 
ثوري خال السنوات الخمس املاضية، من 
تحت رمــاد  صــورة االستقرار االقتصادي 
الــتــي مـــا فــتــئ اإلعـــــام الــرســمــي اإلثــيــوبــي 
يعكسها لدول اإلقليم، وساهمت في تمدد 

الدولة على حساب جيرانها. 
ــيـــات، كـــــــان الـــــشـــــوق إلــــى  ــنـ ــيـ ــعـ ــبـ مــــنــــذ الـــسـ
الديمقراطية في إثيوبيا ملتبسًا في حالة 
الـــيـــســـار األفـــريـــقـــي الـــجـــديـــد، تـــأرجـــح بني 
 طــريــٍق جديد 

ّ
رومانسية الــريــادة فــي شــق

للحركة الثورية التي كان أبطالها مثقفني 
ــٍة، تــتــمــاهــى  ــاديـ ــيـ ومــفــكــريــن وســلــطــويــٍة قـ

ماجد الشيخ

فــي الــفــضــاء املــتــوتــر واملــضــطــرب ملــا باتت 
لم  الــروســيــة،   – األميركية  الــعــاقــات  عليه 
يبق هناك ما يدفع إلى االعتقاد بإمكانية 
 عن 

ً
اجـــتـــراح مــزيــد مــن الــتــوافــقــات، فــضــا

مــزيــد مــن االخــتــافــات فــي الــســيــاســة، بعد 
تلك األشـــواط التي قطعتها عــاقــات بدت 
 فــــي أعــــقــــاب انـــتـــهـــاء الـــحـــرب 

ً
مـــتـــســـامـــحـــة

ــاردة، حـــتـــى بـــــدت الـــســـيـــاســـة نــفــســهــا  ــ ــبــ ــ ــ ال
الرغم من إضفائها  لعبة استغماية، على 
مــــــزيــــــدًا مــــــن االضــــــــطــــــــراب عــــلــــى مــــواقــــف 
السوري  النظام  البلدين، خصوصًا تجاه 
وحــربــه ضــد شعبه وقــوى املعارضة على 
والخاف  وتلويناتها،  أطيافها  اخــتــاف 
على إيجاد توصيفاٍت لها، ال سيما لدى 
في  بعيدًا  موسكو  ذهبت  فيما  واشنطن، 
خـــوض حــربــهــا هــي األخــــرى، لــيــس دفــاعــًا 
عن النظام وجبهة تحالفاته املليشياوية، 
لروسيا  استراتيجي  موقع  عن  دفاعًا  بل 
للمنافسة  يؤهلها  بــات  املنطقة،  قلب  فــي 
عــلــى مــصــادر الــقــوة وإثـــبـــات الـــوجـــود مع 
ت مـــواقـــع 

ّ
ــز ــتــ ــتـــي اهــ ــــات املـــتـــحـــدة الـ ــــواليـ الـ

أقــدامــهــا فــي املنطقة وفـــي الــعــالــم، كــمــا لم 
ــز أيــــــام الـــحـــرب  ــبــــا،  حـــتـــى فــــي عــ تــهــتــز قــ

الباردة القديمة.
أما تلك املستعادة اآلن على خلفية األزمة 
الــســوريــة، ومـــن قبلها األزمــــة األوكــرانــيــة 
 ألن تزلزل 

ٌ
قابلة وتداعياتها يومها، فهي 

ــدام الــنــظــام الـــروســـي من  ــ األرض تــحــت أقـ
جـــهـــة، لــيــس فـــي بــيــئــتــه الــقــديــمــة، وكــذلــك 
تــحــت أقـــــدام الــنــظــام األمـــيـــركـــي، ال سيما 
الـــذي يفتقد  تــحــديــدًا، وهـــو  فــي منطقتنا 
لحظٍة  فــي  خصوصًا  متماسكة،   

ً
ســيــاســة

انتخابيٍة قلت نظائرها في السابق، ليس 
متماسكٍة،  أو  متفائلٍة  سياسٍة  ترسم  في 
بـــني حــزبــي الــــتــــداول الــســلــطــوي، املــصــّمــم 
 لــخــدمــة احـــتـــكـــارات الــســلــطــة واملـــال 

ً
أصــــا

واملجمع الصناعي االقتصادي والعسكري 
في الداخل، بل وفي ترسيم حدود التدخل 
األميركي في أزمــات املنطقة والعالم، بعد 
خاصات التجارب املرة للتدخل العسكري 

املباشر في كل من أفغانستان والعراق.
وإذا كان ثّمة ما يقال عن محاوالت إعادة 
تــرجــمــة تــوافــقــات روســيــة – أمــيــركــيــة في 
ســـوريـــة، فــي اتــجــاه تثبيت وقـــف إطــاق 
ــــــدن مـــســـتـــمـــرة، فــــي طــيــات  نـــــار دائـــــــم وهـ
الوصول إلى تسويٍة سياسيٍة دائمة، فقد 
أثــبــتــت الـــتـــداخـــات املــتــعــاكــســة الــروســيــة 
– األميركية عــن أنــهــا أبــعــد مــا تــكــون عن 
قيادة عمليٍة سياسيٍة، تقود إلى إنضاج 
فما يجري  املــنــشــودة؛  التسوية  تلك  مثل 
، وفــــي الـــكـــوالـــيـــس، وفــــي الـــواقـــع 

ً
حــقــيــقــة

الــعــيــانــي املـــكـــشـــوف، وفــــي ضــــوء مــعــركــة 
حــلــب، صــــراع قــــوٍة بـــني طــرفــي »املــعــادلــة 
ــة«، مـــا زال بــعــيــدًا عـــن تــعــيــني أي  ــيـ ــدولـ الـ
ــة  ــتــــي يـــــــراد إنــــقــــاذهــــا: ســـوريـ ســــوريــــة الــ
»الدولة املفيدة« أو »سورية النظام« الذي 
يراد تثبيت أركانه، وبالتالي، االستفادة 
منه لصالح أكثر من طرف، كما ولصالح 
ــان نــظــام أمــنــي اســتــراتــيــجــي،  تثبيت أركــ
يــحــمــي كـــيـــان االغـــتـــصـــاب واالســتــيــطــان 
اإلســرائــيــلــي، فــي مــا يــقــدمــه مــن خــدمــاٍت 
الاعبة  الرئيسة  األطـــراف  ملصالح  جلى 
على مسرح األزمـــة الــســوريــة؛ مــن روسيا 
ــقــــوة املــــســــتــــعــــادة، إلـــى  ــالــ واعـــــتـــــدادهـــــا بــ
الحفاظ  إلــى  الساعية  املــتــحــدة  الــواليــات 
ــلـــكـــيـــان  ــي لـ ــ ــجـ ــ ــيـ ــ ــراتـ ــ ــتـ ــ عــــلــــى األمــــــــــن االسـ
وكامل  السوري  النظام  إلــى  اإلسرائيلي، 
الــنــظــام اإليــرانــي  تشكيلة تــحــالــفــاتــه مــع 
ومليشياته املذهبية، وتحالف ما يسمى 
ــة« الــتــي بــاتــت  ــاومـ ــقـ قــــوى »املــمــانــعــة واملـ

جاسم الشمري

الـــبـــرملـــان الـــوطـــنـــي عـــني الــشــعــب عــلــى أداء 
الــحــكــومــة، يــمــلــك أعــلــى ســلــطــة فـــي الــبــاد. 
تلعب  أن  النقية  لــلــبــرملــانــات  يمكن  ولــهــذا، 
الحكومات،  أداء  تطوير  فــي  إيجابيًا  دورًا 
الــيــد املنتجة، أو  تــكــون  وإرغــامــهــا على أن 

املنفذة لطموحات املواطنني وأحامهم.
وفــي مقابل هــذا الــدور اإليجابي، يمكن أن 
مع  بــالــتــواطــؤ  سلبي؛  دور  للبرملان  يــكــون 
الــحــكــومــة، والــتــغــاضــي عــن ســلــبــيــاتــهــا، أو 
االنــشــغــال بــاملــنــاحــرات الــســيــاســيــة، وجعل 
األصـــــــــوات الـــبـــرملـــانـــيـــة مـــركـــبـــًا أو وســيــلــة 

لتحقيق الغايات الشخصية والحزبية.
ــبــــات الـــبـــرملـــان مـــراقـــبـــة أداء  ومــــن أهــــم واجــ
الـــحـــكـــومـــة ومـــحـــاســـبـــتـــهـــا، أو اســـتـــجـــواب 
رئــيــس الحكومة وطــاقــمــه الـــــوزاري، وهــذه 
حريصًا  الحكومي  الفريق  تجعل  املــراقــبــة 
ــــي وعـــــــد بـــهـــا،  ــتـ ــ ــلــــى تـــنـــفـــيـــذ بــــرامــــجــــه الـ عــ
والسعي إلى إرضاء ممثلي الشعب، ألنهم 
هــــم الـــشـــعـــب، وألنــــهــــم يــعــلــمــون أنــــهــــم، فــي 
حــال عجزهم عــن أداء واجــبــاتــهــم، سيكون 

مصيرهم االستجواب، وربما اإلقالة.
البرملانية  الصيغة  الــعــراقــيــون  ــّرب  جـ وقـــد 
بعد العام 2003، في ثاث دورات، ولم يؤد 
الـــبـــرملـــان الـــــدور املــطــلــوب مــنــه، أي مــراقــبــة 
برامجها  تنفيذ  ومتابعة  الحكومات  أداء 
تمرير  على  البرملان  وافــق  بموجبها  التي 
العراق،  في  السياسي  العمل  قع  الحكومة. 
الفعل،  الفعل ورد  في مجمله، تحت وطــأة 
ــة  ــيـ ــقـ ــوافـ ــتـ الـ الــــســــيــــاســــات  ــة  ــ ــاحـ ــ فـــــي سـ أو 
اللعبة  القائمة على مصالح املشاركني في 
أو  املواطن،  منفعة  السياسية، وليس على 
في ميدان االتفاقات الجانبية القائمة على 
أو  قـــرارات  نر  لم  الضيقة. وعليه،  املصالح 
ضغوطا برملانية قادت إلى ترتيب األوراق 

املتناثرة أو تجميعها في عموم امللفات.
الكتل  أن  البرملانية  السياسات  في  املعلوم 
الكبيرة، من حيث عدد املقاعد، هي القادرة 
البرملان.  قبة  تحت  توجهاتها  فــرض  على 
وهــــذا تــمــامــًا مــا يــنــفــذه الــتــحــالــف الــوطــنــي 
 من 

ً
 واضــحــة

ً
أكثرية يمتلك  الــذي  الشيعي، 

حــيــث عـــدد املــقــاعــد، بــواقــع 180 مــقــعــدًا من 
يتفق عليه  ما  ولهذا،  328 مقعدًا.  مجموع 
قادة التحالف ُيمّرر، وما ال يوافقون عليه ال 
ُيمّرر، وهذا ما ناحظه في مجمل القرارات 
الــتــي يتخذها الــبــرملــان. وحــتــى ال يــقــال إن 

عـــن مــســائــل أخــــــرى، تــتــعــلــق بــجــمــلــة من 
املــواقــف الوطنية، على غــرار وضــع املــرأة 
والــتــراث اإلصــاحــي الــوطــنــي، فضا عن 
مسائل عقدية خالصة، تتعلق  بثنائيات 
الوحي والعقل والــتــراث..  إلــخ. وكــان هذا 
الــتــيــار شــديــد الــتــأثــر آنــــذاك بــأطــروحــات 
حسن حنفي وأحمد عمارة، وغيرهم من 
رمــوز التجديد في الفكر اإلســامــي. وقد 
يكون هذا التيار أيضًا قد شعر بانغاق 
في  الواضحة  املعايير  وافتقاد  التنظيم، 

التوزع على هرمه. 
لم يكن أفق فكر الحركة اإلسامية، وحتى 
السياسية، يتسع  أو  التنظيمية  ثقافتها 
لــذلــك، خير بعضهم طرق  املــبــادئ.  لتلك 
مــســالــك أخــــرى. كـــان بــعــض مــنــهــم، آنـــذاك، 
رموزًا في الحركة الطابية، وكان آخرون 
في مواقع العمل، على غرار التدريس، أو 
غيره من املهن الحرة. ومن هذا الخليط، 
ــذا الـــتـــيـــار، غـــيـــر أنـــه  ــ تــشــكــل تـــدريـــجـــيـــًا هـ
ــل نــخــبــويــًا مــلــتــفــًا حــول  لـــم يـــتـــوّســـع، وظــ
شـــعـــاراٍت عــامــة، مــن قبيل تــثــويــر الــتــراث 
ملتفًا  كــان  ولكنه  والنقل.  العقل  وجدلية 
حـــول أشــخــاص )حــمــيــدة الــنــيــفــر، صــاح 
الــديــن الــجــورشــي، مــحــمــد الــقــومــانــي...(، 
إذ  لم يكن لهذا التيار أي وعاء تنظيمي  
يجمعه، على غرار جمعيٍة أو حزٍب، فلقد 
تحت  متفاوتة،  وبــدرجــاٍت  الجميع،  كــان 

ــة الـــوطـــنـــيـــة،  ــيــ رمـــــــــوز الــــحــــركــــة الــــصــــاحــ
التحرر  زعيم  الــحــداد  الطاهر  وخصوصا 
النسوي، أو غيره من رواد التجديد الفكري 
راشــد  الشيخ  كتابات  ولعل  واالجتماعي. 
الغنوشي لم تكن تغفل بيئتها التونسية، 
ــــراث اإلصـــــاحـــــي، أو تــلــك  ــتـ ــ ســــــواء ذلـــــك الـ
اإلسامي،  اليسار  أبداها  التي  املــؤاخــذات 
وجل خصومه من الليبيراليني واليساريني 
»العلمانيني«، ما أعطى له ولحركته، فيما 
بعد، تلك الخصوصية التي ما زالت تبحث 
عن مستندات ومرتكزات أعمق، خصوصا 
ــكـــرة الــديــمــقــراطــيــة  ــانـــت فـ ــــورة. كـ ــثـ ــ بـــعـــد الـ
النقابي إحـــدى ثمار  والــتــنــاصــف والــعــمــل 

أحيانًا  واملشحون  أحيانًا،  الهادئ  الحوار 
أخــــرى، بــني الــحــركــة اإلســامــيــة وأبــنــائــهــا 
الـــذيـــن غــــادروهــــا مـــن جــهــة أولــــــى، أو بني 
الــحــركــة اإلســامــيــة وخــصــومــهــا مــن جهة 

ثانية. 
لـــم تــكــن لـــرمـــوز الــيــســار اإلســـامـــي رؤى 
ــبــــرم وضــيــق  ــم تــ ــهـ ــان لـ ــ ــكــــن كــ فــــكــــريــــة، ولــ
ــن املـــنـــابـــع الـــفـــكـــريـــة الـــتـــي كـــان  شـــديـــد مــ
يــمــتــح مــنــهــا خــطــاب الــحــركــة اإلســامــيــة 
آنــذاك، كما انعكس ذلك على موقفهم من 
الــعــمــل الــســيــاســي، والــحــزبــي خصوصًا، 
فظل عــديــدون منهم عــازفــًا عنه، ألسباب 
عــــديــــدة، لــعــل أهــمــهــا مــنــهــا حـــالـــة الــقــمــع 
الــســيــاســي الـــــذي عــاشــتــه الـــبـــاد آنـــــذاك، 
ــيـــة الــحــزبــيــة  واســتــهــجــان بــعــضــهــم األوعـ
الــخــانــقــة، بــاعــتــبــارهــا قـــوالـــب تــســتــدعــي 
االنضباط والتراتبية، في وقت انتفضت 
 وتــحــّررًا، غير أن 

ً
هــي عليه تــمــردًا ورغــبــة

آخرين  انحازوا عن قناعٍة  إلى االشتغال 
بــــ »الــفــكــر املـــحـــض«، عــلــى قـــاعـــدة الــتــفــرغ 
ــلـــمـــراجـــعـــات الـــفـــكـــريـــة لــلــعــقــل  الـــذهـــنـــي لـ

العربي، واإلسامي عمومًا.
على خاف هــؤالء، خاض بعضهم أيضًا 
ــتــــحــــزب، ســــواء  تــــجــــارب مــخــتــلــفــة مــــن الــ
بــعــض الـــثـــورة أو بــعــدهــا، ولــعــل العضو 
ــيــــاســــي لـــحـــركـــة  الــــحــــالــــي لـــلـــمـــكـــتـــب الــــســ
أبرزهم،  كــان  القوماني،  محمد  النهضة، 

فــبــعــد انــضــمــامــه، عــقــدًا أو أكــثــر لــلــحــزب 
الديمقراطي التقدمي، أّسس، بعد الثورة، 
حزب اإلصــاح والتنمية، قبل انضمامه، 
أخـــيـــرًا، إلـــى حــركــة الــنــهــضــة، مــن دون أن 
نــنــســى بـــعـــض رمــــــوز هـــــذا الـــتـــيـــار الــتــي 
خــّيــرت بــني النشاط فــي املــجــال اإلعامي 

أو الحقوقي. 
اليسار اإلســامــي، بعد  تــيــار  لــم يستطع 
 ،

ً
الـــثـــورة، أن يشكل حــزبــًا أو تــيــارًا فــاعــا

بل على خاف ذلــك، تاشى تقريبًا. ومع 
يختفي،  أن  قبل  بأنه  نقّر  أن  علينا  ذلــك، 
استطاع أن يدفع خطاب حركة اإلسامية 
في تونس إلى أن يتجّدد، بشكل أو بآخر، 
ــــرت فـــي هــذه  وهــــو أحــــد الــــروافــــد الـــتـــي أثـ
الحركة، ومنحتها جزءًا من خصوصيتها 
وتونستها. وقد يكون من عوامل تراجعه، 
حتى قبل الــثــورة،  تحول شــعــاراٍت نادى 
قاسم  إلى  الثمانينيات،  بدايات  في  بها، 
مـــشـــتـــرك بـــــني طـــيـــف رمــــــــوز عـــــديـــــدة مــن 
الــعــربــي، على  الفكر  فــي  النقدية  الــحــركــة 
غرار محمد عابد الجابري وحسن حنفي 
وحــســني مــــروة ومــحــمــد عـــمـــارة والــحــاج 
حمد، إذ تطورت أطروحات بأكملها )غير 
مـــوحـــدة ومــتــبــايــنــة( تــســعــى إلـــى تطوير 
الفكر العربي واإلسامي، وتخليصه من 

جمود التقليد. 
)أكاديمي ووزير تونسي سابق(

كــــوادرهــــا تــحــت الـــــزي الــعــســكــري للظفر 
بــالــســلــطــة. ووســــط تــلــك الـــريـــاح الــثــوريــة، 
تشّكل عهد منغستو هايلي ماريام )1974- 
الفكرة،  بــاســتــيــراد  يكتِف  لــم  الـــذي   )1991
ما حّول إثيوبيا إلى أرٍض تنزع نحو 

ّ
وإن

االتحاد السوفيتي تارة، وتجتاحها تارة 
أخــــرى ريــــاح املــاركــســيــة الــلــيــنــيــنــيــة، على 
الكوبية. وقد اختلط حابل  التجربة  غــرار 
الــتــي تشّربها بنابل  املــبــادئ االشــتــراكــيــة 
ديــكــتــاتــوريــتــه وســطــوتــه ومــبــالــغــاتــه في 
الــــوالء املــنــذور ألّي مــن الــخــطــني، حسبما 
تكن  ولــم  سلطته.  على  الــحــفــاظ  يقتضيه 
إطــــاحــــة نــــظــــام مــنــغــســتــو هـــايـــلـــي مـــريـــام 
الديكتاتوري في 1991 احتمااًل قريبًا من 
الــتــحــقــيــق، إلــــى أن تــحــّولــت إثــيــوبــيــا إلــى 
أرٍض يخّيم عليها شبح املجاعة والحروب 
األهـــلـــيـــة.  لــيــســت إثــيــوبــيــا الـــيـــوم كسابق 
ــثـــورة واالحــتــجــاجــات،  عــهــدهــا، فــبــهــذه الـ
هـــي تـــثـــور عــلــى نـــظـــاٍم قـــديـــم تـــرّســـخ على 
أرض الـــهـــضـــبـــة، عـــلـــى الــــرغــــم مــــن الــشــكــل 
الديمقراطي للحكم. فبعد إنهاء حقبة آخر 
أباطرة الهضبة اإلثيوبية )هياسياسي 
قـــاده   ، ــكـــريٍّ عـــسـ ــقـــاٍب  ــانـ بـ  )1974  -1930
العسكر  بثنائية  مــريــام،  هايلي  منغستو 
ــة، ظـــلـــت إشــكــالــيــة  ــيــ ــراكــ ــتــ واملـــــبـــــادئ االشــ
استدعاء العسكرتاريا وإدخالها في نظام 
االشتراكية  باملبادئ  صاحبه  يؤمن  حكم 

قائمة.
ــــاب مــــن طـــغـــيـــان الــــدولــــة  ــقـ ــ ــّيـــر االنـ  لــــم يـــغـ
الــتــســلــطــيــة عــلــى املــجــتــمــع اإلثـــيـــوبـــي، فقد 
كــانــت الــــدولــــة، فـــي عــهــد مــنــغــســتــو هــايــلــي 
مــيــريــام، الــشــكــل الــجــديــد لــلــدولــة الــســابــقــة 
املستبدة واإلقــطــاعــيــة، والــتــي تــســّربــت عن 
طريق اختراق املجتمع برؤى جديدة تمثل 
حـــلـــم الـــشـــعـــب، لــكــنــه تــــبــــّدد بــعــنــف الـــرعـــب 
 حالة عزل 

ّ
األحمر. يعيد التاريخ نفسه بأن

املؤسسة العسكرية، بعد استياء منغستو 
السياسية، يأتي  الحياة  السلطة، عن  على 
ــيـــاســـي، وحـــجـــره  ــيـــاسـ ــم هـ ــكـ مــــن إرث حـ
ــزاب والــنــقــابــات وإبــعــاد الجيش  عــلــى األحــ
عــــن االنــــغــــمــــاس فــــي الـــحـــيـــاة الــســيــاســيــة. 
وهــــذا أحــــدث نــوعــًا مــن الــكــبــت، نــّمــى حنق 
العسكر، فخرج بخوذته وبزته على الواقع 

السياسي اإلثيوبي.
وقــــــــد ســــاهــــمــــت فــــــي إخــــــضــــــاع املـــجـــتـــمـــع 
اإلثـــيـــوبـــي لــحــكــم مــنــغــســتــو الــديــكــتــاتــوري 

»وقفًا موقوفًا« )وفق اللغة الدينية( على 
واالمــبــراطــوريــة  اإلقليمية  األطــمــاع  دعـــم 
على  الغربي  والصمت  اإليــرانــي،  للنظام 
 )1+6 )دول  له مجموعة  أمنت  نظام  دور 
الــغــطــاء املــبــاشــر وغــيــر املــبــاشــر، مــن أجــل 
الشراكة مع إسرائيل في هز أركان املنطقة 
إجماعاتها  وتشتيت  وتفتيت  ودولــهــا، 
فضا  ومجتمعات،  شعوبًا  وجماعاتها 
عن  الشراكة غير الواضحة، بشكل مباشر 
ــــش« فـــي لعب  ــ أو غــيــر مـــبـــاشـــر، مـــع »داعـ
أدوار أساسية في استشراء قوى الهيمنة 
والدولية  واإلقليمية  املحلية  السلطوية 
الــســيــاســة والتعقل  وتــغــّولــهــا، وتــغــيــيــب 
فــي مــواجــهــة حـــراكـــات الــشــعــوب الــهــادفــة 
االستبداد، وبناء دوٍل  أنظمة  إلى تغيير 
تــتــحــّول عــلــى وقــــع الـــدســـتـــرة الــقــانــونــيــة 
واملمارسات الديمقراطية إلى دوٍل مدنية 
تخضع  ال  مواطنيها،  لكل  دواًل  وطــنــيــة، 
الحـــتـــاالٍت أجــنــبــيــٍة مــكــشــوفــٍة ومستترة 

على ما هو حال العراق وسورية اليوم.
وفــــي حــــال اســـتـــمـــرار املــنــاكــفــة الــروســيــة 
يـــجـــري في  مـــا  إزاء  لــيــس  األمـــيـــركـــيـــة،   –
ســــوريــــة، بـــل وعـــلـــى صــعــيــد الــتــحــلــل من 
وتلك  امللزمة،  االستراتيجية  اتفاقاتهما 
التكتيكية، فهذا يعني اتجاهًا متصاعدًا 
نــحــو حـــدوث تغير جـــذري فــي الــعــاقــات 
ــار إلـــيـــه وزيـــر  ــ بـــني الــبــلــديــن، وفــــق مـــا أشـ
الخارجية الروسي، سيرغي الفروف، يوم 
األمــيــركــي  الــجــانــب  متهما   ،2016/10/9
بــاتــخــاذ خـــطـــواٍت عــدائــيــٍة تــجــاه روســيــا. 
ــن تـــصـــريـــحـــاٍت  ــ ــــث ال يــــــــدور عـ ــديـ ــ ــحـ ــ و»الـ
مــعــاديــة لــروســيــا فــقــط، بــل وعــن خــطــواٍت 
ــة تــــمــــس بـــمـــصـــالـــحـــنـــا وتــــعــــرض  ــيــ ــدائــ عــ
أمـــنـــنـــا الـــقـــومـــي لـــلـــخـــطـــر«. مـــوضـــحـــًا أنـــه 
»الـــخـــطـــوات الــعــدائــيــة« اقــتــراب  يــقــصــد بــــ
التحتية  وبــنــاه  )الــنــاتــو(  األطلسي  حلف 
العسكرية من الحدود الروسية، ال سيما 
نــشــر األســلــحــة الــثــقــيــلــة وطـــيـــران الحلف 
ومــنــظــومــات الـــدفـــاع الـــصـــاروخـــيـــة، على 
طول حدود روسيا وحلفائها في أوروبا 
وآســـيـــا، فــضــا عــن الــعــقــوبــات املــفــروضــة 
عــلــى مــوســكــو. وأخـــيـــرًا، وصـــل األمـــر إلــى 

موضوع األمن اإللكتروني.
بالطبع، لم يكن من دون مغزى نقل موسكو 
مــزيــدًا مــن أســلــحــتــهــا االســتــراتــيــجــيــة إلــى 
سورية، وذلك بالتوازي مع وجود أسلحٍة 
استراتيجيٍة أميركيٍة وأطلسيٍة على مقربٍة 
من املنطقة، في محاولٍة »ردعيٍة« جديدة، 
تتجاوز هدف مضاهاة قدرات وإمكانيات 
ــة الـــســـوريـــة، وإنــمــا  مـــا تــمــتــلــكــه املـــعـــارضـ
االستراتيجية  األسلحة  مضاهاة  الهدف 
ما  مواجهة بعضهما،  فــي  الــطــرفــني،  لكا 
دفع واشنطن لتجنب الرد على التهديدات 
جديٍد  تأكيٍد  في  الروسية،  واالستفزازات 
على أنــهــا ال  تــريــد التصعيد. األمـــر الــذي 
ــال  ــورنـ ــل  صــحــيــفــة وول ســـتـــريـــت جـ ــعـ جـ
األميركية  اإلدارة  كــانــت  إذا  عــّمــا  تتساءل 
قد استفاقت، أخيرًا، مما أسمته »سباتها 

فـــي هــــذه اإلشــــــارة افـــتـــراء عــلــى »الــتــحــالــف 
الشعبية،  اإلرادة  ينفذ  أنــه ال  في  الوطني« 
وأنـــه منشغل بــحــمــايــة أعــضــائــه، أكـــد أحــد 
طاملا  التي  الحقيقة  هــذه  التحالف  أعضاء 
رّددتـــهـــا أصــــوات وطــنــيــة عــراقــيــة، وهـــي أن 
لوزرائه،  بالتعّرض  يسمح  لن  »التحالف« 
حتى لو حاول البرملان مجرد استجوابهم.

فــي بــدايــة أكــتــوبــر/ تشرين األول الــجــاري، 
صـــرح الــنــائــب عــلــي الــبــديــري، رئــيــس كتلة 
حزب الدعوة تنظيم الداخل، وعضو جبهة 
اإلصاح، أن »التحالف الوطني سيقف ضد 
وأن  منقسم،  التحالف  وأن  االستجوابات، 
الحكيم يحاول تلميع صورة التحالف قبل 
اإلصــاح  تقترب جبهة  وإذ  االنــتــخــابــات«. 
مــن اســتــجــواب وزيــــر الــخــارجــيــة، إبــراهــيــم 
الــــبــــديــــري إن »ســـحـــب  ــقــــول  الــــجــــعــــفــــري، يــ
ــام  ــقـــسـ ــزيـــد االنـ ــيـ ــفـــري سـ ــعـ ــة مــــن الـــجـ ــقـ ــثـ الـ
البرملان،  وفشل  الــوطــنــي«.  التحالف  داخــل 
ــي، فـــي تــمــريــر  ــاضــ ــل/ نــيــســان املــ ــريــ فـــي إبــ
اعــتــراض  الجعفري، بسبب  إبــراهــيــم  إقــالــة 
التحالف الكردستاني على املرشح الجديد 

للوزارة الشريف علي بن الحسني.
ــد أن الــتــحــالــف لن  ــؤكـ ــن املـ وهـــــذا يــجــعــل مـ
أو  الجعفري،  من  الثقة  على سحب  يوافق 

غيره من زعماء »التحالف« وأعضائه.
وقـــد ســبــق لــلــبــرملــان الــعــراقــي أن استجوب 
ــذا الـــعـــام وزراء »ضـــعـــفـــاء«، فــفــي نــهــايــة  هــ
املـــاضـــي، صــــّوت مجلس  أيــلــول  سبتمبر/ 
ــلـــى ســـحـــب الــثــقــة  ــواب، بــــاإلجــــمــــاع، عـ ــ ــنــ ــ ــ ال
ــر املــالــيــة، هــوشــيــار زيـــبـــاري، بعد  مـــن وزيــ
بالفساد.  اتــهــامــات  بخصوص  استجوابه 
وفــــي نــهــايــة أغــســطــس/ آب، قــــرر املــجــلــس 
إقالة وزير الدفاع، خالد العبيدي، وسحب 
توجيه  إثــر  األصــــوات،  بأغلبية  منه  الثقة 

تهم له تتعلق بالفساد، ينفيها الوزير. 
املـــســـتـــجـــوبـــني، أو  الــــــــــوزراء  أن  ــــظ  ــــاحـ واملـ
ــن كـــتـــل ضـــعـــيـــفـــة، أو وجـــهـــت  ــ املــــقــــالــــني، مـ
نـــيـــران الـــبـــرملـــان نــحــوهــم بــســبــب خــافــات 
كما حصل  الــوزيــر،  كتلة  مــع  القوية  الكتل 
مـــع زيــــبــــاري. مـــوجـــز الـــكـــام إن الــلــعــب أو 
الــبــرملــان  املــقــايــضــات السياسية تــحــت قــبــة 
ال يمكن أن تقّدم شيئًا صافيًا للشعب، وال 

تصب في مصلحة الوطن.
الدولة  فــي  الشعب  ممثلو  هــم  البرملانيون 
الــعــراقــيــة، فــهــل أدى هـــؤالء الــواجــب املــنــاط 

بهم أم ال؟
)كاتب عراقي(

طــائــلــة التضييق عــلــى الــحــريــات. وربــمــا 
استفاد هؤالء من قوسي االنفتاح اللذين 
أغــلــقــا بــســرعــة، لــلــحــصــول عــلــى تــأشــيــرة 
الــتــي  الــجــاحــظ )1990(  مــنــتــدى  جــمــعــيــة 
إلــى حد  التضييق على عملها الحقًا  تــم 
كــبــيــر، عــلــى الــرغــم مــن الــتــزامــهــا بالعمل 
الفكري الخالص، وابتعادها عن املسائل 
اســتــطــاعــت، وهــي تحت  وقــد  السياسية. 
الحصار، أن تستدعي رموز الفكر العربي، 
واخــتــاف مشاربهم. ومع  تــعــّددهــم  على 
 
ً
كل ذلك، لم يتسع هذا التيار ليكون حركة
 واسعة، بل ظل محصورًا في عدد 

ً
فكرية

ــم يــكــتــبــوا  ــن لـ ــذيـ قــلــيــل مـــن األشــــخــــاص الـ
أدبــيــات أو أطـــروحـــات، وجــل مــا حــاولــوه 
تأسيس مجلٍة فكريٍة، حملت عنوان 15-
 عــلــى هـــذا الــلــقــاء بــيــنــهــم وزمـــن 

ً
ــة ــ 21 داللـ

الهجرة النبوية وزمن الحداثة الغربية. 
ومع ذلك، لعب هذا التيار دورًا مهمًا على 
أكثر من مستوى، فلقد كان، وهو يضايق 
الــحــركــة اإلســامــيــة، وينقدها  أطـــروحـــات 
النهضة  بشدة وقسوة، تبرمت بها حركة 
ــديـــد خــطــابــهــا،  ــى تـــجـ ــ مــــــــــرارًا، يـــدفـــعـــهـــا الــ
اإلخواني،  الخطاب  عن  تدريجيا  والتميز 
وخصوصا املدرسة املصرية منها. كما أن 
هذه  عليها  أقدمت  التي  التونسة  درجــات 
الحركة مبكرًا كانت، في جزء منها، تحت 
تأثير هذا التيار الذي أصّر على مصالحة 

ــــه كــمــجــتــمــع  ــة لـ ــّونــ ــكــ الــــتــــربــــة الـــخـــصـــبـــة املــ
مــرحــلــي، انــتــقــالــي، تــراثــي يــتــجــاذبــه اإلرث 
اإلمـــبـــراطـــوري والــنــظــام االشـــتـــراكـــي، وهــو 
ــة مـــــواجـــــهـــــٍة وصـــــــراعـــــــًا بــني  ــ ــالـ ــ يـــعـــيـــش حـ
ــي نــهــايــة  ــ ــتـــعـــددة ومـــتـــنـــاقـــضـــة. وفـ ــــوى مـ قـ
لم يكن قد استقر بعد على  اإلمبراطورية، 

هوية، وعقيدة سياسية محددة.
تحّول منغستو من اإليمان باأليديولوجيا 
نفسها  الثقافة  وهــي  السلطة،  عــبــادة  إلــى 
الـــتـــي تــتــحــول بــهــا الـــشـــعـــوب مـــن اإليـــمـــان 
بـــاألفـــكـــار إلـــــى تـــكـــريـــس اإليــــمــــان بـــالـــفـــرد، 
فــاخــتــصــرت املــبــادئ والــخــطــاب السياسي 
والــثــقــافــي فـــي شــخــص الــديــكــتــاتــور. ومــن 
أجــــل ذلــــك، كــــّرس نــظــام مــنــغــســتــو املــبــادئ 
االشــتــراكــيــة وقــنــاعــات الـــثـــورة الســتــخــدام 
الــعــنــف، فتلبس نــظــامــه لــبــوســًا اشــتــراكــيــًا 
ورًا، وضمر خطابًا عسكريًا كي يساعده 

ّ
مز

على بسط سلطته.
ــرى،  ــ ــرة أخـ ــ ــــوت مــنــغــســتــو، مـ يــســتــيــقــظ صـ
بتوجيه االتــهــام ملــصــر، وهــو اســتــعــادة ملا 
اعـــتـــبـــره مــنــغــســتــو مــــؤامــــرة مـــصـــريـــة ضــد 
ــيـــا بـــمـــا ُســــمــــّي فــــي عــــهــــده تــحــالــف  إثـــيـــوبـ
ــاد لــلــمــد الـــشـــيـــوعـــي، وكــــان  ــفــــاري املــــضــ ســ
يشمل الــواليــات املــتــحــدة ومــصــر الــســادات 
واملغرب والسعودية وكينيا وإيران الشاه. 
ــيـــوبـــي،  ــيـــس اإلثـ الـــرئـ اتـــهـــم  فـــقـــد  ــا اآلن،  ــ أمـ
ــم جــبــهــة  ــ ــدعـ ــ ــر بـ ــــو وتـــــشـــــومـــــي، مــــصــ ــــاتـ مـ
املسلحة لباده،  املعارضة  أورومــو  تحرير 
الجبهة  تحالف  املاضيني،  الشهرين  خــال 

الثورية الديمقراطية.
)كاتبة سودانية(

الــتــهــديــدات  عــلــى حقيقة  لتقف  الــطــويــل«، 
الروسية؟ 

وفي وقت نقل من واشنطن، خال األسبوع 
 تــجــري في 

ً
املـــاضـــي، أن مــــشــــاوراٍت ســـريـــة

البيت االبيض، وفي مجلس األمن القومي، 
لبحث إمكانية قصف أهداف لنظام األسد 
ــابــــرة، بــشــكــٍل يــقــلــص خطر  بـــصـــواريـــخ عــ
إصابة الجنود األميركيني؛ رّدت موسكو، 
عــلــى الــفــور، بــإعــانــهــا عــن نــشــر صــواريــخ 
أرض ـ جو متقدمة من نوع »إس 300« في 
ســوريــة الــتــي يمكنها إســقــاط الــصــواريــخ 
الــوقــت نفسه، أعلنت  أيــضــا. وفــي  العابرة 
روســـيـــا عـــن تــجــمــيــد تــطــبــيــق االتـــفـــاق مع 
األمـــيـــركـــيـــني حــــول تــفــكــيــك الــبــلــوتــونــيــوم 
الــــذي تــم الــتــوقــيــع عــلــيــه فــي الــعــام 2000، 
ــتـــرك  ــاره جــــــــزءًا مـــــن الــــجــــهــــد املـــشـ ــبــ ــتــ ــاعــ بــ
أيضا  وأعلنت  الــنــووي.  الساح  لتقليص 
عن إرسال سفينٍة ثالثٍة كبيرة للصواريخ، 
إلــى البحر املتوسط. وأخــيــرًا، وفــي سياق 
صّوت  املتواصلة،  التصعيدية  الخطوات 
مجلس الــدومــا على مــشــروع قـــراٍر يسمح 
ــــي  لــلــقــوات الـــروســـيـــة بــالــبــقــاء فـــي األراضـ
ــا ال نـــهـــايـــة، أي مـــن دون  الـــســـوريـــة إلــــى مـ
سقف زمني محّدد. ما يدفع إلى االعتقاد 
بـــوجـــود نــيــة روســـيـــة ملــواجــهــة مــتــرتــبــات 
ــبــــاردة، أشـــار  الـــعـــودة إلـــى عــهــد الـــحـــرب الــ
الدفاع الروسي، نيكوال  إليها نائب وزيــر 
بانكوف، أمام مجلس الدوما، عندما أخبر 
النواب الروس أن وزارته »تدرس إمكانية 
كوبا  في  السوفياتية  القواعد  فتح  إعــادة 
وفــيــتــنــام«. وأوضـــح أن »اتـــصـــاالٍت تجري 
مـــع الــســلــطــات الــكــوبــيــة والــفــيــتــنــامــيــة في 
هذا االتجاه«، لكنه لم يعِط تفاصيل عّما 
إذا كانت موسكو قد حصلت على موافقة 
منهما أم ليس بعد. األمر الذي ينسجم مع 
بدء  منذ  البوتينية،  الهجومية  السياسة 
الصراع في أوكرانيا، وضم القرم، ودخول 
روسيا املستنقع السوري قبل عام مضى.

