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عباس يتباهى بالتنسيق األمني ويكشف اقتراحًا أميركيًا بكونفدرالية

مصر: تداعيات قانون »إعدام الصحافة«
يمّهد قانون »إعدام الصحافة« إلجراءات عّدة بحّق مؤسسات إعالميّة قومية في 

مصر، باإلضافة إلى فرض قيود كبيرة على عمل الصحافيين. ]21[

اشتدت اشتباكات االثنين  3  سبتمبر/ أيلول 2018 م  23  ذو الحجة 1439 هـ  □  العدد 1463  السنة الخامسة
المجموعات المسلحة 
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ترتيبات الصخيرات.

    نقاط خالف بين أنقرة 
وموسكو حول الحل في 

المحافظة رغم وجود 
توافق مبدئي

    العملية العسكرية 
لن تحصل قبل اجتماعات 
طهران وترجيح معركة 

محدودة

    لودريان: األسد 
كسب الحرب لكنه لن 

يفوز بالسالم من دون 
حل سياسي

    انفجارات المزة: 
ضربة إسرائيلية أم خلل 

فني؟ 
التفاصيل  صفحة  2ـ3

سياسة

اقتصاد

مجتمع

رياضة

التجنيد اإلجباري 
في المغرب: 

5 عصافير بحجر 
واحد

الجزائر: إقاالت 
عسكرية بأبعاد 

سياسية

طالب سوريون 
في جامعات غير 

معترف بها

احتجاجات يمنية 
على الغالء... 

وتدخالت إماراتية 
تهوي بالعملة

حرب ترامب 
واإلعالم 

األميركي: ال بد من 
منتصر

قرعة أبطال 
أفريقيا: 

مواجهات عربية 
مرتقبة

05

06

08

10

18

28

في العدد

برلمان 
العراق
مرآة 

التصدعات 
السياسية

لن يكون البرلمان 
العراقي الجديد، 
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سـورية

خالل اجتياح المتظاهرين للبرلمان العراقي في 2٠١٦  )حيدر محمد علي/فرانس برس(

القدس المحتلة ــ العربي الجديد

اســتــغــل رئـــيـــس الــســلــطــة الــفــلــســطــيــنــيــة مــحــمــود 
عــبــاس )الـــصـــورة(، لــقــاء جمعه بــوفــد مــن حركة 
»السالم اآلن« اإلسرائيلية وأعضاء في الكنيست، 
لتوجيه مجموعة من الرسائل، أبرزها ما يتعلق 
باستمرار تنسيق سلطته »اليومي« مع السلطات 
األمنية اإلسرائيلية »كي ال يتعرض أي إسرائيلي 
مع  دوري  بشكل  يلتقي  بــأنــه  معترفًا  لــــأذى«، 
رئيس »الشاباك« اإلسرائيلي، وأنهما يتفقان في 
نحو 99 فــي املــائــة مــن املــوضــوعــات. كما كشف 

عـــبـــاس، خــــالل الـــلـــقـــاء الـــــذي كــشــفــت تــفــاصــيــلــه 
أن طاقم  ــد،  أمــس األحـ إعـــالم إسرائيلية  وســائــل 
دونالد  الرئيس  عّينه  الــذي  األميركي  املفاوضات 
ترامب، ويضم صهره جاريد كوشنير واملبعوث 
جيسون غرينبالت، عرض عليه خطة سياسية 
 إنه 

ً
تقوم على وحدة كونفدرالية مع األردن، قائال

أن  الكونفدرالية بشرط  يؤيد حــل  أنــه  الــوفــد  أبلغ 
يكون ثالثيًا ويشمل أيضًا إسرائيل.

الحكومة  رئيس  مع  عالقاته  إلــى  عباس  وتطرق 
اإلســرائــيــلــيــة، بــنــيــامــن نــتــنــيــاهــو، قــائــال: »عــنــدي 
مشكلة مــع نــتــنــيــاهــو، ولــيــس مــع الــلــيــكــود«. من 

حركة  إدارة  أفنهايمر، عضو  يريف  قــال  جهته، 
الــذي شــارك في اللقاء، إن عباس  »الــســالم اآلن« 
أبلغ الوفد أنه »ال يعتزم هدم إسرائيل عبر إغراقها 
التوصل إلى  الفلسطينين، لذلك نريد  بالالجئن 
 في إسرائيل ويشمل 

ً
حل متفق عليه يكون مقبوال

أيضًا دول العالم«. في غضون ذلك، برزت دراسة 
القيادي  إلعـــادة  تــدعــو  أمــس  إسرائيلية صـــدرت 
املــفــصــول مــن حــركــة »فــتــح« محمد دحـــالن، إلى 
دائرة التأثير في األراضي الفلسطينية، وتمكينه 
من خالفة عباس، من خــالل إدمــاجــه في مسار 
في  الفلسطينية  واملقاومة  إسرائيل  بن  التهدئة 

غــــزة. ورأت الـــدراســـة، الــتــي صــــدرت عــن »مــركــز 
ــلــــدراســــات االســـتـــراتـــيـــجـــيـــة«،  ــ بـــيـــغـــن-الـــســـادات ل
العمل على عودة  أن  إيــالن«،  التابع لجامعة »بــار 
دحالن، يمكن أن يمثل تنفيذا للخطوة األولى من 
تهدف  إماراتية  مصرية  إسرائيلية  استراتيجية 
إلى التمهيد نحو صعود قيادة فلسطينية جديدة 
تــكــون لــديــهــا الــقــابــلــيــة لــلــتــفــاوض مــع أجـــل إنــهــاء 
الصراع الفلسطيني اإلسرائيلي. وشددت على أن 
اإلمارات معنية بتعين قائد جديد للفلسطينين، 
السعودي  انسجامًا« مع االستعداد  »أكثر  يكون 

اإلماراتي للتعاطي مع خطة ترامب.