ــعــــودة إلــى  واســـتـــشـــعـــارًا ملــــدى خـــطـــورة الــ
ر وزير الخارجية 

ّ
أجواء الحرب الباردة، حذ

ــــي، فــــرانــــك فــالــتــرشــتــايــنــمــايــر، مــن  ــانـ ــ األملـ
ــــات املــتــحــدة  ــــواليـ تـــصـــاعـــد الـــتـــوتـــر بــــني الـ
وروسيا، الفتًا إلى أن الوضع الراهن بني 
الــقــوى الكبرى أخطر مــن الــحــرب الــبــاردة، 
على خلفية التصعيد القائم بني الدولتني، 
وتجميد واشنطن املحادثات مع موسكو 
بــشــأن ســوريــة، معتبرًا أن »اســتــمــرار هذا 
الوضع يدفعنا إلى القول إننا سنعود إلى 
الــقــوتــني العظميني،  عــصــر املــواجــهــة بــني 
في وقٍت نشهد على بقايا الثقة املتداعية 
بــيــنــهــمــا«، الفــتــًا إلــــى أن الــعــصــر الــجــديــد 

مختلف وأكثر خطرًا.
لم يبق سوى  القاتمة،  الخلفية  على هــذه 
القول إن املستنقع السوري بات فعا أحد 
عوامل دفع املواجهات املحتملة بني قوى 
اإلقليمي،  الــدولــي، وفــي طياته  الــتــصــارع 
على النفوذ والهيمنة، إلى مستوياٍت من 
أخــمــدت سنوات  أن  بعد  عالية،  التسخني 
ــاردة لـــيـــس نـــزعـــات  ــ ــبــ ــ ــ تــجــمــيــد الــــحــــرب ال
الـــحـــروب، بــل وأّجـــجـــت مــزيــدًا مــن نــزعــات 
القومية  التنافس والصراع على املصالح 
ــــي إثــــارتــــهــــا،  ــة، وهـــــــي، فـ ــالـــحـ ــتـــصـ ــر املـ ــيـ غـ
مـــزيـــدًا مـــن نـــيـــران الــتــكــالــب عــلــى مــصــادر 
االقتصادي  االستراتيجي  واألمــن  الطاقة 
ــي، ودخـــــــول  ــوجــ ــولــ ــنــ ــكــ ــتــ والـــــتـــــجـــــاري والــ
املتمادية  والــعــوملــة  السوبرنطيقا  عــوالــم 
فــــي تــــجــــاوز مـــصـــالـــح الـــضـــعـــفـــاء، ال شــك 
أنــهــا ســـوف تستجلب مــزيــدًا مــن أســبــاب 
الصراعات في حروٍب باردٍة مستعادٍة، قد 
تكون مختلفة وأكثر خطرًا، بحسب تعبير 

وزير الخارجية األملاني. 
)كاتب فلسطيني(

اختفاء اليسار اإلسالمي في تونس

ربيع الهضبة اإلثيوبية

حين تستعاد الحرب الباردة... 
بسخونة

العراق: استجواب وزراء 
أم انتقام؟

لم يستطع تيار 
اليسار اإلسالمي أن 

يشكل حزبًا بل تالشى 
تقريبًا

اختارت إثيوبيا 
الديمقراطية مطيًة 

لبسط سطوتها 
بتجفيف منابع 

المعارضة

المستنقع السوري 
بات أحد عوامل دفع 
المواجهات بين قوى 

التصارع الدولي

آراء

ميشيل كيلو

 السوريون كلمات التعاطف اإلنشائية معهم التي تصدر عن أميركا: 
ّ

بصراحة، مل
القوة التي تستطيع وقف العدوان املتعدد الجنسيات عليهم، لكنها تحجم عن ذلك، 
الجهة  املــتــحــدة:  األمــم  عــواطــف  الــســوريــون  مــل  كما  بمتابعة مآساتهم.  وتستمتع 
املؤثرة التي تعطل مدّوناتها القانونية، وتمتنع عن تفعيلها، والتي يمكن أن تحدث 
 جديًا حيال القضية السورية، يطال مواقف دوٍل كثيرة، والرأي العام العاملي، 

ً
تبدال

أنها  وخصوصًا  تطلعاتهم،  وتتفهم  تنصفهم  إنسانية  سياسية/  بيئة  تخلق  أو 
الشرعية.  منظماتها  من  املعتمدة  الدولية  واملواثيق  العهود  مع  االتفاق  أشد  تتفق 
لكن املؤسسة الدولية، املرجعية القيمة، اكتفت دومًا بالتعبير عن األسف والحزن 
والقلق والرعب واالستنكار واالشمئزاز والقرف واأللم، مما يستهدف السوريات 

والسوريني من  أسلحة تفتك بمئات منهم يوميًا. 
ليس من الالئق أن نغلظ القول لرجل طيب غــادر منصبه من يومني، هو بان كي 
إنــه يتلقى راتبًا ضخما  الــذي قيل يومًا  العام السابق لألمم املتحدة،  مــون، األمــني 
)حوالي 45 ألف دوالر( ليدير أسطوانة كالمية مملة عن حزنه واستنكاره املجزرة 
املنظمة التي تعصف بوجود شٍعٍب اكتشف وزير دولة كبرى، أخيرًا، أنه من صناع 
الحضارة البشرية، وليس داعشيا أو قاعديًا، ليستحق ما ينزل به من إبادة وتدمير.
قــد يقول قــائــل: ومـــاذا فــي وســع أمــني عــام األمــم املتحدة أن يفعل، إذا كــان القرار 
الدولي ليس بيده؟ هذا القول صحيح في ما يتعلق بالقرارات الدولية التي تتخذها 
التي في حوزته،  التأثيرعليها  لطرق  بالنسبة  ليس صحيحًا  لكنه  الكبرى،  القوى 
، زيارة منطقة 

ً
وللمداخل املتنوعة لتفعيلها حتى ضد هذه القوى، كأن يقّرر، مثال

داريا أمس، أو حلب أو دوما، أو أحد مخيمات الالجئني في لبنان اليوم واألردن غدا، 
 حقيقية على كلماته، بعد 

ً
 سياسية

ً
 وفاعلية

ً
 إنسانية

ً
حيث تضفي زيارته طزاجة

البارد عن بعد من معناها، وجعلها تبدو كأنها صــادرة عن  أن أفرغها تكرارها 
«، ألنه عاطل عن العمل، أو ال 

ّ
شخص عاجز، تشبه مواقفه مواقف أي شخص »ينق

يملك موارد يعيل أطفاله بواسطتها، ال خيار لديه غير البكاء والشكوى واستعطاف 
اآلخرين. وفي حالتنا السورية، فشل بكاء بان كي مون على شعبنا في رد األذى 
عنه، وعجز، في حاالت داريا واملعضمية وحلب ودوما والزبداني ومضايا... إلخ، 
عن إيصال كيس طحني واحد إلى جياٍع يواجهون املوت، فهل يجوز أن تفوت رؤية 
هذه القضية الخطيرة رجال في موقعه، وأن ال تحرك لديه غير لسانه، بدل أن يراها 
إلــى تبني خــيــاراٍت يصعب على  الــذي كــان سيدفعه  انطالقا من حّسه اإلنساني 

املجتمع الدولي رفضها أو التعامل معها بدم بارد، كأنها ال تعنيه. 
ال بد من القول بصراحة لألمني العام الجديد، السيد املحترم جدًا غويتريس، إنه من 
غير املقبول أن يتصرف، وهو مسؤول دولي يحتل أعلى موقع في تراتبية العالم 
العون ملن يبكي عليهم، ألن سلوكه هذا  اء عاجز عن مد يد 

ّ
السياسية، وكأنه بك

سيضر بمؤسسته، وسيقدم انطباعًا سلبيًا عنها يسيء إلى دورها في األحداث 
الدولية، وإلى قيمتها بالنسبة للنظام الدولي والبشرية عمومًا، فضال عن أنه يخالف 
العدوان أسلوبًا لحل املشكالت  التي قامت عليها، وتلزمها بالعمل لوقف  األسس 
التي يواجهها العالم، وخصوصًا ذلك النمط من العدوان الذي يلحق ضررًا جسيما 

بالشعوب، كما هو العدوان األسدي على الشعب السوري.
 ،  غــادر بان كي مون موقعه قبل يومني. أليس من حقنا مطالبته بخطاب وداعــيٍّ
النظام  التي حالت دون نجاح األمــم املتحدة في وقف مذابح  يكشف فيه االسباب 
األسدي ضد شعٍب ينشد الحرية، وإزاحتها جانبًا كي ال تقوم بواجبها في وقف 
العقود السبعة األخــيــرة؟. أرجــو أن يلبي كي مون هذا  أخطر كارثٍة، وقعت خالل 

، لكي يترك بصمته على التاريخ، وال يطويه النسيان؟
ّ

املطلب املحق

معن البياري

 ُيعرف بالرجال«. 
ّ

، وليس الحق
ّ

يقول اإلمام علي بن أبي طالب »الرجال ُيعرفون بالحق
واملثقف العراقي النظيف، وميض نظمي، أحد هؤالء النادرين النبيلني في هذا الزمن 
بغداد.  جامعة  فــي  عليه  درســـوا  تالميذ  العلمية  بمناقبّيته  عّرفنا  األغــبــر.  العربي 
وعرفنا فكره وعروبته النقّية في كتٍب وأبحاث ومقاالت عديدة نشرها، وكذلك في 
نشاطه من أجل أبناء وطنه في سنوات الحصار القاسي، بعد حماقة غزو الكويت. 
وفي ثباته في العراق، مرابطًا فيه، بني تالميذه وأهله، على الرغم من متاعب غير قليلة 
إّبــان استبداد صــّدام حسني، وفــي غضون ذلــك الحصار، ثم في سنوات االحتالل 
دعــواٍت  بتلبية  ويكتفي  يبقى،  أن  آثر  الفاسد،  والحكم  املليشيات  األميركي وسلطة 
للمشاركة في مؤتمراٍت في الخارج، على الرغم من عروٍض تلقاها للعمل في غير 
الدكتوراه من بريطانيا،  املرموق، وخّريج  األكاديمي  جامعٍة ومؤسسٍة عربية، وهو 
العلمية. وكان  للعراق أهميتها  التاريخ السياسي واالجتماعي  ولجهوده في دراسة 
ثباته في وطنه شاهدًا مضافًا على تبتله وزهده ورفعة شخصيته الرائقة، ال سيما 
وأنه حافظ على نظافته الوطنية، وبقي صوتًا ديمقراطيًا، مناهضًا لالحتالل، داعيًا 
إلى حماية الهوية العربية واإلسالمية للعراق. وإذ ال يعني التأشير إلى هذا األمر لدى 
وميض نظمي مّسًا بعراقيني كثيرين اختاروا العمل واإلقامة خارج بلدهم، إال أن »أبو 
، ونموذجًا، عندما يطرأ 

ً
 على أن في الوسع أن يكون املثقف العراقي مثاال

ّ
جمال« دل

االختبار الصعب، والخيار األصعب.
ــا نعاه الناعي، األســبــوع املــاضــي، جــاءت إلــى ذاكــرة صاحب هــذه السطور الواقعة 

ّ
مل

بعد  أبوظبي،  برنامٍج حــواري، في فضائية  الله، في  تناظر، رحمه  ــا 
ّ
مل املنسية،  غير 

للعراق، مع متحدٍث باسم تشكيل أحمد  نحو شهرين من بدء االحتالل األميركي 
الجلبي. يومها، ساق هذا زعمه األخــرق عن »عمالة« أستاذنا لنظام صــّدام حسني، 
التي قدمت  املــذكــور وجميع املعارضة   عن عمالة 

ّ
إلــى قــول الحق الــراحــل  بــادر  فيما 

الدكتور  مع قــوات االحتالل، فأقدم هذا )انتفاض قنبر( على االعتداء جسديًا على 
باعتذاٍر  املصنوع  وحزبه  الجلبي  الفضائية  فطالبت  بالقتل،  علنًا  وهـــّدده  وميض، 
مكتوب لضيفها. ثم كتب الراحل إلى »املؤتمر القومي العربي« الذي كان قد ساهم 
 ،

ً
كريمة  

ً
نعمة ومرتزقته  األجنبي  بالرصاص  »القتل  فيها  عــّد   

ً
رسالة تأسيسه  في 

وبمثابة صرخة احتجاج أخيرة على ما آلت إليه أمتنا العربية«.
 وميض نظمي يومًا في مديح صّدام ونظامه، بل كان، في مناسباٍت مشهودة، 

ّ
لم يزل

هامشًا  لنفسه  يصنع  كــان  كأنه  التسلط،  بنقد  باألجنبي  االستقواء  رفضه  يقرن 
ف 

ّ
محدودًا ممكنًا. وبذلك، حاز احترام سلطة »البعث«، من دون نفاٍق منه لها، أو تزل

بعد  استجّدت  التي  السياسية«  »العملية  أثناء  في  مناصب  عليه  ُعرضت  وقــد  لها. 
بــأن عمله  قناعته  عــن  أســتــاذًا جامعيًا، صـــدورًا  آثــر عليها موقعه  لكنه  االحــتــالل، 
هــذا واجــٌب أخالقي والــتــزاٌم وطني، عليه أن يقوم به تجاه شّبان بلده، وفــي مــوازاٍة 
 ،

ً
 عراقية

ً
الــذي ضم نخبة الديمقراطي«  الوطني  »التيار  انخرط في  هــذه،  فاعليته  مع 

ر املشاركون 
ّ
ــدت رفضها »كل ما ينجم عن وجود االحتالل وسياساته«. ويتذك

ّ
أك

مه 
ّ
واملدعوون في مؤتمٍر بمناسبة عشر سنوات على غزو العراق في ربيع 2013، نظ

في الدوحة املركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات، مساهمة وميض نظمي في 
إبــريــل/ نيسان  التاسع من  الــذي سّمى  ــد عنه، وهــو 

ّ
املــؤك ــد فيها 

ّ
أك مناقشاته، وقــد 

يوم العار الوطني. وفي سيرته أن نشاطاته، في شبابه املبكر، ضد نوري السعيد، 
الــعــامــة، وكــان صاحب قناعاٍت  الثانوية  لــدراســة  الــخــروج إلــى بــيــروت  اضطرته إلــى 
العراقيني األكــراد، وأنجز  التجربة والثقافة، فحاز احترام  عروبية، أنضجتها الحقًا 

 مقّدرة عن شيعة العراق والقومية العربية. 
ً
دراسة

رحم الله وميض نظمي.. تعّرفُت إلى اسمه وشخصه في الرباط، في أحد أيام القلق 
على العراق، بعد غزو الكويت وقبيل حرب 1991. جاء من بغداد إلى مؤتمٍر ثقافي، 
لــلــعــراق، وانــتــقــد قـــرار غزو  وسمعنا منه تــحــذيــرًا مــن مخاطر مــا كــان يتم تــدبــيــره 
الكويت.. ثم جرى ما جرى. وفي األثناء، كنت أقرأ ما أصادفها من مقاالٍت للراحل 

الكبير، فأزيد تقديرًا لشخصه، وملنافحته النظيفة عن عراٍق آخر، غير الذي نرى.

محمد أبو رمان

األزمة غير املعلنة رسميًا، بني السعودية ومصر، بعد تصويت األخيرة في مجلس 
األمن لصالح قرار روسي، ما أزعج السعوديني، ليست إال امتدادًا للمنطقة الرمادية 
في العالقات بينهما، منذ االنقالب العسكري في 3 يوليو/ تموز 2013 في مصر، 
عمليًا،  القضاء،  تــم  بعدما  الحــقــًا،  السيسي  الفتاح  عبد  الرئيس  بنظام  أتــى  والـــذي 
على سياق ثورة 25 يناير هناك. بدا التباين واضحًا في موقف الدولتني مما يحدث 
في سورية، منذ البداية، إذ أرسل املصريون رسائل واضحة، بعدم تبنيهم املقاربة 
السعودية، وتفضيلهم التعامل مع نظام األسد، على املعارضة السورية، خصوصًا 
املسلحة التي يغلب عليها الطابع اإلسالمي، فيما حاولت السعودية فصل عالقتها 

بالسيسي، ودعمه عن موقف الدولتني من امللفات اإلقليمية.
اتسعت رقعة املنطقة الرمادية في العالقة بينهما، وبصورة عامة في مواقف النظام 
اإلسالميني  املــضــاّدة ضــد  الــثــورة  تبنى  الــذي  املحافظ(  )املعسكر  العربي  الرسمي 
والربيع العربي، مع وفاة امللك عبدالله بن عبد العزيز، وقدوم امللك سلمان، واالستدارة 
ما  تجاه  التركي،  السعودي-  والتقارب  اإلقليمية،  امللفات  مع  التعامل  في  السعودية 
يحدث في املنطقة، وتحديدًا في سورية التي أصبحت »بؤرة الصراع« واالستقطابات 
مع  عالقاتها  بني  تــوازن  معادلة  إيجاد  السعودية  موقف  حــاول  والدولية.  اإلقليمية 
د ارتباكًا شديدًا في 

ّ
تركيا وتماسك »تحالفها« مع املعسكر العربي املحافظ، ما ول

عالقات هذه الــدول ببعضها، وأحــدث تناقضًا جوهريًا بني رؤية سعودية - تركية، 
تــرى التهديد األكــبــر فــي املــحــور اإليـــرانـــي، ثــم التحالف اإليــرانــي - الــروســي ورؤيــة 
، على قضيٍة مركزيٍة تتمثل بأّن الخطر األكبر 

ً
املعسكر املحافظ، الذي تأّسس، أصال

هو الربيع العربي = اإلسالم السياسي، ومن خلفه املقاربة التركية - القطرية.
املحافظ  املعسكر  كــان  بينما  هناك،  وقدمًا  هنا  قدمًا  السعودية  بالنتيجة، وضعت 
تائهًا بني محاولة تغطية الخالفات الجديدة املسكوت عنها مع السعودية وإصراره 
عــلــى القضية املــركــزيــة، وهـــي الــصــدام مــع األتــــراك واإلســــالم الــســيــاســي، مــا أوجــد 
 غير واضحٍة في عالقة املعسكر املحافظ )مصر، اإلمــارات، األردن( 

ً
 رمادية

ً
منطقة

بالسعودية.
من هذه املنطقة الرمادية، انبثقت أغلب الخالفات والتباينات والتناقضات في رؤية 
واليمن،  فــي ســوريــة  السياسي  فــاإلســالم  ومــصــر خصوصًا،  السعودية  الــطــرفــني، 
ية عمومًا، أصبحت مدار السياسة الخارجية السعودية، في مواجهة 

ّ
والقضية الّسن

املــعــارك العسكرية )إيـــران وروســيــا ومــن خلفهما  الــذي يكسب  »املــحــور اإلقليمي« 
تّم  اليمن  العرب جــامــدًا، وحتى في  الحلفاء  بينما أصبح موقف  الــعــراق وســوريــة(، 

التعتيم على خالفاٍت كبيرة بني الطرفني، في مقاربة »عاصفة الحزم« وخاللها.
النظام  انكشاف  ومع  لحظات حاسمة،  املوصل وحلب من  اقتراب معارك  مع  اليوم 
للمحور  اإلقليمي  الخصم  تمثل  التي  للسعودية  املحرج  والوضع  العربي،  اإلقليمي 
اإليراني - الروسي، وفي الوقت نفسه، تخوض معركة الشرعية الرمزية في تمثيل 
أبعاد داخلية مع تنظيمي داعش والقاعدة، تجد  السنة والسلفية، وهي معركة ذات 
أّن املصريني خارج املعادلة تمامًا، وغير معنيني في الوقوف معها في هذه املعركة 

املصيرية الحاسمة.
على الجهة املقابلة، يخوض نظام السيسي معركة مصيرية، في الداخل، مع اإلسالم 
في  الــنــور(، ويستند،  )باستثناء حــزب  ثورية  وقــوى سلفية  »اإلخـــوان«  السياسي، 
اآلخر  الطرف  اإلسالمية  القوى  تمثل  إقليميًا،  بينما،  املواجهة،  هذه  على  شرعيته، 
في مواجهة النظام السوري، فلم يستطع نظام السيسي، وال آلته اإلعالمية الفصل 
بني هذه امللفات، وال القفز إلى الطرف اآلخر، فذلك ُيحدث تناقضًا في الخطاب وفي 

املواقف في أروقة النظام ودعايته السياسية واإلعالمية.
 في تعزيز املنطقة الرمادية بني الطرفني، السعودي 

ً
ثّمة متغيران آخران، ال يقالن أهمية

املصرية  فالنخب  العربي،  النظام  قــيــادة  على  التاريخي  التنافس  األول،  واملــصــري. 
املرتبطة بالسيسي ما تزال تعاند بدوره اإلقليمي الريادي، بما ال يتناسب باعتماده 
اقتصاديًا على املساعدات الخليجية. والثاني، املوقف األميركي املتذبذب املحدود في 

أزمة الشرق األوسط، ما غّيب الناظم لعالقات التحالف العربي دوليًا وإقليميًا.

أحاديث مملة عن وميض نظمي

السعودية ومصر: ماذا بعد؟
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انتهت االنتخابات البرملانية التي أجريت 
ــتــــوبــــر/ تــشــريــن  ــي 7 أكــ ــــرب، فــ ــغـ ــ ــي املـ فــ
 ،

ً
النتائج متّوقعة األول الجاري، ولم تكن 

فـــا أحـــد كـــان يــعــتــقــد أّن حـــزب الــعــدالــة 
والــتــنــمــيــة ســيــكــتــســح نــســبــيــا صــنــاديــق 
االقتراع، ويحصد أكثر من 125 مقعدًا، 
ــــة  ــال فـــيـــمـــا حـــصـــل غـــريـــمـــه حـــــزب األصــ
ن 

ّ
واملعاصرة على 102مقعدًا، ولم يتمك

حــزب االستقال من الخروج من دائــرة 
األقل من خمسني مقعدًا، واحتل املرتبة 
كثيرون  استقاليون  يخف  ولــم  الثالثة، 
امتعاضهم من هذه النتيجة التي أدخلت 
الحزب في أتون أزمٍة داخليٍة قد تعصف 
ــام لــلــحــزب، حــمــيــد شــبــاط،  ــعـ بـــاألمـــني الـ
ه وّرط الحزب في خسائر 

ّ
الذي يعتقد أن

أّن  كما  الــحــزب،  قيادته  بسبب  متتالية، 
الــحــزب اخــتــار االتــجــاه نــحــو فــتــح الــبــاب 
ــة من 

ّ
لــأعــيــان وكــبــار الــتــجــار، مــبــعــدًا ثــل

املناضلني االستقاليني.
ــارة تــجــيــب عــنــه الــنــتــائــج  ســـــؤال الـــخـــسـ
التي  اليسارية  املحّصل عليها لأحزاب 
أو بناء تحالف  أضاعت فرصة تحالف، 
أو  والتنمية،  العدالة  حــزب  ملواجهة  قــوي 
الدخول بقوة لحصد مقاعد  األقــل  على 
بــرملــانــيــة مــريــحــة، تسمح لــهــم بــاملــنــاورة 

وإيجاد منافسة قوية.
ــاد  ــحــ ــو حــــــزب االتــ ــ ــر هـ ــ ــبـ ــ ــــخــــاســــر األكـ ال

الـــذي فقد  الشعبية  لــلــقــوات  االشــتــراكــي 
وتـــراجـــعـــت شعبيته  بــأكــمــلــهــا،  مــنــاطــق 
إلـــى الــحــضــيــض، والســيــمــا تــحــت قــيــادة 
التقدم  إدريـــس لشكر، ولــم يسلم حــزب 
واالشـــتـــراكـــيـــة مـــن الــفــشــل واالنـــكـــســـار، 
فقد أضــاع مقاعد عديدة، ولــم تشفع له 
شيوعيته املتحالفة مع التيار اإلسامي، 
ــة والــتــنــمــيــة، وجـــاء  ــعــدال ــل بــحــزب ال

ّ
املــمــث

الحزب نتيجة عقاب شعبي، وال  تراجع 
وقطاعات  وزاراٍت  أدار  الحزب  أّن  سيما 
لــهــا عـــاقـــة بـــاملـــواطـــن، واتـــهـــم بضعف 

التسيير.
بريقه،  مــن  الكثير  املغربي  اليسار  فقد 
ــة الــشــعــب،  ــهـ ووضــــــع نــفــســه فــــي مـــواجـ
بــعــد تــراجــعــه عـــن حــمــل لــــواء الــتــصــّدي 
لغة  إلى  وارتكن  الاشعبية،  للسياسات 
الخشب وخطاب التمويه، ليفسح املجال 
قت مــا لــم تتمكن 

ّ
أمـــام قـــوٍة ضــاربــٍة حق

أحـــزاب الــيــســار، بــل مــكــّونــات الكتلة من 
تحقيقه أو الحصول عليه.

املقاعد  عنه  تجيب  طبعا،  الــرابــح  ســؤال 
الـــعـــديـــدة الـــتـــي تــحــّصــل عــلــيــهــا الـــحـــزب، 
لذلك يمكن القول إّن الحزب الذي اختار 
ــقـــوة شـــبـــابـــيـــٍة، تــتــعــاطــى مــع  الــــدخــــول بـ
الشارع بلغة مفعمة بالحيوية والوضوح، 
خرج بقوة محكمة، ليستوطن في قلوب 
جزء من الكتلة الناخبة محسنا استغال 

ــزاب الــيــســار والــيــمــني، ففوزه  هــفــوات أحـ
مناضليه،  جــهــود  تــضــافــر  نتيجة  جـــاء 
ــة  ــيـ ــوجـ ــولـ ــديـ ــارغ مـــــن إيـ ــ ــفــ ــ ــ فــــالــــشــــارع ال
استقطاب وطنية، استقبل خطابا يحمل، 
فــي طــيــاتــه، تــجــربــة خــمــس ســـنـــوات، مع 
إمكانية االستمرار في اإلصاحات التي 
السابقة  الحكومتني  رئيس  عليها  يعقد 
واملنتظرة، عبداإلله بن كيران، وصحبه، 
 كبرى في إصاح وتحسني عيش 

ً
أمــاال

شريحة اجتماعية، إذ يقول الحزب، في 
ه حان 

ّ
أدبياته الشعاراتية واالنتخابية، أن

خصوصا  ملطالبها،  لاستجابة  الــوقــت 
الــنــســاء األرامــــل واملــطــلــقــات، نــاهــيــك عن 

ساكنة املناطق املهمشة.
يـــعـــود نـــجـــاح الـــحـــزب إلــــى قـــدرتـــه على 
الـــتـــجـــاوب مـــع الـــشـــارع املـــغـــربـــي، بـــل إّن 
ســحــر حــــزب الـــعـــدالـــة والــتــنــمــيــة أقــصــى 
ــات بــســاح  ــابـ ــخـ ــتـ أحــــزابــــا خـــاضـــت االنـ
فعلى  العشائرية،  واالنــتــمــاءات  األعــيــان 
ــة  ــدالـ ــعـ ــن حــــــزب الـ ـ

ّ
ــك ــمـ ســـبـــيـــل املـــــثـــــال، تـ

في  بــرملــانــي  مقعد  مــن حصد  والتنمية 
بحملة  الــصــحــراء  فــي  الــعــيــون  محافظة 
انــتــخــابــيــة بــســيــطــة جــــدًا، إلــــى درجــــة أّن 
سيارة الاندروفر القديمة كانت تتّوقف 
بني حني وأخــرى، فيهّب الناس ملساعدة 

صاحبها.
محمد األغظف بوية )المغرب(

الــعــاقــات  الــنــفــعــّيــة بشكلها الــوصــولــي  ــلــت 
ّ
لــطــاملــا شــك

البينية للدول العربية، فاختزلت عقلية النظام السياسي 
مبدأ  صــوره،  بأقبح  والنفاق  باملداهنة  الرسمي  العربي 
يــحــّدد شــكــل الــعــاقــة بــني أنــظــمــة الــحــكــم املــتــقــاطــعــة في 
في  شعوبها  ومــصــائــر  األوطــــان  وتحجيم  سلطويتها 
 

ٌ
فمحال للعالم،  الخاطئة  ونظرتها  االستحواذية  إرادتها 
ة، تعّبر عّما 

ّ
 حق

ً
 وطنية

ً
أْن تحّرك تلك األنظمة مصلحة

في  يــصــب  جــــدوى،  عــائــد ذي  أّي  مــن  تبتغيه شعوبها 
صالحها.

س قد أصاب تلك األنظمة التي احتكرت 
ّ
لو لم يكن التكل

 شعوبها أبشع الجرائم، وألحقت 
ّ

السلطة، واقترفت بحق
بها أعظم النكبات، وحالت دون وجود مجال سياسي، 
قاد، في نهاية املطاف، إلى خروج االنتفاضات الشعبية، 
والفشل  العجز  ذلــك  أّن  كما  الــزبــى،  السيل  بلغ  حينما 
السياسي  النظام  قــدرة  تبّدى جليا في عــدم  السياسي 
الــذيــن وجـــدوا، فــي أكثر من  العربي على ردع اآلخــريــن 
تسعير  عبر  مصالحهم،  لتحقيق  فــرصــة  عــربــي،  بلد 
الــصــراعــات الــداخــلــيــة واســتــثــمــارهــا فــي بــســط نفوذهم 

ومناطحة قوى أخرى.
االنقاب  نظام  ينتهجها  التي  مثل  ممارساٍت،  أّن  على 
الرعونة والحمق، بلغت حّد  ل تفّردًا في 

ّ
في مصر، تمث

 يتحّدد، 
ً
االبتذال في السياسة، فاتخذ من االبتزاز منهجية

من خالها، اتجاه بوصلته في عاقاته الخارجية، حتى 
تعنيه  أن  دون  من  املستمر  تلّونه  في  كالحرباء  أمسى 
ساق نحو الهاوية بفعل 

ُ
سمعة بلد عظيم كمصر، والتي ت

حالة العته املزمن التي يتخّبط بها النظام االنقابي، من 
دون وْعي وإدراك بحجم الجرم املرتكب بحق املصريني، 

بني  العاقة  فشكل  ومستقبلهم،  بحاضرهم  واملقامرة 
نظام االنقاب في مصر والسعودية وبعض دول الخليج 
تــكــن تحالفا مبنيا عــلــى أســس  لــم  انــقــاب 2013  مــنــذ 
التي  الكبرى  القضايا  والتوافق حول  الندية  سليمة من 
تمّس أمن تلك البلدان ومصالحها اإلستراتيجية، والتي 
 
ً
الـــرؤى، بقدر كونها صيغة فــي  الــتــام  التطابق  ال تعني 

والتي  األزمــــات،  ومعالجة  التحديات  ملواجهة   
ً
مشتركة

تموج املنطقة بكثير منها.
الخليج  دول  فــي  ونظامه  السيسي  الفتاح  عبد  يــرى  ال 
العربي إال بقرة حلوبا، ال ينبغي لها التوقف عن منحه 
املزيد الذي ال يعرف النهاية، فيما ظّن الخليجيون واهمني 
هم، بدعم االنقاب العسكري، سيعيدون إنتاج نموذج 

ّ
أن

حسني مبارك، املطواع واملتعاون، والذي، على األغلب، لم 
بقدر  مرسومة،  من سياسة  كجزء  معهم  تعامله  يكن 
ما كان نتيجة لارتجال في السياسة، فانكفأت مصر 
الــتــاريــخ  الــتــأثــيــر فــي محيطها، عــلــى عــكــس منطق  عــن 
ها القّوة العربية األكبر واألقدر 

ّ
والجغرافيا الذي يؤكد أن

لن  ــٍة  أزمـ مــن  الــيــوم  يــحــدث  فما  والفاعلية،  التأثير  على 
يكون دافعا لتغّير شكل العاقات، ألن العادات املترسبة 
عبر الزمن لدى األنظمة العربية، هي القفز على الخافات 
عبر مجاماٍت كاميٍة، ووعود غير حقيقيٍة، ال تستند 
على قناعة، بل بهدف تأجيل التّوتر إلى مراحل الِحقة، 
 موسم آخر 

ّ
حيث يطفو مجّددًا بفعل التناقضات، ويحل

من التنابز والتاسن اإلعامي، والذي يتّوهم املتورطون 
من  أكثر  ليسوا  هــم  فيما  للوطن،  ينتصرون  أنهم  فيه 

إحدى دالئل زمن االنحطاط والفشل العربي.
أحمد القثامي )السعودية(

فضاء مفتوح

آراء

سالم الكواكبي

ــعــــطــــاف الـــنـــســـبـــي والـــــواضـــــح فــي   االنــ
ّ

شــــكــــل
موقف تركيا الرسمي ملعالجة امللف السوري 
ــابــــعــــن،  ــتــ ــــن واملــ ــبـ ــ ــراقـ ــ ــعـــض املـ ــبـ  لـ

ً
ــأة ــ ــاجـ ــ ــفـ ــ مـ

خــصــوصــا مــن الــســوريــن، والــذيــن كــانــوا قد 
وصـــلـــوا، فــي تــحــلــيــاتــهــم، »االســتــراتــيــجــيــة« 
إلى مرحلٍة نقلوا فيها الرئيس التركي، رجب 
طيب أردوغــــان، مــن موقعه رئيس دولــة إلى 
مكانٍة مقّدسٍة يكاد االقتراب منها، ولو بنقٍد 
حــذر، كــاملــّس بــالــذات اإللــهــيــة. وكــاد بعضهم 
يـــرســـم ســـيـــنـــاريـــوهـــات »تــــحــــريــــر« املــدنــيــن 
السورين من مأساتهم على أيدي السلطان 

الجديد.
ق العاطفي أحيانا، واإليديولوجي 

ّ
هذا التعل

غالبا، يمكن أن ُيعتبر طبيعيا ومفهوما ممن 
فقد كل أمٍل بالتفاتٍة ما، إنسانيٍة أم سياسية، 
من مجتمع سمّوه دوليا، وهو يقف صامتا 
ــٍه بــمــقــتــلــٍة ســـوريـــٍة تركض  مــتــفــرجــا وغــيــر آبــ
 ما 

ً
يوميا بــن مــن تبقى مــن أحــيــاء، حــاصــدة

راق لها من أرواح مدنية أساسا. وهو أيضا 
الثاثة  املــايــن  ُيــقــارب  ملــا  مــفــهــوٌم بالنسبة 
من الاجئن/ الضيوف السورين في تركيا 
ــروا بـــــدفء االســـتـــقـــبـــال الــرســمــي  ــعـ ــذيـــن شـ الـ
والشعبي التركي، وذلك على األقل في بدايات 
 

ٍّ
محنتهم. وقد تحّسب كثيرون منهم، عن حق

ومــشــروعــيــة، فــي أثــنــاء االنـــقـــاب العسكري 
يــقــع عليهم مــن ظلٍم  أن  الــفــاشــل، مــمــا يمكن 

عمار ديوب

تــعــاطــت الــســيــاســة األمــيــركــيــة مـــع الــحــدث 
الــســوري مــن زاويـــة رفــض االنحياز الكامل 
ألحــــــــد طـــــرفـــــي الــــــــصــــــــراع، ورفــــــــــض الـــحـــل 
الــعــســكــري بــالــكــامــل، وأن املــمــكــن الــوحــيــد 
يمثل  بما  السياسي،  الحل  في سورية هو 
الــصــراع نفسه بفعل  َد 

ّ
الــصــراع. تعق طرفي 

التحالفات اإلقليمية والدولية التي أقامها 
كـــل مـــن طــرفــيــه، فــالــنــظــام اســتــعــان بــإيــران 
لبنان والــعــراق وأفغانستان  مــن  وأدواتــهــا 
ــعـــانـــت املــــعــــارضــــة بـــــدوٍل  ــتـ وســـــواهـــــا، واسـ
وكــان  أمــيــركــيــا،  ممسوكة  ودولــيــة  إقليمية 
ــــك تــصــفــيــة الــــثــــورة الــســلــمــيــة  مــــن جـــــــّراء ذلـ
العسكرة والسلفية، وانتقال  إلى  واالنتقال 
والقتل، وأدى  الدمار  إلى  القمع  النظام من 
هذا إلى تفّكك قوى النظام القمعية نفسها، 
السورية،  الوطنية  الفصائل  تفّكك  وكــذلــك 
 
ً
ــد ذلــــــك مـــحـــكـــومـــة ــعـ ــة بـ ــ ــــوريـ وأصــــبــــحــــت سـ
بدويات، تبدأ من دويلة النظام، وال تنتهي 

بـ »داعش«.
ــــك لم  ــــال أمـــدهـــا، وذلـ تـــطـــورت األحــــــداث وطـ
مع  املستمر  التنسيق  مــن  األمــيــركــان  يمنع 
الــروس، من أجل إدارة الصراع في سورية. 
تمكن  أرادوا  األمــيــركــان  أن  هنا  اإلشكالية 
ــة، كـــمـــا حـــــال مــوقــفــهــم  ــ ــــوريـ ـــي سـ ــا فـ ــيــ روســ
الــضــعــيــف مــنــهــا فـــي أوكـــرانـــيـــا وجــورجــيــا. 
وهـــــذا يـــأتـــي فـــي ســـيـــاق صـــــراع دولـــــي بن 
الصن وأميركا التي تبتغي من ورائه جذب 
روسيا إليها، أو تحييدها في ذلك الصراع. 

يلوذ  أو من  العسكر،  انتصر  إن  وارتــــداداٍت، 
محافظٍة  بديمقراطيٍة  »العشم«  أن  كما  بهم. 
الديمقراطية  املحرومن من  قلوب  كــان يمأل 
ومـــن اإلســامــيــة املــتــنــّورة، فــوجــدوا مزيجا، 
ربــمــا مــغــشــوشــا، مـــن كــلــيــهــمــا فـــي الــنــمــوذج 

التركي بمرحلته األردوغانية األولى. 
ــد الـــبـــاحـــثـــن فــــي الــعــلــوم  ــ عـــنـــدمـــا تــــوّجــــه أحـ
الـــســـيـــاســـيـــة، غـــيـــر املـــنـــخـــرطـــن فــــي الــعــمــلــيــة 
بعض  مــن  الجهابذة  بعض  إلــى  السياسية، 
املعارضة السياسية السورية، بأن ينفتحوا 
مكوناته  وعــلــى  املــســتــضــيــف،  املجتمع  عــلــى 
السياسية والنقابية، بمختلف أشكالها في 
املشهد التركي، تم رميه بنظرات االستخفاف 
ــاســــي  ــيــ ــســ ــر عـــــلـــــى »جــــــهــــــلــــــه« الــ ــ ــّســ ــ ــحــ ــ ــتــ ــ ــ وال
من  الــجــواب  ــان  وكـ التكتيكية.  و»ســذاجــتــه« 
لــه »إن فعلنا، سيغضب  قــيــل  بـــأن  الــبــســاطــة 
ــان مــــن هـــذا  ــ ــرة«. فـــمـــا كـ ــ ــقـ ــ ــا فــــي أنـ أصــــدقــــاؤنــ
إال  و»الجاهل« سياسيا  تكتيكيا  »الــســاذج« 
أن حمل هــذا التحّسب إلــى أحــد املقربن من 
قصر السلطان، والذي قال له فورًا »أرجوكم 
ــلـــوا«، فــســيــرى الـــلـــه حــســن تــصــّرفــكــم  ــعـ أن افـ
ـــنـــزلـــون عبئا 

ُ
ويــجــزيــكــم الــخــيــر عــلــيــه، وســـت

 مــن عــلــى أكــتــافــنــا الســتــمــرار األحــــزاب 
ً
ثــقــيــا

اليسارية والنقابات العمالية بالتلويح أمام 
الــحــكــومــة بــاملــلــف الـــســـوري ســلــبــا وانــتــقــادًا. 
 رســالــة 

ً
فـــعـــاد »ســـاذُجـــنـــا وجـــاهـــلـــنـــا« نـــاقـــا

بامتياز تمحور  رٌد استهزائي  فأتاه  قّرب، 
ُ
امل

حول ضحالة معرفته باألالعيب واملماحكات. 

على  املفروضة  العقوبات  هامشية  توضح 
روســيــا أو املــواقــف »الـــبـــاردة« ضــدهــا ذلــك. 
ويـــتـــجـــاوز املـــوقـــف األمـــيـــركـــي إزاء ســوريــة 
الدور السلبي للرئيس أوباما في االنسحاب 
 ينطلق 

ٌ
من العراق وأفغانستان، فهو موقف

مـــن مــصــالــح عــاملــيــة مــتــخــوفــة مـــن الــصــن 
الحاكمة  الروسية  املافيا  تعلم  بالتحديد. 
القامعة لــلــداخــل الــروســي، والــراغــبــة بــدور 
ــــي، جــيــدًا الـــصـــراع الـــدولـــي بـــن الــصــن  دولـ
ــذا اإلطـــــــار؛ هــذا  ــا، وتـــتـــحـــّرك فـــي هــ ــركـ ــيـ وأمـ
اإلمعان  السياق هو ما شجع روسيا على 
ــة، والـــتـــي انتقلت  فـــي الــبــلــطــجــة فـــي ســـوريـ
من تدخل عسكريٍّ جــويٍّ في 29 سبتمبر/ 
أيلول 2015، إلى رفده بقواٍت بريٍة محدودة 
ــلــــول 2016، والـــــــرد عــلــى  أيــ فــــي ســبــتــمــبــر/ 
السوري  للجيش  األميركية  الــقــوات  ضربة 
ــيـــة  ــــدات الـــدولـ ــاعـ ــ ــــسـ ــنــــات املـ بـــقـــصـــف شــــاحــ
لـــألحـــيـــاء املــــحــــاصــــرة فــــي حــــلــــب، وإيــــقــــاف 
الهدنة املعلنة، أخيرًا، بن أميركا وروسيا، 
ــرد  ــتــــن. الــ ــدولــ فــــي إطــــــار الــتــنــســيــق بــــن الــ
الــروســي العنيف وإعـــان الــنــظــام الــســوري 
إيــقــاف الــهــدنــة جعا املــوقــف األمــيــركــي في 
ــذا اســتــهــانــة كــامــلــة  ــوأ حــــاالتــــه، فــفــي هــ أســـ
باألميركان، وهذا ما دفع أميركا إلى تعليق 
التنسيق مــع روســيــا، وكـــان هــذا بتشجيع 
كــبــيــر مـــن دوائـــــر الــجــيــش واالســـتـــخـــبـــارات 
األميركية للقيادة، وبضغط دولي من الدول 

األوروبية بالتحديد.
تــــرافــــق إيــــقــــاف الــتــنــســيــق مــــع تــصــريــحــات 
أميركية عديدة ضد السياسة الروسية في 

بــدايــة فــي تــصــريــحــات رئــيــس الـــــوزراء، على 
الرغم من تصحيحه، وتأكد أكثر إّبان زيارة 
قــال مستغربا:  أيـــام،  منذ  إسطنبول  بــوتــن 
ــا ال  »هـــــل تـــعـــرف طـــريـــقـــا مــســتــقــيــمــة إلـــــى مــ
نــهــايــة؟ هــل لــديــك شــهــادة ســيــاقــة؟ هــل لديك 
سيارة؟ الطريق، يا عزيزي، في مرحلٍة فيها 
إمكانية  فيها  وأن  كما  متنوعة.  منعطفاٌت 
ــــاق. فــــي الـــطـــرق  ــطـ ــ ــى نــقــطــة االنـ ــ ــلـــعـــودة إلـ لـ
الرغم من  الــعــودة سهلة، على  املحلية، هــذه 
خطورتها. يكفي أن تقف قليا على اليمن، 
بــانــتــظــار فــــراغ املـــســـرب، لــتــلــتــف راجـــعـــا من 
فلديك  السريعة،  الطرق  أمــا في  أتيت.  حيث 
ــن خـــال  ــ ، يـــمـــكـــنـــك مـ

ٌ
تــــحــــويــــاٌت مـــــــدروســـــــة

ــكـــن، من  ــى الـــــــوراء. ولـ ســلــوكــهــا أن تــلــتــف إلــ
خال مساٍر طويل يجتاز الطريق من األعلى 
باتجاهيه، ويعود بك إلى طريق العودة أو 

ســوريــة، وضــربــا لــكــل الــعــاقــات األميركية 
الــدول مصالح  مع دول املنطقة؛ فلكل هــذه 
فــي ســوريــة اآلن، ومــن غير املــســمــوح بــه أن 
يتعارض  ال  وهــذا  روســيــا بسورية،  تتفّرد 

مع تمكن أميركا لروسيا في سورية.
إذًا هــنــاك تــجــاوزات كبيرة لــلــروس، وال بد 
من وضع حد لها، وإعادتهم إلى الصواب، 
االنتخابات  السياسي؛ طبعا  الحل  إلى  أي 
ــك، فــمــن غير  األمــيــركــيــة تــلــعــب دورًا فـــي ذلــ
ش أميركا أكثر فأكثر  املسموح به أن تتهمَّ
في اللعبة السورية، وربما إيقاف التدهور 
في املواقف األميركية، وعدم تسليم اإلدارة 
املقبلة اتفاقا سياسيا ودوليا »مذاًل« يعطي 
لــروســيــا الــحــق شــبــه الــكــامــل فــي الــتــصــّرف 

بمستقبل سورية. 
من أكبر األوهام االعتقاد أن أميركا ستدخل 
حربا ضــد روســيــا فــي ســوريــة، أو أن الحل 
العسكري سُيعتمد خيارًا أميركيا، وسيتم 
دعم الفصائل على األرض، فأميركا ستقوم 

الرجوع أو التراجع. أنصحك، يا صديقي، أن 
تجّدد شهادتك، وأن تعمد إلى التعّود على 

السياقة من جديد«.
ال يجدي انتقاد التحّول التركي املرحلي، إال 
على صفحات وسائل التواصل االجتماعي، 
ــل،  ــــي املـــقـــابـ ــحـــنـــات اإلحــــــبــــــاط. فـ لـــتـــفـــريـــغ شـ
ما  بــأن  عامتنا«  يعلموا  أن  »خاصتنا  على 
حـــّك جــلــدك مــثــل ظــفــرك، وانــتــظــار الــفــرج من 
اآلخرين ليس إال إمعانا في الضعف. وبعيدًا 
عــن نــظــريــات املــؤامــرة والــتــآمــر، تبقى تركيا 
جارًا مهما لسورية، ولها مصالح متشابكة 
مـــع مــخــتــلــف املـــكـــّونـــات الـــســـوريـــة، تــصــل في 
شّكل 

ُ
بعض أنواعها إلى العداء واملواجهة. وت

القضية الكردية التركية، بأبعادها السورية، 
أولــويــة لــن يــتــم تــجــاوزهــا قــبــل حــل القضية 
ــادل، مــا سينعكس  ــ تــركــيــا بــشــكــل ســلــمــي وعـ
الكردي،  العمال  لحزب  السوري  الــذراع  على 
الكردي،  التركي  ويجعله إما جــزءًا من الحل 
 في إطار املشروع السوري الوطني، 

ً
أو فاعا

ــات وحــقــوقــهــا  ــونــ ــكــ ــلـــى جـــمـــيـــع املــ الــــقــــائــــم عـ
املشروعة.

بــعــد انــكــشــاف جـــزء مــن األوراق، فــا املــديــح 
ــاد األعــــشــــى لــســيــاســات  ــقــ ــتــ األعــــمــــى أو االنــ
أردوغــــــان يــنــفــع فـــي املــشــهــد الـــســـوري. وكـــان 
مــحــقــا مـــن قــــال يــومــا لــلــمــعــارضــة الــســوريــة: 
ال تــضــعــوا بيضكم فــي ســلــة واحــــدة خشية 

الوقوع واالنكسار.  .. هل من استمع إليه؟ 
)كاتب سوري(

بتحركاٍت جديدة بالتأكيد، وستعمل على 
إيــقــاف االنــفــات الكبير لــلــروس فــي حلب، 
 لبعض مواقع 

ً
وقد توجه ضرباٍت محدودة

النظام، ولن تمنعها التصريحات الروسية، 
ــــودًا روســـــــا أصـــبـــحـــوا  ــنـ ــ ــــن أن جـ أخـــــيـــــرًا، عـ
فـــي الــجــبــهــات كــافــة مـــع الــجــيــش الـــســـوري، 
فالضغط الدولي وحجم الهمجية الروسية 
ــالــــدور  ــفــــاف الـــكـــبـــيـــر بــ ــتــــخــ املـــنـــفـــلـــتـــة واالســ
األميركي في سورية تشكل ضاغطا حقيقيا 

إليقاف تلك العربدة، وليس من شيء آخر.
الحجة الروسية بضرورة خروج جبهة فتح 
الــشــام مــن حلب إليــقــاف الــحــرب، وأن تنفذ 
الفصائل  على  بالضغط  تعهداتها  أميركا 
هناك،  الــشــام«  »فتح  عــن  لانفكاك  املحلية، 
عطي تــبــريــرًا لــألمــيــركــان املــتــردديــن 

ُ
حجة ت

لــيــخــفــفــوا مـــن مــوقــفــهــم الـــجـــديـــد املــحــتــمــل، 
لكنها حــجــة كــاذبــة، كــمــا يــعــرف األمــيــركــان 
في  مواقعها  ستتراجع  الشام  ففتح  جيدًا، 
سورية حينما يحصل توافق حقيقي على 
الـــحـــل الــســيــاســي، وتـــثـــق املـــعـــارضـــة بــذلــك، 
وهو ما سُيباعد بن الفصائل والجهادين 

بالعموم. 
إذًا لن يكون هناك مواقف جديدة لألميركان، 
واملمكن الوحيد تصعيد جزئي ضد روسيا 
وبعض مواقع الجيش السوري، لتعود إلى 
جــــاّدة الـــصـــواب، وأن وجــودهــا فــي ســوريــة 
هــو بــمــوافــقــة أمــيــركــيــة، ولــيــس تــعــبــيــرًا عن 
وقـــادرة على فرض  عاملية،  روســيــة  هيمنة 

شروطها بقوتها دولة عاملية.
)كاتب سوري(

وقــيــل لـــه إنـــك ال تــفــهــم، ومـــن األفـــضـــل لـــك أن 
على  املستعصية  بكتبك  اهتماماتك  تحصر 
ــات الـــدولـــيـــة  ــعـــاقـ الـــفـــهـــم، ونـــظـــريـــاتـــك فــــي الـ

ومصالح الدول.
أســــــــاءت »الـــنـــخـــبـــة« الـــســـيـــاســـيـــة الـــســـوريـــة 
ــراءة املــشــهــد الــتــركــي الــداخــلــي واإلقــلــيــمــي،  قــ
بتعقيداته املتراكمة وبأبعاده املترامية. كما 
في  املغلقة  األيديولوجيات  أصحاب  ارتمى 
حضن األوهام، ونسجوا األحام البعيدة عن 
قلق أن يعمد هؤالء 

ُ
امل الــواقــع واملنطق. ومــن 

التحّول  نتيجة  مواقفهم  إلى عكس  أنفسهم 
أكثر  يكون  بــأن  له  واملنظور  الجزئي حاليا، 
وضــــوحــــا فــــي الـــقـــريـــب، لــلــســيــاســة الــتــركــيــة 
اإلقــلــيــمــيــة مــن حــيــث تــحــالــفــاتــهــا املــســتــعــادة 
مــع روســيــا وإســرائــيــل وتوجهها شــرقــا، إثر 
اإلجــــحــــاف الـــغـــربـــي بــخــصــوصــهــا فـــي إدارة 
إلى  فــي ملف االنضمام  الــســوري، كما  امللف 
االتحاد األوروبــي. أضحى املوضوع األمني 
الــشــغــل الــشــاغــل، كــمــا الــتــنــمــيــة االقــتــصــاديــة 
ــا. ومـــا  ــهـ ــراتـ بـــعـــد انــــحــــدار خــطــيــر فــــي مـــؤشـ
ــك، فـــي ظـــل اإلهــمــال  الــســبــيــل الـــى تــحــقــيــق ذلــ
الغربي، إال في الــعــودة الــحــذرة إلــى أحضان 
الدب الروسي والتوجه شرقا، مرورًا بإيران، 
عــلــى األقــــل مــرحــلــيــا، ريــثــمــا يــصــحــو الــغــرب، 
ويــعــود عــن ابــتــعــاده الــحــذر عــن أهــم حلفائه 

االستراتيجين تاريخيا في املنطقة.
ــّرب، وفـــي إجــابــة على  ــقـ ـ

ُ
الــصــديــق الــتــركــي امل

ــــذي بـــرز،  ــر« االنـــعـــطـــاف الـ ــ تــســاؤلــي عـــن »سـ

النظام  الخيارات ضد  أن كل  سورية، منها 
العسكري  الخيار  السوري ممكنة، بما فيه 
كضربات محدودة. وما زال الخيار األخير 
ملتبسا والكام حوله غير دقيق؛ املهم هنا 
التنسيق مع  إيــقــاف  يــتــم  مــــرة،  أنــــه، وألول 
املستمرة  الــخــافــات  كــانــت  بينما  روســـيـــا، 
ــحــل بالتفاوض 

ُ
ت الــســوري  املــلــف  إدارة  فــي 

املـــبـــاشـــر بـــن وزيــــــري خـــارجـــيـــة الـــدولـــتـــن، 
أو رئــيــســيــهــا. املـــوقـــف جــديــد كــلــيــا. ولــكــن، 
السياسة  فــي  ممكن  تغيير   

ً
فعا هــل هناك 

األميركية إزاء الوضع السوري؟
تـــفـــيـــد مـــتـــابـــعـــة الـــســـيـــاســـة األمـــيـــركـــيـــة فــي 
بأن  وســوريــة  وليبيا  وأفغانستان  الــعــراق 
ــة. تضع  ال تــغــيــيــر كــبــيــرًا مــمــكــن فـــي ســـوريـ
الدولية  لألخطار  وفقا  سياساتها  أميركا 
والــهــيــمــنــة الــدولــيــة عــلــى الــعــالــم، والــخــطــر 
الحقيقي ما زال هو  نفسه، أي الصن، لكن 
ذلــــك ال يــعــنــي الــســمــاح »بــبــلــطــجــة« عــاملــيــة 
كبيرة ألية دولة، ولو كانت روسيا، فسورية 
ُمقادة، ومنذ تدخل األميركان في االئتاف 
الــدولــي ضــد »داعـــش« مــن أميركا وروسيا 
بــشــكــل عــســكــري، يــأتــي عـــدم رفـــض أمــيــركــا 
فروسيا  السياق،  في هذا  الروسي  التدخل 
أّكــدت أن الحل في سورية سياسي، وليس 
التنظيمات  قادمة ملواجهة  وأنها  عسكريا، 
الــجــهــاديــة. اإلشـــكـــال الــجــديــد أن مــا تفعله 
بمحاولتها  يقول  مدينة حلب  فــي  روســيــا 
الـــنـــظـــام  ــو مــــا دأب  ــ ــة، وهــ ــنــ ــديــ اجــــتــــيــــاح املــ
السوري على تكراره. هذا يعني استخفافا 
 بـــالـــتـــنـــســـيـــق الــــــدولــــــي بـــخـــصـــوص 

ً
كـــــامـــــا

دهشة غير مبرّرة

هل تغيرت السياسة األميركية بشأن سورية
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صنعاء ـ العربي الجديد

طــــويــــلــــة هــــــي ســــــاعــــــات فــــــــــراغ الــــشــــبــــاب 
اليمنين، ال سيما مع استمرار الحرب في 
الباد وغياب األعمال ومساحات الترفيه 
على حــّد ســواء. فراحوا يجدون أنفسهم أكثر من 
أّي وقت مضى، في مجالس القات اليومية. ُيذكر 
 أنـــديـــة ريــاضــيــة ومـــراكـــز تــرفــيــه كــثــيــرة أقفلت 

ّ
أن

أبــوابــهــا منذ بــدايــة الــحــرب، فلم تعد مــن خــيــارات 
أخـــرى أمـــام هـــؤالء الشباب إال األرصــفــة والــشــارع 

ومجالس القات.
بــعــدمــا اعـــتـــاد تــخــزيــن الـــقـــات مـــن وقـــت إلـــى آخـــر، 
أهّم  من  اليوم  عاما(   23( السفياني  خليل  أصبح 
فة بحسب ما يقول، 

ّ
زبائن أسواق. فاألعمال متوق

كــان يقصدها  الــتــي  الترفيه   فسحات 
ّ
أن فــي حــن 

رة. ويخبر 
ّ
 يوم قبل الحرب لم تعد متوف

ّ
مساء كل

»العربي الجديد«: »كنت في السابق أستغل الفترة 
املسائية للقيام بالتمارين في ناد رياضي لكمال 
األجسام يبعد عن منزلي نحو خمسة كيلومترات. 
 الـــنـــادي أغــلــق أبـــوابـــه بــســبــب انــقــطــاع الــتــيــار 

ّ
لــكــن

النوادي  لــه«.  فأجهزة  الشباب  الكهربائي وهجر 
الكهربائي،  بالتيار  تعمل  بمعظمها،  الرياضية 

»بالتالي كان الشلل التام«.
مثل سواه من الشباب اليمنين، يشعر السفياني 
السياسية  األوضـــاع  بإحباط شديد نتيجة ســوء 

إلى  يدفعه  مــا  وهــذا  واالجتماعية،  واالقتصادية 
الهروب من الواقع والبحث عن أّي وسيلة تساعده 
ه »لفترة طويلة، 

ّ
في عدم التفكير به. ويشير إلى أن

ظللت أحــاول االبتعاد عن التخزين الكبير للقات 
ني لم أجد أمامي 

ّ
ه مضّر. لكن

ّ
بسبب اقتناعي بأن

الــواقــع الجديد، إذ ال نجد مكانا  التعايش مع  إال 
نقصده وال نشاطا نمارسه«. 

 »قبل انتظامي في مجالس القات مع 
ّ
ويوضح أن

العصر  أقضي ساعات  الحّي، كنت  أصدقائي في 
 .

ً
أمـــــام املـــنـــزل أو نــائــمــا ألتـــمـــّكـــن مـــن الــســهــر لــيــا

أّمـــا الـــيـــوم، فــأخــرج مــن املــنــزل بــعــد تــنــاول الــغــداء 
لــلــقــاء أصـــدقـــائـــي«، ويــتــبــادلــون أطـــــراف الــحــديــث 
السياسية.  واملستجدات  األخبار  آخر  ويناقشون 
ــيـــوم، يــعــانــي هـــذا الــشــاب الــريــاضــي الــــذي بــدأ  والـ
التقرحات  البدنية، من بعض  يفقد وزنه ولياقته 
ه لم يعد قــادرًا على التخلي 

ّ
في فمه ومعدته. لكن

 »ظروف الحرب ال تؤّمن لي 
ّ
عن هذه العادة، إذ إن

أّي بديل آخر«.
عبدالسام  إلـــى  بالنسبة  كــثــيــرًا  ــر  األمـ يختلف  ال 
الدبعي، الذي ُسّرح من عمله في شركة تجارية في 
سبتمبر/ أيلول املاضي. فقد وجد أمامه ساعات 
فـــراغ طويلة، وراح يــحــاول مــألهــا مــع أصــدقــاء له 
ه 

ّ
إن الجديد«  »العربي  لـ  يقول  القات.  في مجالس 

»في السابق كنت أسخر ممن يضّيعون وقتهم كله 
 القات لم يرتفع 

ّ
في تخزين القات«، مشيرًا إلى أن

ر في 
ّ
سعره باملقارنة مــع سلع أخـــرى، وهــو متوف

 مــكــان. ويــســأل: »أيـــن أذهـــب؟ بــّت أحـــرص على 
ّ

كــل
مساًء،  بأصدقائي  واالجتماع  يوميا  القات  شــراء 
خوفا من أن أصاب بالجنون إذا بقيت وحدي في 
 اليمنين بمعظمهم ال يلتقون 

ّ
املنزل، ال سّيما وأن

هم بعضا إال لتخزين القات«.
َ

بعض
وكــانــت الــحــرب فــي الــيــمــن قــد تــســّبــبــت فــي إغــاق 
محات تجارية كثيرة، بما فيها املطاعم واملقاهي، 
فـــي حـــن مـــا زالــــت أســـــواق الـــقـــات تــضــّج بــالــبــاعــة 
الرغم  ــا كبيرًا على  والــزبــائــن. والــقــات يلقى رواجـ
من الوضع االقتصادي السيء والظروف املعيشية 
الــصــعــبــة الــتــي يعيشها الــيــمــنــيــون مــنــذ انــدلــعــت 

الحرب في مارس/ آذار 2015.
 الحرب 

ّ
لقي إن

َ
إلى ذلك، يقول بائع القات محمد الخ

إليهم أشخاص  الذين أضيف  رفعت عدد زبائنه، 
»العربي  لـ  قبل. ويشير  يكن يعرفهم من  لم  جــدد 
البيع  »الــحــرب أضعفت عمليات   

ّ
أن إلــى  الجديد« 

 السلع والخدمات، باستثناء 
ّ

والشراء الخاصة بكل
ــن الــصــعــوبــات  ــم مـ ــرغـ ــقـــات والـــســـجـــائـــر، عــلــى الـ الـ
املشتقات  القات بسبب شّح  تجار  يواجهها  التي 

ل املواصات في أوقات كثيرة. 
ّ
النفطية وتعط

فــــــــي ســـــــيـــــــاق مـــــتـــــصـــــل، تـــــــوضـــــــح املــــتــــخــــصــــصــــة 
أولياء  هم  »كثيرين   

ّ
أن محمد،  دالل  االجتماعية، 

الــذيــن بــاتــوا يقبلون فكرة تــنــاول أبنائهم  األمــور 
أّما  السابق.  في  يرفضونها  كانوا  بعدما  الــقــات، 

ذلـــك فــخــوفــا مــن تــوّجــهــهــم إلـــى جــبــهــات الــقــتــال«. 
 »أولــيــاء 

ّ
وتــوضــح محمد لـــ »الــعــربــي الــجــديــد« أن

أبنائهم  إقناع  كيفّية  في  يفّكرون  األمــور صــاروا 
بالبقاء في املنزل تحت رقابتهم، حتى ال يذهبوا 
إلى القتال مع أّي من األطــراف املسلحة. وأحيانا، 
أبنائهم،  إلى  القات بأنفسهم ويقدمونه  يشترون 

نونه معا«.
ّ
فيخز

 رّب األســرة في اليمن ينفق 
ّ
تجدر اإلشــارة إلى أن

 
ّ

35 في املائة من إجمالي دخله على القات ليحتل
اإلنفاق من ميزانية  الرابعة في  أو  الثالثة  املرتبة 
األسرة، في مقابل 10 في املائة على تعليم أطفاله.

مجتمع
)31 عاما(  ليتل  لتشيس  فرانسيسكو شخصن هما  العام في منطقة خليج ســان  االدعـــاء  هم 

ّ
ات

وكــولــتــون لــوبــان )24 عــامــا( بــارتــكــاب جــرائــم كراهية ضــّد أحــد أتــبــاع طائفة السيخ، بعد إلقاء 
عمامته أرضا، وعما على قّص خصلة من شعره. وغالبا ما يضع الرجال السيخ امللتزمون عمائم 
على رؤوسهم، ويمتنعون عن حلق لحاهم. وكانت نحو 30 جمعّية معنّية في الدفاع عن األديان 
وحقوق اإلنسان قد أرسلت بريدًا إلكترونيا إلى مكتب املدعي العام ملقاطعة كونترا كوستا، يطالب 
)أسوشيتد برس( باعتبار ما حدث ضمن جرائم الكراهية. 

كشفت دراسة أميركية حديثة أن اعتماد اإلناث الرضع على الحليب الذي يحتوي بروتن الصويا 
في غذائهن في عمر مبكر من حياتهن، قد يساعدهن على تقوية عظامهن بعد مرحلة البلوغ. وقد 
أصدر باحثون من مركز تغذية األطفال التابع لجامعة »أركنساس« للعلوم الطبية في أميركا هذه 
الدراسة، وكانت قد أجريت على مجموعة من الفئران. والحظوا أن الفئران التي تغذت على الحليب 
الذي يحتوي بروتن الصويا كانت أقل عرضة لتدهور حال العظام )ما يحدث لدى النساء بعد 
)األناضول( سن اليأس( باملقارنة مع مجموعة أخرى لم تتناوله. 

حليب الصويا يقي النساء من تدهور حال العظاماتهام أميركيَّين بارتكاب جريمة كراهية

يعمل  اليمن  في  سبعة  كّل  من  واحد  شخص 
البنك  بحسب  وبيعه،  وتوزيعه  القات  إنتاج  في 
تبيّن دراسة صادرة عن وزارة  إلى ذلك،  الدولي. 
من  و%33  الرجال  من   %72 أّن  اليمنية  الزراعة 
تخزين  على  معتادون  عامًا،   12 فوق  النساء 
الذكور  المستهلكين  مــن   %42 وأّن  الــقــات، 

معتادون على ذلك بمعّدل 5 - 7 أيام أسبوعيًا.

72% من الرجال

فــي حقلها الـــذي زرعــتــه فــي املــوســم األخــيــر ذرة 
ى 

ّ
بيضاء أو ســرغــوم، تــراقــب مــاري أتــاب مــا تبق

لها. موجة الجفاف األخيرة التي ضربت املنطقة، 
فت أضـــرارًا جسيمة فــي أرضــهــا الــواقــعــة في 

ّ
خل

مدينة أويل، عاصمة والية شمال بحر الغزال في 
جنوب السودان. ُيذكر أّن أكثر من 50 في املائة من 
نتيجة موجات  املنطقة،  تلك  تلفت في  املزروعات 

جــفــاف وفــيــضــانــات وأمــــــراض أصـــابـــت الــنــبــات. 
»املناخ يتغّير، األغذية والزراعة أيضا«. تحت هذا 
الــعــنــوان، تحتفل منظمة األغــذيــة والــزراعــة لأمم 
العاملي، املوافق 16 أكتوبر/ املتحدة بيوم األغذية 

تشرين األول. 
التاريخ مــن عــام 1945، اجتمع 42  فــي مثل هــذا 
وهدفها  املنظمة  لتأسيس  كــنــدا،  كيبك،  فــي  بلدًا 

ــوء الــتــغــذيــة  »تــحــريــر اإلنــســانــّيــة مـــن الـــجـــوع وســ
وإدارة نظام األغذية العاملي بطريقة فّعالة«. تجدر 
اإلشارة إلى أّن »يوم األغذية العاملي« ُيعّد أحد أهّم 

األيام االحتفالية في تقويم األمم املتحدة.
العام لأمم  األمــني  باملناسبة، كتب  وفــي رسالته 
املتحدة بان كي مون أّن »ازدياد عدد سكان العالم 
يدعونا إلى تلبية الطلب املتنامي على الغذاء. لكّن 

املناخ  تغّير  العالم بسبب  التي يشهدها  الظاهرة 
من تصاعد في درجات الحرارة إلى مستويات لم 
تبلغها من قبل، ومن ارتفاع في مستوى البحار، 
ومن تكرار حاالت الجفاف والفيضانات واشتداد 
 ذلك ينهك النظم اإليكولوجّية ويضّر 

ّ
حّدتها، كل

بــالــزراعــة ويــنــال مــن قــــدرة املــجــتــمــع عــلــى إنــتــاج 
األغذية التي نحتاجها«.

األحد 16  أكتوبر/ تشرين األول  2016 م  15 محرّم 1438 هـ  ¶  العدد 776  السنة الثالثة
Sunday 16 October 2016

)ألبرت غوناليس فران/ فرانس برس(



ثّمة أشياء جميلة 
تكتشف فجأة. 

هذا ما حصل 
مع اللبناني غابي 
قمر، الذي فّضل 
اعتزال الهندسة 
والمشاركة في 

بناء المدن، ليصنع 
عوالم صغيرة 
تحكي قصصًا

شريك روسّي عبر اإلنترنت
العالم االفتراضّي وسيلة للعثور على »النصف الثاني«

1819
مجتمع

بيروت ـ أورنيال عنتر

»يـــا لـــه مـــن عــالــم صــغــيــر«. هـــذا ما 
يقوله البعض حني يلتقون صدفة 
بــصــديــق قــديــم، أو عــنــدمــا تضيق 
بهم املدينة، أو رّبما عندما ال يعود الكوكب 
سع ألحالمهم أو طموحاتهم أو أحزانهم 

ّ
يت

العالم  هــذا  قمر،  إلــى غابي  بالنسبة  حتى. 
يـــهـــرب منه  أنــــه يــخــتــار أن   

ّ
كــبــيــر جــــــّدًا. إال

ليصنع بيديه عوالم صغيرة تناسبه أكثر. 
لبنان، في  فــي شــارع  الصغير  فــي محترفه 
مــنــطــقــة األشــرفــيــة )بــــيــــروت(، يــمــضــي نحو 
سبع ساعات يومّيًا تحت سقف من الحجر 
أغراضه  القديم. على طاولة خشبّية، يضع 
ومـــواده األولــيــة: كتب وخــزائــن وكنبات من 
وتلفاز.  ــّرادات وعلب طعام  وبــ وغــاز  الجلد 
ــــراض؟   هـــذه األغـ

ّ
ــســع الــطــاولــة لــكــل

ّ
كــيــف تــت

. أصغُر غرٍض على الطاولة ال يتجاوز 
ً
مهال

السنتيميتر الواحد، ورّبما أقل، فيما حجم 

ال أبتسم كثيرًا، فال يتشّجع 
كثيرون على التعّرف إلّي 

في األماكن العامة

استعمال جهاز الراديو 
لصنع المجّسمات كان 

الشرارة األولى لفكرة 
غابي وندى

من  أقصى.  كحدٍّ  سنتيميترًا  ثالثني  األكبر 
هذه األشياء الصغيرة، وعلب أجهزة الراديو 
ــتـــي يــفــرغــهــا مــــن مــحــتــويــاتــهــا،  الـــقـــديـــمـــة الـ
عــبــدالــلــه مجّسمات  نـــدى  يصنع وشــريــكــتــه 
ــانـــات جــاز  ــرة ملــكــتــبــات ومــطــابــخ وحـ

ّ
مــصــغ

وغرف جلوس ومتاجر أزهار وغيرها. 
طويلة،  لسنوات  الهندسة  في  عمل  بعدما 
اعــــتــــزل مــهــنــتــه ألســــبــــاب كـــثـــيـــرة، مــنــهــا أن 
فيه  بما  والبلد  املدينة  خّربوا  »املهندسني 
الــكــفــايــة«. شــريــكــتــه نــــدى كــانــت تــعــمــل في 
مـــجـــال تــصــمــيــم األزيــــــــاء. إال أنـــهـــا اعــتــزلــت 
ــبـــب الـــرئـــيـــســـي هــو  ــا، والـــسـ ــ ــدورهـ ــ املـــهـــنـــة بـ
تــراجــع الــقــدرة الــشــرائــيــة لـــدى الــنــاس. قبل 
ليخلقا  مشغلهما،  افتتحا  ســنــوات،  ثــالث 
ــدرجـــة  ــيــــرة، لـ ــا صــــغــ ــ ــمـ ــ ـ

ّ
ــــم حـــقـــيـــقـــّيـــة إن ــــوالـ عـ

الطاولة  من  ذراعيهما  بني  ينقالنها  هما 
ّ
أن

الشارع.  ة على 
ّ
الواجهة املطل إلى  الخشبية 

ثالثة.  وربما  مجّسمني  صنعا  البداية،  في 
الحظا أنها القت رواجــًا، فكان مشروعهما 
الذي خططا له في املقهى الواقع في الشارع 

املحاذي ملتجرهما. 
املجّسمات  لصنع  الــراديــو  استعمال جهاز 
ــى لــفــكــرة غـــابـــي ونـــدى  ــ ــرارة األولــ ــشــ ــان الــ كــ
بالغوص في عالم املجّسمات الصغيرة. في 
إلــى علب  الــعــادة، يلجأ صانعو املجّسمات 
عادية من الكرتون الصلب أو مــواد أخرى، 
لــكــن الـــراديـــو أمـــر مــخــتــلــف تــمــامــًا، بحسب 
قون حــول جهاز 

ّ
غــابــي، »كـــان الــنــاس يتحل

القصص.  إلـــى  ليستمعوا  الــقــديــم  الـــراديـــو 
أيــضــًا تحكي  الــتــي نصنعها  واملــجــّســمــات 
للمتمّعن  نفسه  الوقت  في  قصصًا، وتتيح 

فيها نسج القصص التي يحّب«. 
ه باع مجّسم مكتبة الصيف املاضي 

ّ
يذكر أن

ــا اشـــتـــرت  ــهــ ــ
ّ
ــه الحـــقـــًا أن المـــــــرأة أفـــصـــحـــت لــ

قطعته الفنّية هذه ألنها وجــدت فيها أحد 
لة، وهو »األب غوريو« لبالزاك. 

ّ
كتبها املفض

ف بعض املــاّرة أحيانًا ليعربوا له عن 
ّ
يتوق

إعجابهم باملجسمات، حتى لو لم يكن في 
أحيانًا  تبلغ  الــتــي  كلفتها  تحّمل  إمكانهم 
الستة آالف دوالر )للمجّسم الواحد(. يقول 
ــا يــشــعــر بــــه حــــني يـــعـــّبـــر أحــــدهــــم عــن   مــ

ّ
إن

ها. 
ّ
ه يوازي عنده الدنيا كل

ّ
تقديره لفن

 
ّ
قد يبدو الرقم، للوهلة األولــى، خيالّيًا. لكن
ــة الـــتـــي يــعــمــل بها  ــدقـ ــــالع عــلــى الـ بــعــد االطــ
الـــذي يمضيانه إلنجاز  والــوقــت  ــانــان، 

ّ
الــفــن

ــّد الــســبــع ســاعــات  ــى حــ الــقــطــعــة، ويـــصـــل إلــ
ثــالثــة، وعــلــى جمال  أو  ملـــّدة شهرين  يوميًا 
املـــجـــّســـمـــات وتــفــاصــيــلــهــا، يــصــيــر ســعــرهــا 
زهــيــدًا جـــّدًا. يأخذ غابي املــقــاســات املــحــّددة 
جدًا ملجّسماته املتناسبة مع بعضها بعضًا، 
كما كان يمارس عمله كمهندس. الكتب التي 
 
ً
املكتبات مثال يصنعها من أجل مجّسمات 
يحّمالنها  الحقيقية.  أغلفتها  تحمل  ها 

ّ
كل

رانها على »فوتوشوب« 
ّ
عن اإلنترنت ويصغ

قــــبــــل أن يـــطـــبـــعـــاهـــا. بــــعــــض األشــــــيــــــاء فــي 
الحجم،  هــي صغيرة  مــا  لــشــّدة  محترفهما، 
ال يمكنهما حملها بني أصابعهما، فيلجآن 

إلى ملقط صغير ورفيع.
ما يقبالن صنع 

ّ
ه وشريكته قل

ّ
يقول غابي إن

مجّسمات بحسب طلبات الزبائن. فالتنفيذ 
ــادة الــصــنــع،  »يــقــتــصــر عـــلـــى الــتــقــلــيــد وإعــــــ
لالستمرار  يدفعهما  الــذي  لإلبداع  ويفتقد 
فـــي صــنــع املـــجـــّســـمـــات«. غــالــبــًا مـــا يمضي 
ــانــان وقــتــًا ال بـــأس بــه فــي التفكير في 

ّ
الــفــن

املجّسم والتخطيط له، والقّصة التي سوف 
يحكيها، وعناوين الكتب التي سيختارانها 
للمكتبة، كون مجّسمات املكتبات هي أكثر 

ما يصنعانه. 
، بعدما 

ّ
وجد غابي نفسه أخيرًا في هذا الفن

عـــمـــل مـــهـــنـــدســـًا، ومـــــــارس بـــعـــض األعـــمـــال 
ار والسجاد وغيرها. 

ّ
اليدوّية، كصنع الفخ

يتحّدث عن محترفه وطاولته ومجّسماته 
جلوسه   

ّ
إن يــقــول  بالغة.  وحماسة  بشغف 

ــــو عـــالج  ــلـــى هــــــذه الــــطــــاولــــة لــــســــاعــــات هـ عـ
نفسّي. »االنفصال عن الواقع لساعات وعن 
العالم الخارجي والضجيج يساعدنا على 
التي  نــدى،  والتركيز«. شريكته  االسترخاء 
غالبًا ما يصيبها العالم الخارجي بالكآبة، 
تــجــد نــفــســهــا فـــي ســــالم مـــا إن تــطــأ عتبة 
أربــع ساعات  تعمل نحو  وتبقى  املحترف، 

متواصلة. 
مالذهما هذا، أطلق غابي وندى عليه اسم 
»أركــــــــان« بــالــفــرنــســّيــة، ويــعــنــي الــغــمــوض 
واألســــــــرار واألشــــيــــاء غــيــر املـــفـــهـــومـــة. ففي 
 تفصيل صغير يوحي بسّر 

ّ
محترفهما، كل

ها 
ّ
أصغر إلى أن تجتمع التفاصيل هذه كل

في مجّسم واحد ال يظهر للعلن وال يفهم له 
مقصد قبل أن يقّرر غابي ونــدى أن ينقاله 

من الطاولة إلى الواجهة. 

اليوم، في حياتنا التي 
يحتّل العام االفتراضّي 

حيّزًا كبيرًا منها، لم 
يعد كثيرون يستغربون 
التعارف عن بعد أو عبر 

اإلنترنت. شباب روسيا 
ليسوا استثناًء

موسكو ـ رامي القليوبي

ــــن الـــحـــيـــاة  ــبــــح اإلنــــتــــرنــــت جـــــــزءًا مـ ــــذ أصــ مـ
والشابات  الشبان  مــاليــني  جه 

ّ
يت اليومية، 

في روسيا إلى تسجيل أنفسهم على مواقع 
وتــطــبــيــقــات خــاصــة بــالــتــعــارف، بــحــثــًا عن 
أو  أشهر  لبضعة  تكون سطحية  قــد  عالقة 
جادة ملدى الحياة. وفي حني يتوّجه الشبان 
إلى  انفتاحًا  األكثر  والشابات  جــرأة  األكثر 
 تلك 

ّ
الـــتـــواصـــل فـــي الــحــيــاة الــواقــعــيــة، فــــإن

االفــتــراضــيــة تــزيــد مــن فـــرص الــتــعــارف بني 
الشبان الخجولني وكذلك الشابات اللواتي 
 عدد كبير من الرجال إن في 

ّ
ال يحيط بهن

.
ّ
 أو عملهن

ّ
أماكن دراستهن

ــعـــارف عــبــر اإلنـــتـــرنـــت بــحــســب شــبــان  ــتـ والـ
ــعـــربـــي الـــجـــديـــد«  ــات اســتــطــلــعــت »الـ ــابــ وشــ
آراءهم، بات وسيلة عملية ال تختلف كثيرًا 

عّما هي الحال في الحياة »أوفالين«.
بــعــد فــشــل تجربتها مــع رجـــل تــعــّرفــت إليه 
قــــّررت أليفتينا )29  الــواقــعــيــة،  الــحــيــاة  فــي 
عامًا( تسجيل اسمها في إحدى مجموعات 
ــى شـــبـــكـــة »فـــكـــونـــتـــاكـــتـــي«  ــلــ الـــــتـــــعـــــارف عــ
لــلــتــواصــل االجــتــمــاعــي. فتعّرفت  الــروســيــة 
بينهما. وتسأل  تيمور، ونشأت عالقة  إلى 
ــنــــاس يــســتــخــدمــون اإلنــتــرنــت  الـــشـــابـــة: »الــ
في كل الــشــؤون، مثل الــدراســة واملشتريات 
ال  فلماذا  الطيران.  وتــذاكــر  الفنادق  وحجز 
التي  األســبــاب  للتعارف«؟ وعــن  نستخدمه 
دفعتها لذلك، تقول: »كانت دراستي وعملي 
ــنــي جـــادة وال 

ّ
فــي وســط نــســائــّي. كــذلــك، فــإن

كثيرون  يتشّجع  ال  بالتالي  كثيرًا،  أبتسم 
على التعّرف إلّي في األماكن العامة. وهنا، 

اإلنترنت وسيلة عملية جدًا«.
معرفة  بــاإلمــكــان  ـــه 

ّ
أن إلــى  أليفتينا  وتشير 

الكثير عــن شــخــص مــا يــراســلــك، مــن خــالل 
صــفــحــتــه اإللــكــتــرونــيــة. فــالــصــور قـــد تفيد 
ــتــــي يــــزورهــــا  بـــاهـــتـــمـــامـــاتـــه وبــــاألمــــاكــــن الــ
والـــبـــلـــدان الــتــي يــســافــر إلــيــهــا. كــذلــك األمـــر 

مجّرد  بينهما  العالقة  تــكــون   
ّ
أن رأت  الــتــي 

 األمر سرعان ما تغّير، فتقول: 
ّ
صداقة. لكن

فغضب  نكون صديقني،  أن  عليه  »عــرضــت 
ــام بــمــســح اســمــي مـــن قــائــمــة األصـــدقـــاء.  وقــ
وفي وقت الحــق، عاد ليتواصل معي. وفي 

لقائنا الثاني، أثار إعجابي كرجل«.
إلـــى ذلــــك، ينتهي الــتــعــارف عــبــر اإلنــتــرنــت 
فــي أحــيــان كــثــيــرة، بــإيــجــاد شــريــك الــحــيــاة 
ــــو مــا  ــرة وإنــــجــــاب أوالد، وهـ ــ وتـــكـــويـــن أســ
يــؤكــد إمــكــانــيــة نــجــاح مــثــل هـــذه الــتــجــارب. 
املثال، مبرمج فشل في  ألكسي على سبيل 
عالقته العاطفية بزميلته في العمل بعدما 
ــّرر وهـــــو فــي  ــقــ ــمـــرت ثـــــالث ســــنــــوات. فــ ــتـ اسـ
عن  البحث  عــمــره،  مــن  والعشرين  السابعة 
الــتــعــارف. تعّرف  مــواقــع  شريكة حياة عبر 
ني 

َ
إلــى يلينا وتـــزّوج منها وقــد أنجبا ابنت

توأَمني.
من جهة أخرى، يزيد التعارف عبر اإلنترنت 

البحث عن  فــي  املطلقات  النساء  فــرص  مــن 
الشخصية   

ّ
حياتهن وبـــدء  عائلية  ســعــادة 

 أوالد 
ّ
مـــن جـــديـــد، ال ســيــمــا إن كـــان لــديــهــن

الــزواج األول. إيرينا على سبيل املثال،  من 
امـــــرأة روســـيـــة فـــي مــنــتــصــف الــثــالثــيــنــيــات 
مـــن عــمــرهــا. انــفــصــلــت عـــن زوجـــهـــا عــنــدمــا 
كان ابنها في العاشرة، وقــّررت البحث عن 
ذلك.  في  اإلنترنت  ليساعدها  حياة  شريك 
تـــقـــول: »الــتــقــيــت خـــالل تــلــك الــفــتــرة بــرجــال 
ــريــــدون عــالقــات  ــهــم كـــانـــوا يــ

ّ
كــثــيــريــن، لــكــن

سطحية وليس ارتباطًا، فقّررت اللجوء إلى 
بزواجها  جهودها  تّوجت  وقــد  اإلنترنت«. 

من رجل ميسور الحال في الخمسينيات. 
عـــلـــى الــــرغــــم مــــن الــــعــــدد الـــهـــائـــل لــلــتــجــارب 
كـــثـــيـــرون  ــــاص  ــخــ ــ أشــ زال  ــا  ــ مــ الــــنــــاجــــحــــة، 
يشككون في فاعلية التعارف عبر اإلنترنت 
رومـــان من  »واقــعــيــًا«.  التواصل  لون 

ّ
ويفض

هــــؤالء، فــيــســأل: »ملــــاذا أجــلــس أمــــام شاشة 

الــحــاســوب فــي املــســاء أو أثــنــاء عطل نهاية 
ل الذهاب إلــى حديقة عامة 

ّ
األســبــوع؟ أفض

أو حـــانـــة لــلــتــعــّرف إلــــى نـــســـاء والـــتـــواصـــل 
التحّدث  »يكفي  يضيف:   .»

ّ
مــعــهــن مباشرة 

 
ّ

مــع الــشــابــة لبضع دقــائــق، حتى يــحــّدد كل
مــنــا إذا كـــان يــرغــب فــي لــقــاء آخـــر أم ال. أمــا 
أثناء التواصل عبر اإلنترنت، فيتطلب األمر 
مراسالت طويلة، نتائجها غير مضمونة«.

ه وبالتزامن مع انتشار 
ّ
تجدر اإلشارة إلى أن

ظـــاهـــرة الـــتـــعـــارف عــبــر اإلنـــتـــرنـــت، أوجــــدت 
وتختلف  الروسية.  باللغة  املــواقــع  عشرات 
خــدمــات هـــذه املــواقــع بــني مجانية وأخـــرى 
املعنّيون على  لقاء رســوم بسيطة. ويشّدد 
 نــجــاح أو فــشــل تــلــك تـــجـــارب ســــواء في 

ّ
أن

الــحــيــاة االفــتــراضــيــة أو الــواقــعــيــة، مــرهــون 
بــالــدرجــة األولــــى بــقــوة املــشــاعــر واالحــتــرام 
املــــتــــبــــادل، وقـــــــدرة الـــشـــخـــَصـــني عـــلـــى تــقــّبــل 

أحدهما اآلخر.

ــل  ــتــــواصــ ــي الــ ــ ــه فــ ــ ــــوبـ ــلـ ــ بـــالـــنـــســـبـــة إلـــــــى أسـ
واألسئلة التي يطرحها وعزمه على إجراء 
مــوعــد للمقابلة  اتـــصـــال هــاتــفــي وتــحــديــد 
الــشــخــصــيــة«. لـــم تـــتـــّوج مـــحـــاوالت الــشــابــة 
الذين  الشبان  يكن  لــم  إذ  بالنجاح،  األولـــى 
تــعــّرفــت إليهم على قــدر كــاف مــن الثقة في 
الــنــفــس. وتـــقـــول: »أحــــّب الــرجــل الـــواثـــق من 
 هــــؤالء لـــم يــكــونــوا كـــذلـــك. على 

ّ
نــفــســه، لــكــن

الـــذي دفعهم إلى  األرجــــح، هــذا هــو السبب 
التعارف عبر اإلنترنت«.