Monday 3 September 2018

الحدث

20 ،6

القمة الثالثية تحسم مصير إدلب



23
سياسة

عفوًا.. 
قتلناكم خطأ

وائل قنديل

من يتابع الخطاب الرسمي 
واإلعالمي الصادر عن نظام الرئيس 

عبد الفتاح السيسي هذه األيام، 
يتصور أن مصر كلها صارت من 

»اإلخوان املسلمني«. دعك من أسراب 
الحشرات اإللكترونية املنتشرة في 

الفضاء اإللكتروني والتي تهاجم 
كل منتقد بالتهمة الجاهزة »إخواني 
إرهابي«، فهذه مسألة مفروغ منها، 

باعتبارها النكتة السمجة التي لم تعد 
تضحك أحدًا. في أعمدة الصحف، 

واستوديوهات الفضائيات، ومذكرات 
األمن، وتحقيقات النيابات، باتت كل 
أشكال االحتجاج واملعارضة والنقد 
 كافيًا التهام أصحابها بأنهم 

ً
دليال

تابعون لإلخوان، أو على األقل عمالء 
متعاونون معهم، بدءًا من رئيس 

األركان السابق، سامي عنان، وحتى 
نائب أول رئيس لسلطة االنقالب 
محمد البرادعي، مرورًا بحمدين 

صباحي ومعصوم مرزوق ويحيى 
القزاز. وقبل ذلك القيادي في حركة 

االشتراكيني الثوريني، هيثم محمدين، 
وحازم عبد العظيم، ووائل عباس، 
وآالف من الناشطني السياسيني، 
داخل الزنازين وخارجها، كلهم 

بحسب التصنيف املعتمد لدى أجهزة 
نظام السيسي »إرهابيون وخونة 
وطابور خامس، ينفذون تعليمات 
اإلخوان«. هذه اللوثة ليست وليدة 
الحاضر، فقد بدأت مبكرًا للغاية، 
بعد أشهر من صعود عبد الفتاح 

السيسي إلى الحكم، مستهدفة، في 
املقام األول، كل من شارك في ثورة 
25 يناير 2011 باختراع ما ُعرف 
بالقضية 250 التي جرى التلويح 

بها في وسائل اإلعالم املختلفة على 
ألسنة قيادات أمنية سابقة، من بينها 

شخص ُيدعى اللواء وليد النمر، 
قدمته صحيفة »الوطن« بوصفه 

»القيادي السابق في واحد من أهم 
األجهزة السيادية في مصر، وهو 

جهاز االستخبارات الحربية، ليتوعد 
كل من شارك في ثورة 25 يناير 

بأن »اسمه مكتوب« في القضية رقم 
250. وبلهجة قاطعة، أفصح رجل 

االستخبارات عن أن »كل من اشترك 
أو ساعد أو دعم في هدم البلد من 
بداية ثورة 25 يناير 2011، اسمه 

وارد في هذه القضية، وسُيحاسب، 
ومصر هتاخد حقها منه، ومش 

معنى أنهم متسابني لحد دلوقتي 
أنهم مش هيتحاسبوا كويس أوي«.

الخطاب ذاته هو املعتمد في كل 
برامج التوك اليومية، ما بني مذيع 
ن بالرسالة األمنية على الهواء 

َّ
يلق

مباشرة، فيعلن »كل اللي كسر كباية 
هيتحاسب«، ونائب برملاني يطالب 

بشنق كل من يطالب بإبعاد العسكر 
عن السلطة. ثم تتمدد هذه اللوثة إلى 
خارج الحدود لتشمل الكرة األرضية 

كلها، وتأخذ في طريقها كل من 
يبدي رأيًا أو موقفًا في التراجيديا 

السياسية املصرية، من باراك أوباما 
إلى جون ماكني، الذي اكتشف اإلعالم 

املسعور في دولة السيسي فجأة أنه 
كان املرشد الفعلي لإلخوان. 

والشاهد أن هذا الخطاب ليس 
اجتهادًا إعالميًا أو نيابيًا، بل هو 

ترجمة حرفية ملا يردده عبد الفتاح 
السيسي كلما أمسك بميكروفون، 

واصفًا ثورة يناير باملؤامرة 
التخريبية الفوضوية. بيد أن »اليناير 

فوبيا« تتفاقم اآلن لتعتبر كل من 
انتمى للثورة إخوانيًا، ليرفع الستار 

عن مشهد غارق في الكوميديا 
السياسية، تقول مفرداته إن النظام 
صهم 

ّ
الذي يبتز الجماهير بأنه خل

من حكم اإلخوان، هو نفسه الذي 
يصبغ كل أشكال النقد واملعارضة 
واالحتجاج ضده باللون اإلخواني 

الفاقع، وكلما شحبت الصبغة أضاف 
عشرات األسماء الجديدة إلى قوائم 

املتأخونني. باختصاٍر شديد، يجتهد 
نظام السيسي في صياغة معادالت 
جديدة تقول: كل معترض إخواني، 

وكل منتقد خلية إخوانية نائمة، وكل 
تعبير عن السخط والتململ الشعبي 
من الفقر االقتصادي والقمع األمني 

هو صناعة إخوانية. تستوي في ذلك 
تظاهرة غاضبة في قرية، أو جملة 

عابرة في مقال صحافي تحمل 
انتقادًا، أو كلمة في برنامج 

تلفزيوني تتضمن نصيحة أو 
تصويبًا لخطأ، فتستمر مفرمة 

اإلقصاء واإلبعاد إلعالميني فقدوا 
بعض لياقتهم الفاشية.

أخونة مصر 
على يد السيسي

مرور
الكرام

أي عملية عسكرية 
تجاه إدلب لن تحصل قبل 

قمة طهران

لودريان: األسد 
فاز في الحرب لكنه 

لن يفوز بالسالم

مطار المزة يُستخدم 
من المخابرات الجوية 

والفرقة الرابعة

للحديث تتمة...