في البداية، لم ينل تيمور إعجاب أليفتينا 

بطاقة هوية

غابي 
قمر

فنّان يصنع عوالم صغيرة 
في علبة راديو قديم

تعديالت على القانون الجنائي

ال »رجم« أو »رّدة« في السودان

ما جرى ال يعدو كونه 
تغييرًا في العقوبة من 

الرجم إلى الشنق

الخرطوم ـ العربي الجديد

جدل كثيف أحدثته تعديالت أخيرة لحكومة 
الـــســـودان عــلــى الــقــانــون الــجــنــائــي، وخففت 
الرجم  من  املحصن  الزاني  عقوبة  بموجبها 
 عـــن تــعــديــل آخــر 

ً
إلــــى اإلعــــــدام شــنــقــًا، فـــضـــال

تـــجـــاهـــلـــت بـــمـــوجـــبـــه إيــــــــراد لـــفـــظ الـــــــــرّدة فــي 
استجابة  مراقبون  اعتبره  ما  وهو  القانون. 
حكومية إلى مطالب دولية، باعتبار املادتني 
تـــتـــعـــارضـــان مــــع اإلعــــــــالن الـــعـــاملـــي لــحــقــوق 
اإلنــــســــان الــــــذي يـــشـــدد عـــلـــى عـــــدم تــعــريــض 
الـــعـــقـــوبـــات أو  ــان إلــــى الــتــعــذيــب أو  أي إنـــسـ
ال  التي  أو  الوحشية،  أو  القاسية  املــعــامــالت 

تليق بالكرامة.
بدأ متشددون تحركات مناهضة للتعديالت، 
السودان ومجمع  ترافقهم فيها هيئة علماء 
ــك فـــي مــحــاولــة  ــ دار اإلفـــتـــاء الـــســـودانـــي. وذلـ
ــتـــبـــارهـــا مـــخـــالـــفـــة لــلــشــريــعــة  إللـــغـــائـــهـــا بـــاعـ
اإلســـالمـــيـــة، وال ســّيــمــا إســـقـــاط حــــّد الــــــرّدة، 
إليه  الـــذي حــولــت  الــبــرملــان  التأثير على  عبر 
الــحــكــومــة الــتــعــديــالت الــجــديــدة لــلــمــصــادقــة 

عليها باعتباره الهيئة التشريعية العليا.
القانون الجنائي في عام 1991 أي بعد   

ّ
سن

أقـــل مــن عــامــني عــلــى وصـــول الــنــظــام الحالي 
فـــي الـــخـــرطـــوم إلــــى الـــحـــكـــم. وهــــو نـــظـــام أقــر 
أوردت  نصوص  عبر  الشريعة  تطبيق  نهج 
انتقادات الذعة  الجنائي والقــت  القانون  في 

يومها من قبل املعارضة والغرب عمومًا.
جاء القانون الجنائي خلفًا لقانون العقوبات 
ــــرف وقــتــهــا  لـــلـــجـــدل، والـــــــذي عـ 1983 املـــثـــيـــر 
بقوانني سبتمبر ذات الخلفية اإلسالمية. فقد 
شمل قانون 1983 عقوبات َحِدّية وتعزيرية، 
وبــمــوجــبــه أعــــدم زعــيــم الـــحـــزب الــجــمــهــوري 
يناير/  فــي  الـــردة  محمود محمد طــه بتهمة 
كــانــون الــثــانــي 1985، كـــأول ســودانــي تطبق 

عليه عقوبات الحدود.
 مــــادة الـــــرّدة أثــــارت فــي الــفــتــرة األخــيــرة 

ّ
لــكــن

الــكــثــيــر مـــن الــــجــــدل، وجـــــرى تــدويــلــهــا عقب 
التي  يحيى  مريم  السودانية  السيدة  حادثة 
لزواجها  الـــرّدة  بتهمة  بــاإلعــدام  حكم عليها 
ــــوى دولـــيـــة  مــــن مــســيــحــي قـــبـــل أن تـــتـــدخـــل قـ
وتــزيــح عنها شــبــح اإلعــــدام شــنــقــًا. استقرت 
ــتــــحــــدة مــع  ــــي الــــــواليــــــات املــ ــرًا فـ ــ ــيـ ــ يـــحـــيـــى أخـ
الجنسية  صاحب  سوداني  الجنوب  زوجها 

األميركية.
ــرّدة  الــتــعــديــالت األخـــيـــرة الــخــاصــة بـــمـــادة الــ
ألغت الكلمة واستبدلتها بـ«الترويج للخروج 
 
ّ
عن اإلسالم واملجاهرة به«. فالبعض يرى أن
وجــود مــادة »الــــرّدة« فــي القانون تسبب في 
إشاعة اإلرهاب والتكفير واستسهال االتهام 
 عـــن اتــخــاذهــا ذريـــعـــة الغــتــيــال 

ً
بــهــمــا، فــضــال

اتهام  إلــى  إشـــارة  فــي  السياسيني،  الخصوم 

زعــيــم حـــزب املــؤتــمــر الشعبي الــراحــل حسن 
الـــتـــرابـــي بــهــا أكـــثـــر مـــن مــــرة بــســبــب فــتــاويــه 
 عن اتهامات مماثلة لرئيس 

ً
الجدلية، فضال

حزب األمة الصادق املهدي.
لـــكـــن، طــــــوال األعــــــــوام الــخــمــســة والــعــشــريــن 
املاضية لم تطبق عقوبتا الردة وهي اإلعدام 
شنقًا، أو عقوبة الزاني املحصن وهي الرجم، 
ــو مـــا يــدفــع  ــد مـــن املـــدانـــني بـــهـــا. وهــ عــلــى أحــ
 الــتــعــديــالت ليس 

ّ
الــبــعــض إلـــى االعــتــقــاد أن

ــة ســيــاســيــة إلــى  ــالـ املـــقـــصـــود مــنــهــا غــيــر رسـ
 الحكومة السودانية تقدم تنازالت 

ّ
الغرب أن

بتطبيق  املتصلة  املتشددة  باملواقف  خاصة 
ــة، وإظــــهــــار املــــرونــــة في  ــيـ الــشــريــعــة اإلســـالمـ

املسائل الدينية.
مــن جهتها، طــالــبــت هيئة عــلــمــاء  الــســودان 
الــبــرملــان بــعــدم اعــتــمــاد الــتــعــديــالت األخــيــرة 
بخصوص الزاني املحصن والــرّدة. وشددت 
 
ّ
عــلــى ضــــرورة االلـــتـــزام بــالــشــريــعــة، ورأت أن
الــتــعــديــالت تــخــالــف الــنــصــوص الــثــابــتــة في 

الشريعة.
ووجدت قضية تغيير عقوبة الزاني املحصن 

ــم إلـــــى اإلعـــــــــدام شـــنـــقـــًا، االهـــتـــمـــام  ــرجــ ــن الــ مــ
والــنــقــاش األكــبــر فــي األوســـــاط الــســودانــيــة. 
كــونــه  يـــعـــدو  مـــا جــــرى ال   

ّ
أن الــبــعــض  ورأى 

تــغــيــيــرًا فــــي طـــريـــقـــة املــــــوت مــــن الــــرجــــم إلـــى 
العقوبة  إســقــاط  بحسبهم  فــاألجــدر  الشنق. 
قــرآنــي يشير إلى  نهائيًا، لعدم وجــود نــص 
عقوبة القتل، واألحاديث التي رويت في ذلك 

الجانب ضعيفة.
 
ّ
ــبـــرون أن ــتـ ــعـ ــيـ ــديــــالت فـ ــعــ ــتــ أمــــــا رافـــــضـــــو الــ
الـــحـــكـــومـــة جــــــــاءت بـــفـــعـــل مـــــحـــــّرم إلرضــــــاء 
الغرب الذي يتهمها بانتهاك حرية األديان. 
ــا بـــذلـــك تــغــيــر قـــوانـــني  ــهــ ــ

ّ
ــى أن ــ ويـــشـــيـــرون إلـ

بتعديلها  فالحدود ال يحق ألحد  الشريعة، 
 حّد 

ّ
بل تطبق كما هــي. كذلك، أكــد هــؤالء أن

الرجم طبق في عهد النبي محمد والصحابة 
وتسنده أحاديث قوية.

ــال املــنــســق الـــعـــام لــتــيــار األمـــة  مـــن جــهــتــه، قــ
 
ّ
إن الجزولي  اإلسالمي محمد علي  الواحدة 
ــوزراء ووزارة الــعــدل خـــارج دائــرة  مجلس الــ
ــاء الــعــقــوبــة أو  ــغـ االخـــتـــصـــاص الـــشـــرعـــي إللـ
ــاء  هـــي إلرضــ الــخــطــوة   

ّ
أن تــغــيــيــرهــا. ورأى 

الواليات املتحدة: »هو ليس موضوع قانون 
ــــالف فــقــهــي أو قــضــيــة ســـيـــاســـيـــة، بــل  أو خـ
لإليمان  ونــاقــضــة  باطلة  منهجية  مــواجــهــة 

والتوحيد«.
املعارض  الشعبي  املؤتمر  في  القيادي   

ّ
لكن

 األدلــة 
ّ
أبــو بكر عبد الــرازق أكــد من جهته أن

ــؤيــــدو رجـــــم الـــزانـــي  الـــتـــي يــســتــنــد إلـــيـــهـــا مــ
 تعديل الحكومة 

ّ
املحصن »باطلة«. ورأى أن

نفسها باطل شرعًا وقانونًا: »الغاية واحدة 
وهي القتل، أكان شنقًا أو رجمًا«.

ب تحقيقه 
ّ
، ويتطل

ً
النجاح ليس سهال

الــتــضــحــيــة، ورّبـــمـــا االســتــيــقــاظ بــاكــرًا. 
في هذا السياق، يعرض موقع »بزنس 
انــســايــدر« أســمــاء عــدد مــن األشــخــاص 
والذين  أعمالهم،  مجال  في  الناجحني 

يستيقظون باكرًا.
1- الرئيس التنفيذي لشركة »أبل« تيم 

كوك 
 

ّ
ــة إال ــعــ ــرابــ يــســتــيــقــظ عـــنـــد الـــســـاعـــة الــ
 يــــوم. يــتــفــقــد بــريــده 

ّ
ــل ربــعــًا مـــن فــجــر كـ

اإللــكــتــرونــي ويــبــعــث بــعــض الــرســائــل 
ملدة ساعة تقريبًا، ثم يمارس الرياضة. 
بعدها، يتوجه إلى أحد املقاهي ليتفقد 
بــريــده اإللــكــتــرونــي مـــجـــددًا، ثــم يذهب 
إلـــى الــعــمــل. »حـــني تــحــب مــا تــفــعــلــه، ال 

، بل يصبح ما تفعله«.
ً
تعتبره عمال

2- الــســّيــدة األمــيــركــيــة األولــــى ميشيل 
أوباما

ال يــبــدو مــســتــغــربــًا الـــقـــول إن الــرئــيــس 
األمــيــركــي بــــاراك أوبـــامـــا يــحــصــل على 
ــوم قــلــيــلــة. لـــكـــن الــــالفــــت أن  ــ ــاعــــات نـ ســ
زوجته أيضًا ال تنام كثيرًا، وتستيقظ 
فـــي الــســاعــة الـــرابـــعـــة والــنــصــف فــجــرًا. 
تـــقـــول إنـــهـــا إذا لـــم تـــمـــارس الــريــاضــة 
ها في حالة جيدة، 

ّ
يوميًا، ال تشعر بأن

صاب باالكتئاب.
ُ
وقد ت
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أون الين« تيم أرمسترونغ

الذين يحتاجون  األشــخــاص  ليس من 
ــيــــرة. عـــــــادة مــا  ــثــ ــات نــــــوم كــ ــ ــاعـ ــ إلــــــى سـ
يستيقظ عند الساعة الخامسة صباحًا 

لبدء العمل أو القراءة أو االطــالع على 
بــعــض املــواقــع أو الــتــنــزه وابــنــتــه التي 
تستيقظ بــاكــرًا أيــضــًا. يــحــاول إرجـــاء 
اإللكتروني حتى  بــريــده  االطـــالع على 

الساعة السابعة.
لـــشـــركـــة  ــة  ــذيــ ــيــ ــفــ ــنــ ــتــ الــ ــة  ــ ــسـ ــ ــيـ ــ ــرئـ ــ الـ  -4

»زيروكس« أورسوال بيرنز
الساعة  عند  االستيقاظ  بيرنز  ل 

ّ
تفض

 يــوم. 
ّ

الــخــامــســة والــربــع مــن صــبــاح كـــل
هــــذا الـــوقـــت مــنــاســب بــالــنــســبــة إلــيــهــا 

للعمل، أو ممارسة الرياضة. 
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إلكتريك« جيف اميلت 
ــد الــــســــاعــــة الـــخـــامـــســـة  ــنــ يـــســـتـــيـــقـــظ عــ
يــوم. ساعات   

ّ
والنصف مــن صباح كــل

ــبــــاكــــر تـــنـــاســـبـــه ملـــمـــارســـة  ــبــــاح الــ الــــصــ
ــراءة الــصــحــف. يــقــول إنــه  ــ الــريــاضــة وقـ
على  أسبوعيًا  ســاعــة  مــائــة  نحو  عمل 

مدى 24 عامًا.
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إيندرا نويي
يقول الناس إن النوم هدية من الله، إال 
أنها لم تحصل على هذه الهدية يوميًا. 
وألنـــهـــا تــســتــيــقــظ عــنــد الــرابــعــة فــجــرًا، 
تصل إلى املكتب تمام الساعة السابعة 

يوميًا. 
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و«سكوير« جاك دورسي
ــة الـــخـــامـــســـة  ــاعــ ــســ يـــســـتـــيـــقـــظ تــــمــــام الــ

والنصف صباحًا للتأّمل والركض.
)العربي الجديد(

هؤالء األشخاص الناجحون 
يستيقظون باكرًا

أسئلة3
إلى

■ ما األسباب التي دفعتكم إلى إطالق الحملة؟ 

هي لم تأِت من فــراغ، بل بعد جهد حثيث على مدار خمسة أعــوام ناهضنا 
الــقــاصــرات فــي قطاع غــزة. ومنذ ذلــك الحني وضعنا  الفتيات  فيها تــزويــج 
 الظاهرة تتسع، فبعض 

ّ
خطط عمل على مدار السنوات الالحقة. الحظنا أن

األهالي يزوجون بناتهم القاصرات في عمر 12 عامًا وحتى 10 بسبب سوء 
األوضاع املعيشية.

■ ما مدى خطورة الظاهرة؟ وما هي مطالب الحملة؟

املــرأة. الدراسة  عملنا ينصّب في إطــار مناهضة جميع أشكال العنف ضد 
التي نشرناها عام 2014 أكدت تفاقم الظاهرة من خالل استطالع 300 سيدة. 
 من تزوجن مبكرًا تعرضن إلى الكثير من العنف. نطالب بضرورة 

ّ
فتبني أن

اع القرار في القضاء الشرعي من أجل إصدار قرار أو تعديل 
ّ
الضغط على صن

قانون األحوال الشخصية بما ال يسمح بزواج من هي دون 18 عامًا.

■ ما هي أبرز األنشطة التي تنفذونها؟

صنعنا عــدة أفـــالم حــول الــــزواج املــبــكــر، وبــدأنــا مــوجــة مــنــاصــرة لحملة »ال 
 
ً
زلت طفلة« بهدف الضغط على القضاء الشرعي. نظمنا يومًا دراسيًا كامال

في محافظة رفح للتركيز على أسباب وآثار الظاهرة. كذلك، عقدنا 45 لقاء 
بهدف كسب تأييد للحملة. خالل اللقاءات وقعت آالف املشاركات واملشاركني 
أطلقنا  اإللكترونية.  العريضة  آخــرون على  وقــع  الحملة، كما  على عريضة 
وسم #ال_زلت_طفلة على وسائل التواصل االجتماعي بهدف حشد التأييد 
للحملة أيضًا. نأمل في وصول عدد التوقيعات على العريضة إلى 10 آالف 
للمطالبة  الشرعية  املحكمة  ممثل  مــع  مفتوح  لــقــاء  بعقد  لنا  سيسمح  مــا 

بإصدار تعميم يرفع السن القانوني للزواج.

حملة  غزة  قطاع  في  المرأة  شؤون  مركز  أطلق 
التواصل  مواقع  وعبر  الشارع  في  واسعًا  انتشارًا  القت 
أزمته  بدأت  الذي  المبكر  الزواج  لمناهضة  االجتماعي، 
تتفاقم بسبب الظروف المعيشية منذ بدء الحصار قبل 
برنامج  منسقة  تتحدث  اإلطار،  هذا  في  سنوات.  عشر 
المناصرة في المركز وسام جودة إلى »العربي الجديد« 

عن الحملة الحالية

وسام جودة

إعداد يامن سلمان

لقاء بعد 
دردشة 

افتراضية 
)ديميتري 

سيريبرياكوف/ 
فرانس برس(
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)حسين بيضون(

تلعب كرة الطاولة )آندي وونغ/ فرانس برس(نجت مريم يحيى من حكم الرّدة بعد تدخل دولي )األناضول(

االنفصال عن الواقع 
لساعات وعن العالم 

الخارجي يساعدنا على 
االسترخاء والتركيز



قضايا

نبيل البكيري

ـــ53 لــثــورة  مــــّرت، أخــيــرًا، الــذكــرى الــ
وهي  اليمن،  فــي   1963 أكتوبر   14
ــيـــة  ــن الـــــــثـــــــورات الـــعـــربـ ــ واحـــــــــــدة مــ
الكبرى ضد االستعمار البريطاني الذي كان 
يتخذ من عدن جوهرة التاج البريطاني، كما 
أطلق عليها حينها، قاعدة تجارية وعسكرية 
ــنــــذ ســـقـــوطـــهـــا بــيــد  ــمــــة، مــ ــهــ ــمــــاريــــة مــ ــعــ ــتــ اســ
األســطــول الــبــريــطــانــي فــي عـــام 1839، وحتى 
خــروج آخــر بريطاني من عــدن عــام 1967، أي 
ما يقارب قرنا وربــع قــرن. كانت عــدن محطًة 
مــتــقــدمــًة لــبــريــطــانــيــا فـــي تــرســيــخ وجـــودهـــا 
اإلمبريالي في املنطقة العربية وشرق أفريقيا 
ــريـــدة الــتــي  ــفـ ــربـــي، لــلــمــكــانــة الـ ــعـ والــخــلــيــج الـ
تمتلكها عدن، والتي ظلت، قرنًا وربع القرن، 
خــاضــعــة لــلــبــريــطــانــيــن، مــســتــســلــمــًة لــقــدرهــا 
ومصيرها حتى منتصف القرن التاسع عشر، 
حينما بدأت بوادر النهوض القومي العربي 
ــة تــشــكــل الـــوعـــي  ــدايــ ــدن، وبــ ــ ــــى عــ بـــالـــتـــمـــّدد إلـ
الطبيعي  التطّور  بفعل  فالسياسي،  العمالي 
للمجتمع العدني، مع بداية التوسع والتطور 
االقتصادي الذي شهدته مستعمرة عدن فيما 
الــســطــور بصدد  بــعــد عـــام 1945. ليست هـــذه 
سرديٍة تاريخيٍة، بقدر ما ستلقي نظرة سريعة 
أهــم ثــورات  ومقتضبة ملخاضات واحـــدٍة مــن 
السياسية  الــتــطــورات  على  تضيء  اليمنين، 
الثورة  لتفجر هذه  التي مهدت  واالجتماعية 
الــتــي غــيــرت مــســار اليمنين وحــيــاتــهــم، إلــى 
جانب ثورة »26 سبتمبر«، باعتبارهما ثورة 
الوسائل  في  الهدف، ومتكاملتن  في  واحــدة 
واآلليات. ولم يكن من املمكن نجاح إحداهما 
بمعزل عن األخرى، وأن مناخ نجاح الثورتن 
كــــان مـــرهـــونـــًا بــتــوفــر الــــشــــروط املــوضــوعــيــة 
للواقع االجتماعي الذي فجرهما. ففي 1942، 
بدأت أولى خطوات تشكل االتحادات العمالية 
في عــدن، والتي كــان أولها تشكيل اتحاد 11 
مرشدًا بحريًا أوروبيا، وما إن جاء عام 1956، 
وإال وهــنــاك مــا يــقــارب 21 اتــحــادًا عماليًا في 
ــثـــر مــــن ثــاثــن  ــدن، تـــضـــم فــــي صــفــوفــهــا أكـ ــ عــ
ــادات  ــحــ ــــذه االتــ ألـــــف عـــامـــل يـــمـــنـــي، فـــكـــانـــت هـ
النقابية والعمالية بمثابة األرضية الخصبة 
بفعل  بعد،  فيما  للثورة  الرئيسية  والخميرة 
زيــــادة الــوعــي الــحــقــوقــي فــالــســيــاســي لــهــؤالء 
الـــعـــمـــال الـــذيـــن تـــعـــّرضـــوا لــلــتــعــســف والــظــلــم 
فيما  االســتــعــمــاريــة،  السلطات  مــن  والتمييز 
عــدن،  فــي  واإلقــامــة  العمل  بتراخيص  يتعلق 
ملـــا كـــانـــوا يــســمــون عـــمـــال املــحــمــيــات والــيــمــن 
ــدا عــــن حـــرمـــانـــهـــم مــع  ــ الـــشـــمـــالـــي حـــيـــنـــهـــا، عــ
حقوقهم االنــتــخــابــيــة فــي عـــدن، والــتــي كانت 
تنحدر  وقــيــادتــهــا  العمالية  قــاعــدتــهــا  معظم 
ــر   ــاطـــق الـــشـــمـــالـــيـــة. فــــي الــــطــــرف اآلخــ ــنـ مــــن املـ
تتشكل  بــدأت  التي  هــذه  السياسية  للمعادلة 
في عدن، كان هناك دور كبير وبارز للعنصر 
الــحــضــرمــي، ومــنــهــم الـــعـــائـــدون مـــن املــهــاجــر 
ــتــــربــــات الـــخـــارجـــيـــة فــــي إنـــدونـــيـــســـيـــا،  ــغــ واملــ
مــتــأثــريــن بــالــحــركــة الــقــومــيــة اإلنــدونــيــســيــة، 
العائدون من بريطانيا وشرق أفريقيا،  وكذا 
والــــذيــــن بــــــدأوا يــنــظــمــون دورهــــــم الــســيــاســي 
مــنــذ عـــام 1927 مــــرورًا بـــدعـــوات املــطــالــبــة من 
لــجــنــة اإلصـــــاح اإلنــدونــيــســيــة -الــحــضــرمــيــة 
السلطات البريطانية باالعتراف بحضرموت، 
ــار الـــوطـــن الــيــمــنــي، ومــع  واســتــقــالــهــا فـــي إطــ
بشكلها  السياسية،  الحركة  تتبلور  لــم  هـــذا، 
الوطني العام، إال فيما بعد عام 1945، حيث 
بدأت تشهد عدن بداية تشكل األندية الثقافية 
والسياسية، وبداية إصدار الصحف العربية 
التي بــدأت أولــى خــطــوات الــحــراك السياسي، 
بــاملــطــالــب اإلصــاحــيــة واألفــكــار  فيما يتعلق 
ــرأة والـــحـــاجـــة للتعليم  ــ املــ ــقـــوق  الــقــومــيــة وحـ

وغيرها.

كيانات سياسية
فـــي عـــام 1950، تــأّســســت الــجــمــعــيــة الــعــدنــيــة 
ــدن لــلــعــدنــيــن« أول إطـــار  صــاحــبــة شــعــار »عــ
سياسي في عدن، وكانت هذه الجمعية التي 
مع  كثيرًا  تتماهى  صحيفًة  حينها  أصـــدرت 
بوضع  يتعلق  فيما  البريطانية  السياسات 
املــّتــخــذة مــن البريطانين  ــراءات  ــ عـــدن، واإلجــ
تجاه كل من أتى من خارج عدن من املحميات، 
ــذه الــتــمــاهــي  ــ ــكـــن أمـــــــام هــ ــال. لـ ــمــ ــشــ أو مــــن الــ
ــك فــــي عـــام  ــ مــــع الـــبـــريـــطـــانـــيـــن، ظـــهـــر أمــــــام ذلـ
1952جماعة النهضة، والتي أصدرت صحيفة 
النهضة، وطالبت بتوحيد الجنوب في دولٍة 
واحدٍة، و إزالة الفوارق بن عدن والداخل، من 
خال القضاء على سلطة الساطن، كما دعت 
إلى توحيد الشمال والجنوب، وطالبت، بداًل 
عن الحكم التقليدي، بإنشاء مجالس محلية، 

لها عاصمة اتحادية هي عدن.
تــُرق هذه املطالب للبريطانين الذين رأوا  لم 
ــام 1953 صــدور  ذلـــك تــحــديــًا لــهــم، فــمــنــعــوا عـ
»الـــنـــهـــضـــة«، لــكــن الــجــمــاعــة نــفــســهــا أصــــدرت 
عــام 1954 مجلة الفجر التي دعــت إلــى وحدة 
ــنــــوب داخــــلــــيــــًا، وإلــــــــى وحــــــــدة الـــجـــنـــوب  ــجــ الــ
»الفجر« بذلك عــن وجــود  والــشــمــال، وكشفت 
ــٍة ســـيـــاســـيـــٍة كـــبـــيـــرة تـــقـــف خـــلـــف هـــذه  ــاعـ ــمـ جـ

أبناء  برابطة  تمثل حينها  مــا  وهــو  املطالب، 
الجنوب العربي بدايًة، وتشّكل بعد ذلك كيان 
جديد تحت مسمى الجبهة الوطنية املتحدة 
بــمــقــاطــعــة االنــتــخــابــات  ــام 1955، مــطــالــبــًة  عــ
ــانــــت تــقــيــمــهــا الـــســـلـــطـــات  ــتــــي كــ الـــنـــيـــابـــيـــة الــ
البريطانية. وقد تشكلت هذه الجبهة، نتيجة 
الجمعية  التي حدثت في كل من  االنشقاقات 
الــعــدنــيــة ورابـــطـــة أبــنــاء الــجــنــوب الــذيــن رأوا 
املتمثلة  بمطالبهم  واضحًا  بريطانيًا  تاعبًا 
بــاالســتــقــال وتــوحــيــد الــيــمــن. وهــنــا، وجــدت 
ــام مــعــارضــٍة  بــريــطــانــيــا نــفــســهــا، أول مــــرة، أمــ

تشكل تحديًا حقيقيًا لوجودها.
فــي الــطــرف املــقــابــل لــهــذه املــعــادلــة، كــان هناك 
اإلعان عن تأسيس حركة اتحاد العمال التي، 
ــــؤرخ الــيــســاري الــبــريــطــانــي، فــريــد  بــحــســب املـ
هــالــيــدي، فــي كــتــابــه »الـــصـــراعـــات السياسية 
فــي شــبــه الــجــزيــرة الــعــربــيــة«، كــانــت مــن أكثر 
في  وقوميًا  ثــوريــًا  تطرفًا  العمالية  الحركات 
وقوميٍة  ثــوريــٍة  تــيــارات  لنمو  العربي،  العالم 
فــــي صـــفـــوفـــهـــا، وألنــــهــــا اســـتـــوعـــبـــت الــعــمــال 
الــيــمــنــيــن، جــنــوبــيــن وشـــمـــالـــيـــن، عــلــى حد 
القائمة  السياسية  األشــكــال  ورفــضــت  ســـواء، 
على أســاس شطري، إذ كانت قاعدة االنتماء 
إليها على أســس هوية وطنية يمنية، وعلى 

أساس هوية طبقية، أي عمالية.
وكــانــت بريطانيا تــرقــب كــل هـــذه الــتــحــوالت، 
ــدرك خـــطـــورة ما  ــ ــــوف شـــديـــد، وتــ بـــذهـــول وخـ
ــّررت مــواجــهــة هــذه  ــقـ ــور، فـ ــ ســـتـــؤول إلــيــه األمــ
الــخــطــوات بــخــطــواٍت ســيــاســيــٍة خــبــيــثــٍة، وهــو 
ما تمثل بإعانها عن مسمى اتحاد الجنوب 
العربي، نهاية الخمسينيات، ملواجهة الحركة 
مستعمرة  دمــج  وضـــرورة  العدنية،  العمالية 
عدن في إطار هذا االتحاد، وفقا ملعاهدة لندن 
بـــن الــبــريــطــانــيــن وحــــزب الــجــبــهــة الــوطــنــيــة 
املــتــحــدة، وكــانــت خــطــوة دمـــج عـــدن بــالــداخــل 
ــادات الــعــمــالــيــة  ــ ــحـ ــ خـــطـــوًة ملـــواجـــهـــة قــــوة االتـ
الــتــي بـــدأت تــقــود الجماهير فــي عـــدن، وتقيم 
ــرابـــات واملــظــاهــرات املــطــالــبــة بحقوقهم  اإلضـ

العمالية، وصواًل إلى االستقال.
بيد أن الصراع السياسي، حينها، وصل إلى 
الشعب  العمالي حــزب  االتــحــاد  أن شكل  حــد 

على موطئ قدم في تعز ومناطق الشمال التي 
امللكي  الجمهوري  االقتتال  عــن  بعيدًة  كانت 
حينها، والتي أعلن عن تشكيلها تحت مسمى 
الــجــبــهــة الــقــومــيــة لــتــحــريــر الــجــنــوب اليمني 

املحتل.
صــحــيــٌح أن الجبهة الــقــومــيــة كــانــت قــد بــدأت 
الذي  الناصري  الخمسينيات، وبطابعها  في 
تــزامــن مــع بـــروز نــجــم الــزعــيــم الــعــربــي جمال 
الــنــاصــر. لــكــن، مــا إن حــلــت الستينيات،  عــبــد 
ــل الــــصــــراع بـــن الــجــبــهــة الــقــومــيــة  حــتــى وصــ
والناصرين إلى مرحلة املفاصلة واالنفصال. 
وهكذا بدأت أولى خايا الجبهة القومية في 
عدن في مدرسة عدن الثانوية العامة، والتي 
وعــلــي سالم  هيثم  عــلــي  محمد  منها  تــخــرج 
البيض، وغيرهم من القومين العرب حينها، 
ــلـــح ضــد  ــوا فــــي الــــنــــضــــال املـــسـ ــرطــ ــخــ ــن انــ ــمـ مـ

االستعمار في الجنوب واإلمامة في الشمال.
لم تأخذ الجبهة طابعها الوطني العام، إال من 
خــال الــصــات والــروابــط التي ظلت تربطها 
مع الداخل اليمني شمااًل وجنوبًا، على عكس 
ما كان عليه الحال في املؤتمر العمالي وحزب 
الــشــعــب االشــتــراكــي الــلــذيــن ظــا محصورين 
بـــعـــدن، ومـــعـــزولـــن عـــن مــحــيــطــهــمــا الــوطــنــي 
شمااًل وجنوبًا. وهذا هو الفارق الذي جعل من 
نضال الجبهة القومية أكثر تأثيرًا من غيرها، 
بالنظر أيضًا إلى طبيعة القوى التي اتحدت 
مناطق  كــل  مــن  القومية،  الجبهة  مظلة  تحت 
املحميات والشمال على حد سواء، وأعلن عن 
أول نبأ عن الجبهة القومية من إذاعة صنعاء 
في 20 يونيو/ حزيران 1963، في الوقت الذي 
صـــدر بــيــان مــن الــقــاهــرة عــن الــرئــيــســن، عبد 
الشعب  الــســال، حــول حــق  الناصر وعبدالله 
الــيــمــنــي فـــي الــشــمــال والــجــنــوب بــاالســتــقــال 
القومية،  للجبهة  مؤتمر  أول  عقد  والــوحــدة. 
نوفمبر/   25-22 فــي  تشكيلها  مــن  عـــام  بــعــد 
تشرين الثاني 1965، في مدينة تعز التي ظلت 
املنطلق الرئيسي للجبهة في نضالها شمااًل 
الجبهة،  أعــضــاء  مــن  وجــنــوبــًا، حيث كثيرون 
ــادات، شــاركــت فــي الــقــتــال، شــمــااًل  ــيـ ــرادًا وقـ ــ أفـ
الفلول اإلمامية، وجنوبًا ضد املستعمر  ضد 
الــبــريــطــانــي الــــذي ظـــل يــدعــم املــلــكــيــن شــمــااًل 
ــد مــصــيــريــة ثـــورتـــي سبتمبر  ــ ــًا، مـــا وّحـ أيـــضـ
انتصارًا  إحــداهــمــا  انتصار  وأكــتــوبــر، وجعل 
لــآخــر. وهــذا مــا تــم فعًا بعد ذلــك، مــن خال 
ضد  مسلحًا  نــضــااًل  اليمني  الــجــنــوب  تفجر 
لــعــودة  رئيسيًا  داعــمــًا  كــانــت  الــتــي  بريطانيا 
امللكين في صنعاء، وبالتالي ضعف اإلمامن 
بــعــد انـــســـحـــاب الــبــريــطــانــيــن فـــي نــوفــمــبــر/ 

تشرين الثاني 1967.

بعد نصف قرن
أما اليوم، ومن خال هذه السردية املختصرة، 
ــورة  ــثــ ــن تـــلـــك الــ ــ ــد مـــــــرور نـــصـــف قــــــرن مـ ــعــ وبــ
الخالدة، واليمنيون ما زالوا عالقن في مربع 
الــلــحــظــة األولـــــى، ولـــم يــتــجــاوزهــا بــعــد، وهــي 
الدستورية  ومضامينها  الــدولــة  عــن  البحث 
والقانونية التي تنعكس عدالًة وحريًة وكرامًة 
وأمـــنـــًا واســـتـــقـــرارًا عــلــى مــواطــنــيــهــا، وهـــو ما 
الفشل  البحث مجّددا عن مكامن  إلى  يقودنا 
واألخــطــاء التي قــادت إلــى هــذا الوضع الشاذ 

وغير الطبيعي لنضال عقود من التضحيات 
والــتــطــور االجــتــمــاعــي والــســيــاســي الـــذي كــان 
مما  أفضل  واقعًا سياسيًا  يعكس  أن  ينبغي 

هو كائن وموجود حاليًا.
مـــن خــــال هــــذه الـــســـرديـــة، ال نــتــوخــى ســوى 
التي يحاول  الكبيرة  املضامن  بتلك  التذكير 
عــلــيــهــا. وفـــي مقدمتها  الــقــفــز  الــيــوم  بعضهم 
الــهــويــة الــيــمــنــيــة الــوطــنــيــة لــهــذه الــجــغــرافــيــة، 
ونــظــامــهــا الــجــمــهــوري الــتــي كــانــت وســتــظــل 
حاول  مهما  والجغرافيا،  التاريخ  ثوابت  من 
طــائــشــون الــقــفــز فـــوق هـــذا الــحــقــائــق الكبيرة، 
والتي لم تكن يومًأ عائقًا للنهوض، بقدر ما 
مثلت مادًة خصبًة لهذا النهوض، حينما يتم 
توظيفها التوظيف السليم واملوضوعي، وأن 
التاريخ  لها  يكتب  لم  الصغيرة  املشاريع  كل 
الــنــجــاح واالســـتـــمـــرار، عــلــى حــســاب املــشــروع 
ــثـــل مــــشــــروع الــعــصــبــة  ــع، مـ ــامــ ــجــ الـــوطـــنـــي الــ
أو  الجنوب  أبناء  رابطة  مشروع  أو  العدنية، 

املشروع اإلمامي في الشمال.
وقوتها،  أسطوريتها  بكل  بريطانيا،  خرجت 
مـــن جـــنـــوب الــيــمــن، تـــاركـــًة الــجــنــوب الــيــمــنــي 
مقسمًا بن 21 مشيخة وسلطنة ودويلة، كل 
الخاص،  الخاص وجــوازهــا  لها علمها  منها 
ووضعها السيادي الخاص. ومع هذا، لم تكن 
املستعمر فحسب،  لــطــرد  أكــتــوبــر«  ثـــورة »14 
بل ثورًة وّحدت الجنوب اليمني كله في إطار 
كياٍن سياسيٍّ واحٍد معترٍف به دوليًا وإقليمًا. 
هــــذا الــكــيــان الــــذي ظـــل حـــامـــًا فــكــرة الــوحــدة 
أيــار 1990  فــي مــايــو/  اليمنية، حتى تحققت 
كإرادة وطنية شعبية، وليست مجرد مشروع 

نخب حاكمٍة ستنتهي الوحدة برحيلها.
ــذه الــحــقــائــق  ــيـــوم لـــتـــجـــاوز هــ ــوة الـ ــ إن أي دعـ
التاريخية ليست ســوى دعــواٍت طفولية غير 
مسؤولة، لن يكتب لها النجاح، وإنما ستدفع 
إلى مزيد من االقتتال والصراع الذي سينتهي 
بــتــشــظــي الـــوطـــن كــلــه، شــمــالــه وجــنــوبــه، وإن 
الــطــريــق الــيــوم إلـــى اســتــعــادة تــلــك املــضــامــن 
يمٍن  نحو  الــذهــاب  تحتم  الكبيرة،  النضالية 
حقيقًة  شراكًة  اليمنين  لكل  يضمن  اتحادي 
التحول  ــٍة حقيقيٍة، فــي صــنــاعــة هـــذا  فــي دولــ
ــفـــاظ عــلــى كـــيـــان الــجــغــرافــيــا  ــنـــي، والـــحـ الـــوطـ
اليمنية وهويتها من التشظي، والعودة ليس 
إلــى مــا قبل مــايــو/ أيـــار 1990، وإنــمــا إلــى ما 
ــااًل و14  ــ ــمـ ــ قــبــل 26 ســبــتــمــبــر/ أيـــلـــول 1962شـ

أكتوبر/ تشرين األول 1963 جنوبًا.
الــيــوم، من  اليمن،  لم تعد تأثيرات ما يمر به 
تحوالٍت كبيرٍة، لم يعد تأثيرها مقتصرًا على 
الــحــالــة الــوطــنــيــة الــداخــلــيــة، وإنــمــا أصبحت 
تهديد  وأي  الــعــام،  العربي  باملشهد  مرتبطًة 
لـــهـــا، هـــو تــهــديــد لـــأمـــن الـــقـــومـــي الــخــلــيــجــي 
والـــعـــربـــي عـــمـــومـــًا. وبـــالـــتـــالـــي، كـــل املــشــاريــع 
ــــي بـــمـــثـــابـــة مـــــهـــــددات حــقــيــقــة،  الـــصـــغـــيـــرة هـ
الخليجي،  والقومي  الوطني،  األمــن  ملنظومة 
املأزق  الخروج من هذا  والعربي عمومًا، وإن 
ــاريـــع  ــهــــذه املـــشـ ــّدي لــ ــتــــصــ ــمــــدى الــ  بــ

ٌ
مـــــرهـــــون

يد  فــي  حقيقيًة  أدواٍت  تمثل  الــتــي  الصغيرة 
لتفتيت  عمومًا،  والغربي  اإليــرانــي،  املــشــروع 
ــــاٍت طائفيٍة  املــنــطــقــة الــعــربــيــة كــلــهــا إلـــى دويـ

وقبائلية ما قبل الوطنية.
)كاتب يمني(

البقاء بعد نصف قرن عليها في مربع اللحظة األولى

ثورة 14 أكتوبر 
وجذور الهوية اليمنية

لم يكتسب النضال 
بعده الوطني الكبير، 

إال مع بروز الكيانات 
الوطنية الكبيرة 

والقومية، والتي بدأت 
بالظهور بعيد إطاحة 

النظام اإلمامي في 
صنعاء مباشرة 

بيــن ثــورة 14 أكتوبر 1963 ضد االحتــال البريطاني وثورة عام 2011 ضد نظام علي عبد اهلل صالــح، لم يزل اليمنيون عالقين في 
مسألة البحث عن الدولة ومضامينها. يتقصى الكاتب اليمني نبيل البكيري ما كانته ثورة أكتوبر وما أحدثته بشأن نهضة اليمنيين

مظاهرة في تعز في ذكرى ثورة أكتوبر ضد اإلنكليز في 14 أكتوبر 2015 )األناضول(

لم تأخذ الجبهة القومية طابعها الوطني العام، إال من خالل الصالت 
ما  عكس  على  وجنوبًا،  شماًال  اليمني  الداخل  مع  تربطها  ظلت  التي 
كان عليه الحال في المؤتمر العمالي وحزب الشعب االشتراكي اللذين 
ظال محصورين في عدن، ومعزولين عن محيطهما الوطني شماًال 
القومية  الجبهة  نضال  من  جعل  الذي  الفارق  هو  وهذا  وجنوبًا. 
أكثر تأثيرًا من غيرها، بالنظر أيضا إلى طبيعة القوى التي اتحدت تحت 
على  والشمال  المحميات  مناطق  كل  من  القومية،  الجبهة  مظلة 

حد سواء، وكان أول نبأ عن الجبهة في 20 يونيو/ حزيران1963.

الطابع الوطني للجبهة القومية
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ــــي، بــــديــــًا عــــن الـــجـــبـــهـــة الــوطــنــيــة  ــراكـ ــ ــتـ ــ االشـ
املــتــحــدة الــتــي وقــعــت مـــع بــريــطــانــيــا اتــفــاقــيــة 
لندن، بخصوص دمج عدن في الداخل، خطوًة 
لضرب املطالب العمالية املسيسة حينها، من 
خال إيجاد مواجهٍة مباشرة بن االتحادات 
في  والسلطانية  املشيخية  والــقــوى  العمالية 

املحميات.

الجبهة القومية
 هذا النضال املدني العمالي 

ّ
ومع هذا، كان كل

يـــــدور فـــي إطـــــار مــســتــعــمــرة عــــدن املــفــصــولــة 
واملعزولة عن املحميات، وعن الداخل اليمني 
عمومًا شماال وجنوبًا، وهو ما جعل الصراع 
والنضال يدور في إطار الصراع األشبه بأّي 
صراٍع بن السلطة الحاكمة ومعارضيها، أي 
أنه كان صراعًا مدنيًا بحتًا، ولم يكتسب هذا 
الــنــضــال بــعــده الــوطــنــي الــكــبــيــر، إال مــع بــروز 
والتي  والقومية،  الكبيرة  الوطنية  الكيانات 
اإلمامي  النظام  إطاحة  بعيد  بالظهور  بــدأت 
في صنعاء مباشرة، وحصول الجبهة القومية 
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MEDIA

رانيا البدوي وآخرون: كيف يصنع اإلعالم األزمات؟

سورية القبيحة جدًا في اإلعالم المصري

القاهرة ـ نادين ثابت 

فــي أقـــل مــن أربـــع وعــشــريــن ســاعــة، أطــاحــت 
 ،»ON TV« ــــون  ــزيـ ــ ــفـ ــ ــلـ ــ تـ قـــــــنـــــــوات  ــة  ــكــ ــبــ شــ
بفسخ  الــبــدوي،  رانــيــا  املصرية،  باإلعامية 
تعاقدها بعد حلقة واحدة من ظهورها مع 
اإلعامي عمرو أديب، في برنامج »كل يوم«، 
انــتــقــدت فــيــهــا وزيــــرة االســتــثــمــار املــصــريــة، 

داليا خورشيد.
وقــالــت الــشــبــكــة فــي بــيــانــهــا حـــول الــواقــعــة، 
 ON الخميس املاضي: »تؤمن شبكة قنوات
TV بأن املبادئ اإلعامية وقيم وشرف هذه 
املهنة ال يتجزأ، وتحمل القناة على عاتقها 
مهمة إعامية وطنية تعتبرها تحديًا غير 
ــــام الــتــلــفــزيــونــي،  مــســبــوق فـــى ســـاحـــة اإلعــ
ــــام حر  مـــن خــــال اإلصــــــرار عــلــى تــقــديــم إعـ
ومستقل يحترم عقل املشاهدين با إسفاف 
أو إســـــراف أو إســـــاءة أو خـــرق ألخــاقــيــات 
 ON TV النبيلة، وقــد نجحت هــذه الرسالة 
أن تحتل مكانة لدى  فــي  قليلة  فــى أسابيع 

املشاهدين«.
وتابعت: »ارتباطًا بذلك، فإن الشبكة تعتذر 
عما جاء فى أحد برامجها من إساءة وتجاوز 
في حق إحــدى الشخصيات العامة، وتؤكد 
شبكة قنوات ON TV أنها عازمة بكل إصرار 
على تقديم إعام شديد الجاذبية والجدية 
واإلمــتــاع فــي نفس الــوقــت الـــذي نلتزم فيه 
بالقيم والرقي واحترام املشاهدين، تم إلغاء 
التعاقد مع رانيا بــدوي«. كانت البدوي قد 
وصــفــت وزيــــرة االســتــثــمــار املــصــريــة بأنها 
»أفشل وزيــرة«، وبعدها أجــرى مالك القناة 
أحـــمـــد أبـــــو هـــشـــيـــمـــة، الــــــذي تـــربـــطـــه عــاقــة 
صــداقــة مــع خــورشــيــد، اتــصــاال بالبرنامج، 

وطالب البدوي باالعتذار، إال أنها رفضت.
الــبــدوي كانت قد تمت اإلطــاحــة بها سابقًا 
عــقــب   ،2013 عــــــام  »الــــتــــحــــريــــر«،  ــاة  ــنــ قــ ــــن  مـ
اإلثيوبي  السفير  الهاتف في وجــه  إغاقها 
الــذي أجــرى مكاملة هاتفية معها  بالقاهرة، 
فــي إحـــدى فــقــرات الــبــرنــامــج، مــا تسبب في 
أزمـــة دبــلــومــاســيــة بــن مــصــر وإثــيــوبــيــا في 
ظل أوضاع سياسية ودبلوماسية متأججة 
اإلثيوبي  النهضة  بناء سد  بسبب مشروع 
واملــخــاوف من تأثيره على حصة مصر في 
الــبــدوي، أصبح  رانــيــا  أداء  النيل.  مياه نهر 
ظــاهــرة مــتــكــررة فــي اإلعــــام املـــصـــري، عقب 
االنقاب العسكري على مصر في 3 يوليو/ 

منوعات

تموز 2013، وصنع إعاميو السلطة الكثير 
ــدثــــت تــــوتــــرات عــلــى  مــــن األزمــــــــات الـــتـــي أحــ
الــصــعــيــديــن الــداخــلــي والـــخـــارجـــي، نتيجة 
املـــحـــابـــاة الـــشـــديـــدة لــلــنــظــام املــــصــــري. ففي 
برنامج  مــن   ،2013 تــمــوز  يوليو/   16 حلقة 
دور  الخياط  أمــانــي  انتقدت  أون«،  »صــبــاح 
ووصفت  الفلسطينية،  القضية  فــي  املــغــرب 

»الــدعــارة«،  على  قائم  بأنه  اململكة  اقتصاد 
وأن ترتيب املغرب متقدم بن الدول املصابة 
باإليدز، األمر الذي أحدث أزمة دبلوماسية 
بن مصر واملغرب آنذاك، وتم فسخ تعاقدها 

مع القناة على خلفية هذه الحلقة.
وعــلــى الــرغــم مــن اعـــتـــذار الــقــنــاة بــبــيــان لها 
أن  إال  الهواء،  الخياط نفسها على  واعتذار 

الخارجية  واضــطــرت  استمرت  الفعل  ردود 
املــصــريــة لــاعــتــذار عــن طــريــق الــســفــارة في 
القناة  إدارة  بــإعــان  األمـــر  وانتهى  الــربــاط. 
ــيـــاط »نــتــيــجــة  ــانــــي الـــخـ قـــبـــول اســـتـــقـــالـــة أمــ
العيب والتجاوز في حق شعب شقيق وملك 
حكيم يحب مصر«. أزمــة أخــرى قادها عدد 
مـــن اإلعـــامـــيـــن مـــع األراضـــــــي املــحــتــلــة في 
فــلــســطــن، حــيــث تهكم عـــدد مــن اإلعــامــيــن 
املـــصـــريـــن ومـــقـــدمـــي الــــبــــرامــــج، عـــلـــى ثــــورة 
لن  املطبخ  »سكاكن  أن  باعتبار  السكانن 
تحرر فلسطن«، كما قال اإلعامي والكاتب، 
إبراهيم عيسى، على سبيل املثال ال الحصر.

وانحرفت العديد من وسائل اإلعام املصرية 
كـــثـــيـــرًا، فـــي وصــــف مـــا يـــــدور فـــي األراضـــــي 
ــبـــاري  املــحــتــلــة. فــمــوقــع »دوت مـــصـــر« اإلخـ
ــداء الــفــلــســطــيــنــيــن  ــهـ ــري، وصــــف الـــشـ املــــصــ
ــفــــراعــــن«، فــضــائــيــة  ــاة »الــ ــنـ »الـــقـــتـــلـــى«. وقـ بــــ
ــــي شــريــطــهــا  ــعــــت فـ ــة، وضــ ــ ــــاصـ مـــصـــريـــة خـ
ــأ »اســـتـــشـــهـــاد مــســتــوطــنــن  ــبـ ــاري نـ ــ ــبــ ــ اإلخــ
إســرائــيــلــيــن وإصـــابـــة اثــنــن آخـــريـــن طعنا 
الــقــدس«. وقناة فضائية خاصة أخــرى،  في 
ــــاب  عـــرضـــت تــقــريــرا بــعــنــوان »مـــوجـــة اإلرهـ

الفلسطيني تجتاح إسرائيل«.
واإلعامية املصرية دينا رامز، اختارت من 
قاموس مصطلحاتها »أقول للصراصير من 
حركة حماس، فكروا كدا بس اتمشوا ناحية 
الـــحـــدود املـــصـــريـــة، فــســيــكــون الــــرد مــوجــعــا 
وفـــي أمـــاكـــن حــســاســة.. الــصــراصــيــر عندنا 
زنوبة،  بشبشب..  بتتضرب  يا  بتترش..  يا 
ــوردة«، فــي واحـــدة مــن حلقاتها، لتعّمق  وبــ

األزمة مع فلسطن وحماس من جديد.
هــــذه الـــظـــاهـــرة، تــمــكــنــت الــشــبــكــة الــعــربــيــة 
ملــــعــــلــــومــــات حـــــقـــــوق اإلنـــــــســـــــان - مــنــظــمــة 
ــا،  ــة - مــــن رصــــدهــ ــريـ مــجــتــمــع مــــدنــــي مـــصـ
فــي تــقــريــر حــمــل عــنــوان »تــلــيــفــون مــن جهة 
لوقائع وقف  تقرير مجمع  سيادية«، وهــو 
الطباعة ومــصــادرة الصحف وقـــرارات منع 
الصحافين واإلعامين، أشار إلى أنه مع 
النظام الناشئ عن تفاهمات يوليو/ تموز 
فـــي عــهــد الــرئــيــس املـــؤقـــت عـــدلـــي مــنــصــور 
ثـــم فـــي أعـــقـــاب انـــتـــخـــاب الـــرئـــيـــس الــحــالــي 
عــبــد الــفــتــاح الــســيــســي، اســتــعــادت السلطة 
ــا تــمــتــعــت بــــه ســـابـــقـــًا فــــي عـــهـــد الــرئــيــس  مــ
املخلوع حسني مبارك، من تكامل وتوافق 
تــام بن أجهزتها األمنية وبــن املؤسسات 

الصحافية اململوكة للدولة.

فصلت رانيا البدوي 
مرتين من عملها في 

التلفزيون في 3 سنوات

ال يحّدد اإلعام المصري 
هوية القاتل الذي 

يصطاد حياة السوريين

نوار جابر

األدوات  ــدى  ــ ــ إحـ ــــوري  ــسـ ــ الـ الــــوضــــع  كـــــان 
املشينة التي يستخدمها اإلعام املصري 
لــلــدفــع ضــد الـــحـــراك املــصــري الــثــائــر على 
الــســيــســي، الــرئــيــس املــنــقــلــب عــلــى الحكم 
الــشــرعــي. كـــان الـــوضـــع الـــســـوري مــوضــع 
الــشــمــاتــة، بــــاملــــوازاة مـــع الـــوضـــع املستقر 

تحت عنف العسكر في مصر. 
لـــم يـــتـــوان أي إعـــامـــي مــصــري عـــن جعل 
ســـــوريـــــة مـــــثـــــااًل قــــــــــذرًا، يـــضـــعـــونـــه عــلــى 
طــاوالتــهــم لــلــمــراهــنــة عــلــى قــائــد عسكري 
أنــهــى الــحــيــاة الــســيــاســيــة واالجــتــمــاعــيــة 
فــي مــصــر نــهــائــيــًا. وال يتعاطف أحـــد مع 
الـــســـوريـــن، بـــل يــنــطــلــق اإلعـــــام املــصــري 
مــــن لــهــجــة شـــبـــه عـــنـــصـــريـــة، فــيــهــا تــفــوق 
ُمستعار من خطاب العسكر املصري. هذا 
االستنتاجي  الخطاب  عــن  لــم نتحدث  مــا 
ــــذي يــجــعــل كــــل حـــركـــة شــعــبــيــة تـــواجـــه  الــ
نــظــامــهــا بــأنــهــا مـــشـــروع فـــوضـــى، وذات 
خــلــفــيــة إســـامـــيـــة تــكــفــيــريــة بـــالـــضـــرورة، 
النظام  أي حركة تحارب  استنطاق  ويتم 
فـــي بـــادهـــا بــوصــفــهــا مـــشـــروعـــًا لــضــرب 
جــيــش الـــبـــاد. فــالــجــيــش املــصــري أصبح 
مثااًل قياسيًا لفحص أوضاع العالم على 

مقاسه. 
فــي تــســارٍع لــأحــداث أوقـــف السعوديون 
ـــن مـــصـــر،  ــة مــ ــهــ ــاكــ ــفــ ــار والــ شــــــــراء الــــخــــضــ
وأوقــفــوا تصدير النفط في وقــت  الحــق - 
منحة 700 الف طن شهريًا ــ توازى هذا مع 
وقــوف مصر مــع مــشــروع الــقــرار الروسي 
في جلسة مجلس األمن الخاصة بالحرب 
ــيـــه الــســفــيــر  ــقـــائـــمـــة فــــي ســـــوريـــــة. تـــوجـ الـ
فــي األمـــم املتحدة لنقٍد شديد  الــســعــودي 
الــلــهــجــة لـــدولـــة مــصــر عــلــى مــوقــفــهــا من 

الشأن السوري، ووقوفها بجانب مشروع 
ــة الـــروســـيـــة الــتــي احــتــكــرت األرض  ــدولـ الـ
الـــســـوريـــة وقــــراراهــــا الـــســـيـــادي وضــربــت 

شعبها بأقوى القذائف النارية القاتلة. 
وردًا عــلــى الــتــوبــيــخ، والــهــجــوم اإلعــامــي 
ــواســـــع مــــن مـــواطـــنـــي الــــوطــــن الـــعـــربـــي  الـــ
عمومًا، ومواطني السعودية خاصة على 
املــــوقــــف املــــصــــري، شــــن اإلعـــــــام املـــصـــري 
حــمــلــة مـــضـــادة، لــكــنــهــا لـــم تــكــن فـــي وجــه 

السعودية دفاعًا عن الشأن املصري العام، 
السوري.  القذر للوضع  املثال  بل بتوكيد 
ــــام نــمــطــي فا  ــــام املـــصـــري إعـ وألن اإلعــ
ــي لـــتـــحـــديـــد هــــويــــة املـــتـــوحـــش الــــذي  ــ ــ داعـ
سواسية،  فكلهم  الــســوريــن،  دم  يصطاد 
إلــى مليس الحديدي.  إبــراهــيــم عيسى  مــن 
الــتــعــدديــة اإلعـــامـــيـــة الـــزائـــفـــة لــيــســت إال 
تــوســعــا وتـــعـــددا لــلــمــؤســســات اإلعــامــيــة 
ــلــقــنــة مــن الــعــســكــر. والـــســـاذج البديهي 

ُ
امل

املــصــريــة تتشابه  الــقــنــوات  مــواضــيــع  أن 
 يستخدم 

ُ
كلها فــي الــيــوم الــواحــد، والــكــل

الــســوريــن ووضــعــهــم الــتــفــصــيــلــي مــبــررًا 
ــوقــــف الـــســـعـــوديـــة  ــــي وجــــــه مــ ــلــــوقــــوف فـ لــ
ندد واملهاجم لانحناء املصري لإلرادة 

ُ
امل

الروسية. 
 املــــعــــركــــة فــي 

َ
ــيـــســـى وصـــــــــف ــم عـ ــ ــيـ ــ ــراهـ ــ إبـ

ــة، إلــــى ضـــديـــن مــتــخــاصــمــن هما  ســــوريــ
ــم يــذكــر  ــســــوري، ولــ الـــنـــصـــرة والـــجـــيـــش الــ
الضربات  دمــه تحت عنف  ـــراق 

ُ
امل الشعب 

الـــروســـيـــة، أو طــبــيــعــة وتـــكـــويـــن الــجــيــش 
قاد طائفيًا، خافًا لكل جيوش 

ُ
السوري امل

األرض واستحكاماتها. في ذهنية اإلعام 
أن تخضع  الــبــلــدان  املــصــري، على جميع 
أيــنــمــا  الــعــســكــر  إلرادة  بــــآخــــٍر  أو  بــشــكــل 
وجدوا، بداللة جيش مصر ومثاله الحي 
ــــام املــصــري  رغـــم كـــل فــشــلــه. يــتــنــاول اإلعـ
زاويـــــة املـــثـــال الـــســـوريـــة مـــن بــــاب انــفــجــار 
الــدولــة، دون  مجموعات إســامــيــة بــوجــه 
ــوري  ــســ أدنــــــــى درايـــــــــة بـــحـــثـــيـــة لـــلـــشـــأن الــ
بتفاصيله، فالجميع ذكر أسماء الكتائب 
اإلسامية املقاتلة مع املعارضة، دون ذكر 
واللبنانية  والعراقية  اإليــرانــيــة  الكتائب 
ــتـــي تـــقـــاتـــل مــــع الـــجـــيـــش الـــنـــظـــامـــي، أو  الـ
يقومون بذكر داعش، وإلحاق السعودية 
لوجستية  تفاصيل  ذكــر  دون  دعــمــه،  فــي 

عن انتشار داعش أو مقاومته. 
ُيصور اإلعام املصري سورية كمثال ضد 
شعب مصر أيضًا، دافعن إياه لاستكانة 
ــلـــى الــشــعــب  ــبــــوط املــــثــــال عـ ــًا مــــن هــ خــــوفــ
اإلنــســان  يمتلك  أن  فليس خطأ  املــصــري، 
ــل الــخــطــأ  ــي تـــكـــويـــنـــه، بــ  فــ

ً
ــا ــيــ خـــوفـــًا أصــ

الـــكـــارثـــي أن يـــكـــون الــتــخــويــف ســـاحـــًا ال 
يتوقف وبأدوات يجعلونها قذرة إلى حد 

مهن لكل سوري يتابع اإلعام املصري.

)LBCI( أحمد أبو هشمية ONTV مالك قنوات

لميس الحديدي وإبراهيم عيسى )فيسبوك(

أو إهانة شخصيات  تارة بسبب إهانة دول أخرى،  أزمات كثيرة،  المصري  الثالث من يوليو/ تموز 2013 شهد اإلعام  منذ االنقاب في 
دولية، بينما عادت العاقة المثالية بين هذا اإلعام والنظام
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تصدر وسم »#مصر_أحا_من_تغريد
غير« قائمة التغريدات، بعد أن 

أطلقه فريق أطلق على نفسه 
اسم »المواكيس« في محاولة 

لتشخيص ما تعانيه مصر، ووضع 
الحلول وإعمال الخيال في بلد يحلم 

أهله بمستقبل أفضل حاًال من 
واقعهم المرير.

احتل وسم »#طبول _الحرب_
تقرع« قائمة األكثر تداوًال في 

المملكة العربية السعودية، لدعم 
الدور العسكري السعودي في 

المنطقة، وتخوفًا من وقوع 
ما وصفه البعض بالحرب العالمية 

الثالثة، وشاركت دول عربية أخرى 
في الوسم.

أطلق ناشطون وسم »#اقتربت_
ساعة_التحرير«، لمواكبة المعركة 

المرتقبة الستعادة مدينة 
الموصل في العراق من تنظيم 

الدولة اإلسامية، ودعمت معظم 
التغريدات الجيش العراقي، وأظهر 

المشاركون تأييدهم للعملية 
المنتظرة.

بعد انطاق فعاليات ملتقى 
»القدس في عيون اإلعاميين« 
الذي عقدته نقابة المهندسين 
األردنيين في عمان، تصدر وسم 

»#عينك_على_القدس« قائمة 
األكثر تداوًال في األردن، وتناولت 

التغريدات موضوع فلسطين في 
اإلعالم العربي.



األصعدة السياسية والفكرية. فيما نظم عدد 
هذا  لوقف  احتجاجية  وقفات  الناشطني  من 
النزيف املستمر لتراث املدينة العريق للحفاظ 
التي  الــتــراثــيــة،  القيمة  ذات  املــبــانــي  تلك  على 
تقلصت أعدادها في الفترة األخيرة في غياب 

تام من األجهزة التنفيذية.
وتــعــود ملكية »فــيــا شــيــكــوريــل« إلـــى الــثــري 
الـــيـــهـــودي شـــيـــكـــوريـــل، الـــــذي بــنــاهــا فـــي عــام 
1930، على طراز يسمى »Art Deco«  وأدرجت 
في قائمة حفظ التراث برقم 278 لسنة 2008، 
الخمسينيات  فــي  التأميم  قــوانــني  وبــصــدور 
الــفــيــا لتصبح  نـــزع ملكية  تــم  والــســتــيــنــيــات 
مــقــرا تابعا لــرئــاســة الــجــمــهــوريــة، ثــم انتقلت 
ــيـــة لــلــمــاحــة  ــى الـــشـــركـــة الـــعـــربـ ــ تــبــعــيــتــهــا إلــ

معاملها  لتشويه  تعرضت  إنــهــا  إال  البحرية، 
وهدم أجزاء منها على مدار عام قبل أن يقوم 
مــالــك األرض املــبــنــيــة عليها الــفــيــا مــنــذ أيــام 

بهدمها بالكامل حتى سطح األرض.
ولـــم يــكــن »شــيــكــوريــل« أول املــبــانــي الــتــراثــيــة 
الـــتـــي لــقــت حــتــفــهــا تــحــت عـــجـــات الـــبـــلـــدوزر، 
ويضيع تاريخها وعظمتها بل سبقتها مباٍن 
سباهي،  وفيا  ماجيستك،  فندق  منها  عــدة، 
وإمـــبـــرون، وغــيــرهــا كثير مــن الــعــقــارات التي 
ــى مـــدن الــعــالــم،  ـــيـــدت لــتــكــون مــنــاســبــة ألرقــ

ُ
ش

وانــتــهــت إلـــى اإلهــمــال بــني أصــــوات الــكــراكــات 
ــا تــــراثــــا ســـعـــى أصـــحـــابـــه  ــيـ ــتــــي تــــهــــدم يـــومـ الــ

اإلسكندرية ـ محمد محسن

أعــادت واقعة هدم فيا شيكوريل 
األثرية بمحافظة اإلسكندرية فتح 
التراثية  واملــبــانــي  الــعــقــارات  ملف 
الهدم  مقاولي  يد  على  ملذبحة  تتعرض  التي 
واســتــبــدالــهــا بــأبــراج شــاهــقــة، وهـــو مــا يهدد 
بــطــمــس املــعــالــم املــعــمــاريــة الـــتـــي تــتــمــيــز بها 
املدينة الساحلية عن كافة املحافظات، وتشكل 

أحد مقومات هويتها الجمالية.
وعلى الرغم من رفض أهالي املدينة الساحلية 
بالثقافة  املهتمني  مــن  كبير  عـــدد  وصــرخــات 
التحرك  بــســرعــة  للمطالبة  ــار،  ــ واآلثـ والـــتـــراث 
ملــواجــهــة أزمــــة الـــتـــراث املــعــمــاري ووقــــف هــذه 
التعديات وإنقاذه من أيدي املالكني واملقاولني، 
املقاولني وغياب  أمــام جشع  أغلبها  تفلح  لــم 

الرقابة وانفات األمن.
وتضم اإلسكندرية مباني أثرية عدة ومتنوعة 
املــنــاطــق تتميز بروعة  مــن  عــدد  فــي  منتشرة 
وطنيا،  أو  عامليا  تــراثــا  واملصنفة  التصاميم 
ــقـــومـــات هــويــتــهــا وقــيــمــتــهــا  وتـــشـــكـــل أحـــــد مـ
ــل وتــــاريــــخ مــصــر عــلــى جميع  الــتــاريــخــيــة، بـ

ثالثة مطربين نجحوا 
في المزج بين اللون 

الشعبي والكالسيك

تمّكن مالك 52 مبنى 
من إخراجها من مجلد 

الحفاظ على التراث

الفيلم المنتظر 
هو علي معزة وإبراهيم 

لشريف البنداري

2223
منوعات

الحفاظ  للجنة  لتخليده. وبحسب إحصائية 
ــتـــراث بــاإلســكــنــدريــة، تــمــّكــن مـــاك 52  عــلــى الـ
مبنى مــن إخــراجــهــا مــن مجلد الــحــفــاظ على 
أحــكــام قضائية،  على  الحصول  بعد  الــتــراث، 
وجـــرى هــدم 33 منها خــال الــســنــوات السبع 
املاضية، والباقي ينتظر قرار إعدامه ليصبح 
أكواما من الحجارة أو عمارة شاهقة تتحدى 

كل القوانني.
وأصدرت مبادرة »أنقذوا اإلسكندرية« والتي 
تتولى مهمة التصدي ملحاوالت طمس التراث 
املعماري باإلسكندرية، بيانا أشارت فيه إلى 
عشرات  ضمن  يــأتــي  شيكوريل  فيا  هــدم  أن 

املباني التراثية الهامة التي حذفت أو هدمت 
في اآلونة األخيرة.

اإلرادة  توفير  األمـــر يستلزم  أن  الــبــيــان  وأكـــد 
ــة، وتــــضــــامــــن جــمــيــع  ــيـ ــبـ ــعـ الـــســـيـــاســـيـــة والـــشـ
مـــؤســـســـات الــــدولــــة واملــجــتــمــع ملـــواجـــهـــة هــذا 
النزيف، وانتهاج سياسة عمرانية من شأنها 
ــذري عــــن طــريــق  ــ مــعــالــجــة املـــســـألـــة بــشــكــل جــ
واملدينة  املــالــك  على  عــبء  مــن  املبنى  تحويل 

إلى فرصة يستثمرها الجميع.
ــعــــديــــل فــــــي اإلطــــــــار  ــتــ ــت املــــــــبــــــــادرة بــ ــ ــبـ ــ ــالـ ــ وطـ
الثغرات  على  للتغلب  والقانوني  الدستوري 
الــتــي يستغلها الــبــعــض، خــاصــة نــص املـــادة 

لتتاءم   2006 لسنة   144 القانون  الثانية من 
مع نص املــادة الثانية من الئحته التنفيذية، 
وذلـــــك لــتــجــعــل الــتــمــيــز الـــعـــمـــرانـــي ســبــًبــا في 
الــتــراث  لـــإدراج فــي مجلد الحفاظ على  ذاتـــه 
أولى  لتكون بمثابة خطوة  األثــريــة،  واملباني 
ــرارات وســيــاســات لــحــمــايــة الــتــراث  ــ لــحــزمــة قــ

العمراني.
كــمــا طــالــبــت املـــبـــادرة كــافــة مــؤســســات الــدولــة 
الفوري  والتحرك  باالطاع  املعنية  والجهات 
الصاحيات  كافة  واستخدام  متكامل  بشكل 
الــتــي يــوفــرهــا الــقــانــون ملــواجــهــة مــا يتعرض 
لــه الــوطــن بصفة عــامــة واإلســكــنــدريــة بصفة 
خــاصــة مــن خــســارات متتالية وفــادحــة ملباٍن 
ومـــنـــشـــآت ذات قــيــمــة ال تـــعـــوض، بــمــا يــنــذر 
بــكــارثــة تــواجــه الــتــراث الــعــمــرانــي واملــعــمــاري 

باملدن املصرية.
بـــدوره، قــال مدير مركز الــدراســات فــي مكتبة 
ــة، رئـــيـــس لــجــنــة حــمــايــة الـــتـــراث  ــدريـ ــنـ ــكـ اإلسـ
ــتـــور مــحــمــد عـــــوض، إن فيا  ــمـــاري الـــدكـ ــعـ املـ
شــيــكــوريــل تــعــرضــت لــتــشــويــه مــتــعــمــد خــال 
الفترة املاضية وتم هدم أجــزاء منها لضياع 
ــنـــذ شــهــر  ــراثــــي مـ ــتــ مـــامـــحـــهـــا وتـــكـــويـــنـــهـــا الــ
يــونــيــو/حــزيــران املــاضــي، عندما حــاول مالك 
الفيا التاعب والعبث باألساسات واألعمدة 
املباني  من  العديد  إلــى  وانضمت  اإلنشائية، 
األثرية التي فقدتها املدينة في الفترة األخيرة 
عــلــى يــد املــقــاولــني الــذيــن يــســعــون إلـــى الــربــح 
ــــادي وبـــنـــاء عـــمـــارات وأبـــــراج ســكــنــيــة وهــو  املـ
مــا يــهــدد تــاريــخ وتــــراث اإلســكــنــدريــة. وأشـــار 
إلـــى إنـــه يــوجــد فـــي اإلســكــنــدريــة نــحــو 1135 
مــبــنــى تــاريــخــيــا ونـــــــادرًا تــحــتــاج لــلــصــيــانــة، 
الكثير  يعرف  ال  معماريا«  »تراثا  باعتبارها 

من املسؤولني قيمتها التاريخية..
ولــفــت املـــديـــر الـــعـــام الــســابــق إلدارة الــتــوثــيــق 
ــبـــحـــري األثـــــــري مــحــمــد  ــه الـ ــار فــــي الــــوجــ لــــآثــ
لــــآثــــار  ــعـــطـــي  يـ ــــون ال  ــانـ ــ ــقـ ــ الـ أن  إلـــــــى  نــــجــــم، 
إذا  إال  األثــريــة  الفيات واملباني  الــواليــة على 
تعويضات  ودفــعــت  إلــيــهــا  ملكيتها  انــتــقــلــت 
لديها  ليس  الــــوزارة  بــأن  منوها  ألصحابها، 
أمــــوال تكفي لــهــذا األمــــر، فــي املــقــابــل يحرص 
أصــحــاب الــفــيــات عــلــى هــدمــهــا وإقــامــة مــبــاٍن 
شاهقة وتمليكها بأسعار مرتفعة، وال يهمهم 
ــاري أو الــقــيــمــة  ــمـ ــعـ ــراث املـ ــتــ الـــحـــفـــاظ عـــلـــى الــ

األثرية للمبنى.
ــز، املــــحــــامــــي والـــخـــبـــيـــر  ــ ــزيـ ــ ــعـ ــ ــمـــد عــــبــــد الـ مـــحـ
ــــدم أي  ــانـــون يــمــنــع هـ ــقـ ــــد أن الـ ــقـــانـــونـــي، أكـ الـ
عــقــار ذي طـــراز مــعــمــاري مميز، إال أن بعض 
مؤسسات الدولة التنفيذية في أحكام القضاء 
والــثــغــرات الــقــانــونــيــة تــعــطــي مــبــررًا للسماح 
وأكــد  العريقة،  للمدينة  األثـــري  الــتــراث  بــهــدم 
ــــدم مــبــنــى تــــراثــــي أو تــشــويــهــه جــريــمــة  أن هـ
قــانــونــيــة تــتــم بــطــريــقــة مــمــنــهــجــة ال تــقــل في 
خطورتها عن تقاعس وإهمال املسؤولني عن 
الــازمــة لحمايته وماحقة  ــراءات  اإلجـ اتخاذ 

مرتكبيها.

محمد جابر

السينمائي  دبـــي  »مــهــرجــان  إدارة  أعــلــنــت 
ــددا مـــن األفــــام،  ــدولـــي« عـــن اخــتــيــارهــا عــ الـ
في  الرسمية،  املسابقة  فــي  ستعرض  التي 
أفـــام مصرية  ثــاثــة  املقبلة، منها  دورتــهــا 
ــنــافــس أفـــامـــا أخــــرى عــلــى جـــائـــزة »املــهــر 

ُ
ت

الــذهــبــي«، فــي فــئــتــي الـــروائـــي والــوثــائــقــي، 
ــنـــجـــزون  ــا ملـــخـــرجـــني ُيـ ــهــ يـــجـــمـــع بــيــنــهــا أنــ
األولــى، ويبحثون عن لغة وشكل  أعمالهم 
سينمائيني جديدين، للتعبير عن أنفسهم.

في مسابقة األفام الوثائقية، هناك فيلمان 
دارك مصرية«  »جــان  بعنوان  األول  اثــنــان، 
ــرد فـــيـــه وقـــائـــع  ــســ ــي تــ ــتــ ــل، الــ ــ ــامـ ــ ــان كـ ــ ــمـ ــ إليـ
عودتها إلى القاهرة بعد »ثورة 25 يناير«، 
التقاط تفاصيل مرتبطة بالوضع   

ً
محاولة

ــة، بــعــني مــخــرجــة  ــريـ الـــحـــالـــي لـــلـــمـــرأة املـــصـ
غريبة عائدة بعد غياب طويل، أو من خال 
مــنــظــور الـــواقـــع الــســيــاســي املــتــغــّيــر، الـــذي 
 

ّ
ر، بالضرورة، على واقع اجتماعي ظل

ّ
يؤث

الدمج  أعــوامــا طويلة، ومــن خــال  مخنوقا 
بــني لــقــطــات تعبيرية مــن الــشــعــر والــرقــص 
املـــعـــاصـــر، ومـــشـــاهـــد وحــــــــوارات صــّورتــهــا 
املــخــرجــة مــع نــســاء مــصــريــات فــي الــقــاهــرة. 
إلــى خلق  كامل  املخرجة  ــه، تسعى 

ّ
كــل بهذا 

لغتها الخاصة، وهي تبحث عن إجابة عن 
الــســؤال الكبير عن وضــع النساء في مصر 

اليوم. 
شارك في »مسابقة املهر 

ُ
امل الثاني،  والفيلم 

عنوان  يحمل  الوثائقية«،  لــأفــام  الذهبي 
»النسور الصغيرة« ملحمد رشاد. فيلم ذاتي 
يحكي فيه رشاد عن عاقته بوالده، العامل 
لــه عاقة بالسياسة  لــم تكن  الــذي  البسيط 
أبدًا، في مقابل عاقة اثنني من أبناء نشطاء 
املنصرمة.  السبعينيات  فــي  بــه،  يــســاريــني، 
يحاول الفيلم سّد تلك الفجوة املتسعة في 
عاقة رشاد بوالده، الذي ال يشعر بالرضا 
على قراره العمل في السينما كمخرج. هما 
لم يتحّدثا، يوما، بشكل حميم، فيقّرر رشاد 
الكاميرا، ومــن وراء  مــن وراء  ذلــك  أن يفعل 
السؤال عن عاقات اآلخرين بآبائهم. يعتبر 
رشــاد من مخرجي اإلسكندرية، له فيلمان 
قــصــيــران، وعــمــل مــســاعــدًا لــهــالــة لطفي في 
فــيــلــمــهــا »الــــخــــروج لــلــنــهــار«، قــبــل أن يــبــدأ 

العمل منذ أربعة أعوام على مشروعه هذا.
الفيلم الثالث هو أحد أكثر األفــام انتظارًا 
ــزة وإبــــراهــــيــــم«  ــعــ ــلــــي مــ ــــي املــــســــابــــقــــة: »عــ فـ
لشريف البنداري. سبب االنتظار كامن في 
السينمائية  األسماء  أهم  أحد  البنداري  أن 
الــشــابــة فــي السينما املــصــريــة، فــي األعـــوام 

عريض ومتنوع يضم، الفئات الشعبية التي 
الــصــرفــة مثل  الشعبية  تــربــت على األصــــوات 
»أحــمــد عــدويــة« و»حــســن األســـمـــر«، والــفــئــات 
ــات الــــذيــــن  ــعــ ــامــ ــجــ ــيـــة وشـــــبـــــاب الــ ــكـ ــيـ الـــكـــاسـ
فرق  أو  منير  ديـــاب ومحمد  عــمــرو  يفضلون 

.
ّ

الفن املستقل
أبــرز هــؤالء يبقى حكيم، هو »إمــام الشعبيني 
الكاسيك« إن جاز التعبير. فهو أول من صنع 
الــتــي قدمها  ذلـــك املـــزج فــي أغــانــيــه الشعبية، 
في ثوب مختلف تماما عن الشعبية، ووصل 
إلى درجــة »السوبر ستار«  الشعبي  باملطرب 
الخليط  العاملية، حــافــظ على ذلــك  إلــى  ومــنــه 
الــرائــع فــي أغانيه طــوال مــشــواره الفني الــذي 
تجاوز الـ 25 عاما، ولم يظهر بلون فني لفترة 

نور زين

عـــنـــد االطـــــــاع عـــلـــى أكـــثـــر األغــــانــــي الــعــربــيــة 
مــشــاهــدة عــلــى »يــوتــيــوب« ســنــجــد أن القسم 
ــر مــنــهــا مـــرتـــبـــط بــــاألغــــانــــي الــشــعــبــيــة،  ــبــ األكــ
املــصــريــة بــشــكــل خــــاص. وهــنــا نـــحـــّدد بشكل 
 األغاني التي ترافق األفام، أفام السبكي 

ّ
أدق

تــــحــــديــــدًا، الـــتـــي تــعــتــبــر هـــــذه األغــــانــــي ركــنــا 
أساسيا فيها. أغلب هذه األغاني يتخطى عدد 
مشهديها املليون في أيام قليلة، وخير دليل 
على ذلــك أغنية »آه لو لعبت يا زهــر« ألحمد 
لكن مشكلة  التي شّكلت حالة خاصة.  شيبة 
هؤالء الفنانني أنهم سجنوا أنفسهم في هذا 
السجن »الشعبي«، ولم ينجح في الخروج من 
هذه العباءة سوى ثاثة مطربني، عرفوا كيف 
يــدمــجــون بــني الــشــعــبــي والـــلـــون »الــكــاســيــك« 
الــقــريــب مـــن كـــل شـــرائـــح الــجــمــهــور. هــــؤالء ال 
يمكن تصنيفهم مطربني شعبيني فقط، وفي 
نفس الوقت ال يمكن تجاهلهم كأهم مطربني 
منطقة  ألنفسهم  خــلــقــوا  مــصــر.  فــي  شعبيني 
وسطية ما بني الكلمات الشعبية في أغانيهم 
ــم مــن ذلــك أن جمهورهم  و»الــكــلــيــبــات«، واألهـ

األول  القصير  فيلمه  منذ  األخيرة،  العشرة 
»صــبــاح الــفــل«، تمثيل هــنــد صــبــري، الــذي 
صّوره في لقطة واحدة، ثم »ساعة عصاري«، 
إبراهيم  املقتبس عن قصة قصيرة للكاتب 
أصان، تمثيل صاح مرعي وباسم سمرة. 
ـــق الــفــيــلــمــان نـــجـــاحـــا كـــبـــيـــرًا، اســتــمــر 

ِّ
ُيـــحـــق

الحقا مع فيلمه القصير الثالث »حار جاف 

صيفا«، الــذي عــرض عــام 2015، إلــى جانب 
الـــذي عرض  يـــوم«،  فــي فيلم »18  مشاركته 

«، بعد »ثورة 25 يناير«.
ّ
في مهرجان »كان

سيناريو  إلـــى  يستند  هـــذا  الــجــديــد  الفيلم 
إلبـــراهـــيـــم الـــبـــطـــوط، تــمــثــيــل عــلــي صبحي 
وأحــــمــــد مـــجـــدي ونــــاهــــد الـــســـبـــاعـــي. تــــدور 
ــار مــن الــواقــعــيــة الــســحــريــة:  أحـــداثـــه فــي إطــ
الـــشـــاب عــلــي يــحــب مـــعـــزة، يــســمــيــهــا نـــدى، 
الــقــديــمــة تسكن  حــبــيــبــتــه  أن روح  مــعــتــقــدًا 
فيها. إبراهيم مهندس صوت عبقري، يكاد 
في  صفير  صــوت  بسبب  مجنونا،  يصبح 
 فترة، وال يستطيع التعامل 

ّ
رأسه يصيبه كل

الشخصيات  مــن خـــال رحــلــة تجمع  مــعــه. 
واملــعــزة،  وإبــراهــيــم  الرئيسية، علي  الــثــاث 
مـــن اإلســكــنــدريــة إلــــى ســيــنــاء ثـــم الــقــاهــرة، 
يــتــحــّول الــعــمــل إلـــى »فــيــلــم طـــريـــق«، تبحث 

شــخــصــيــاتــه فــيــه عـــن نــجــاتــهــا، والــتــمــســك 
بالحياة إلى آخر نفس.

يأمل شريف البنداري، الذي يستعّد حاليا 
)تأليف  »الجماعة«  األول  إلخــراج مسلسله 
ــق فيلمه 

ّ
يــحــق أن  ــد(،  ــامــ الـــكـــاتـــب وحـــيـــد حــ

الذي  نفسه،  النجاح  األول  الطويل  الروائي 
قه مرارًا في أفامه القصيرة، ليؤّكد على 

ّ
حق

أنــه مــن أهــم األســمــاء السينمائية املنتظرة 
في مصر خال األعوام املقبلة.

يــذكــر ان مــســلــســل الــجــمــاعــة عــــرض الــجــزء 
االول منه فــي الــعــام 2010 وتــولــى اخــراجــه 
محمد ياسني، ولعب دور البطولة االردني 
ــاد نـــّصـــار، ومـــن املــتــوقــع أن يــكــون ضمن  ــ أّي
قــائــمــة مــســلــســات رمـــضـــان لــلــعــام الـــقـــادم 
ويـــروي تفاصيل عــن نــشــأة وحــاضــر حزب 

األخوان في مصر.

ويختفي لكنه منافس قوي دائــم. على الخط 
نفسه نجح بهاء سلطان في هذه الخلطة. ففي 
على  بهاء سلطان  ظهر  التسعينيات،  أواخــر 
»إحلف«  الفردية  بأغنيته  الغنائية،  الساحة 
ــاط  ــ ــ الــــتــــي حـــقـــقـــت نـــجـــاحـــا كـــبـــيـــرًا بــــني األوسـ
املختلفة، فيمكن سماعها على املقهى الشعبي 
أثناء املــرور في الــشــوارع والــحــارات الضيقة، 
وكذلك سماعها في الحفات الراقية والبيوت 

وبني فتيات املدارس وشباب الجامعات.
متتالية  نجاحات  في حصد  »سلطان«  وبــدأ 
ــع مـــن أبـــنـــاء الــطــبــقــات  وتــكــويــن جــمــهــور واســ
ــبــــوم »يـــا  املــخــتــلــفــة، وخــــاصــــة بـــعـــد تـــقـــديـــم ألــ
إلــلــي مــاشــي«. أمــا ديـــاب )لــيــس عــمــرو ديــاب( 
ــازات« الـــتـــي مــزجــت  ــ ــمـ ــ فــاشــتــهــر بــأغــنــيــتــه »غـ
الحديث  الشعبية والــكــلــيــب  الــكــلــمــات  بــني  مــا 
ا من اختيار »املودلز« ومابسهن  املتطور بدء
تميز  ما  والديكور، وهو  الرقصات  وتصميم 

به في كل أغانيه الاحقة.
طابع  أن  إال  شعبي،  كمطرب  تصنيفه  ورغـــم 
حــفــاتــه يــخــتــلــف بــشــكــل كــبــيــر عـــن الــحــفــات 
ذوي  الشباب  مــن  جمهوره  فأغلب  الشعبية، 

األوساط االجتماعية املرتفعة.