إدلب تنتظر طهران

يبدو أن مصير محافظة إدلب السورية سيبقى مؤجًال لما بعد القمة الثالثية الروسية-
التركية-اإليرانية في طهران في السابع من الشهر الحالي، مع نجاح أنقرة بانتزاع المزيد 
من الوقت وتأجيل أي عملية عسكرية من موسكو والنظام في المنطقة، غير أن 

ذلك ال يعني أن الخطر على المنطقة قد زال

 أمين العاصي 
إسطنبول ـ جابر عمر

ــام مــن تــصــاعــد الــحــديــث عن  بــعــد أيـ
حــمــلــة عــســكــريــة ُيــــعــــّد لـــهـــا الــنــظــام 
ــلــــفــــاؤه فــــي مــحــافــظــة  الــــســــوري وحــ
تحرير  »هيئة  ت 

ّ
تعن مــن  مستفيدين  إدلـــب، 

ــــع كــل  ــتــــي رفــــضــــت الــــتــــجــــاوب مـ الــــــشــــــام«، الــ
عسكرية  كــارثــة  املحافظة  لتجنيب  الجهود 
املاضية،  الساعات  خــال  ظهرت  وإنسانية، 
مؤشرات تفيد بأن أنقرة قد تكون استطاعت 
تحقيق اختراق ما على صعيد إقناع الجانب 
على  العسكري،  الخيار  باستبعاد  الــروســي 
األقل واسع النطاق، في شمال غربي سورية، 
لكن هذه املؤشرات بدت غير كافية، ال سيما 
»العربي الجديد«،  بعد تأكيد مصدر تركي، لـ
أن املـــوقـــف الـــروســـي لـــم يــتــغــّيــر والــتــطــورات 

األخيرة ال تحمي إدلب.
الــرؤســاء،  بــن  الثاثية  القمة  إدلــب  وتنتظر 
الـــروســـي فــاديــمــيــر بـــوتـــن، والــتــركــي رجــب 
طــيــب أردوغـــــان، واإليـــرانـــي حــســن روحــانــي، 
ــران فــــي 7 الـــحـــالـــي،  ــهــ ـــعـــقـــد فــــي طــ

ُ
الـــتـــي ســـت

وســيــكــون مصير شــمــال غــربــي ســوريــة بندًا 
أســـاســـيـــا فـــيـــهـــا، فــــي ظــــل اهـــتـــمـــام أمـــيـــركـــي 
»مــفــاجــئ« تــؤكــده مــصــادر إعــامــيــة، ورفــض 
واشنطن على ما يبدو ألي عمل عسكري من 
شأنه خلق أزمات إنسانية كبرى في منطقة 

مكتظة بماين املدنين.
»الــعــربــي  وأكـــــدت مـــصـــادر تــركــيــة تــحــدثــت لـــ
النظام  مــن  أي عملية عسكرية  أن  الــجــديــد«، 
ــــب لـــن تــحــصــل قــبــل قمة  وروســـيـــا تـــجـــاه إدلـ
طــهــران، وربــمــا تستغرق أكــثــر مــن ذلـــك، ألن 
حراكا  يشهد  الحالي  سبتمبر/أيلول  شهر 
ــفــا حــــول األزمـــــة الــســوريــة، 

ّ
دبــلــومــاســيــا مــكــث

ــذه الـــجـــهـــود يــتــضــح مــصــيــر  ــ ــنــــاء عـــلـــى هـ وبــ
أن  الــتــي سبق  الرباعية  القمة  أن  كما  إدلـــب. 
كــشــف عــنــهــا أردوغـــــــان، والـــتـــي ســتــعــقــد بن 
تــركــيــا وروســـيـــا وأملـــانـــيـــا وفـــرنـــســـا، تنتظر 
أيــضــا نــتــائــج قــمــة طــهــران، وأي هــجــوم على 
إدلب يعني انتهاء ملفات عديدة، منها القمة 

الرباعية.
وأجمعت املصادر على أن هناك نقاط خاف 
ال تزال قائمة بن أنقرة وموسكو، على الرغم 
من الحديث عن توافق مبدئي، إذ إن الجانب 
التركي نجح بانتزاع مزيد من الوقت من أجل 
النظر  القائمة في وجهات  تجاوز الخافات 
حـــول الــحــل فــي املــحــافــظــة، والــتــي تستهدف 
»هيئة تحرير الشام«، وحلها يتطلب بحثها 

من قبل الرؤساء حصرًا في قمة طهران.

واســتــبــق الــجــانــب الــتــركــي الــقــمــة بــتــحــديــث 
معلومات »جبهة النصرة« املصنفة إرهابية، 
وإضافة »هيئة تحرير الشام« للقائمة، وهو 
ما يعكس رسالة تركية لروسيا بعدم دعمها 
أنقرة في مساعيها  ُيظهر فشل  الهيئة، كما 
املنطقة  وتجنيب  نفسها  لحل  الهيئة  لــدفــع 
ــــات عــمــلــيــة عــســكــريــة مــقــبــلــة يـــرغـــب بها  ويـ

النظام وإيران لخلط األوراق في الباد.
كل هذه التطورات تأتي في وقت يواصل فيه 
الجيش التركي إرسال التعزيزات إلى منطقة 
خــفــض التصعيد، ونــقــاط املــراقــبــة، وتــجــري 
عمليات تحصن وتسليح في املنطقة، تشير 
لحجم الــخــاف بــن روســيــا وتــركــيــا، يقابله 
حشد روسي هو األضخم شرق املتوسط، في 
أجل  مــن  العملية،  يستعجل  النظام  أن  حــن 
توريط روسيا وتركيا في مواجهة مباشرة.

ــع ذلــــــك، لـــفـــت تـــصـــريـــح لـــوزيـــر  ــوازي مــ ــتــ ــالــ بــ
الـــخـــارجـــيـــة الــفــرنــســي جــــان إيــــف لــــودريــــان، 
الــذي قــال فــي حديث إذاعـــي أمــس، إن رئيس 
النظام السوري بشار األسد »فاز في الحرب، 
لن يفوز بالسام«  لكنه  أن نقر بذلك،  علينا 
املجتمع  فيه  مــن دون حــل سياسي يتوسط 
الدولي. وقال إنه حتى لو تمكنت قوات األسد 
من استعادة السيطرة على إدلــب، فلن يحل 
ذلــك املــشــاكــل الــتــي أفــرزتــهــا الــحــرب، مضيفا 
أن فرنسا ستضغط خال اجتماع الجمعية 
العامة لألمم املتحدة الشهر الحالي للتوصل 
ــه يــجــري  إلـــى حـــل ســيــاســي فـــي ســـوريـــة، وأنــ
ــران لدفع  مــحــادثــات مــع روســيــا وتــركــيــا وإيــ
تــلــك الــــــدول الســـتـــخـــدام نـــفـــوذهـــا مـــع األســـد 
ــفـــاوضـــات ســيــاســيــة بعد  لــضــمــان إجــــــراء مـ
انــتــهــاء الـــحـــرب. وكــــرر تــهــديــداتــه بـــرد غربي 
في  الكيميائية  األسلحة  األســد  استعمل  إذا 

املعركة على إدلب.
وكــان قد برز مؤشر لحلحلة في ملف إدلب، 
ل في إعان القيادي في »الجبهة الوطنية 

ّ
تمث

لــلــتــحــريــر«، خـــالـــد أبــــو أنـــــس، عــلــى حــســابــه 

الـــرســـمـــي فـــي »تـــويـــتـــر« الـــســـبـــت، أن جــهــودًا 
تركية لتجنيب شمال غربي سورية »الدمار« 
بانتظار  الجهود  أن  إلــى  قد نجحت، مشيرًا 
الــتــصــديــق عــلــيــهــا، فــي إشــــارة مــنــه إلـــى قمة 
طهران. ولم يوضح القيادي تفاصيل االتفاق 
الــذي قــال إنــه تــّم التوصل إليه، إال أنــه طالب 
اســتــعــداداتــهــا  الــثــوريــة بمتابعة  الــفــاعــلــيــات 
»كـــي تــكــون املــنــاطــق املــحــررة كــمــا يليق بها 
اعتداء«،  العالم، وأال تعطي ذريعة ألي  أمــام 
أنس  أبــو  تصريحات  وتحمل  تعبيره.  وفــق 

ــه تـــم الـــتـــوافـــق بن  إشــــــارات واضـــحـــة إلــــى أنــ
للمعارضة  تابعة  وفصائل  التركي  الجانب 
السورية على أن يكون شمال غربي سورية 
خاليا مــن تنظيمات وفــصــائــل مــتــشــددة، ما 
يفتح الباب أمام التعاطي مع »هيئة تحرير 
الشام« عبر طريقتن، إما من خال مواصلة 
 
ّ
جــهــود إقـــنـــاع قــادتــهــا بــحــلــهــا، أو عــبــر شــن
عملية عــســكــريــة مــن هـــذه الــفــصــائــل إلجــبــار 
الهيئة على الرضوخ ملطالب الشارع السوري 

املعارض بتفتيت كل عوامل أزمة متوقعة.
النصرة«  »جبهة  تشّكل  التي  الهيئة  وكانت 
ثقلها الرئيسي، قد أغلقت كل أبواب الحوار 
مع الجانب التركي، وهــو ما دفــع أنقرة يوم 
الجمعة إلى إضافة اسم »هيئة تحرير الشام« 
للمنظمات اإلرهــابــيــة، مــا عــزز املــخــاوف من 
عــمــل عــســكــري واســــع الــنــطــاق فـــي محافظة 
الــرغــم من  الهيئة. وعلى  للقضاء على  إدلــب 
ــزال أنــقــرة تــدفــع بــاتــجــاه الــتــوصــل  ذلــــك، ال تــ
لحلول سياسية ألنها تدرك حجم »الكارثة« 
الــتــي يــمــكــن أن يــتــســّبــب بــهــا عــمــل عــســكــري 
»مــتــهــور« مــن شــأنــه دفـــع املنطقة إلـــى حافة 
كوارث إنسانية لن تكون بعيدة عنها، إذ من 
املــتــوقــع حـــدوث مــوجــة نـــزوح كــبــرى تتحّمل 
تــركــيــا تــبــعــاتــهــا الــســلــبــيــة. كــمــا أن مــوســكــو 

حــريــصــة عــلــى االحــتــفــاظ بــتــحــالــف قـــوي مع 
ــد يـــتـــعـــرض لـــانـــهـــيـــار فــي  ــــرة، والـــــــذي قــ ــقـ ــ أنـ
الــروس على استهداف املعارضة  حــال أصــر 
السورية في إدلــب، والــذي من شأنه التأثير 

على مكانة تركيا اإلقليمية.
وفي السياق، قالت مصادر محلية في إدلب 
»العربي الجديد«، إن األيام القليلة املاضية  لـ

ــــدت لـــــقـــــاءات عــــــدة بـــــن قــــيــــاديــــن فــي  ــهـ ــ »شـ
والسياسية،  العسكرية  السورية  املعارضة 
ومــــســــؤولــــن أتـــــــراك بـــهـــدف تــجــنــيــب إدلــــب 
الــحــرب«، مؤكدة أن املعارضة »وافــقــت على 
الـــطـــروحـــات الــتــركــيــة بـــشـــأن مــصــيــر إدلــــب، 
لسد الــذرائــع أمــام الــروس والــنــظــام«. وعلى 
الــرغــم مــن أن املــصــادر لــم تشأ الــخــوض في 

تــفــاصــيــل الــتــفــاهــمــات الـــتـــي جـــــرت، إال أنــه 
بــالــعــودة إلـــى تــصــريــحــات خــالــد أبـــو أنــس 
يتضح أن املعارضة املسلحة ال خيار أمامها 
إال التعاطي مع ملف »هيئة تحرير الشام« 
والتنظيمات املتشددة األخــرى، وعــدم تركه 
 القتحام 