مغنّون خروجوا من عباءة »الشعبي«

تحب السفر وحيدًا: 
هذه الوجهات لك

3 أفالم مصرية في مهرجان دبي: أصوات جديدة

ميسون شقير

غــنــت أســمــهــان عــــام 1944 قــصــيــدة مـــن ألـــحـــان عــلــي الــخــيــاط 
وكــتــابــة زيـــد األطــــرش )شــقــيــق ســلــطــان األطــــرش( بــعــنــوان »يــا 
لــوم«. وكتبت األغنية عــام 1932 في وادي  ديرتي مالك علينا 
الـــســـرحـــان حـــني حــكــم الــفــرنــســيــون عــلــى كـــل الـــثـــوار بـــاإلعـــدام 
واضطروا الى النزوح. وحني فاوضتهم فرنسا بقبول عودتهم 
ولــكــن بــشــروط خــانــعــة مــنــهــا تقسيم ســوريــة بــشــكــل طــائــفــي، 
رفضوا العرض وبقوا في منطقة النبك على حدود السعودية. 
كان ذلك قبل سنوات طويلة، وها هم الثوار السوريون اليوم 
الرحيل  أجــبــروا على  التي  األغنية ملدنهم  هــذه  يعيدون غناء 
عنها بالقوة. واليوم إذًا تحولت هذه األغيية املغناة  بصوت 
الــســوريــة أســمــهــان حــالــة وجــدانــيــة حقيقية عميقة عــامــة لكل 
الــذي  العرقي  التطهير  بغية  التي هجر سكانها  املــدن  أهــالــي 
يقوم النظام الــســوري به والــذي يصمت كل هــذا العالم النذل 

عنه. »يا ديرتي مالك علينا لوم« هي أغنية  أهالي داريا اليوم 
ومقاتليها  بكل حــرف فيها وبكل ما تحمل من وجــع املعنى 
وغصة الــخــذالن. هكذا يــرددهــا هــؤالء فــي لجوئهم بعيدًا عن 
موطنهم وأرضـــهـــم. وقـــد اســتــخــدمــت االغــنــيــة فــي فيديوهات 
وأعمال فنية لتصوير الصمود الذي صمده أهل داريا والذي 
استمّر اربع سنوات، وتخلله براميل ومجازر وحشية، وذبح 
مباشر. كما استدخمت للتذكير بالناشط الشهيد غياث مطر 
الــذي وزع على الجنود الــورد والطعام في املظاهرات األولــى، 

غياث الذي من ثّم قتله النظام.
هنا في داريا واملعضمية وحمص يجلس املقاتل املكسور ويردد:

يا ديرتي مالك علينا لوم   
ال تعتبي لومك على من خان 
حنا سقينا سيوفنا من القوم

مثل العدو ما نرخصك بثمان  
أخ يا ربي يا مصبرني على وياه 

هدم المباني التراثية 
يتواصل في المدينة

أنقذوا 
اإلسكندرية

مالك علينا لوم

فنون وكوكتيل
أغنية

فّن

قضية

سينماحول العالم

نور الدين إبراهيم

على كل مسافر أن يجرب السفر وحيدًا ولو مــرة، فهي تجربة ثرية تساعدك على 
استكشاف ما ال تعرفه عن نفسك. هذه الوجهات ستكون مناسبة جدًا ملسافر وحيد.
ماليزيا: أحد أشهر وجهات السفر وحيدًا. ماليزيا متقدمة تقنيا، مليئة بالخدمات 
ورخيصة الثمن. ستجد فيها عددًا من بيوت الشباب الرخيصة التي ستقابل بها 
الثقافية  التجارب  مــن  وثــريــة  ضخمة  مجموعة  على  تحتوي  أنها  كما  الكثيرين، 

املبهرة، ما بني أدغال بورنيو وناطحات سحاب كواالالمبور.
بالي )إندونيسيا(: جزيرة استوائية مناسبة للسفر وحيدًا والتأمل الروحي. فبالي 
وجهة مثالية ملمارسة التأمل واليوغا واالستلقاء على الشاطئ. لن تشعر بالوحدة 
في بالي، فالسكان في غاية اللطف وستجد عــددًا من املسافرين هناك في رحات 

استشكاف الذات، وهو مكان مناسب للتعرف على أناس مختلفني.
أن تخوضها  التي يجب  التجارب  باملسافرين واآلالف من  املليئة  العاصمة  رومــا: 
وحيدًا، بدءًا من استكشاف أطال بومبيي وانتهاًء بتناول اآليس كريم على السالم 

اإلسبانية في منتصف املدينة.
م التاي 

ّ
هونغ كونغ: رغم كونها إحدى أكبر املدن في العالم، لكنها مكان مثالي لتعل

»زن« واستكشاف نفسك. كما أنها واحدة من أكثر املدن أمانا في  شي وممارسة الـــ
العالم. لن تشعر بالقلق من كونك وحيدًا في املساء أبدًا.

بوتان: اململكة السحرية. إحدى أهم املناطق الثقافية في العالم. وتحتوي على أهم 
مع  ســوى  الجبل  تسلق  الحكومة  تمنع  بيونسام.  جانكار  املــطــروقــة،  غير  الجبال 
دليل محلي. بوتان تجربة فريدة من نوعها، فقد تعرفت على العالم الحديث فقط 
منذ الستينيات، قبل هذا لم يكن هناك طرق أو كهرباء في بوتان. كما أن استخدام 
األكياس الباستيكية ممنوع منذ 1999. وبوتان في 2004 أصبحت الدولة الوحيدة 

التي تجّرم التدخني.

اإلسكندرية  مدينة  في  شيكوريل  فيال  هدم  يكن  لم 
المصرية هو األول من نوعه لكنه أعاد اإلضاءة على 
المدينة  التاريخية والتراثية في  المباني  جريمة »اغتيال« 

الساحلية العريقة

تعثر »حجر جهنم«
ــلـــي عــن  اعــــتــــذر املــــخــــرج مـــحـــمـــد عـ
جهنم«،  »حــجــر  مسلسل  تــصــويــر 
ــة نــفــســيــة يــمــر بــهــا عقب  ــ بــعــد ازمـ
وفــــــــاة والـــــــدتـــــــه؛ مـــــا أوقــــــــع شـــركـــة 

اإلنتاج مجددًا في مأزق. 
بالبحث عن  الشركة حاليا  وتقوم 
كملت كافة 

ُ
مخرج آخر، بعدما است

التجهيزات الخاصة ببدء تصوير 
هـــــذا الـــعـــمـــل املـــســـلـــســـل الــــــذي كـــان  
مـــقـــررًا عــرضــه فـــي درامـــــا رمــضــان 
ــل النـــشـــغـــال  ــأجــ املـــــاضـــــي، لـــكـــنـــه تــ
كما  أخــرى،  بأعمال  أبطاله  بعض 
انشغلت الشركة بمسلسل »غراند 
ــل« لـــلـــفـــنـــان عــــمــــرو يـــوســـف،  ــ ــيـ ــ أوتـ
وديــنــا الشربيني الــذي ُعــرض في 

رمضان املاضي.
مــســلــســل »حـــجـــر جـــهـــنـــم« بــطــولــة 
كندة علوش، روبي، وتدور أحداثه 
ــو تــألــيــف هــالــة  فـــي 45 حــلــقــة، وهــ
ــتـــوقـــع عــرضــه  ــنــــدي، ومـــــن املـ ــزغــ الــ

خارج املوسم الرمضاني.

جمال سليمان يرد

السوري جمال سليمان  املمثل  رّد 
عــلــى فــيــســبــوك عــلــى الــــقــــرار الـــذي 
السوريني  الفنانني  نقابة  اتخذته 
بــإحــالــتــه إلـــى املــجــلــس الــتــأديــبــي، 
بــعــد قـــــرار فــصــلــه ومــجــمــوعــة من 
زمـــائـــه مـــن الــنــقــابــة قــبــل عــامــني. 
وقال »تبينت أن الكام الذي صدر 
الرقيب  الــنــقــابــة صــحــيــح، وأن  مــن 
بـــالـــفـــعـــل يـــريـــدنـــا أن نـــحـــضـــر كــي 
أهلنا وهو  عنه  ما عجز  يستدرك 
تــأديــبــنــا. أي أنــــه لـــم يــتــرك لــلــزمــن 
تأديبنا  يريد  بل  باملهمة  يقوم  أن 
بنفسه، بعد أن فصلنا من النقابة. 

بصراحة عجزت عن التعليق«.
ــمـــال  ــل جـ ــويــ ــحــ تــ قـــــــــرار  أن  ــر  ــ ــذكــ ــ ــ ُي
ــتـــأديـــب شمل  ســلــيــمــان ملــجــلــس الـ
ــثـــل الـــــســـــوري مــكــســيــم  ــمـ ــا املـ أيــــضــ
ــلـــيـــل، عـــبـــد الـــحـــكـــيـــم إســمــاعــيــل  خـ
قطيفان، مــي عــدنــان ســكــاف، لويز 
ــلـــي، ســمــيــح ســالــم  عــبــد الـــكـــريـــم عـ
شـــقـــيـــر، مــــــازن إبـــراهـــيـــم الـــنـــاطـــور 

وعبدالقادر محمد رشاد.

حالة ملحم بركات 
تتحسن 

البناني ملحم  الفنان  قالت زوجــة 
ــركــــات إن وضـــعـــه الـــصـــحـــّي فــي  بــ
تــــحــــســــن، بــــعــــد انــــتــــكــــاســــة كـــبـــيـــرة 
تـــــعـــــرض لــــهــــا بــــــركــــــات مــنــتــصــف 
األسبوع املاضي، أدت إلى دخوله 
غـــرفـــة الـــعـــنـــايـــة الـــفـــائـــقـــة فــــي أحـــد 
مستشفيات بيروت. وكشفت رندة 
بركات أن زوجها عانى من تأثيرات 
ــعــــض األدويـــــــــة  جـــانـــبـــيـــة جـــــــــراء بــ
والــعــقــاقــيــر الـــتـــي يــتــنــاولــهــا، بعد 
معاناته مع آالم في الظهر بسبب 
معلومات  نــشــرت  فيما  »ديـــســـك«، 
صــحــافــيــة تـــؤكـــد أنـــــه يـــعـــانـــي مــن 
لعملية  ويحتاج  السرطان،  مرض 

جراحية الستئصاله.

صبا مبارك والبنات

ــة صــبــا  ــ ــيـ ــ تـــعـــاقـــدت املــمــثــلــة األردنـ
مــــــبــــــارك عــــلــــى بــــطــــولــــة مــســلــســل 
»حكايات بنات 2«، مع املنتج طارق 
الـــجـــنـــايـــنـــي، وســـتـــبـــدأ الــتــصــويــر 
خال أيام. يتولى إخراج املسلسل 
انتهى  ــد  وقـ ســيــف،  أبـــو  مصطفى 
حتى اآلن الكاتب باهر دويدار من 
املقرر  ومــن  كاملة،  الحلقات  كتابة 
أن يــشــارك مــبــارك الــبــطــولــة إنجي 
املقدم، مي عمر، كريم فهمي، دينا 
ــزي لــيــنــر، وكــانــت  ــ الــشــربــيــنــي، رمـ
صبا شــاركــت فــي مسلسل »أفــراح 
ــة نـــجـــيـــب مـــحـــفـــوظ  الـــــقـــــّبـــــة« قــــصــ

وحصدت نجاحا كبيرًا.

أخبار

)Getty/تهدم المباني التراثية وتبنى مكانها األبراج )أورتيو لويس

)Getty( 1944 غنتها أسمهان عام

الممثلة المصرية ناهد السباعي )فرانس برس(

حكيم... 
أشهرهم  
)فتحي بلعيد/
فرانس برس(

)Getty/مملكة بوتان السحرية )نارفيك
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مـــع الـــحـــروب والــســيــاســة فـــي تـــاريـــخ الــبــاد 
العزاوي )1939( تتقاطع مع  العربية. سيرة 
ــانــن الــعــراقــيــن، ومــع مــدارس 

ّ
كثير مــن الــفــن

ـــرت 
ّ
ــت طــريــقــهــا فــي بــغــداد وأث

ّ
تشكيلية شــق

فـــي تـــاريـــخ الــفــن الــتــشــكــيــلــي الــعــربــي، فبعد 
تــخــّرجــه مـــن »مــعــهــد الــفــنــون الــجــمــيــلــة« في 
ية اآلداب للدراسة في قسم 

ّ
بغداد، التحق بكل

اآلثار، حيث تخّرج منها عام 1962. بعد ذلك 
بـــأعـــوام قــلــيــلــة، ســيــؤســس مــع مــجــمــوعــة من 
الــنــاصــري، وإسماعيل  رافــع  انن؛ وهــم: 

ّ
الفن

فتاح، ومحمد مهر الدين، وصالح الجميعي 
وهشام سمرجي، »جماعة الرؤية الجديدة« 
)1969( التي جاء في بيانها أن »الفن ممارسة 
تــجــاوز مستمّرة  الــعــالــم، عملية  إزاء  مــوقــف 
واكتشاف لداخل اإلنسان من خال التغيير«. 
بجماعة  ولفترة قصيرة،  أيضًا،  التحق  كما 
»البعد الواحد« التي أّسسها الفنان العراقي 
شاكر حسن آل سعيد، والتي استلهمت من 

الحرف العربي وضّمنته في العمل الفني.
وحــتــى 1976، عـــام رحــيــلــة عـــن الـــعـــراق، ظل 
اوي يعمل في »مديرية اآلثار العراقية« 

ّ
العز

فــي بــغــداد، ثــم انتقل إلــى لندن حيث مــا زال 
يقيم إلى اليوم، وشغل آنذاك منصب »مدير 
فني للمركز الثقافي العراقي« هناك، والذي 
انن 

ّ
كـــان ُيــعــتــبــر، وقــتــهــا،  مــنــّصــة لــقــاء للفن

فن العراقين والعرب على حد سواء.
ّ
واملثق

م الفنان والقّيم وقتها، 
ّ
في تلك السنوات، نظ

العديد من املعارض، أبرزها »معرض بغداد 
الــعــاملــي لــلــمــلــصــقــات«، و»بــيــنــالــي جــرافــيــك 
الـــعـــالـــم الـــثـــالـــث«، و»فـــــن الـــغـــرافـــيـــك الــعــربــي 
العربي  الفن  الخط على  املعاصر«، و»تأثير 
املعاصرون«  العرب  و»الفنانون  املعاصر«، 
ــل. كـــمـــا كـــان  ــ ــراحـ ــ قــــيــــم عـــلـــى ثـــــاث مـ

ُ
ــذي أ ــ ــ الـ

ة »أور« الثقافية التي سعت 
ّ
مسؤواًل عن مجل

إلــــى تــعــريــف الــجــمــهــور األوروبـــــــي عــمــومــًا، 
بالتراث  الخصوص،  وجه  على  واإلنكليزي 

العربي.
ـــر الــفــنــان فـــي بـــدايـــاتـــه بــتــجــارب الـــــرّواد 

ّ
تـــأث

ــواد  ــ ــ الــــعــــراقــــيــــن؛ أمـــــثـــــال فــــائــــق حــــســــن وجـ
ــه فــــي تــجــربــة  ــالـ ــمـ ــاد أعـ ــعـ ــتـ ســلــيــم الــــــذي اسـ
ي 

ّ
»الـــبـــغـــداديـــات«، كــمــا كـــان لــلــمــوروث املحل

لــلــمــنــطــقــة، وال سيما  الــغــنــي  والـــحـــضـــاري 
أساسي  دور  اإلسامية،  واإلشـــارات  الرموز 
ــــاب، والـــتـــي  ــــشـ ــي تـــكـــويـــن رؤيــــــة الـــفـــنـــان الـ فــ
ــا، بـــحـــســـب جــــبــــرا إبــــراهــــيــــم جـــبـــرا،  ــهـ ــلـ ــعـ جـ

»منطلقًا لخياله«. 
الــعــزاوي ينتقل بــن التجاري،  مــن هنا، بــدأ 
فاستلهم من الحرف العربي وقام بتحديث 
فــارق عن  اللوحة، على نحو  استخدامه في 
ــاطــون 

ّ
الــطــريــقــة الــتــي كــــان يــعــتــمــدهــا الــخــط

ــي الـــقـــرون  ورســــامــــو املــنــمــنــمــات الــعــربــيــة فـ
ــــى. لــــقــــد اســــتــــطــــاع أن يـــنـــتـــقـــل مــن  ــطـ ــ ــــوسـ الـ
شــكــانــيــة مــزخــرفــة إلـــى مـــا يــشــبــه الــتــكــويــن 
ــه ســيــهــجــر هــذه  الـــنـــّصـــي الـــبـــصـــري، غــيــر أنــ
الــتــجــربــة الحــقــًا، وعـــن ذلـــك يــقــول فــي إحــدى 
املقابات التلفزيونية معه »وجدت في هذه 
األعــمــال صـــورة عــاديــة، ولــيــس فيها الكثير 

من التحّدي«.
ال  الغنية،  اوي 

ّ
الــعــز استعراض مسيرة  عند 

بــد مــن الـــوقـــوف عــنــد عــاقــتــه بــالــشــعــر، فقد 
ان على ابتكار صيغة تجمع ما 

ّ
اشتغل الفن

التعبيرية  والتمثيات  الشعري  النص  بن 
ــــي عــمــلــه  ــه، كـــمـــا فـ ــنــ ــلـــة الـــنـــاشـــئـــة عــ ــّيـ املـــتـــخـ
قات السبع«. إلى جانب اشتغاله على 

ّ
»املعل

الــعــديــد مــن الــنــصــوص لــشــعــراء معاصرين؛ 
مــثــل ســـعـــدي يـــوســـف، وأدونــــيــــس، ومــحــمــد 

محمد عمران

»أنا الصرخة، أية حنجرة تعزفني؟ 
ضياء العزاوي: معرض استعادي 
الــــغــــد(«، عــنــوان  )مــــن 1963 حــتــى 
ضياء  الــعــراقــي  التشكيلي  للفنان  مــعــرض 
العزاوي ُيفتتح، اليوم، في غاليري »املتحف 
العربي للفن الحديث« و»قاعة الــرواق« في 
الدوحة، ويتواصل حتى 16 نيسان/ إبريل 

 .2017
يــرصــد املـــعـــرض، الــــذي ُوصــــف بــأنــه »أكــبــر 
ــربـــي«،  ــقــــام لـــفـــنـــان عـ ــ ــعـــرض اســـتـــعـــادي ُي مـ
ــان الــغــنــّيــة واملــمــتــّدة ألكــثــر من 

ّ
تــجــربــة الــفــن

خمسن عامًا.
التي تزيد عن الخمسمئة  ع األعمال 

ّ
ستتوز

مـــا بـــن رســــٍم ونـــحـــٍت ومــطــبــوعــاٍت وأعــمــال 
ــــى، على  حــفــٍر، بعضها ُيــعــرض لــلــمــّرة األولـ
الــنــص  بــــن  الـــعـــاقـــة  يــــبــــّن  قـــســـمـــن؛ األول 
ــانـــي  ــثـ ــان، والـ ــنــ ــفــ ــة الــ ــورة فــــي تـــجـــربـ ــ ــــصــ والــ
يستعرض األعمال التي تعكس عاقة الفنان 
بــقــضــايــا املــنــطــقــة، وتــتــرجــم تــقــاطــع أعــمــالــه 

حمزة كوتي

دلّني الطريق
مني عبر 

ّ
ْح لــي مــن أي وجــهــٍة تــريــد؛ وكل لـــوِّ

مني 
ّ
املــــاء وعــبــر هـــذه الـــريـــح الــغــاضــبــة؛ كل

ــاجـــن؛ بــوقــع  ــنـ ــيـــر؛ بـــرنـــن فـ ــطـ بـــحـــنـــاجـــر الـ
ــْي عـــجـــوٍز عــلــى عتبة 

َ
ــاٍل؛ بــعــيــن ــفــ خــطــى أطــ

بــاب. كنُت خالصًا لك وقد تركتني وحدي؛ 
واآلن حــدث مــا كــنــُت أخـــاف منه أن يحدث. 
ني على 

ّ
وّجه إلّي وجهك؛ امُح ذاكرتي؛ أو دل

نهر الليثي؛ ُعد بي إلى بطن أمي أو باطن 
األرض؛ فأنا متضايق بن العدمن.

¶ ¶ ¶

يوًما ما
 هذا النهر 

ُ
يومًا ما سأدخل

وأخرُج منه منيعًا. 
 ماذا جرى علّي

ُ
ال أعرف

في هذه املدن
 أمسي 

ُ
وال أعرف
وال اليوم.

سأرميِك جانبًا يا ثيابي
ويا أشيائي التي 

تحمل مرارة أنفاسي.
سأرميك يومًا ما

سأرميك
 هذا النهـر

ُ
وأدخل

لكي أكون منيعًا
أمام لوحي املكتوب.

ضياء العزاوي 
هو الصرخة

أكثر من خمسمئة عمل ستلتئم في معرض استعادي للفنان العراقي ينطلق اليوم 
تتوزّع  الدوحة،  الرواق« في  الحديث« و»قاعة  للفن  العربي  »المتحف  في غاليري 

العزّاوي، وآخر يعكس  النص والصورة في تجربة  بين قسم يعرض عالقة  األعمال 
تقاطع تجربته مع تاريخ المنطقة السياسي

شخوصي يتكاثرون في اآلفاق ولم أجد نفسي بينهم

استعادة خمسة 
عقود من الفن

سيرته تتقاطع 
مع مدارس وفنّانين غيروا 

تاريخ الفن العربي

تتحّرك منحوتاته 
بين اإلخالص للتجريد 

والنزوح للتشخيص

إن كان سيعود  )الصورة(  العزّاوي  ُسئل  تلفزيونية حديثة،  في مقابلة 
إلى العراق، فقال »ال أريد أن أكون مزّورًا وال شاهد زور. ما أعرفه عن 
عن  أعــرفــه  ومــا  سابقًا  ــراق  ــع ال
وتابع  متناقض«،  حاليًا  الــعــراق 
وليس  الجميل...  بالعراق  »أحتفظ 
القريب  المستقبل  ــي  ف ــاك  هــن
من  يبق  لم  آخــر.  بعراق  يبّشر  ما 
في  أضيّعه  حتى  الكثير  سنواتي 
أنــه  مضيفًا  يــتــحــّقــق«،  ال  حــلــم 
وسيظّل  بـــاده،  فــي  يُــدفــن  ــن  ل
بلند  مثل  موته؛  بعد  حتى  منفيًا 

الحيدري وآخرين.

لن أعود إلى العراق

2425
ثقافة

باسم النبريص

ا جئُت إلى برشلونة، أخذتني ُمضّيفتي الثقافية إلى منطقة »ال َرمبالس«. 
ّ
مل

 عـــن الــنــصــب املـــاثـــل أمــامــنــا، 
ً
ــمــْت قــلــيــال

َّ
وفـــي نــهــايــة الـــشـــارع األشـــهـــر، تــكــل

لكريستوبال كولون )أو كوملب، كوملبوس، إلخ(. كنت قرأت سابقًا أّن ما أراه 
اآلن هو النصب األضخم واألفخم للرجل في جميع أنحاء إسبانيا وعشرات 

مدن املعمورة.
ويومها، لم تقاسمني مضّيفتي غضبي مّما أرى.

قيمون نصبًا ملجرم نصف األلفية األخيرة األول؟ عار على املدينة العريقة 
ُ
 أت

ه( أن تفعل ذلك. 
ّ
 لليسار األوروبي كل

ً
)التي كانت وال تزال معقال

م هذا النصُب اليوَم قبل الغد. ويجب استبداله بآخر، أكبر منه، 
َّ
يجب أن ُيحط

هبت 
ُ
كتشف بالدهم، بل ُسرقت حضاراتها ون

ُ
لتخليد الضحايا الذين لم ت

ا تزل.
ّ
ل ببشرها، منذ ذلك الوقت ومل

ّ
ك

ُ
ون

، على مقربة 
ً
ي في ما بعد أن أسكن سنواٍت طويلة

ّ
قلت لها ذلك.. وشاء حظ

ما مررت به، شعرت بالغّصة ذاتها ترتفع في حلقي 
ّ
من النصب. والحال، كل

من جديد. وإلــى اآلن، رغــم مــروري شبه اليومي على املــكــان، ما زلــت غير 
متعّود على تلك الرقعة القبيحة املسيئة إلى بهاء املدينة وتاريخها النضالي.
والــجــزارة  للشّر  تخليد  ســوى  ليست  الفنانني،  أيــدي  ُبذلت  مهما  فالرقعة، 

البشرية، بالحجر واملعدن وملسة الفن املتواطئ.
يجانبك  ولــن  األخــيــرة.  سنة  الخمسمئة  فــي  األول  الكولونيالي  هــو  كوملب 
بتعّصبه  ارتكب  لقد  كذلك.  األّول  واإلمبريالي  وقلت:  لو شططت  الــصــواُب 
أكبر  الرهيبان،  اإلسبانيان  امللكان  خلفه  وِمــن  الهوَسي،  وطموحه  الديني 

مقتلة في تلك الحقبة عرفها عموُم البشر التعساء عبر تاريخهم املؤسي.
حدة، جرت إبادة 120 مليون »هندي أحمر« بعد كوملب، 

ّ
فقط في الواليات املت

فما بالك بما حصل في أميركا الوسطى والجنوبية، أثناء وجوده وبعده؟ 
جريمة لم يكن لها مثيل في وقتها. 

الثاني عشر مــن تشرين األول/  الــيــوم، بمناسبة ذكـــرى  الــكــالم  أقـــول هــذا 
الذي تحتفل به عموم اململكة اإلسبانية )كل عام، منذ نحو  اليوم  أكتوبر. 

ستني عامًا( كعيد وطني وقومي مدفوع األجر لجميع موظفيها.
أن يظل  للغّم،  بالفعل، وجالب  وإنــه لشيء محّير  العار اإلسباني.  يــوم  إنــه 
للعدالة،  عــاٍل  بحّس  ع 

ّ
ويتمت وطيبًا،   

ً
جميال نعرفه  الــذي  اإلسباني  الشعب 

ساكتًا عن هذا الظلم التاريخي إلى هذه اللحظة.
لقد هدموا نصب الجّزار إيطالي األصل في عشرات املدن الالتينية، بل حتى 
حدة ذاتها )النظام الوارث لتلك الجريمة الكبرى(، 

ّ
في مدن داخل الواليات املت

فلماذا تتأخر إسبانيا واإلسبان؟
 اســمــه الــرســمــي هــو »الــعــيــد الوطني 

ّ
وإلـــى مــتــى يستمر هـــذا الــعــار ويــظــل

الكتشاف أميركا«؟
البسطاء  لم أصــادف يومًا، ال بني  أنني  ـ  ـ وإْن بال طائل   

ً
ما يعّزيني قليال

الشعب هنا، باستثناء  إن غالبية  العيد، بل  وال بني غيرهم، من يحب هذا 
املحافظني والفرانكويني، ضده. 

والسؤال: متى تنعكس إرادة األغلبية على القرار الحكومي فُيلَغى »املأتم« 
وُيكّرس لنقيضه: أي لالحتفاء بالضحايا؟

سؤال ينتظر اإلجابة.
تلوا بداية من هذا اليوم األسود.

ُ
مئة وعشرون مليون التيني ق

مأتم اكتشاف أميركا

معرض

فعاليات

ــّواب  ــنــ ــر الــ ـ
ّ
ــف ــظـ بـــنـــيـــس، وحـــلـــيـــم بــــركــــات، ومـ

وغــيــرهــم. ال بــد مــن اإلشـــارة هنا إلــى أهمية 
ــــذي يــعــتــبــره  ــذه الــتــجــربــة، والــ الـــرســـم فـــي هــ
 للنص الشعري، وليس 

ً ّ
ان رديفًا ومكما

ّ
الفن

ــر فـــي تــجــارب  ــ حـــالـــة تــزيــيــنــيــة كــمــا هـــو األمـ
كثيرة.

ــان 
ّ
ــال الـــتـــي تــعــكــس تــقــاطــع الــفــن ــمــ أّمـــــا األعــ

فهي  العربية  الــبــاد  مــع صــراعــات  وتفاعله 
»أيــلــول األســـود«،  أعــمــال  كثيرة؛ نذكر منها 
و»مـــجـــزرة تــل الــزعــتــر«، و»جـــداريـــة مــجــزرة 
صـــبـــرا وشـــاتـــيـــا«، ومــــا أنـــجـــزه مـــن أعــمــال 
وأيضًا  الفلسطينين،  الشعراء  مع  مشتركة 
فـــي تــجــربــتــه فـــي الــســنــوات الــعــشــر األخــيــرة 
تحت ما ُيسمى »باد السواد« التي تناولت 

العراق.
 »جدارية مجزرة صبرا وشاتيا«، هي 

ّ
ولعل

األبــرز من ضمن هذه األعمال التي ذكرناها 
ــتــــى أنــــهــــا أصــــبــــحــــت، مـــــع نــص  ســــابــــقــــًا، حــ
املسرحي الفرنسي جان جينيه، وثيقة فنية 
خــاصــة ومــرجــعــًا بــصــريــًا رمـــزيـــًا لــلــمــجــزرة. 
الجدارية تجّمد الزمن في لحظة ما بعد فعل 
الــقــتــل وتــذّكــر كــل مــن يــراهــا، وهـــي مستقّرة 

أحيانًا
أخرى  كائناٍت من عوالم  إلــى  أحتاج  أحيانًا 
تأتي لتنقذني من كل هذا الشّر؛ وتنقذني من 
األرض ومن  تــخــوم  ومــن  الجغرافيا  حــصــار 
 عــن تغيير ذاتــي 

ٌ
جــســدي اآلدمــــي. أنـــا عــاجــز

فضيان 
ُ
ــٍق ال تستقيم؛ وقــدمــاي ال ت

ُ
ــل

ُ
وعــن خ

ــدُت األرض رحــى  ــــواٍب مــغــلــقــة. وجــ إال إلـــى أبـ
تطحنني وعــرفــُت أنــنــي لــســت مــركــز الــعــالــم. 
أحيانًا أحتاج إليهم؛ سوف أجدهم يومًا ما 

وأخبرهم عّما حل بي في هذه املدن.
¶ ¶ ¶

حديث الباطن
؛ اسكْت؛ هل يمكنك أن تسكَت لفترة، أو 

ْ
اهــدأ

 عن تقييم الحياة 
ّ

سِكت الكائن الذي ال يكف
ُ
ت

وعــن التخطيط ألمـــور ال عــاقــة لــك بــهــا؛ دع 
روح الــــَكــــْون تــســتــمــر فـــي أعـــمـــالـــهـــا؛ ألنــــك ال 
تستطيع أن تخرج الشمس من شرنقتها في 
 رأســك من األوهــام 

ْ
؛ افــرغ

ْ
غير موعدها. اهـــدأ

ــــك ســــوف تـــهـــدأ؛ ســوف  الـــتـــي خــلــقــتــهــا؛ روُحــ
 شيء في 

ُّ
يأتي ما ذهب منك؛ سوف يكون كل

قبضتك.
¶ ¶ ¶

أي روٍح
أيُّ روٍح خبيثٍة تملكتني حيث ال أقدُر أن أقوم 
أساعد  أن  وال  إلــى سريرها؛  الشمس  بحمل 
الليل أن يــوزع األحــام على النائمن. ليتها 
تنتهي الظلمات الطويلة هذه؛ وليتني كنُت 
مــرآة تهرم مــن تلقاء نفسها.  أو  بــاٍب  قبضة 

البريطاني،  التيت«  في مكانها في »متحف 
مستمرة؛  تـــزال  ال  لكنها  حــدثــت  بتراجيديا 
العزاوي  إلى  الفلسطنية بالنسبة  فالقضية 
هي املثال األوضح على انعدام العدالة، وفي 
حقيقية  اإلنسانية  العدالة  تصبح  »ال  رأيــه 
الفلسطيني على  الشعب  إال عندما يحصل 
حــقــوقــه املـــســـلـــوبـــة«، كــمــا يـــقـــول فـــي إحـــدى 

املقابات.
ــان الــــعــــراقــــي  ــ ـ

ّ
ــن ــ ــفـ ــ وفــــيــــمــــا يــــخــــص أعـــــمـــــال الـ

النحتية، فإنها على قدٍر عاٍل من التجريب، 
ســـــــواء أكـــــــان ذلــــــك تـــجـــريـــبـــًا عـــلـــى مــســتــوى 
ــلـــوب أو عــلــى مــســتــوى الــتــقــنــيــة، وهــي  األسـ
أن  إال  التصويرية،  أعماله  تقاطعت مع  وإن 
مسارها مختلف من حيث النشأة والتطّور، 
إذ تتحّرك منحوتاته ما بن اإلخاص للقيم 
التشخيص،  باتجاه  الــنــزوح  أو  التجريدية 

وأحيانًا يدمج الفنان بينهما.
اوي النّحات، وإن كان 

ّ
امللفت في تجربة العز

يــعــتــبــر نــفــســه رّســـامـــًا فـــي املـــقـــام األول، هو 
اســتــخــدامــه لـــألـــوان الــصــريــحــة فـــي أعــمــالــه 
يحمل  عمل  النحتية  أعــمــالــه  آخــر  النحتية. 
عنوان »الشرق الساحر« املستقر في حديقة 

»مــتــحــف الـــفـــن اإلســــامــــي« فـــي قــطــر والــــذي 
يـــحـــاكـــي لــعــبــة األحـــصـــنـــة الـــــــــــدّوارة. يــتــألــف 
مزخرفًا  كرسيًا  حصانًا/  أربعن  من  العمل 
بوحدات مستمدة من فن األرابيسك وملّونة 

ابة.
ّ
بألوان بهية وجذ

ــداد تـــضـــّمـــن رســــوم  ــغــ بــ مـــعـــرضـــه األول فــــي 
ــلــــق الــــعــــزاوي  ــاء. وقـــتـــهـــا، أطــ ــ ــربـ ــ مــلــحــمــة كـ
ــد العنف  صــرخــة احــتــجــاح ضـــد الــظــلــم وضـ
في الباد فترة االنقابات العسكرية. اليوم، 
اوي 

ّ
وبعد أكثر من خمسن عامًا، يكّرر العز

األول من  االســتــعــادي  فــي معرضه  صرخته 
عنوانه  مقتبسًا  العربية،  املنطقة  فــي  نوعه 
من  ستعرفني؟«  حنجرة  أّي  الصرخة،  »أنــا 

اوي.  
ّ
قصيدة للشاعر العراقي فاضل العز

ــان سيتم 
ّ
ُيــذكــر أن حــــوارًا مــفــتــوحــًا مــع الــفــن

ــبــــاح الـــغـــد،  ــرة مــــن صــ ــاشــ ــعــ تــنــظــيــمــه فــــي الــ
اإلثنن، في »املتحف العربي للفن الحديث«، 
دافيد،  كاترين  املعرض،  قّيمة  تناقش  حيث 
العزاوي حول تاريخ الفن العربي وقضاياه 
وســـيـــرتـــه الــتــشــكــيــلــيــة وتـــقـــاطـــع عـــمـــلـــه مــع 
ــــروب والــثــقــافــة  ــــحـ الـــتـــاريـــخ والـــســـيـــاســـة والـ

الفلكلورية واألساطير الشعبية.

إطاللة تصويب

مريم القادري

»صباح الخير« لم تكملها
إال ونبت بني كتفيه معطف.

اح
ّ
عنق شجرة التف

التي أزهرت تحته
 الليلة دهسًا

ّ
سيدق

على طريق حب سريع
ال إشارات فيه

تقف عندها الذاكرة.
¶ ¶ ¶

وحده التعب يستريح بيننا
واملالءة رصيف مبتل

ه
ّ
أمّد يدي ألزيح ظل

ترجع إلّي بيضاء منكمشة
مثل أرنب خائف

أخرجوه من قبعة ساحر
ليضحك األطفال

وقبل أن يحني دورها
تبكي الحمامة

¶ ¶ ¶
اللحن الحزين نفسه
ينسكب على رأسي

كوب املاء أمامي
وعطش يلمع في حلقي
مثل حسكة أو شتيمة

لدّي كتب شعر
ضحك خمسة رجال

ُ
ت

وال تواسي امرأة واحدة
ملحْت رأسها املقطوع

يبتسم مستندًا إلى عمود
في قصيدة

¶ ¶ ¶
عيناي مسّمرتان على الحائط

يريدني أن أعترف
بذنوب كل من اتكأوا عليه

وتبادلوا القبل
وأطفأوا في ظهره السجائر

وكم قطة نامت فوقه
وامرأة ُدفنت تحته

ال كرسي اعتراف ألنهار عليه
وأفتعل البكاء صادقًا

ال صورة لقّديس أو آية
نني ما أواسي به

ّ
تلق

حائطًا في شارع.
)شاعرة لبنانية(

السينمائي لست على أرض المهرجان  من  الثالثة  الــدورة  فعاليات  األحــد،  اليوم  مساء  تنطلق، 
الخميس، بمشاركة  أبوظبي، وتستمر حتى  الخليجي، في  التعاون  لدول مجلس 
27 فيلمًا، من بينها ساير الجنة )الصورة( وسماء قريبة وحب ملكي. ُتعقد على 

هامش التظاهرة ندوة بعنوان »دور السينما في مواجهة اإلرهاب«.

تحت عنوان وهابيّات، يقّدم الفنان اللبناني إيلي رزق اللّه )الصورة( بمرافقة عازف 
البيانو، جون فياض، أمسية موسيقية على خشبة مسرح مترو المدينة في بيروت 
عند التاسعة من مساء الخميس، 20 من الشهر الجاري، تتضّمن مختارات من أغاني 

الموسيقار محمد عبد الوهاب.

ينطلق مهرجان القاهرة الدولي للجاز في 18 تشرين األول/أكتوبر الجاري، ويتواصل 
حتى 25 منه. تتضّمن التظاهرة، في دورتها الثامنة، حفات موسيقية على مسرح 
الغريك كامبس. ومن المشاركين في الحفات: تانيا صالح من لبنان )الصورة( وعالء 
كما  إبرليه،  شيرر  روم  السويسري  النمساوي  الثاثي  جانب  إلى  البحرين،  من  غّواص 

ُتقام حفات منفصلة تحت عنوان »جاز على النيل«.

معرض  تتضّمن  والتي  العاصمة،  الجزائر  في  الهجرة  يوم  تظاهرة  غدًا،  ُتختتم، 
تاريخ الهجرة الجزائرية في فرنسا في قصر الريّاس، وندوة حول ماضي وحاضر 
أفام  عرض  إلى  إضافًة  الوطني،  المسرح  في  الخارج  في  الجزائرية  الجالية 
سينمائية مثل: علي في بالد السراب )الصورة( لـ أحمد راشدي، ومكتوب لـ علي 

غانم.
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ال إشارات

»مذكرات جنرال«، معرض »وطني« الذي أقيم في دبي 2010، )كريم صاحب(

منحوتة »صديقان مفقودان«، ضياء العزاوي )برونز، 44.5× 33× 7 سم، 2008(

يــا أرواح  يــا خــدام أســمــاء مقدسٍة؛  أعينوني 
أعينوني  الثاثة؛  أيــوب  رفــاق  يــا  الصابرين 
واثبتوا معي؛ أو أبيدوا الروح التي تملكتني 

في هذه الظلمات.
¶ ¶ ¶

لسُت على أرض
لسُت من هذه األرض ولم أجْدني على أرض. 
الشمُس تفرك األشجاَر ومن علّو البناية هذه 
الــصــعــداء؛  يتنفسون  قــدامــى  مــتــســّولــن  أرى 
 أّيــهــا 

ْ
وشــخــًصــا كــأنــنــي أســمــعــه يــقــول تــرّيــث

النهاُر فأنا ال أريد العودة إلى أهلي. لسُت من 
 قارًبا ما جاء بي إلى هنا أو 

ّ
هذه األرض؛ كأن

قافلة تجار. ثّم أسمع ذلك الشخَص يقول هل 
أنا من الُحَوْيزة أم من معرة النعمان؛ ويقول 

فتشُت عني ولم أجدني على أرض.
¶ ¶ ¶

شخوص
شــخــوصــي يــتــكــاثــرون فـــي اآلفـــــاق ولــــم أجــد 
بقبول  نفسه  يــصــارع  ــٌد  واحــ بينهم.  نفسي 
ــُر يكتب رســالــة إلــى  مــصــيــره فــي الــحــّب وآخــ
ــاب الـــرقـــيـــم؛ وآخـــــــرون يــتــســّكــعــون في  أصـــحـ
املدن ويهتفون بأسمائها العربية. أمشي في 
طريٍق وأرى ظلي تارة يتبعني وتارة يمشي 
 أين 

ُ
أمامي ولم ألحق به؛ وشخوصي ال أعرف

هــم؛ في مــجــاورة امـــرأٍة أحببُت أم على ضفة 
النهر؛ أم أنهم يتآمرون علّي في اآلفاق.