ً
للنظام وحلفائه كي ال يكون مدخا

الشمال الغربي برمته.
وبــــات مــن الـــواضـــح أن املــعــارضــة املسلحة 
غير مهتمة بالتواصل مع الجانب الروسي 
بشكل مباشر، وتركت للضامن التركي هذه 
الــرغــم مــن أن موسكو تحاول  املــهــمــة، على 
تـــكـــرار ســيــنــاريــو شـــق صـــف املــعــارضــة في 
بعته في مناطق عدة، 

ّ
إدلب، وهو أسلوب ات

منها غوطة دمشق الشرقية ودرعا. وكانت 
قد ســرت أنباء أخيرًا عن اجتماع قــادة في 
حركة »نور الدين الزنكي« املنضوية ضمن 
»الجبهة الوطنية للتحرير«، مع شخصيات 
عسكرية وسياسية روسية بهدف التوصل 
ــمـــي بــاســم  ــتـــحـــدث الـــرسـ لـــتـــســـويـــة. لـــكـــن املـ
ناجي مصطفى،  النقيب  املــذكــورة،  الجبهة 
ــا تــــم تـــــداولـــــه عــن  ــ ــبـــت »مــ ــاء الـــسـ ــفـــى مــــســ نـ
الجانب  مع  الجبهة  مكّونات  أحــد  اجتماع 
الــروســي أو غيره داخــل األراضـــي السورية 
أو خارجها«. وأشــار في تغريدة له إلــى أن 
ــداولـــه »يـــنـــدرج فـــي ســيــاق الــحــرب  مـــا تـــم تـ
الــنــفــســيــة الــتــي يــمــارســهــا الــنــظــام، وأذرعــــه 
الــقــذرة، بغرض إشــاعــة الفرقة بــن صفوف 
فــصــائــل املــــعــــارضــــة«، مـــؤكـــدًا أن »الــجــبــهــة 
الوطنية للتحرير متمسكة بمبادئ الثورة، 
ــنــــظــــام واملـــيـــلـــيـــشـــيـــات  ومــــحــــاربــــة قـــــــوات الــ
املــســانــدة لــه والـــدفـــاع عــن املــنــاطــق املــحــررة 
بقرار  مــن دمــاء مقاتليها،  آخــر قطرة  حتى 

سياسي وعسكري واحد«، وفق قوله.
كــمــا أكــــدت مـــصـــادر فـــي »الــجــبــهــة الــوطــنــيــة 
للتحرير«، أن األخيرة »رفعت االستعدادات 
ملــواجــهــة كــل االحـــتـــمـــاالت«، مــشــيــرة إلـــى أن 
النظام وحلفاءه »ربما يحددون بدء املعركة، 
ولـــكـــن ال يــســتــطــيــعــون تــحــديــد نــهــايــتــهــا«، 
وســط اســتــمــرار الــنــظــام فــي حــربــه النفسية 

واإلعامية على شمال غربي سورية.
فـــي غــضــون ذلــــك، أكــــدت مـــصـــادر عسكرية 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، أن الــخــيــار  مــطــلــعــة لــــ
ــع الــنــطــاق »تــراجــع كــثــيــرًا«،  الــعــســكــري واسـ
مرجحة قيام قوات النظام بدعم من الطيران 
الروسي بعملية عسكرية محدودة في ريف 
حــمــاة الــشــمــالــي تــســتــهــدف دفـــع املــعــارضــة 
املــســلــحــة إلـــى داخــــل ريـــف إدلــــب الــجــنــوبــي، 
العملية  هــذه  توسيع  إمكانية  إلــى  مشيرة 
ريف  فــي  والتركمان  األكـــراد  لتشمل جبلي 

الاذقية الشمالي.
السوري أحمد رحــال،  العسكري  املحلل  ورأى 
أن عملية عسكرية »محدودة واقعة ال محالة«، 
مرجحا أن تــكــون »عــلــى مــراحــل«، مشيرًا إلى 
التركي متغّير جديد على مشهد  »املوقف  أن 
الصراع في شمال غربي سورية«. وأشار إلى أن 
أنقرة »ربما تشارك في الهجوم على الهيئة«، 
مضيفا في حديث مع »العربي الجديد«: »لن 
يقف الجيش التركي متفرجا في حال هاجمت 
ــا يــفــســر قــيــامــه  قـــــوات الـــنـــظـــام إدلــــــب، وهـــــذا مـ
األراضــي  أخــيــرًا بتعزيز نقاط مراقبته داخــل 
السورية«. وأشــار إلى أن هناك ضغطا غربيا 
القيام بعمل عسكري  للحيلولة دون  واضحا 
واسع النطاق، مضيفا: »كل االحتماالت باتت 
الــتــركــي مع  واردة، بــمــا فــيــهــا قـــيـــام الــجــيــش 
هيئة  ضد  بعملية  للمعارضة  تابعة  فصائل 
تحرير الشام في إدلب شبيهة بعملية غصن 
الــزيــتــون فــي عــفــريــن والــتــي أدت إلـــى القضاء 

على الوحدات الكردية«.

وليد التليلي

ذكرت منظمة »هيومن رايتس 
ووتش«، أمس األحد، أّن »الغارة 
الجوية لقوات التحالف بقيادة 

 
ً
السعودية والتي قتلت 26 طفال
وأصابت 19 آخرين على األقل 
قرب حافلة مدرسية في سوق 

ضحيان املزدحم، شمال اليمن، 
في 9 أغسطس/ آب 2018، يبدو 
 الدول 

ً
أنها جريمة حرب«، مطالبة

»تجميد مبيعات األسلحة  الكبرى بـ
إلى السعودية فورًا، ودعم التحقيق 

املستقل لألمم املتحدة في االنتهاكات 
التي ترتكبها جميع أطراف النزاع 

املسلح في اليمن«.
واعترف التحالف باستهدافه الحافلة 

وقال إن »قيادة القوات املشتركة 
تعّبر عن أسفها لتلك األخطاء 

وتقدم تعازيها ألهالي الضحايا 
وتضامنها معهم وتتمنى للمصابني 

الشفاء العاجل. وتعلن قبولها 
بالنتائج وما خلص إليه الفريق 

املشترك لتقييم الحوادث. وستتخذ 
كافة اإلجراءات القانونية ملحاسبة 
كل من ثُبت ارتكابهم أخطاء، وفق 

األنظمة والقوانني املتبعة في مثل هذه 
الحاالت«.