)شاعر ومترجم من مواليد األهواز عام 1983(



صحة

ــــد مــن  ــــديـ ــعـ ــ ــاء الـ ــ ــتـ ــ ــــشـ ــع الـ ــ ــي مــ ــ ــأتـ ــ تـ
ــتـــي تــنــتــقــل  األمــــــــراض املـــزعـــجـــة، الـ
بــســهــولــة وســرعــة بــن مجموعات 
ــواء فــــي عــــربــــات الــنــقــل  ــ الـــبـــشـــر املــــزدحــــمــــة، ســ
والصالونات واملدارس، أو على األقل  لنخفف 
ــي تــســتــدعــي  ــتــ ــن شـــدتـــهـــا وأضــــــرارهــــــا، والــ مــ
أن تــكــون أجــهــزتــنــا املــنــاعــيــة بــالــقــوة الكافية 

ملقاومتها.
ومع أن تقوية الجهاز املناعي ال تتم بإجراءات 
محددة واضحة املعالم، ألن هذا الجهاز يضم 
عــددًا مــن األنسجة واألعــضــاء املختلفة، وألن 
الــبــحــوث العلمية فــي هـــذا املــضــمــار مــا زالــت 
على قدم وساق، إال أن بعض التوصيات التي 
ثبتت جدواها أصبحت معروفة بن األطباء، 

ونلخصها لك في هذا املقال:

انتخب األطعمة المقوية للمناعة
تشمل هذه األطعمة الخضار والفواكه الزاهية 
الغنية  واملــأكــوالت  الكاملة،  والحبوب  الــلــون، 
بــالــبــروتــن والـــشـــحـــوم الـــوحـــيـــدة واملـــتـــعـــددة 
قليلة  على نسب  تحتوي  والــتــي  الــاإشــبــاع، 

من السكاكر والشحوم املشبعة. 
ونــفــصــل فــيــمــا يــلــي أهـــم األغـــذيـــة الــتــي ثبتت 
ومحاربة  املناعية  القدرة  تعزيز  في  جدواها 

املرض:
ــــب بـــالـــبـــادئـــات  ــرائـ ــ 1- الــــلــــن: يـــزخـــر الـــلـــن الـ
الحيوية )وهي البكتيريا املفيدة التي تحافظ 
عــلــى صــحــة الــجــهــاز الــهــضــمــي(، وفـــي دراســـة 
ــن 200 عــامــل  ــا يـــقـــرب مــ ســـويـــديـــة شــمــلــت مــ
مــن عــمــال املصانع ودامـــت 80 يــومــا، تبن أن 
العمال الذين داومــوا على تناول اللن بشكل 
يومي، أخذوا إجازات مرضية أقل من زمائهم 

بنسبة 33 % خال فترة الدراسة.
ويعتقد أن سّر فائدة اللن يكمن في دعم هذه 
البيض  الكريات  لوظيفة  الحميدة  البكتيريا 

املسؤولة عن مقاومة املرض في الدم،
وتزيد الفائدة من اللن إن كان الحليب الذي 
اصطنع منه مدعوما بالفيتامن D، الضروري 
ة الـــجـــهـــاز املـــنـــاعـــي، إضـــافـــة  لـــســـامـــة وكــــفــــاء

لخواصه الوقائية ضد عدد من األمراض. 
2- الثوم: يحتوي الثوم املادة الغذائية الفعالة 
اليسن Alicin، املعروفة بقدرتها على محاربة 
الجراثيم )البكتيريا( والفيروسات، وقد ثبت 
نفع الثوم في دراسة بريطانية حديثة شملت 
الــثــوم  146 شــخــصــا أعــطــي نصفهم خــاصــة 
يــومــيــا ملـــدة 3 أشــهــر )بــيــنــمــا أعــطــي النصف 
(، فتبن نــجــاة األشــخــاص 

ً
اآلخـــر عــقــارًا غــفــا

الــذيــن داومــــوا عــلــى تــنــاول الــثــوم مــن الــرشــح 
بــاملــقــارنــة مـــع الـــذيـــن لـــم يــتــنــاولــوه، وبــمــعــدل 
الـــثـــوم املثبتة  لــفــوائــد  ــذا بــاإلضــافــة  66%.  هـ
والوقاية  املرتفع  الضغط  كتخفيض  األخــرى 

من تصلب الشراين ومن السرطان.
الحبوب  هـــذه  والــشــعــيــر: تتميز  الــشــوفــان   -3
 beta-glucan غلوكان  بيتا  ألياف  باحتوائها 
ذات الخصائص املضادة لألكسدة وااللتهاب، 
ــبـــت أنــــهــــا تــحــمــي  ــيـــة ثـ ــــي دراســــــــة نـــرويـــجـ وفــ
الــحــيــوانــات مــن اإلنــفــلــونــزا والــحــأل والــجــمــرة 
الخبيثة، وأنها تسرع في اإلنسان من التئام 

الجروح وتعزز من تأثير الصادات.
4- املأكوالت البحرية مثل املحار والسلطعون 
والجمبري: إن معدني السيلينيوم والزنك في 
الــدم البيضاء  هــذه املــأكــوالت يدعمان كريات 
تطرد  الــتــي   cytokines البروتينات  إفـــراز  فــي 
الــفــيــروســات مـــن الــجــســم، كــمــا تــفــيــد أســمــاك 
تخفيض  في  والرنجة  واألسقمري  السلمون 
ــالـــحـــمـــوض  ــاب، لــــغــــنــــاهــــا بـ ــ ــهــ ــ ــتــ ــ ــ ــرة االل ــ ــاهــ ــ ظــ

.3-omega الشحمية
الفطر  أن  الحديثة  الــدراســات  تبن  الفطر:   -5
الكريات  يــزيــد مــن عــدد وفعالية  أنــواعــه  بكل 
البيضاء في الدم، ضد األحياء املجهرية التي 

تهاجم الجسم.
الخضار  هــذه  تحتوي  والــجــزر:  السبانخ   -6
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ــرى( مــادة  ــ )وكــثــيــر مــن الــخــضــار املــلــونــة األخـ
املــــضــــادة   beta-carotene الـــبـــيـــتـــا-كـــاروتـــن 
للفيتامن  الــجــســم  يــحــولــهــا  الــتــي  لــألكــســدة 
ــذا الــفــيــتــامــن بــالــذات  A، ويــحــتــاج الــجــســم هـ
لإلبقاء على صحة النسج الضامة في الجلد 
واألغشية املخاطية )مثل أغشية الفم واألنف( 
ــد الــجــراثــيــم  ــاع ضـ ــ الـــتـــي تــعــتــبــر أول خـــط دفـ
 A والـــفـــيـــروســـات، ونــحــصــل عــلــى الــفــيــتــامــن
ولحوم  النباتية  والــزيــوت  البيض  مــن  كــذلــك 

األسماك.
في   C الــفــيــتــامــن  أن  يعتقد  الــحــمــضــيــات:   -7
والغريب  والليمون  )كالبرتقال  الحمضيات 
ــن الـــــفـــــواكـــــه األخـــــــرى  ــ فـــــــــــروت( وفـــــــي عـــــــدد مــ
بعض  و  والبابايا(،  والكيوي  التوت  )كثمار 
والسبانخ   الــحــمــراء  )كالفليفلة  الــخــضــراوات 
والبروكولي(، يزيد من إنتاج الكريات البيض 
فـــي الــــــدم، ويـــدعـــم الـــخـــايـــا T و B املــحــاربــة 

للجراثيم.
8- الـــشـــاي: يـــزخـــر الـــشـــاي )بــنــوعــيــه األســــود 
واألخضر( بمضادات األكسدة الفافونويدات 
ثــيــانــن  ــنـــي  ــيـ األمـ وبـــالـــحـــمـــض   ،flavonoids
الـــدم  خـــايـــا  قـــــدرة  يـــعـــزز  الـــــذي   ،L-theanine
على مــحــاربــة كــل جسم غــريــب يــدخــل الجسم 

.interferon بواسطة البروتن انترفيرون
األخرى  )والطيور  الدجاج  الدجاج:  9- حساء 
 B6 ــامـــن ــتـ ــيـ ــفـ ــالـ كــــالــــديــــك الـــــــرومـــــــي( غــــنــــي بـ
فـــي تشكيل   )B5 الــفــيــتــامــن الــــضــــروري )مــــع 
أجسام مضادة دفاعية antibodies في الجسم، 
ــدم، كما  وفـــي تــولــيــد الــكــريــات الــحــمــراء فــي الــ
الذي   cysteine األميني سيستن  الحمض  أن 

الــيــديــن املــتــكــرر بــاملــاء والــصــابــون، وتنظيف 
الـــفـــواكـــه والـــخـــضـــار بــشــكــل كــــــاف، وتــطــبــيــق 

الطرق الصحية في الطبخ(.
7- تجنب تعرضك ألسباب التوتر النفسي في 

البيت والعمل قدر املستطاع.
8- اعــرض نفسك على الطبيب بشكل متواتر 

يتناسب مع حالتك الصحية وعمرك.
9- كــــون حـــولـــك حــلــقــة مـــن األصــــدقــــاء الــذيــن 
تتواصل  أن  يمكن  والــذيــن  مــعــك،  ينسجمون 

وتضحك معهم كلما شعرت بالوحدة.
10- ال تــقــع ضــحــيــة الــدعــايــات الــكــثــيــرة حــول 
ــفـــتـــرض أنــهــا  ــتــــي يـ ــيـــر الــ ــقـــاقـ ــاب والـــعـ ــ ــشـ ــ األعـ
تقوي وتعزز من املناعة، فلم يثبت حتى اآلن 
جدوى أي منها، وال أنها تتميز عن الوسائل 

الطبيعية التي ذكرناها.

عالقة المناعة بالسن
ال شـــك فـــي أن املــســنــن مـــعـــرضـــون لــإلصــابــة 
الراشحة  والــحــمــى  )املــيــكــروبــات(  بالجراثيم 
)الــفــيــروســات( أكــثــر مــن الــيــافــعــن، كــمــا أنهم  
أكـــثـــر احـــتـــمـــاال لـــلـــوفـــاة مـــن إصــابــاتــهــم هـــذه، 
الــرئــة مــن أكثر  وتعتبر االنــفــلــونــزا والــتــهــاب 
ــاة فـــي الـــذيـــن تــــجــــاوزوا ســـن 65  أســـبـــاب الـــوفـ
عاما حول العالم، ويعتقد الخبراء أن السبب 
قد يعود إلى تناقص عدد خايا T الدفاعية 
)والتي تأتي من الغدة الصعترية thymus( مع 
تقدم العمر، كما يحيل خبراء آخــرون السبب 
إلـــى ضــعــف قـــدرة »نــقــي الــعــظــام« عــلــى إنــتــاج 
الخايا الجذعية stem cells التي تولد خايا 

الجهاز املناعي.

سوء التغذية 
يؤثر سلبًا على كفاءة 

جهازنا المناعي

سلوى ـ العراق
الدكتور الفاضل..

أنا أعاني من السكري منذ 15 سنة، 
للسكر، وعند  وأتناول حبوبًا منظمة 
ــة  الــفــحــص قــبــل الــفــطــور تـــكـــون درجـ
الــطــبــيــب  نـــصـــحـــنـــي   .350 الــــســــكــــر 
ــتـــرددة،  بــاألنــســولــن، وأنــــا خــائــفــة ومـ
ونظري  السكر،  مستوى  أنـــزل  كيف 
ضــعــيــف جـــــدًا. هـــل يـــوجـــد حـــل غير 

األنسولن؟ وشكرًا.

السيدة سلوى؛
تحية طيبة وبعد..

يبدو أنك مصابة بالسكري منذ 
فترة طويلة وأن مستوى السكر 
عــنــدك مــرتــفــع كــثــيــرًا، لــذلــك، فــإذا 
كــــان رأي طــبــيــبــك أن اإلنــســولــن 
هو املناسب لك في هــذه املرحلة 
فــــا تــــتــــرددي وال تـــخـــافـــي مــنــه، 
فــقــد يـــكـــون هـــو الـــعـــاج األفــضــل 
لك، وليس له أضرار إذا استعمل 
بالطريقة املناسبة، ويجب تعلم 
مستوى  هــبــوط  تتجنبن  كــيــف 
الــســكــر ملــســتــوى تــحــت املــقــبــول، 

وذلك بتنظيم الطعام.
ــيــــر مــــــن األوهــــــــــام  ــثــ وهــــــنــــــاك الــــكــ
واألحــــاديــــث غــيــر الــدقــيــقــة حــول 

األنسولن يجب عدم األخذ بها.
وحــالــيــا هــنــاك أنـــواع جــديــدة من 
ــــة بشكل حــبــوب )ربــمــا لم  األدويـ
تكن أعطيت لك( قد تكون مفيدة 
باألنسولن  بــالــعــاج  الــبــدء  قبل 
 DDP4 اســــــــــم  تـــــحـــــت  ـــــصـــــنـــــف 

ُ
ت

.Inhipitors
ولــهــا أصـــنـــاف وعـــيـــارات عــديــدة 
عنها،  طبيبك  تــســألــي  أن  يــمــكــن 
ــام حــمــيــة  ــظـ ــبــــاع نـ وال بــــد مــــن اتــ

مناسب ملساعدة الدواء.
مع تمنياتي بالشفاء.

د. غسان يوسف حمص
طبيب الغدد الصم والسكري

سؤال

يتحرر من الدجاج املطبوخ يشبه في تركيبه 
.acetylcysteine دواء التهاب القصبات

10- املكسرات: تحتوي املكسرات )خاصة منها 
اد الشمس(  اللوز( والبذور )وخاصة بذور ُعبَّ
الخواص  E، ذي  الفيتامن  كبيرة من  كميات 
املضادة لألكسدة وااللتهاب، والداعمة لخايا 
اللقاحات،  لفعالية  واملــعــززة   ،  B و T الــدفــاع
بوجود  خاصة  فــوائــده   E الفيتامن  ويحقق 

معدني الزنك والسيلينيوم.  

تبنى العادات الصحية الحميدة، وتجنب 
الضارة:

1- انقطع عن التدخن.
2- حافظ على الوزن املثالي.

الــريــاضــيــة املــعــتــدلــة  الــتــمــاريــن  3- داوم عــلــى 
نصف ساعة يوميا على األقل.

4- حــــافــــظ عـــلـــى ضـــغـــط الــــــــدم فـــــي الــــحــــدود 
الطبيعية.

5- احصل على حاجتك من الراحة والنوم ملدة 
7-8 ساعات.

6- اتــخــذ كــل الــخــطــوات الــوقــائــيــة الــتــي تمنع 
عـــنـــك اإلصــــابــــة بـــالـــعـــدوى )بـــمـــا فــيــهــا غــســل 

ألسئلتكم:
Health@alaraby.co.uk

إشراف د. سامي القباني

التي  واإلنفلونزا  الرشح  نوبات  تأتي  ومعه  األبواب،  على  الشتاء  أصبح 
يندر أن ينجو منها الناس، ولعل هذا هو أنسب األوقات التي نخطط 

فيها لتقوية جهازنا المناعي

في استقبال 
الشتاء

كيف تدعم جهازك المناعي؟

هل تساعد الحمية الغذائية في الوقاية من االكتئاب؟

معلومة تهمك

لقد ثبت دور التمارين الرياضية في تخفيف فرص الوقوع 
باالكتئاب، إلى جانب دعم العاج الدوائي، لكن، ماذا عن 

األطعمة.. 
هل يمكن أن يكون لها دور كذلك في وقاية الناس من 

الوقوع ضحية هذه األمراض النفسية التي باتت منتشرة 
بصورة ملفتة في عدد كبير من املجتمعات؟

في بحث جديد أجري حديثا بجامعة فنلندا الشرقية، كان 
الرد باإليجاب.. فقد راجع الباحثون مفكرات ألفي متطوع 
من متوسطي األعمار على مدى 13 إلى 20 عاما، فوجدوا 

أن الحمية الغذائية الغنية بالخضار، والفواكه، والحبوب 
الكاملة، والسمك، ترافقت مع احتمال أكثر ضعفا من 

الناحية اإلحصائية لإلصابة باالكتئاب )الذي ينتشر في 
فنلندا بنسبة أكبر من املعدل عامليا(.

وكان العنصر الغذائي األهم في هذه الوقاية هو الفوالت 
folate )نوع من الفيتامينات B(، الذي يوجد خاصة في 

الخضار ذات األوراق الخضراء كالسبانخ، ونبات الهليون، 
والبقول، واملكسرات، والحمضيات، والشمندر، والذرة، 

والجزر، والكوسا.
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رياضة

يتطلع أهلي 
دبي إلى اإلبقاء 
على لقب الكأس 
السوبر اإلماراتية 
- المغربية لكرة 
القدم في 
حوزة اإلمارات، 
عندما يستضيف 
الفتح الرباطي 
اليوم األحد، في 
النسخة الثانية 
من المسابقة. 
تجمع مباراة 
السوبر سنويًا بين 
بطلي الدوري 
في اإلمارات 
والمغرب،
وأحرز العين 
النسخة األولى 
بفوزه على 
الوداد البيضاوي 
بركالت الترجيح 
5-4 )الوقت 
األهلي اإلماراتي يسعى للحفاظ على اللقب )فرانس برس(األصلي 3-3(. 

السوبر اإلماراتي المغربي

قال مهاجم أتلتيكو مدريد اإلسباني، الفرنسي 
أنطوان غريزمان، إنه »يستمتع كثيرًا وبكل 

ثقة« ببداية هذا املوسم، ولكنه أشار في الوقت 
نفسه إلى أنه لم يصل لقمة مستواه بعد. وصرح 

الاعب »أنا سعيد للغاية بتسلم هذه الجائزة. 
تعني أنني على الطريق الصحيح وأسجل 

األهداف«. وتابع »أتمنى أن تكون أول جائزة 
في سلسلة من الجوائز الكثيرة. أثق في نفسي 

ولكن لم أصل ألفضل مستوياتي«.

يسعى االتحاد التاياندي لكرة القدم إلى نقل 
مباراة منتخبه على أرضه ضد أستراليا في 

تصفيات كأس العالم، إلى خارج الباد، وسط 
حداد على وفاة امللك بوميبون ادولياديج. وتأجلت 

أو ألغيت عدة مسابقات رياضية، بما في ذلك 
بطوالت في كرة القدم والغولف، احتراما للملك. 
وقال االتحاد التاياندي لكرة القدم إنه استشار 

االتحاد الدولي )الفيفا( واالتحاد اآلسيوي للعبة، 
من أجل معرفة ما إذا كان يمكن نقل املباراة.

انتزع فالنتينو روسي متسابق ياماها مركز أول 
املنطلقن في جائزة اليابان الكبرى ببطولة العالم 

للدراجات النارية، أمس السبت، وتعافى زميله 
خورخي لورينزو من حادث مروع في التجارب 

ليتأهل في املركز الثالث. وقطع روسي - صاحب 
املركز الثاني في الترتيب العام بفارق 52 نقطة 

عن مارك ماركيز - مسافة حلبة موتيجي في 
دقيقة واحدة و43.954 ثانية ليتفوق على منافسه 

اإلسباني في نهاية التجارب التأهيلية املثيرة.

أنطوان غريزمان: 
لم أصل بعد إلى 

قمة مستواي

تايالند تطلب نقل 
مباراة تصفيات المونديال 

لوفاة الملك

روسي أول المنطلقين 
في سباق اليابان للدراجات 

النارية
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سيصدر القضاة حكمهم 
حول إلغاء القضية في 
15 ديسمبر/كانون األول

سيلتك يطلب أن يترك الجميع العبه صاحب الـ 13 عاما 
في سالم

طالب األيرلندي الشمالي بريندان رودغرز، مدرب فريق سيلتك اإلسكتلندي 
كــارامــاكــو ديمبيلي،  اإليــفــواري  الــشــاب،  أن يتركوا العبه  الجميع  الــقــدم،  لكرة 

صاحب الـ13 عاما في »سالم«.
وقال رودغــرز في مؤتمر صحافي إن »الجميع تحدث عنه بشكل مبالغ فيه 
في الفترة األخيرة، وهي تغطية إعالمية غير مالئمة بالنسبة لطفل. نعم لديه 

موهبة كبيرة، ولكنه طفل عمره 13 عاما«.
وأكــد املــدرب، الــذي تولى مهمة تدريب الفريق الصيف املاضي »جئت للفريق 
في  بعيني  رأيته  فقد  يمتلكها؛  التي  املــهــارة  أدرك  ولكني  أشهر،  بضعة  منذ 
تدريب مع الفريق األول«. وتابع »ولكن في عمر 13 عاما، يجب أن ُيترك في 
سالم، فهو يجب أن يتعلم وأن يتحسن، فإذا تحلى بالصبر وواصل على هذا 

املستوى، فهو سيحظى بالفرصة للعب مع الفريق األول في سيلتيك«.

هالكنبرغ ينضم إلى رينو بداية من العام المقبل
سينتقل السائق األملاني نيكو هالكنبرغ من فريقه فورس انديا إلى رينو العام 

املقبل بعد توقيعه على عقد لعدة سنوات مع الصانع الفرنسي.
العمل مع  أحــد أحالمي  وقــال بطل سباق لومان 2015 في بيان »كــان دائما 
أحد الصانعني. القواعد الجديدة لبطولة العالم لسباقات فورموال 1 للسيارات 

ستغير من الرياضة وستمنح فريقنا فرصة جيدة.
للتنافس  نهجي  مع  يتناسب  مهما  دورا  رينو  املقبلة ستلعب  السنوات  »فــي 

واملشاركة في السباقات بكفاءة تامة«.

مورينيو: مباراة ليفربول ويونايتد أشبه بالكالسيكو
اعتبر البرتغالي جوزيه مورينيو مدرب مانشستر يونايتد اإلنكليزي أن مباراة 
األوروبية  الكالسيكو  بمواجهات  أشبه  االثنني  غد  يــوم  ليفربول  فريقه ضد 

الكبرى كريال مدريد وبرشلونة، وميالن وانتر، وبورتو وبنفيكا.
اللعب  »دائما أحب  ليغ  بالبريميير  الثامنة  الجولة  وقال مورينيو عن مواجهة 
في آنفيلد«. وأضاف »فزت بمباريات كبرى وخسرت مباريات كبرى هناك، 
لم أنجح بشكل دائم هناك«. وتابع »أحب األجواء هناك وخصائص هذا النوع 
من املباريات. إنها مباراة كبيرة، بال شك، أشبه بإنتر وميالن، وريال مدريد 

وبرشلونة، وكذلك بورتو وبنفيكا. إنه نوع من املواجهات التي تروق لي«.
وبفارق  نقطة  بـــ13  البريمييرليغ  جــدول  ترتيب  في  الــســادس  يونايتد  ويحل 
خمس نقاط عن جاره مانشستر سيتي املتصدر، ضيفا االثنني على ملعب 

آنفيلد ملواجهة ليفربول.

باتي يتوج بطال لدوري روسيا البيضاء
توج باتي بوريسوف بلقب دوري روسيا البيضاء لكرة القدم للمرة 11 على 
التوالي بعد فوزه 1-صفر على جرانيت. وحصد باتي اللقب قبل خمس جوالت 
الثاني من  املركز  النهاية ولن يتمكن شاختيور سوليجورسك صاحب  على 

تعويض فارق النقاط.

كونتي يسخر من شائعات إقالته
القائد  أن  وأكــد  إقالته.  مــدرب تشيلسي من شائعات  كونتي  أنطونيو  سخر 
ليستر سيتي حامل  التي تحل ضيفة على  للتشكيلة  يعود  قد  تيري  جــون 
لقب الدوري اإلنكليزي املمتاز لكرة القدم. وتكهنت وسائل إعالم بريطانية بأن 
كونتي سيكون أحدث املدربني املقالني بالدوري املمتاز إذ يحتل فريقه املركز 

السابع برصيد 13 نقطة من أربعة انتصارات وتعادل واحد وهزيمتني.
لكن املدرب االيطالي قال للصحافيني إنه يصب تركيزه على تحسني الفريق 
مازحا  كونتي  وقــال  وبالالعبني.  الــنــادي  بمسؤولي  جيدة  عــالقــات  وتجمعه 
»أحــاول أن أجد من سيدفع املال لي«. وأضاف »من الصعب جدًا التحدث عن 
الفريق ولــدي عالقة جيدة بالنادي  هــذا املوقف ألنني أركــز في عملي ألطــور 

وبالفريق لذا سأتعامل مع األمر بابتسامة«.

بضواحي  فــرســاي،  استئناف  محكمة  أمـــرت 
باريس برفع الكفالة عن مهاجم ريــال مدريد 
ابتزاز  في  بالتورط  اتهامه  في  بنزيمة  كريم 
العـــب لــيــون مــاتــيــو فــالــبــويــنــا. وأكــــد محامي 
بنزيمة، سيلفيان كورمير، أن القضاة اعتبروا 
ألــف يــورو »ليس لها  أن الكفالة وقيمتها 40 
ســنــد قـــانـــونـــي«. ودرســـــت املــحــكــمــة الــطــلــبــات 
املقدمة من دفاع خمسة من املتهمني وبينهم 
بنزيمة، بإلغاء القضية على اعتبار أن تدخل 
الشرطة ساعد على تحريض املتهمني املشتبه 
الجريمة.  ارتكاب  على  باالبتزاز  تورطهم  في 
ــطــــرح، مـــؤكـــدة أن  ــارضــــت الــنــيــابــة هــــذا الــ وعــ

التحقيق تم بشكل سليم.
ــــى األطـــــــــراف املــخــتــلــفــة،  ــاع إلــ ــمــ ــتــ وبــــعــــد االســ
سيصدر القضاة حكمهم حول إلغاء القضية 

في 15 ديسمبر/كانون األول.
وأوضح املحامي أنه انضم لهذا الطلب املقدم 
من دفاع املتهمني االخرين، لكنه أشار إلى أن 

موكله بنزيمه ينوي إثبات براءته.
وطالبت النيابة أيضا باتهام الالعب السابق 
ــــذي تـــحـــدث مـــع فــالــبــويــنــا  جــبــريــل ســيــســه، الـ

القاهرة ـ العربي الجديد

ــتـــي جــمــعــت بــــني فــريــقــي  ــاراة الـ ــ ــبـ ــ ــهـــدت املـ شـ
ــلـــتـــعـــديـــن ضــمــن  ــلــــي والــــنــــصــــر لـ اإلســــمــــاعــــيــ
منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري 
بكل  القدم، فضيحة تحكيمية  لكرة  املصري 
الــكــلــمــة مــن مــعــنــى، وذلــــك بعدما  مــا تحمله 
تـــصـــدى حــــــارس مـــرمـــى فـــريـــق الـــــدراويـــــش، 
ــكـــرة مـــهـــاجـــم فـــريـــق الــنــصــر  ــواد، لـ ــ ــ مــحــمــد عـ
للتعدين، الغاني باتريك أدو، بيده من خارج 
منطقة الجزاء، دون أن يحتسب حكم اللقاء، 

شريف حسن، أي خطأ.
وبـــيـــنـــمـــا كــــانــــت الــنــتــيــجــة ُتـــشـــيـــر لــلــتــعــادل 
اإليجابي بهدف لكل فريق؛ وجد مهاجم فريق 
النصر للتعدين، الغاني باتريك أدو، ُمنفردًا 
بــحــارس مــرمــى فــريــق اإلســمــاعــيــلــي، محمد 
عــواد، الذي خرج من مرماه في محاولة منه 
إلحباط هجمة الفريق الخصم، وهو ما حدث 
تمامًا، بعدما تصدى عواد للكرة بشكل ماكر 
مــن خــارج منطقة الــجــزاء، دون احتساب أي 
خطأ ضــده. ولعل الالفت في األمــر أن العبي 

القضية،  االبــتــزاز في نفس  أيضا بخصوص 
وذلـــك عــلــى الــرغــم تبرئته فــي الــبــدايــة مــن أي 
اتهام بعدما اعتبر قاض التحقيق أنه تصرف 
قيام  أن  املتهمني  دفـــاع  ويعتبر  نــيــة.  بحسن 
على  للتعرف  آخــر  لشخص  باللجوء  شرطي 
هـــويـــة األشــــخــــاص الـــذيـــن يـــقـــومـــون بــابــتــزاز 

فالبوينا بشريط جنسي يلغي التحقيقات.
ويقول الــدفــاع إن هــذا الشرطي دفــع املتهمني 
ــكـــاب مــخــالــفــة، وإنــــه لـــوال تــصــرفــه ملا  إلـــى ارتـ
كانت قد تم االبتزاز املفترض. وكان فالبوينا 
قـــد تــلــقــى مــكــاملــة فـــي يـــونـــيـــو/حـــزيـــران 2015 
يطلب فيها مجهولون منه أمواال مقابل عدم 
بـــث شـــريـــط جــنــســي، تـــم الــحــصــول عــلــيــه من 
لــيــون بالوقائع  هاتفه املــحــمــول. ونـــدد العــب 
مع  للتفاوض  الــشــرطــة بشخص  واســتــعــانــت 
دافع  أخــرى  بهم. ومــن جهة  املشتبه  املبتزين 
يـــونـــس حــــــواس، أحــــد املـــتـــورطـــني فـــي قضية 
ــدم الـــفـــرنـــســـي مــاتــيــو  ــقــ ــزاز العـــــب كـــــرة الــ ــ ــتـ ــ ابـ
مهاجم  بـــراءة  عــن  إبــاحــي،  بفيديو  فالبوينا 
ــتـــورط بـــدوره  ريــــال مـــدريـــد كــريــم بــنــزيــمــة، املـ
فــي القضية، مــؤكــدا أنــه لــم يتصل بــه مطلقا. 

فريق النصر للتعدين قد أكملوا املباراة دون 
اللعبة،  تلك  أحــد منهم على  أي  أي يعترض 
ــــارس مــرمــى  الـــتـــي كـــانـــت تــســتــوجــب طــــرد حـ
املــبــاراة  لتنتهي  عـــواد،  محمد  اإلسماعيلي، 
بــالــتــالــي بـــتـــعـــادل الــفــريــقــني بــنــتــيــجــة هــدف 
لكل فريق، بعدما كان اإلسماعيلي قد تقدم 
طــريــق محمد  عــن   12 بالدقيقة  النتيجة  فــي 
في  للتعدين  النصر  يتعادل  أن  قبل  فتحي، 

الدقيقة 70 عن طريق باتريك أدو.
ــم أن العــبــي فــريــق الــنــصــر لــلــتــعــديــن لم  ورغــ
ُيبدوا أي اعتراض على هذا الخطأ الواضح، 
للفريق، حــمــادة رســالن،  الفني  املــديــر  أن  إال 
قــد أعــــرب عــقــب نــهــايــة املـــبـــاراة عــن استيائه 
عــن طــرد حامي  الحكم  مــن تغاضي  الشديد 
الــدراويــش، بعد تصديه النفراد  عرين فريق 
مــهــاجــم الــضــيــوف، بــاتــريــك أدو، مـــن خـــارج 

منطقة الجزاء بيده.

حارس اإلسماعيلي: 
فوجئت بعدم طردي من الملعب

ــكـــروي املـــصـــري حــالــة من  وعــــاش الـــوســـط الـ
الــجــدل وصــلــت إلــى حــد الــســخــريــة، بعد تلك 
الـــواقـــعـــة الــغــريــبــة بــتــغــاضــي الــحــكــم شــريــف 
ــــارس  ــن مـــعـــاقـــبـــة مـــحـــمـــد عـــــــواد حـ ــ حـــســـن عـ
الــدراويــش. ويبحث االتــحــاد املــصــري للعبة 
عن العقوبة املقرر توقيعها على الحكم، وإن 
كان استبعاده من إدارة املباريات هو األقرب، 
إضافة إلى تطبيق نظام الحكم الخامس في 
ظل رد الفعل الجماهيري الساخر، بعد تداول 

وفي مقابلة نشرتها صحيفة »لو باريزيان« 
الــفــرنــســيــة، قــــال حــــواس »فــقــط عــلــمــت الحــقــا 
أن كــريــم بنزيمة وصــديــقــه كــريــم زنــاتــي كانا 
لم أتصل بهما على  أنــا  يخضعان للتحقيق. 
اإلطــالق. ما زالــت أحــاول أن أفهم أين االبتزاز 
في هذه القصة. لم يكن الفيديو يوما بحوزتي 
ولم أطلب مطلقا أمواال مقابله«. وتزامن نشر 
املــقــابــلــة مـــع مـــوعـــد جــلــســة اســتــمــاع ملــحــامــي 
بــنــزيــمــة ملــطــالــبــة املــحــكــمــة بــإلــغــاء االتــهــامــات 

املوجهة ملوكلهم.
وفــــي املــقــابــلــة، اتــهــم حــــواس مــشــتــبــه بـــه آخــر 
يدعى أكسل أنجوت، بأنه هو الذي طلب أمواال 
مــقــابــل عـــدم نــشــر الــشــريــط الـــذي كـــان بــحــوزة 

مصطفى زواوي املعروف باسم »ساتا«.
وأوضـــح أن »ســاتــا قــال لــي إن انــجــوت، الــذي 
عــمــل مــع فــالــبــويــنــا، كـــان يــحــتــاج لــلــمــال. أراد 
قلت  بريطانية.  إعــالمــيــة  لجهة  الفيديو  بيع 
لهما إن هذا جنون«. وأكد حواس، الذي قضى 
االحتياطي  الحبس  فــي  أشهر  أربــعــة  بالفعل 
بسبب هذه القضية، أنه لم يرد أن يخرج هذا 
ــرة الــقــدم  ــه »مـــن عــشــاق كـ الــشــريــط لــلــنــور، ألنـ
يــرغــب مطلقا في  ولــم  الــفــرنــســي«،  واملنتخب 
تشويه صورة هذه اللعبة. وكان بنزيمة يمني 
النفس بالحصول على البراءة التي تخول له 
الشرط  الفرنسي؛ وهــو  املنتخب  إلــى  الــعــودة 
الذي وضعه ديديه ديشامب مدرب املنتخب، 
رغبته  بتحقيق  مــدريــد  ريــال  ملهاجم  ليسمح 

في العودة مع بقية العبي منتخب »الديكة«.
)إفي(

فيديو للواقعة وحالة الغليان التي تشهدها 
لجنة الحكام بسبب تعيينات املباريات.

وفي الوقت الذي أعلنت فيه لجنة املسابقات 
عــن عـــدم إعــــادة املـــبـــاراة لــيــس بــســبــب واقــعــة 
الــــحــــارس، ولــكــن بــعــد الــتــأكــد مـــن أن الــحــكــم 

ملهاجم  الثانية  الــصــفــراء  البطاقة  يــخــرج  لــم 
النصر للتعدين الغاني باتريك أدو، قال عامر 
إن شـــروط ومعايير  اللجنة،  رئــيــس  حــســني، 
ــادة املـــبـــاراة ال تنطبق عــلــى هـــذه الــحــالــة،  إعــ
ونتيجتها  املــبــاراة  اعتماد  سيتم  وبالتالي 

في االجتماع التقليدي للجنة.
ــواد عــلــى الــواقــعــة  وعــلــق الـــحـــارس مــحــمــد عــ
الــغــريــبــة قــائــال إنـــه لـــم يــشــك لــلــحــظــة واحـــدة 
فـــي أن الــحــكــم ســيــطــرده مـــن املــلــعــب بــعــد أن 
ــــارج مــنــطــقــة الـــجـــزاء  تـــصـــدى لــلــكــرة بـــيـــده خـ
بــوضــوح تــــام، مــشــددًا عــلــى أنـــه اتــخــذ قـــراره 
بــالــتــعــامــل مــع الــكــرة بــهــذا الــشــكــل، مضحيا 
إصابة  دون  للحيلولة  امللعب  فــي  بــوجــوده 
مــرمــاه بهدف فــي توقيت قاتل كــان سيكلفه 
نــقــاط املـــبـــاراة الــثــالث. واعــتــذر الــحــارس عن 
ــه لـــم يــصــدق  ارتــكــابــه هـــذا الــخــطــأ، مـــؤكـــدا أنـ
بشكل  للمباراة  الحكم  استكمال  بعد  نفسه 
طبيعي، وعـــدم تــوقــف الــفــريــق املــنــافــس عند 
املشهد الواضح، سواء الالعبني داخل امللعب 
أو الجهاز الفني. على صعيد آخر، حاز عماد 
سليمان املدير الفني لإلسماعيلي على لقب 
أول ضحايا مسابقة الدوري هذا املوسم بعد 
صدور قرار من مجلس إدارة النادي بإقالته 
لسوء النتائج، حيث حصل على خمس نقاط 
من أربــع جــوالت بالخسارة أمــام األهلي 1-0 
والفوز على اإلنتاج الحربي بهدف دون رد، 
النصر  الجيش وأخيرا  والتعادل مع طالئع 

للتعدين بنتيجة واحدة 1-1. 
وقال عماد سليمان إنه قدم اعتذاره عن عدم 
االســـتـــمـــرار فـــي مــهــمــتــه إلـــى مــجــلــس اإلدارة  
وحــمــل الــالعــبــني مــســؤولــيــة ضــيــاع نقطتني 
أمــــام فــريــق الــنــصــر لــلــتــعــديــن الــصــاعــد هــذا 
املوسم إلى الدوري املمتاز، ولم يسجل هدفا 

أو يحصل على نقطة إال في هذا اللقاء .

فضحية تحكيمية في الدوري المصريمحكمة »فرساي« تؤجل البت في قضية كريم بنزيمة
ال يزال كريم بنزيمة بانتظار 
البت في محاكمته حيث 

تم تأجيل القرار حتى 
الشهر المقبل

ال تزال أصداء الفضيحة 
التحكيمية في الدوري 

المصري تدوي، واإلتحاد 
لن يعيد المباراة

)Getty( بنزيمة ال يزال يترقب القرار القضائي

الوداد يعاني من غياب ملعب )فرانس برس(

جماهير الرجاء تسببت في معاقبة فريقها )فرانس برس(

المدير الفني لإلسماعيلي )العربي الجديد(التحكيم في مصر يثير الجدل )العربي الجديد(

مباريـات
      األسبـوع

الدار البيضاء ـ توفيق الصنهاجي

من  الــعــديــد  تأجيل  مشكلة  تعتبر 
ــم املــشــاكــل  املـــبـــاريـــات مـــن أول وأهــ
الجيدة  االنــطــالقــة  اعترضت  الــتــي 
للدوري املغربي هذا املوسم، إذ إن فريق الفتح 
ــم املـــاضـــي،  ــاطـــي، بــطــل املـــوسـ ــربـ الـــريـــاضـــي الـ
لــم يــدخــل حتى اآلن غمار  املــثــال،  على سبيل 
منافسات الـــدوري بعد مــرور خمس جــوالت، 
ولن يكون بإمكانه ذلك قبل الجولة السادسة، 
بحكم خوضه منافسة أخرى خارجية، نهاية 
ــاري، عــنــدمــا يــحــل ضــيــفــا على  األســـبـــوع الـــجـ
نادي أهلي دبي اإلماراتي، في إطار النسخة 
الثانية من كأس الصداقة اإلماراتية املغربية، 

معاناة 
الدوري المغربي

مشاكل تبحث عن حلول

الجديد،  موسمه  في  المغربي،  الدوري  وصل 
إلى جولته الخامسة، والتي تقام »مبتورة« من 
جل  في  الشأن  كان  كما  تماما  ألخرى،  مباراة 
العديد  تأجيل  عرفت  والتي  السابقة،  الجوالت 

من المباريات ألسباب مختلفة

تقرير

للظفر  الــبــلــديــن،  بطلي  سنويا  تجمع  والــتــي 
بـــجـــائـــزة مــالــيــة مــهــمــة تـــقـــدر بــمــلــيــون دوالر 
أمـــيـــركـــي.  وكــــان الــفــتــح الـــريـــاضـــي الــربــاطــي، 
قـــد تــأهــل إلــــى الـــــدور نــصــف الــنــهــائــي لــكــأس 
العام،  القدم هذا  الكونفدرالية األفريقية لكرة 
وخـــــرج مــنــه عــلــى يـــد بــجــايــة الــــجــــزائــــري، ما 

تسبب في تأجيل مبارياته األربع مع انطالقة 
املوسم الكروي، بينما تأهل الوداد الرياضي 
الــبــيــضــاوي، وصــيــف بــطــل املـــوســـم املــاضــي، 
أفريقيا،  أبطال  لــدوري  النهائي  للدور نصف 
حيث خــرج هــو اآلخـــر على يــد نـــادي الزمالك 
الفريق يلعب مباراة  املــصــري، وهــو مــا جعل 
واحــــــدة فـــي الــبــطــولــة االحـــتـــرافـــيـــة املــغــربــيــة، 
الــــدوري املــغــربــي، حتى اآلن، وجـــرت في  لقب 
يـــوم تــأجــلــت فــيــه مــبــاريــات جــولــة مــن جــوالت 
حيث  خريبكة،  مدينة  فــي  بكاملها،  الــــدوري 
انــتــهــت بــتــفــوق الـــــوداد عــلــى الــفــريــق املــحــلــي، 
أوملبيك خريبكة 3-2. ويخوض الوداد، نهاية 
الخامسة  بالجولة  مباراته  الحالي،  األسبوع 
ــده  ــواعـ ــاط، حــــني يــســتــقــبــل خــــــارج قـ ــ ــربـ ــ فــــي الـ
ــريـــف الــحــســيــمــي، املــثــقــل بــالــهــزائــم  شـــبـــاب الـ
مـــع بـــدايـــة املـــوســـم، بــيــنــمــا تــأجــلــت مــبــاريــات 
بالنسبة  والرابعة،  والثالثة  الثانية  الجوالت 
للنادي األحمر البيضاوي، الذي عانى كثيرا 
منذ املوسم املاضي من مشكلة أخرى، تتعلق 
ــاري يــســتــضــيــف مــبــاريــاتــه  ــ بــإيــجــاد مــلــعــب قـ
الوطنية، في ظل إغالق ملعب محمد الخامس 
فــي الــــدار الــبــيــضــاء، بسبب اإلصـــالحـــات منذ 
ــقـــول إن مشكلة  ــي.  ويــمــكــن الـ ــاضــ فـــبـــرايـــر املــ
ــب تـــعـــد ثـــانـــي أبــــــرز مـــشـــاكـــل انــطــالقــة  املــــالعــ
ــرب، حـــيـــث عــانــت  ــ ــغـ ــ ــروي فــــي املـ ــ ــكـ ــ املــــوســــم الـ
الــعــديــد مــن األنــديــة مــن املشكلة ذاتــهــا، منها 
الوداد والرجاء البيضاويان، امللزمان بإيجاد 
ــــوع، مـــنـــذ مــنــتــصــف املـــوســـم  ــبـ ــ ــل أسـ مــلــعــب كــ
املاضي، الستقبال ضيوفهما، مما يثقل كاهل 
التي  الــكــبــيــرة  املــصــاريــف  بفعل  ميزانيتهما 
يتطلبها ملعب آخــر. أضــف إلــى ذلــك، مسألة 
تــكــون بعيدة  قــد  التنقل صــوب مدينة أخـــرى 
بــمــئــات الــكــيــلــومــتــرات عـــن مــعــقــلــيــهــمــا، الــــدار 
البيضاء، من دون أن ننسى مداخيل املباريات 
من الجماهير التي تأثرت بشكل كبير، نتيجة 
عدم قدرة أنصار الفريقني على التنقل بكثافة 

صوب مدن أخرى نهاية كل أسبوع.
وعــــانــــى الــــرجــــاء الــــريــــاضــــي، خـــصـــوصـــا، مــن 
املـــاضـــي، إذ تسببت  املــشــكــلــة ذاتـــهـــا املـــوســـم 
على  املغربي  االتــحــاد  فرضها  الــتــي  العقوبة 
الـــنـــادي، بــحــرمــانــه مــن جــمــاهــيــره فــي العديد 
مـــن مـــبـــاريـــات الــــــدوري فـــي تــقــلــص مــداخــيــلــه 
بشكل مهول، لتتعالى األصوات بسبب األزمة 
املادية، والتي كان من نتائجها تنحي الرئيس 
السابق، محمد بودريقة، لفسح املجال لرئيس 

جديد هو سعيد حسبان.
اللذين  الوحيدين  الـــوداد والــرجــاء   ولــم يكن 
عــانــيــا مــن مشكلة املــلــعــب مــع بــدايــة املــوســم، 

األندية المغربية تعاني 
من مشكلة فقدان 

المالعب نظير إغالقها

الفتح الرباطي أحد األندية التي تعاني )فرانس برس(

حيث تواصل بحث مسؤولي الجيش امللكي، 
في كل مرة، عن ملعب لخوض مبارياته، بعد 
قــرار إغــالق مجمع األمير مــوالي عبد الله في 
الـــربـــاط مــن جــديــد لــصــيــانــة عــشــبــه وإراحـــتـــه، 
مــن جــراء املــبــاريــات الــعــديــدة التي احتضنها 
مـــؤخـــرا، خــصــوصــا عــلــى الــصــعــيــد األفــريــقــي 
حني استضاف فيه الوداد مبارياته، باإلضافة 
إلى املنتخب املغربي، وهو األمر الذي اضطر 
الـــفـــريـــق الــعــســكــري إلــــى تــقــديــم طــلــب للفتح 
الـــريـــاضـــي الـــربـــاطـــي، حــيــث بــــات يستضيف 