حسنًا، ماذا يفعل القتلى والجرحى 
واملعاقون بفعل الضربات واملشردون 

واليتامى والثكالى بهذا االعتذار؟ 
وهل أن التحالف جاد بموقف كهذا 

 كل املسؤولني 
ً
وهل سيحاسب فعال

عن كل االنتهاكات والضربات الجوية 
التي دّمرت اليمن وحّولته إلى كومة 
غبار ونشرت بني شوارعه الكوليرا 

وأعادته إلى ما قبل الحضارة، 
بعدما كان بلد الحضارة والتاريخ 

والرقي قبل أن نعرف جميعًا معنى 
الحضارة؟

البعض يتساءل مثلي: لَم كل هذا؟ 
وهل تبرر املشاريع الجيوسياسية 

ونوايا التوسع والسيطرة كل ما 
يحدث في اليمن؟ هل قرأتم تقرير 

لجنة الخبراء إلى اليمن حول انتهاك 
؟ اقرأوه 

ً
حقوق اإلنسان كامال

رجاًء، ستفهمون أن القضية تعدت 
بني العرب مجرد رغبات السيطرة 

والتوسع، فهناك حقد كالجبال وكره 
متبادل ال يفهمه أحد، فما حدث في 

مراكز االعتقال يعكس حالة من 
الالإنسانية والتوحش والدوس على 
كرامة اإلنسان، كما لم يحدث في أي 

حرب. اعتداءات جنسية جماعية أمام 
مرأى الجميع، واعتقاالت عشوائية 
طاولت املئات من دون سبب، حتى 

صار اإلنسان اليمني مستباحًا 
تدوس على كرامته كل األرجل. 

فما الذي يبرر كل هذا الكره وكل 
هذه الوحشية؟ واألمّر أنها تحدث 
بني أبناء العشيرة العربية الواحدة، 

يجمعها التاريخ واللغة وربما الدين 
أيضًا، أي دين؟ ال دين على األرض 

يبيح ما يحدث في اليمن، اقرأوا 
التقرير. ستصدمون. ثم يأتي بيان 

االعتذار، عفوًا قتلناكم بالخطأ.

وقف تمويل أونروا: ارتياح إسرائيلي وقلق دوليانفجارات المزة: ضربة إسرائيلية أم خلل فني؟

القمة الثالثية 
تحسم مصير 

المحافظة

الحدث

عدنان أحمد

أمس  دمــشــق  الــســوريــة  العاصمة  استيقظت 
األحـــد على وقــع انــفــجــارات هزتها فــي وقت 
مــبــكــر مـــن ســـاعـــات الــفــجــر، بــقــيــت أســبــابــهــا 
غير واضــحــة، ففي حــن كــانــت مــصــادر عدة 
ومنها موالية للنظام السوري، أول من بادر 
ــارات إســرائــيــلــيــة على  لــإعــان أن سببها غــ
مـــطـــار املـــــزة الــعــســكــري وأهـــــــداف أخــــــرى، ما 
فــي صفوف  بــســقــوط قتلى وجــرحــى  تسبب 
النظام  عــاد  إيرانية،  وعناصر  النظام  قــوات 
لنفي ذلك مقّدما رواية عن انفجار مستودع 
مـــاس كهربائي.  املــطــار بسبب  قـــرب  ذخــيــرة 
غير أن مؤشرات عدة تدحض ما قاله النظام 
عــن االنــفــجــارات، أبــرزهــا أن مــواقــع ووســائــل 
إعـــامـــيـــة مـــوالـــيـــة لــــه، أولـــهـــا أكـــــدت حــصــول 
ي 

ّ
ضربة إسرائيلية، قبل أن تعود الحقا لتبن

اإلعان الرسمي عن النظام. كما أن مواطنن 
الجوية  الــدفــاعــات  أن  عــن  تــحــدثــوا  محلين 
تـــصـــّدت لـــصـــواريـــخ، إضـــافـــة إلـــى أن الــصــور 
املنطقة.   في 

ً
انفجارًا هائا املنشورة أظهرت 

كما أن الــحــادث جــاء فــي ظــل حــديــث روســي 
ــد نــظــام  ــركـــي لـــضـــربـــة ضــ ــيـ عــــن تــحــضــيــر أمـ
ــد. كــذلــك فـــإن إســرائــيــل لــم توقف  بــشــار األســ
تهديداتها بمهاجمة أهداف عسكرية إيرانية 
في سورية ومواقع لقوات النظام، حتى أنها 
نفذت ضربات عدة في هذا السياق، بحسب 
اتـــهـــام الــنــظــام لــهــا، فــيــمــا تــرفــض الــســلــطــات 

اإلسرائيلية بشكل عام التعليق على ذلك.
ــفـــجـــارات فـــجـــرًا، أكـــدت  ومــــع اإلعـــــان عـــن االنـ
صــفــحــة »دمـــشـــق اآلن« املـــوالـــيـــة لــلــنــظــام، أن 
سببها ناتج عما سّمته »عدوانا صهيونيا«، 
للنظام  الــتــابــعــة  الـــجـــويـــة«  ــاعـــات  ــدفـ »الـ وأن 
تصّدت لعدد من الصواريخ التي استهدفت 
ــــزة لــنــفــي  ــيـ ــ ــرة وجـ ــتــ ــد فــ ــعـ ــود بـ ــعـ ــتـ املـــــطـــــار، لـ
ــة الــرســمــيــة. كما  ــى الــــروايــ

ّ
روايـــتـــهـــا، وتــتــبــن

القدس المحتلة، عمان ــ العربي الجديد

يـــرحـــب  ــن  ــ مــ األمــــيــــركــــيــــة  اإلدارة  ــد  ــجــ تــ ــم  ــ لــ
بــقــرارهــا وقـــف تــمــويــل وكــالــة األمـــم املتحدة 
ــغـــوث وتــشــغــيــل الـــاجـــئـــن الــفــلــســطــيــنــيــن  لـ
»أونـــــــــروا« ســــوى رئـــيـــس حــكــومــة االحـــتـــال 
اإلســرائــيــلــي، بــنــيــامــن نــتــنــيــاهــو، الــــذي قــال 
أمــس األحـــد، خــال حــضــوره مــراســم افتتاح 
الــجــديــدة، إنــه »يجب إلغاء  الــدراســيــة  السنة 
ــوال  مــؤســســة الــلــجــوء، ويــجــب أخـــذ هـــذه األمـ
ــادة تــأهــيــل الــاجــئــن،  ــ واســتــخــدامــهــا فـــي إعـ
ا  إال جــزء الحقيقي  عــددهــم  الــذيــن ال يتعدى 
ــتـــي تــدعــيــهــا وكـــالـــة  صـــغـــيـــرا مــــن األعــــــــداد الـ
أونروا«، قبل أن يضيف »قرار الرئيس ترامب 
هــو تغيير مــبــارك ومــهــم«. وحـــاول نتنياهو 
في تصريحاته املساواة بن استجاب دولة 
العالم  أنــحــاء  مــن مختلف  لليهود  االحــتــال 
الــذيــن طــردوا  الــاجــئــن الفلسطينين  وبــن 
الــنــكــبــة، وزاد عندما  مـــن وطــنــهــم فـــي حـــرب 
قــارن بن الاجئن الفلسطينين وبن قيام 
بــاســتــيــعــاب مستوطني  االحـــتـــال،  حــكــومــة 
اإلسرائيلية  املــســتــوطــنــات  تفكيك  بــعــد  غـــزة 
فــي عـــام 2005 واالنــســحــاب اإلســرائــيــلــي من 
الــقــطــاع، مــدعــيــا أن »إســـرائـــيـــل ومــواطــنــيــهــا 
القطاع  مستوطنو  يتحول  ال  حتى  تكاتفوا 
بعد االنسحاب منه إلى الجئن في وطنهم«. 
 وادعــى نتنياهو أنه »تم قبل 70 عاما إنشاء 
ــــل اســتــيــعــاب  ــة لـــيـــس مــــن أجـ مـــؤســـســـة خـــاصـ
ــل تــكــريــس حــالــتــهــم  ــا مـــن أجــ ــمـ الـــاجـــئـــن وإنـ
ــتــــال فـــي قـــرار  ــئـــن«. وتـــــرى دولـــــة االحــ كـــاجـ
ترامب مقدمة نحو محاولة إلغاء حق العودة 
الــفــلــســطــيــنــي عــبــر إلـــغـــاء صــفــة الــاجــئــن عن 
مئات آالف الاجئن الفلسطينين من الجيل 

الثاني والثالث.
ــر، أجــمــعــت مـــواقـــف دولــيــة  ــ عــلــى املــقــلــب اآلخـ
وعربية عدة على رفض قرار ترامب والتعهد 

مــن املــعــارضــة الــســوريــة حــول إصــابــة شقيق 
 إنــه »ال 

ً
الرئيس الــســوري ماهر األســد، قائا

يوجد سبب لوجود ماهر األسد في مستودع 
الذخيرة، وهذا غير صحيح«.

وتحدث مراقبون وناشطون محليون عن أن 
انفجارات  انفجار كبير تبعته  مــا جــرى هــو 
متتالية داخــل املطار، وفــي أماكن أخــرى في 
محيطه، مشيرين إلى أن مطار املزة ُيستخدم 
مـــن قــبــل جــهــتــن، هــمــا املـــخـــابـــرات الــجــويــة 
ــفــــرقــــة الـــرابـــعـــة  بـــقـــيـــادة جــمــيــل الـــحـــســـن والــ
بقيادة ماهر األسد، إضافة إلى وجود مواقع 
للحرس الــثــوري اإليــرانــي، وخــبــراء إيرانين 
ــلـــى الــــرغــــم مــــن نـــفـــي الــنــظــام  فــــي املــــطــــار. وعـ
تعرض املطار للقصف، إال أن شبكات موالية 
للنظام قالت إن االنفجارات التي هزت مطار 
املزة سببها صواريخ استهدفت مستودعات 
األسلحة، مشيرة إلى سقوط خمسة صواريخ 
األقــل. وفي معرض تشكيكهم بروايته،  على 
تساءل موالون للنظام على وسائل تواصل 
االجــتــمــاعــي، »إذا كــانــت االنــفــجــارات نتيجة 
ــلـــمـــاذا بــــــدأت الـــدفـــاعـــات  ــاس كـــهـــربـــائـــي، فـ ــ مـ

الجوية بالتصدي للصواريخ؟«.
ــالـــة »رويــــتــــرز« عن  وفــــي الـــســـيـــاق، نــقــلــت وكـ
يدعم  الـــذي  اإلقليمي  التحالف  فــي  مــســؤول 
بشار األسد، لم تسمه، أن االنفجارات نجمت 
عــن إطـــاق صــــاروخ إســرائــيــلــي عــبــر هضبة 
الـــجـــوالن، وأن الـــدفـــاعـــات الــجــويــة الــســوريــة 
تصدت له. كذلك أفاد املرصد السوري لحقوق 
النظام  قـــوات  مــن  بمقتل عنصرين  اإلنــســان 
على األقل وإصابة أكثر من 11 آخرين، جراء 
ــار، مــضــيــفــا أن  ــطـ ــفـــجـــارات الــتــي هــــزت املـ االنـ
 لــارتــفــاع بسبب 