خصومه على أرضية ملعب األخير.
وسيكون اتحاد طنجة، صاحب املركز الثالث 

بــاأللــتــراس، مباريات الــجــوالت األربـــع األولــى 
من الـــدوري، مما عــّرض خزينة الفرق للهالك 
التام مع انطالقة املوسم الكروي، حيث جاءت 
املــقــاطــعــة كـــرد عــلــى حـــل الــفــصــائــل مـــن طــرف 
املغربي  املــغــربــيــة، واالتــحــاد  الــداخــلــيــة  وزارة 
قد  املختلفة  املغربية  املــالعــب  وكــانــت  للعبة. 
شــهــدت، خــالل املــوســم املــاضــي، أحـــداث شغب 
خطيرة، أدت إلى وفيات في بعض املباريات، 
خصوصا مباراة الرجاء الرياضي البيضاوي 

وشباب الريف الحسيمي.
ــــي الــــحــــضــــور إلـــى  واســــتــــمــــرت الـــجـــمـــاهـــيـــر فـ
مــبــاريــات الـــــدوري املــوســم املـــاضـــي، رغـــم حل 

ــر عــلــى مـــوعـــد مع  ــ ــم املــــاضــــي، هـــو اآلخـ املـــوسـ
إغــالق ملعب ابن بطوطة في مدينة البوغاز، 
ــر لـــإلصـــالح، ألول  ــ حــيــث ســيــخــضــع هـــو اآلخـ
مـــرة مــنــذ صــعــود الــفــريــق إلـــى حــظــيــرة أنــديــة 
الــصــفــوة، وهـــو مــا سيلحق ال مــحــالــة ضــررا 
ــاره الـــذيـــن  ــ ــــصـ ــذي قــــد يــفــتــقــد أنـ ــ ــ بـــالـــفـــريـــق الـ
مباراة  كل  في  ألفا  الثالثني  عــادة  يتجاوزون 
أنه  خصوصا  للمملكة،  الشمالية  املدينة  في 
استقبل خصومه في مالعب صغيرة وخارج 
املـــديـــنـــة. أمــــا ثــالــث مــشــاكــل الــــــدوري املــغــربــي 
الفصائل  مقاطعة  فــي  فتتجلى  املــوســم،  هــذا 
تعرف  والتي  املغربية،  األندية  لجل  املساندة 

ــل نــســبــيــا،  ــد قـ ــا قـ ــان عـــددهـ األلــــتــــراس، وإن كــ
حــيــث قــبــلــت بــالــوضــع شــيــئــا مـــا، خــاصــة مع 
الــصــرامــة الــتــي أبـــداهـــا املــســؤولــون املــغــاربــة، 
في مسألة ولوج املالعب، إذ لم يعد مسموحا 
بــرؤيــة أي مــن املشجعني وهــو يــرتــدي زيــا أو 
يحمل منتوجا من منتوجات األلــتــراس، كما 
الفصائل تم  البارزين في  أن بعض األعــضــاء 
تحميلهم  وتـــم  ملخالفاتهم  الــســجــن  إيــداعــهــم 
مــســؤولــيــة مـــا حــصــل مـــن وقـــائـــع كــارثــيــة في 
املـــالعـــب، أشــهــرهــم يــبــقــى »الــــســــكــــوادرا«، من 
الــذي يقضي عقوبة  للرجاء  املساند  الفصيل 
حبسه حاليا في سجن الدار البيضاء قد تمتد 

لعامني آخرين. لكن الفصائل عادت من جديد 
مـــع قــــرب انــطــالقــة املـــوســـم الـــكـــروي الــجــديــد، 
لــتــخــرج بــبــيــانــات نـــاريـــة، مـــقـــررة الــتــصــعــيــد، 
وراغــبــة فــي الــعــودة إلـــى املــيــاديــن، حــيــث كــان 
أول القرارات مقاطعة املباريات األربع األولى 
الكأس،  إلــى مباريات  الـــدوري، باإلضافة  مــن 
الحالي  األســبــوع  مــجــددا نهاية  الــعــودة  قبل 
بزي أسود موحد، تنديدا بالوضع، واملطالبة 
قـــد تستمر  بـــعـــودة نــشــاطــهــا وإحـــيـــائـــه، وإال 
مقاطعة املــبــاريــات إلـــى نــهــايــة املــوســم، األمــر 
الــذي ينذر بــأزمــات أكبر فــي مستقبل األيــام، 

خصوصا في الجانب املادي.
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زيوريخ ـ العربي الجديد

الدولي  االتــحــاد  تتسارع خــطــوات 
لــكــرة الـــقـــدم »فــيــفــا« نــحــو تحقيق 
مــزيــد مــن اإلصــاحــات والشفافية 
والحوكمة إثر الفضائح التي هزت بيته، وذلك 
بوضع معالم جديدة وفريدة على خارطة كرة 
الــقــدم، وإدخـــال تعديات واقتراحات عــدة، إذ 
عقد مجلس االتحاد الدولي اجتماعه الثاني 
فـــي زيـــوريـــخ،  فـــي مــقــره  الــجــديــدة  بتشكيلته 
يومي 13 و14 أكتوبر/تشرين األول، وناقش 
املجلس فيه مجموعة من القضايا، من بينها 
الترشيح  تقديم طلبات  بعملية  املتعلقة  تلك 
الســتــضــافــة كـــأس الــعــالــم 2026، ومــســابــقــات 
الـــســـيـــدات، وحــفــل تـــوزيـــع جـــوائـــز فــيــفــا لــعــام 
الـــ67، فضًا  2016، ومكان انعقاد الكونغرس 
والتي  املنظمة،  ملستقبل  الطريق  خارطة  عن 

تحمل عنوان »رؤية للمستقبل«.
وكـــشـــف رئـــيـــس فــيــفــا، الــســويــســري جــيــانــي 
ــّدم  ــ إنــفــانــتــيــنــو، عــــن كــثــيــر مــــن املــــامــــح، وقـ
املنظمة  ملستقبل  الطريق  خارطة  لألعضاء 
وكرة القدم في العالم، مؤكدًا أن هذه هي املرة 
األولى في تاريخ فيفا التي ُتنشر تصورات 
حــــول كــيــفــيــة تــطــويــر الــلــعــبــة بــشــكــل فــعــال، 
وتــعــزيــز تــجــربــة كـــرة الــقــدم لـــدى الجماهير 

فيفا وخارطة 
المستقبل

رسم فيفا خارطة طريق جديدة لكرة القدم العالمية. ومن األمور الالفتة 
تغيير النموذج الحالي، بحيث يتم االضطالع بمزيد من التحكم المباشر في 
واألنشطة  العالم  كأس  تذاكر  ذلك  في  بما  المهمة،  التجارية  العمليات 
التنظيمية للمونديال، من أجل تحقيق أعلى معايير الشفافية والحوكمة

3031
رياضة

قضية

والاعبني وإرســاء أسس منظمة أقــوى. كما 
لسلسلة  الــزمــنــي  الـــجـــدول  إنفانتينو  أعــلــن 
شأنها  من  والتي  العاملية،  االجتماعات  من 
أن توفر منبرًا لاتحادات الوطنية األعضاء 
الــقــاريــة، ملناقشة املــســائــل ذات  واالتـــحـــادات 
األهــمــيــة االســتــراتــيــجــيــة مــع فــيــفــا، عــلــمــا أن 
سُتعقد  القدم  لكرة  األولــى  التنفيذية  القمة 
فـــي بـــاريـــس، خــــال شــهــر نــوفــمــبــر/تــشــريــن 

الثاني املقبل.

اهتمام بكرة السيدات
وأوضــح إنفانتينو أن فيفا سيستثمر أربعة 
ــنـــوات  الـــسـ خــــــال  أمــــيــــركــــي  دوالر  ــارات  ــيــ ــلــ مــ
ــرة الــــقــــدم، مــن  ــ الـــعـــشـــر املــقــبــلــة فــــي تـــطـــويـــر كـ
البالغ عددهم 211  خال االتحادات األعضاء 
اتحادًا، تحت مظلة برنامج »فيفا إلى األمام« 
ومــبــادرات تمويل أخــرى. وضمن هذا اإلطــار، 

ســيــزود فيفا االتـــحـــادات األعــضــاء بأكثر من 
100 مــلــيــون دوالر بــصــفــة ســنــويــة، مـــن أجــل 

اتباع نهج احترافي في إدارة كرة القدم.
كما عبر عن نية منظمته زيادة حجم املشاركة 
عــلــى مــســتــوى الــاعــبــني واملـــدربـــني والــحــكــام 
إلــى 60 باملائة من سكان  واملشجعني، من 45 
العالم. وفــي مجال كــرة السيدات، ينوي فيفا 
مضاعفة عدد الاعبات ليصل إلى 60 مليون 

العبة بحلول عام 2026.
وسيلتزم فيفا خال العقد املقبل بحوالي 315 
مــلــيــون دوالر لــاتــحــادات األعـــضـــاء، مــن أجــل 
السيدات،  كــرة  تطوير  فــي  االستثمار  تحفيز 
بما في ذلك التنظيم الناجح لبطوالت الدوري 
لــلــفــتــيــات، ومـــســـابـــقـــات الـــــــدوري االحــتــرافــيــة 
لكرة  تطوير  استراتيجية  وإنــشــاء  للسيدات، 

القدم النسائية.

نهائيات كأس العالم 2026
الترشيح  طلبات  تقديم  بعملية  يتعلق  فيما 
الســتــضــافــة نــهــائــيــات كـــأس الــعــالــم 2026 قد 
ــــأس الـــعـــالـــم 2026 تــوســيــع  تــشــهــد بـــطـــولـــة كـ
في  فــريــقــا،   48 أو   40 لتشمل  املنافسة  قــاعــدة 
الخيارات  ملختلف  التحليل  من  مزيد  انتظار 
من قبل فيفا، على أن ُيتخذ قرار نهائي بشأن 
شكل املسابقة في االجتماع املقبل في يناير/
كانون الثاني. ووافق املجلس على املبدأ العام 
ــأن االتـــحـــادات الــوطــنــيــة األعــضــاء  الــقــاضــي بـ
ينضوي  اللذين  القاريني  لاتحادين  التابعة 
تحت لوائهما البلدان املستضيفان لبطولتي 
كأس العالم األخيرتني )أي االتحاد األوروبي 
واالتــــحــــاد اآلســــيــــوي( ســتــكــون غــيــر مــؤهــلــة 

الستضافة كأس العالم 2026. 
وأضـــاف الــبــيــان: »مــع ذلـــك، فــإن مجلس فيفا 
لديه السلطة ملنح األهلية لاتحادات الوطنية 
ــاري الــــذي  ــ ــقـ ــ ــاء الـــتـــابـــعـــة لـــاتـــحـــاد الـ ــ ــــضـ األعـ
يــنــضــوي تــحــت لـــوائـــه الــبــلــد املــضــيــف لــكــأس 
العالم ما قبل األخيرة )أي االتحاد األوروبي( 
الترشيح ألي من  وفتح عملية تقديم طلبات 
املهتمة من هذا  األعضاء  الوطنية  االتحادات 
االتحاد القاري في حال عدم استيفاء أي من 
الفنية  للمتطلبات  الـــواردة  الترشيح  طلبات 

واملالية الصارمة«.

المونديال في أكثر من دولة
كما وافق فيفا على مبدأ السماح باستضافة 
كــأس الــعــالــم 2026 مناصفة ألكــثــر مــن دولــة، 
دون االقتصار على عدد معني، ولكن من خال 
تقييم كل حالة على حدة، وعلى منح األمانة 
الترشيح  طلبات  الستبعاد  السلطة  الــعــامــة 
املتطلبات  مــن  األدنـــى  الحد  التي ال تستوفي 
الفنية الستضافة مونديال 2026، وذلك بعد 

التشاور مع لجنة املسابقات.

كونغرس فيفا في البحرين
أقر مجلس االتحاد الدولي لكرة القدم اجتماع 

فيفا يقرر: لن يحق 
ألوروبا وآسيا تنظيم 

مونديال 2026

برشلونة حامل اللقب يواجه هيركوليس 
في كأس ملك إسبانيا

سيلعب برشلونة حامل اللقب مع هيركوليس املنتمي للدرجة الثالثة في دور 32 لكأس 
ملك إسبانيا لكرة القدم، عقب سحب القرعة. وسيلتقي ريال مدريد مع فريق كولتورال 
ليونيسا املغمور. ويتقابل فورمنتيرا ممثل الدرجة الرابعة الوحيد مع إشبيلية وصيف 
بطل املوسم املاضي. وسيلعب أتليتيكو مدريد متصدر الدوري اإلسباني مع جيوخويلو، 

بينما يلتقي أتليتيك بيلباو مع ريسنج سانتندر ويلعب فياريال مع توليدو.
وستقام مباريات الذهاب في الفترة بني 29 نوفمبر/تشرين الثاني واألول من ديسمبر/

كانون األول، بينما ستقام مباريات العودة في الفترة بني 20 و22 ديسمبر.
وسيلعب ريال مدريد -الذي استبعد من املسابقة املوسم املاضي إلشراكه العبا موقوفا- 

مباراتيه في 28 أكتوبر و31 نوفمبر بسبب مشاركته في كأس العالم لألندية.

تشافي: غوارديوال قادر على تغيير كرة القدم اإلنكليزية
ــــب بـــرشـــلـــونـــة الـــســـابـــق ونـــجـــم الــســد  اعـــتـــبـــر العـ
القطري الحالي، اإلسباني تشافي هيرنانديز، أن 
مواطنه بيب غوارديوال مدربه السابق في النادي 
الكتالوني واملدير الفني الحالي ملانشستر سيتي 

»قادر على تغيير كرة القدم اإلنكليزية«.
وقـــــال تــشــافــي فـــي حـــــوار مـــع بـــرنـــامـــج )وورلـــــد 
فوتبول( بقناة )بي بي سي( إن غوارديوال يعد 

»من أفضل املدربني على مستوى العالم«.
واعتبر أن تأثير غوارديوال »أصبح ملحوظا على 
طريقة لعب مانشستر سيتي«. وصــرح »إذا ما 
الالعبني  تغيير  على  قـــادر  يــوجــد شخص  كــان 
اإلنكليز وعقلية كرة القدم في إنكلترا فهو بيب 
غوارديوال«. وأكمل »عقليته وهوسه وشخصيته 

كلها عوامل قادرة على دفعه للقيام باألشياء بصورة جيدة للغاية«.

موجوروزا تنسحب من بطولة لينز للتنس
اضطرت الالعبة اإلسبانية جاربينيي موجوروزا لالنسحاب من بطولة لينز النمساوية 
للتنس، وسط دموعها بعد تعرضها إلصابة في الكاحل األيسر خالل املجموعة األخيرة 

بمباراتها أمام السويسرية فيكتوريا جولوبيتش، في الدور ربع النهائي للبطولة.
فبعد أن كانت متقدمة بنتيجة 4-2، تعرضت املرشحة األولــى للفوز باللقب لكدمة في 
على  ويظهر  األرض  على  لتقع  منافستها،  كــرة  رد  محاولتها  خــالل  األيــســر  كاحلها 
الطبي  للجهاز  الفرصة  دقائق إلعطاء  لعدة  املــبــاراة  وأوقفت  كبير.  ألــم  وجهها عالمات 
ملحاولة عالج موجوروزا، ولكنها انخرطت في البكاء أثناء ذلك، إال أنها عادت للملعب مرة 

أخرى بعد قليل لتحاول استكمال املباراة.
أنه من األفضل  الالعبة ومدربها  الرغم من لعبها نقطتني أخريني )4-4(، قــررت  وعلى 
لها أن تنسحب بعد أن لعبت إجمالي ساعتني ونصف، كانت النتيجة فيها تشير لفوز 

اإلسبانية باملجموعة األولى 7-5 وخسارتها للثانية 6-3.

أوجيه يقترب من بطولة العالم للراليات
لقبه  مــن  أوجــيــه  الــفــرنــســي سيباستيان  اقــتــرب 
الــرابــع عــلــى الــتــوالــي فــي بــطــولــة الــعــالــم لــلــرالــيــات، 
أنــهــى املــرحــلــة األولـــى مــن رالـــي إسبانيا/ بعدما 

كتالونيا في املركز الثاني.
ويــحــتــاج أوجــيــه إلـــى 16 نقطة فــقــط، بــمــا يعني 
النهاية  الثالث عند خط  أو  الثاني  املركز  تحقيق 
الذين  الفرنسيني  السائقني  هيمنة  ليمدد  األحــد 
 12 إلــى  اللقب  على  سيباستيان  اســم  يحملون 
عاما. ويمنح الفوز 25 نقطة للفائز بالرالي، لكن 
يتم احتساب نقاط إضافية ألسرع ثالثة سائقني 
في املرحلة األخيرة. ويمكن لفريق فولكسفاغن 
أن يضمن لقب الصانعني للمرة الرابعة إذا سجل 

20 نقطة أكثر من هونداي.

إطالق سراح العب كولومبي سعى للسفر بشحنة كوكايين
أفرجت السلطات القضائية عن العب كرة القدم الكولومبي املعتزل دييغو ليون أوسوريو، 
باعتباره ال يمثل خطرا على املجتمع، وذلك بعد إلقاء القبض عليه بمطار خوسيه ماريا 
كوردوبا الواقع بمدينة نيونيجرو في والية أنتيوكيا الكولومبية، حيث كان يسعى للسفر 

إلسبانيا بشحنة من الكوكايني يبلغ وزنها ألف و145 غرامًا.
قـــرار اإلفـــراج عــن الالعب  أنتيوكيا  بــويــتــراجــو، رئــيــس شــرطــة  العقيد جيوفاني  وأعــلــن 
أكد  التوقيف،  عملية  أعقبت  التي  القانونية  الجلسة  انتهاء  بعد  إنــه  قــال  حيث  السابق، 

القاضي املكلف بالتحقيق أن أوسوريو »ال يمثل خطورة على املجتمع«.

لألعلى، وخارج امللعب يعرف بأنه هاد، وقد درب منتخب 
عـــام 1991 خــلــفــا لسبستياو  فـــي  الـــقـــدم  لــكــرة  الـــبـــرازيـــل 
الزاروني، ودرب منتخب اليابان لكرة القدم في عام 1995.

واكتشف الالعب الشاب باولو روبرتو فريق إنترناسيونال 
بورتو أليغري عام 1964، من خالل يوم اختباري، ودخل 
باولو روبرتو، 11 سنة، إلى امللعب القديم لناشيونال، برفقة 
أربــعــة مــن زمــالئــه فــي فــريــقــه يــوفــنــتــوس كــانــواس لُيدعى 

الالعب اليافع لالنضمام إلى فرق الشباب في النادي.
 لــم يــكــن فــالــكــاو يحسد مــواطــنــيــه املــعــاصــريــن مــن حيث 
األسلوب والخيال، لكنه امتلك أيضًا قوة وصرامة ال مثيل 
ــم يــكــن مــهــووســًا بمرمى  لــهــمــا. خــالفــًا لــبــاقــي الــالعــبــني، ل
اللعب.  ببناء  شــيء  أي  قبل  فالكاو  اهتم  الخصم.  الفريق 
ظهر تأثيره واضحًا في قلب اللعبة، حيث كانت تبدأ جميع 
التحّركات، أي بني الدفاع وخط الوسط. ذّكر أسلوبه بالعب 

أن  الواضح  الرقم 5، فرانز بكنباور. من  عظيم آخر حمل 
دور الرقم 5 تغّير على مّر السنني. كان فالكاو آخر ممثلي 
هذا الخّط من الالعبني، الذين ال يتلّخص دورهــم فقط في 
مراقبة الخصم القتناص الكرة وتمريرها إلى أقرب زميل 
أنه  إنترناسيونال في االكتشاف  لم يتأخر مسؤولو  لهم. 
على رغم تمركزه املنخفض نسبيًا في أرض امللعب، إال أن 
أثبتت  الالزمة لتحقيق أمور عظيمة.  فالكاو امتلك املوهبة 
ــادي ريـــو جــرانــدي في  اإلنـــجـــازات الــعــديــدة الــتــي حققها نـ

سبعينيات القرن املاضي ثقتهم بالالعب.
سيبقى بــاولــو روبــرتــو فــالــكــاو الــقــائــد والــرمــز ألحـــد أهــّم 
البرازيلية. في ستة مواسم  القدم  كــرة  تاريخ  في  األجيال 
أمضاها مع كولورادو بني 1973 و1979، أحرز لقب بطولة 

»جاوتشو« خمس مّرات.
)العربي الجديد(

يــســتــذكــر مــحــبــو الـــكـــرة الــبــرازيــلــيــة وعـــشـــاق نــــادي رومـــا 
روبرتو  بــاولــو  السابق،  والفريق  املنتخب  العــب  اإليــطــالــي، 
فــالــكــاو، الـــذي يــعــد مــن مــوالــيــد 16 أكــتــوبــر/تــشــريــن األول 
نــادي رومــا اإليطالي؛ حيث بدأ  1953، وهــو أحــد أساطير 
فالكاو مسيرته الكروية مع نادي إنترناسيونال البرازيلي 
ولــعــب لــه منذ عــام 1973 وحــتــى عــام 1980، وفـــاز بثالث 
بطوالت للدوري البرازيلي في أعوام 1975 و1976 و1979، 

وانتقل بعدها فالكاو إلى إيطاليا، وبالتحديد نادي روما.
اإليــطــالــي في  بــالــدوري  للفوز  العاصمة  ذئـــاب  فالكاو  قــاد 
»امللك  عام 1983، ووصافة دوري أبطال أوروبا، وقد لقب بـ
الثامن« ملدينة روما، وعاد إلى البرازيل في عام 1985 ليلعب 
مــع نـــادي ســـاو بــاولــو ملـــدة ســنــتــني، ولــعــب فــالــكــاو ملنتخب 
 1982 عــام  العالم  لكأس  بطولتني  في  القدم  لكرة  البرازيل 
يلعب ورأســـه مرفوع  دائــمــا  بــأنــه  فالكاو  وُيــعــرف  و1986. 

باولو روبرتو فالكاو

على هامش الحدث

شق الالعب 
البرازيلي مشواره 

في عالم الكرة 
مبكرًا، وبرز مع 

المنتخب البرازيلي، 
ولُقب بـ»الملك 
الثامن« لمدينة 

روما اإليطالية

بطولة كأس العالم 
ستشهد تغيرات جّمة 
)Getty(

 30-9 من  الذهبية  كونكاكاف  كأس  موعد  تغيير  على  فيفا  وافق 
دي  برونو  الكندي  عين  كما   .2017 تموز/يوليو   26-7 إلى  تموز/يوليو 
فيتا نائبا ثانيا لرئيس غرفة التحقيقات التابعة للجنة األخالقيات المستقلة.
وقدم الجنوب أفريقي طوكيو سكسويل، رئيس لجنة المراقبة المعنية 
بشكاوى فلسطين في األراضي المحتلة، ضد االحتالل اإلسرائيلي، إحاطة 
إلى المجلس تتضمن معلومات شاملة حول أحدث اإلجراءات ونقاط 

النقاش. وسيعقد اجتماع مجلس فيفا المقبل في كانون الثاني/يناير.

تغيير موعد كأس كونكاكاف 

وجه رياضي

أيار/مايو عام   11 يــوم  املقبل  فيفا  كونغرس 
وهي  املنامة،  البحرينية  العاصمة  في   2017
فيها عاصمة  الــتــي تستضيف  الــثــانــيــة  املـــرة 
عــام  الــدوحــة  بــعــد  الفيفا  كــونــغــرس  خليجية 
2003. وأكــد رئيس االتــحــاد اآلســيــوي ونائب 
رئــيــس فــيــفــا، ســلــمــان بــن إبــراهــيــم آل خليفة، 
البحرين شرف  مملكة  بمنح  )فــيــفــا(  قـــرار  أن 
الــعــادي  العمومية  الجمعية  اجــتــمــاع  تنظيم 

في  لألندية  العالم  كــأس  وبطولة  الجنوبية، 
اإلمارات، باإلضافة إلى كونغرس االتحاد في 
البحرين«. وأوضــح »االتــحــاد اآلســيــوي لكرة 
أشكال  مختلف  تقديم  على  سيحرص  الــقــدم 
املساندة املمكنة لاتحاد البحريني، من أجل 
توفير مختلف أسباب النجاح لتنظيم الحدث 
العاملي الكبير، وذلك انطاقا من دور االتحاد 
الــــقــــاري فــــي مـــســـاعـــدة االتـــــحـــــادات الــوطــنــيــة 

الدولية عام 2017  السابع والستني للمنظمة 
القدم اآلسيوية ويؤكد  »يعزز مكتسبات كرة 

ريادتها على الساحة الدولية«.
وقال سلمان »ستكون آسيا عام 2017 عاصمة 
لكرة القدم الدولية، نظرًا الستضافتها جملة 
أحـــداث كــرويــة عاملية على غـــرار كــأس العالم 
وكأس  الهند،  في  عاما(   17( تحت  للناشئني 
الــعــالــم لــلــشــبــاب )تــحــت 20 عــامــا( فــي كــوريــا 

وتنظيم  الستضافة  تصديها  فــي  اآلســيــويــة 
مختلف األحــــداث والــفــعــالــيــات الــكــرويــة وفــق 

أفضل املعايير واملواصفات الدولية«.
أعــضــاء مجلس فيفا على  »إجـــمـــاع  ــاف  وأضــ
ــــال االجـــتـــمـــاع  ــان واضــــحــــا خـ ــ ــرار، كـ ــ ــقـ ــ ــذا الـ ــ هـ
األخير، وهو ما يعطي داللة أكيدة على ثقتهم 
على  وقدرتها  البحرين  إمكانات  في  الكبيرة 

إنجاح هذا الحدث املتميز«.

قال العداء يوسني بولت، بطل سباقات العدو في األوملبياد، إن آخر سباق سيخوضه على 
أرض بالده سيكون العام املقبل ضمن لقاء ريسرز للجائزة الكبرى. وكان بولت، الذي 
فاز بسباق 100 متر في لقاء ريسرز للجائزة الكبرى هذا العام، قال بالفعل إنه سيعتزل 
فــوزه بتسع ميداليات  لــنــدن، وذلــك بعد  فــي  الــقــوى  العالم أللــعــاب  الرياضة عقب بطولة 
لقاء  »سيشهد  الجامايكي  التلفزيون  بثه  لبرنامج صباحي  بولت  وقــال  أوملبية.  ذهبية 
ريسرز آخر سباق لي أمام الجماهير في جامايكا. ستكون هذه آخر مرة أعدو فيها في 

جامايكا«. وسيقام لقاء ريسرز في العاشر من يونيو/حزيران. 

صورة في خبر

بولت... آخر سباق
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إجرام النازيين الجدد
الكشف عن انتهاكات بحق األطفال والمهاجرين

برلين ـ ناصر السهلي

التهم على  النازيون الجدد  يلقي 
املهاجرين والالجئني في الجرائم 
املرتكبة عادة في أملانيا. كما يقدم 
عــنــاصــر »الـــحـــركـــة الــوطــنــيــة االشــتــراكــيــة 
املــتــطــرفــة  ــيـــة  ــانـ األملـ  NUS األرض«  تــحــت 
»اآلري«،  املجتمع  صــفــوة  بــأنــهــم  أنفسهم 
أيــة أخــطــاء. لكن شيئا  الــذيــن ال يرتكبون 
فشيئا بــدأت مالمح اإلجــرام تتكشف عند 
أعـــضـــاء تــلــك الــحــركــة الـــنـــازيـــة فـــي أملــانــيــا 

وبعض دول الشمال.
العام املاضي ُعثر على رفات طفلة، كانت 
اختفت فــي بــافــاريــا عــام 2001 وكــانــت في 
التاسعة مــن عــمــرهــا. وعــنــد فحص رفــات 
يوليو/ فــي  كنوبلوتشس  بيغي  الطفلة 
تموز املاضي في غابة تبعد نحو 1.5 كم 
من مدينة وايزنباغ، حيث انتحر العضوان 
فــــي الـــحـــركـــة الـــنـــازيـــة أوفــــــه بـــورنـــهـــاردت 
ومـــونـــدلـــوس إيــــــوي، ووجــــــدت بــقــايــا من 
الحمض الــنــووي )دي أن إيــه( ألوفـــه. هذا 

)Getty/بدأت مالمح اإلجرام تتكشف عند أعضاء تلك الحركة النازية في ألمانيا )شين غالوب

االكــتــشــاف أثــــار الــكــثــيــر مـــن الـــجـــدل أمــس 
الجمعة، والتساؤل عن كيفية وصول آثار 
الــحــمــض الـــنـــووي إلـــى بــقــايــا جــثــة الــفــتــاة 

بيغي.
ووفـــقـــا لــلــشــرطــة األملـــانـــيـــة فــإنــهــا »لــيــســت 
املـــرة األولـــى الــتــي يــجــري الــربــط فيها بني 
الــنــازيــني واخــتــطــاف وتــعــذيــب األطـــفـــال«. 
وبحسب ما ذهبت إليه الصحف األملانية 
أمــــس فــــإن »حـــالـــة مـــن الــصــدمــة والـــذهـــول 
أصابت حتى املحققني في قضايا اختفاء 

األطفال«.
ــام 1993 اخــتــفــى مـــن يـــانـــا الــطــفــل  وفــــي عــ
بيرند بيكمان، وكان في التاسعة يومها، 
ووجــدت جثته بعد 12 يوما من اختفائه. 
وبــــنّي فــحــص الــجــثــة وجــــود آثــــار تعذيب 
واستغالل قبل املوت، كما وجدت الشرطة 
قــرب الجثة أدلــة تشير إلــى شخص أطلق 
عــلــيــه »انــريــكــو تـــي« وكــــان أيــضــا صــديــق 
بــورنــهــاردت. وبــعــد التحقيق مع  الــنــازي 
أنــريــكــو عـــام 2012 قـــال األخـــيـــر إن األدلـــة 

تعود لبورنهاردت الذي انتحر.

عاما،   15 قبل  بيغي  الطفلة  اختفت  حــني 
كــان هــذا اإلرهــابــي بــورنــهــاردت وزميل له 
مطاردين من قبل الشرطة واالستخبارات 
األملــانــيــة، بــعــد سلسلة مــن الــجــرائــم التي 
راح ضحيتها أكثر من 10 من املهاجرين، 
ــراك، خــالل فــتــرة ممتدة من  جلهم مــن األتــ
2000 إلى 2007، وبعد محاصرتهم انتحر 

النازيان في إحدى الغابات.
والناجية من تلك الخلية اإلرهابية بيتي 
شـــاوبـــي مـــا تــــزال تــخــضــع ملــحــاكــمــات في 
مــيــونــخ. وكــانــت شــاوبــي الــتــزمــت الصمت 
منذ القبض عليها قبل 5 أعوام، لكنها منذ 
تدلي  بــدأت  املاضي  شهر سبتمبر/أيلول 
أسمته  بما  يتعلق  ما  ومنها  باعترافات، 
أنها  كما  بها،  آمنت  التي  »األيدولوجية« 
نددت للمرة األولى بجرائم االغتيال التي 

تعرض لها هؤالء األجانب.
وبــحــســب مــا يتكشف فـــإن بــيــتــي شــاوبــي 
شــوهــدت مــع »طــفــلــة صــغــيــرة فــي الــرابــعــة 
تناديها  وكــانــت   ،2011 فــي  الخامسة«  أو 
»أمي«. ولهذا يبدو أن الصدمة التي تسري 

ــانــــي تــرتــبــط بــعــمــلــيــات  فـــي املــجــتــمــع األملــ
اختفاء يخشى أن يكون النازيون نفذوها 
بــحــق األطــــفــــال، وقــتــلــوهــم الحـــقـــا. وعــنــد 
مــحــاصــرة املــطــلــوبــني، بــورنــهــادت وإيـــوي 
فــي 2011، وانــتــحــارهــمــا فــي بــيــت متنقل، 
تــركــا الــكــثــيــر مــن األدلــــة املــتــعــلــقــة بــأشــيــاء 
تعود ألطفال، دون ربط سلطات التحقيق 
ــفــــاء األطـــــفـــــال وتـــلـــك  ــتــ ــــني اخــ ــــي حـــيـــنـــه بـ فـ

املجموعة النازية.
النازية بيتي فحصت  القبض على  وبعد 
الشرطة حاسوبها الشخصي، وتبنّي أنها 
تحتفظ بعدد من األفالم اإلباحية ألطفال 
يــعــتــقــد أن صــديــقــهــا الـــنـــازي فـــي الــخــلــيــة 

بورنهاردت كان يستخدمه.
ــــددًا بـــســـبـــب تـــوقـــف  ــــجـ ــغـــضـــب مـ ــار الـ ــ ــثـ ــ ويـ
الــبــحــث فـــي تــلــك الــقــضــيــة عـــام 2013، ألن 
االدعاء في حينه اعتبر أن »هذه القضايا 
شاوبي  محاكمة  على  الكثير  تضيف  لــن 
ليتبني  إرهابية«.  أعمال  بارتكاب  املتهمة 
الــيــوم مــدى ارتــبــاط تلك الخلية بعمليات 

اختطاف وقتل أطفال أملان.
في 2014 ُحكم بالسجن خمس سنوات على 
عضو آخر في الحركة النازية الجديدة في 
أملانيا، هو تينو براندت، الرتكابه فظائع 
ــفـــل صـــغـــيـــر و»تـــســـلـــيـــمـــه لـــرجـــال  بـــحـــق طـ
آخرين«، وفق ما جاء في حيثيات القضية 
التي حملت 66 اتهاما. ليس ذلك فحسب، 
فتينو عمل أيضا »كعميل متخف« لجهاز 
االســتــخــبــارات األملــانــيــة الخـــتـــراق البيئة 

النازية، والتبليغ عن األعضاء.

يقدم عناصر »الحركة 
الوطنية االشتراكية 
 NUS »تحت األرض

األملانية املتطرفة 
أنفسهم بأنهم صفوة 

املجتمع »اآلري«.

 ■ ■ ■
وفقا للشرطة األملانية 

فإنها »ليست املرة 
األولى التي يجري 

الربط فيها بني النازيني 
واختطاف وتعذيب 

األطفال«.

■ ■ ■
في 2014 ُحكم 

بالسجن خمس سنوات 
على عضو آخر في 

الحركة النازية الجديدة 
الرتكابه فظائع بحق 

طفل صغير.

باختصار

يقدم عناصر »الحركة الوطنية االشتراكية تحت األرض« NUS األلمانية المتطرفة أنفسهم بأنهم صفوة المجتمع »اآلري«، لكن 
شيئا فشيئا بدأت مالمح اإلجرام تتكشف عند أعضاء الحركة النازية في ألمانيا وبعض دول الشمال

هوامش

خطيب بدلة

ــدعــو الــشــبــاَن مــن أبــنــاء الوطن 
َ
ــى الــورقــة الــتــي ت ــَســمَّ

ُ
ت

السوري، لاللتحاق بالخدمة العسكرية، مذكرة َسْوق، 
 تلخص نظرة القادة التاريخيني لنا، نحن 

ٌ
وهي تسمية

دعى لخدمة وطننا، بل 
ُ
السوريني، على أننا بهايم، ال ن

َساق إليها َسْوقًا!...    
ُ
ن

ْوق( هذه،  )السَّ الضباط صحة نظرية   
ُ
السادة د 

ّ
يؤك

يا  آه  بــعــبــارة:  الــشــجــاع  العنصَر  يخاطبون  حينما 
الـــذي يــنــزعــجــون منه  وحـــش، ويــخــاطــبــون العنصر 
الحمار، ولكن مع جرعة  كــّر.. والــكــّر هو  يا  بعبارة: 
زائدة من التحقير. وقد روى لنا لقمان ديركي، ذات 
الدفاع  أيــام سرايا  ها على 

ُ
 جــرْت أحداث

ً
جلسة، نكتة

الــعــرب،  الــكــتــاب  اتــحــاد  الــتــي أسسها زميلنا عضو 
إن عنصرًا من  تقول  األســد،  الركن رفعت  الدكتور 
سرايا الدفاع أراد أن يحتقر مواطنًا سوريًا، فصرخ 
به: انزل عن الرصيف يا حمار. فرد عليه املواطن: »ال 

تقل رصيف«.
النظام  العسكرية  الــتــدريــبــات  العسكريون  ويــســّمــي 
املــنــضــم. ووالــلــه أنــنــي، مــنــذ )ســاقــونــي( إلـــى الخدمة 
العسكرية في سنة 1977، وحتى اآلن، أفكر في معنى 

كلمة )منضم(، فال أهتدي إلى معنًى إيجابيٍّ لها، وال 
.
ً
سيما أن أهل بلدتي معرتمصرين يعتبرونها نابية

ِصـــْبـــُت، وأنـــا فــي ســن الــشــبــاب، بــمــرٍض فــي مفصل 
ُ
أ

بـــيـــردز، كـــان يمنعني من  الــــورك األيـــمـــن، اســمــه داء 
على  تنطوي  التي  املنضم  النظام  تدريبات  ممارسة 
إجهاٍد عضليٍّ كبير، فيزيد ذلك في تخرب املفصل، 
وكان بعُض املدربني يالحظون أنني أمشي في أثناء 
لي  فيسمحون  وعنقود(،  )خصلة  بطريقة  التدريب 
بالخروج من الصف، ألجلس على حجر، أو صخرٍة 
ــــِرج مــن تحت بدلتي 

ْ
خ

ُ
فــي جانب ساحة الــتــدريــب، وأ

العسكرية كتابًا، وأشرع بقراءته، ريثما يعود زمالئي 
بعقوبٍة  غالبًا،  تنتهي،  التي  املنضم  النظام  من رحلة 
تــتــلــخــص بــــأن يــخــلــعــوا ثــيــابــهــم، ويــتــدحــرجــوا على 

البحص والشوك والتراب. 
وذات مرة، كنت أقرأ في كتاٍب استعرته من صديقي 
الشاعر حــّســان عــزت هــو »زمــن الشعر« مــن تأليف 
َيخرج  دورتــنــا  املشرف على  بالنقيب  وإذا  أدونــيــس، 
مـــن ورائـــــي، ويــأمــرنــي بـــالـــوقـــوف، وإلـــقـــاء مـــا بــيــدي. 
ــزع 

ُ
ــه قنبلة ن ــُه كــمــا لــو أنـ

َ
فــلــمــا ألــقــيــت الــكــتــاب، تــنــاول

منها الصاعق، وقال لي: مني هادا أدونيس؟ قلت: يا 
سيدي، أدونيس شاعر سوري. فقال: )واله كّر، بودك 

تضحك علي؟ واضح من اسمه أنه واحد أجنبي. على 
كل حال، سآخذه معي وأتأكد منه، والله إذا تبني أنه 

ممنوع لحتى أنقعك زوم على كيفك(. 
 لي قادمًا من بلدة قريبة 

ً
في اليوم التالي، سألُت زميال

)أنــقــعــك زوم(...  عــبــارة  النقيب عــن معنى  قــريــة  مــن 
يــتــوّعــدنــي بــأنــه سيضربني  الــنــقــيــب  فــشــرح  لـــي أن 
ضربًا مبرحًا فيما لو كان أدونيس ذا شبهٍة أمنية. 
وفجأة دخل علينا النقيب املذكور، وقذف كتاب »زمن 
الشعر« نحوي، وهو يقول بلغة العارف املنتصر: هادا 
الكّر »علي أحمد سعيد إسبر« ما لقى يسّمي نفسه 

غير أدونــيــس؟ تــضــرب منك إلـــو. وكـــان الــواحــد منا، 
ساق إلى خدمة العلم، يفرح حينما يخاطبه 

ُ
قبل أن ن

ــا في  الــنــاس بلقبه الــعــلــمــي، دكــتــور، أو أســـتـــاذ... وأمـ
جيشنا العربي السوري الباسل، فإن هاتني الكلمتني 
ــرة حــلــف لــنــا أحــد  ــســتــخــدمــان لــلــمــســخــرة، وذات مـ

ُ
ت

َر بني  يِّ
ُ
الضباط األشاوس بشرفه العسكري، أنه لو خ

لقب أستاذ ولقب آنسة الختار الثاني. .. قالها، وانفلت 
بضحك صاخب مرح، تتخلله وقفات استخدم فيها 

حرفي الكاف املكّرر )ككك(.
إلــى الصديق  الوقائع كلها، وأنــا أصغي  تذكرُت هــذه 
الدكتور، محمد جمال طحان، الذي اعتقله فرع األمن 
الجوي في حلب في مطلع عام 2011، و)سيق( إلى 
دمشق، وغاب شهورًا طويلة، ترّددت خاللها إشاعات 
إن إحدى  لي  قال  التعذيب.  أماتوه تحت  بأنهم  تفيد 
الـــدوريـــات األمــنــيــة كــانــت تــداهــم مــنــزل أحـــد دكــاتــرة 
 
ً
الجامعة في حلب، وكان العنصر يفتش املنزل غرفة
بعد غرفة، فلما وصل إلى غرفة املكتبة، حار في أمره 
ْبضة( وقال: 

َ
ماذا يفعل... ففتح جهاز الالسلكي )الق

- احترامي سيدي، هادا الدكتور الحيوان لقينا عنده 
مكتبة. 

مكتبة؟ هههه ككك.

حمار على رصيف آل األسد

وأخيرًا

أراد عنصر من سرايا الدفاع أن 
يحتقر مواطنًا، فصرخ به: انزل 
عن الرصيف يا حمار. فرد عليه 

المواطن: »ال تقل رصيف«

ــاران،  ــر دين ــم، الجزائ ــرب 4 دراه ــار، المغ ــراق 500 دين ــس، الع ــس، األردن 400 فل ــن 300 فل ــزة، البحري ــان 300 بي ــم، عم ــارات 3 دراه ــس، اإلم ــت 200 فل ــاالت، الكوي ــعودية 3 ري ــاالت، الس ــر 3 ري ــرة، قط ــان 1000 لي ــم، لبن ــس 900 ملي ــان، تون ــر جنيه ســعر النســخة: مص
UK £ 1.20, Austria € 2.20, Belgium € 2.20, France € 2.20, Germany € 2.30, Holland € 2.30,  Italy € 2.10, Spain € 2.20, Switzerland CHF 3.50                              اليمن 50 رياًال، ســورية 25 ليرة، الســودان 55 دينارًا، ليبيا 200 درهم، موريتانيا 35 أوقية    □
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