ً
»عــدد القتلى ال يــزال قــابــا

وجــود جرحى بــحــاالت خــطــرة«. فــي املقابل، 
قــالــت مــتــحــدثــة بــاســم الــجــيــش اإلســرائــيــلــي 
ق على 

ّ
لوكالة »فــرانــس بـــرس«، »إنــنــا ال نعل

ــواردة فـــي اإلعـــــام األجــنــبــي«.  ــ ــ املــعــلــومــات الـ

اإلنسانية  لاستجابة  املنطقة  في  ضرورية 
يوميا خدمات  تقّدم  إذ  االستقرار،  وتحقيق 
حــيــويــة ملـــايـــن الـــاجـــئـــن الــفــلــســطــيــنــيــن«. 
ــزام بــريــطــانــيــا بـــدعـــم أونـــــروا  ــتــ كــمــا جــــدد الــ
الشرق  أنــحــاء  فــي  الفلسطينين  والــاجــئــن 
األوسط، مؤكدًا أن »بريطانيا ستبذل كل ما 
باستطاعتها للحفاظ على استمرارية تقديم 

الخدمات الضرورية في هذا الوقت«.
واملــغــتــربــن  ــيـــة  الـــخـــارجـ وزارة  قـــالـــت  كـــذلـــك 
 »مــســاهــمــات الــــدول في 

ّ
الــلــبــنــانــيــة، أمــــس، إن

ة أو مكرمة من أحــد، بل هي 
ّ
أونــروا ليست من

تي وافقت على إنشاء دولة 
ّ
واجب على الدول ال

ت احتال 
ّ
إسرائيل على أرض فلسطن، وغط

 من »النيات 
ً
رة

ّ
أرضها وتشريد شعبها«، محذ

ــذي يأتي في سياق 
ّ
ال املبّيتة وراء هــذا القرار 

األميركية  الــســفــارة  نــقــل  مــن  متتالية  أحــــداث 
إلـــى الـــقـــدس وتــكــريــســهــا عــاصــمــة إلســرائــيــل، 
ومن ثّم إعان الكنيست يهودية الدولة واآلن 
ها 

ّ
 »هذه كل

ّ
وقف تمويل أونروا«. وأوضحت أن

ــص مـــن حـــق الـــعـــودة املــقــدس 
ّ
خـــطـــوات لــلــتــخــل

»حــزب الــلــه«،  ذكـــرت قــنــاة »املــنــار« التابعة لـــ
االنفجارات  أن  ميدانية«،  »مــصــادر  عن   

ً
نقا

ــارات إســرائــيــلــيــة عــلــى مــطــار  ــ نــاتــجــة عـــن »غــ
املــزة غــرب دمــشــق«، قبل أن تعمد إلــى حذف 
للنظام،  الرسمية  الرواية  الخبر بعد صدور 
 عن مصدر 

ً
التي نشرتها وكالة »سانا« نقا

 مطار املزة »لم يتعّرض ألي 
ّ
عسكري، قال إن

 األصوات التي ُسمعت 
ّ
عدوان إسرائيلي، وإن

املطار  قــرب  ذخيرة  النفجار مستودع  تعود 
بسبب ماس كهربائي«.

كــمــا لــفــت مــا نقلته وكــالــة »إرنـــــا« اإليــرانــيــة 
ــــي كـــبـــيـــر فــي  ــرانـ ــ ــــؤول عـــســـكـــري إيـ ــسـ ــ عــــن »مـ
ســـوريـــة« لـــم تــســمــه، نــفــيــه »ادعـــــــاءات بعض 
الناشطن عبر وسائل التواصل االجتماعي 

بمواجهته من خال ضمان استمرار تمويل 
ــد املــتــحــدث  ــ ــــس األحــ ــذر أمـ ــ ــتـــي حـ الـــوكـــالـــة الـ
نفاد  إمكانية  من  باسمها، سامي مشعشع، 
الــســيــولــة الــنــقــديــة لــلــوكــالــة مـــع نــهــايــة شهر 
سبتمبر/ أيلول الحالي، في ظل عجز مالي 
للوكالة بلغ 217 مليون دوالر. وأكد مشعشع 
واحــدة  دولـــة  أن  تلفزيونية،  فــي تصريحات 
الــوكــالــة، فهي نــتــاج إلجماع  ال تــقــرر مصير 
ــــي ولــيــســت لــلــبــيــع، وال يــحــق ألي دولـــة  دولـ
وأشــار  أعــدادهــم.  الاجئن وتحديد  تعريف 
مــشــعــشــع الـــى أن الــــرد الـــهـــام عــلــى اجـــــراءات 
اإلدارة األميركية، يأتي عبر خلق ثبات مالي 
للوكالة، مشيرًا إلــى انــه أمــام الــوكــالــة سقف 
العام،  نهاية  حتى  العجز  لسد  ضيق  زمني 

بعد استنفاد كافة األبواب التي طرقت.
وفي السياق، أكدت بريطانيا التزامها بدعم 
»أونــروا«، بعد إعان الواليات املتحدة وقف 
املساهمة في تمويلها. وأوضحت  الخارجية 
الشرق  وزيــر شــؤون  لسان  على  البريطانية 
األوسط أليستر بيرت، أن »أونروا تعتبر قوة 

ويــشــيــر نــفــي الــنــظــام تــعــرض املــطــار لقصف 
إسرائيلي، خافا ملواقع موالية له، إلى تخّبط 
لـــدى الــنــظــام، لــعــجــزه عــن الــــرد بــعــد سلسلة 
إعانات وتأكيدات سابقة بأنه سيكون هناك 
رد في حال حصول هجوم إسرائيلي جديد.

ورأى املحلل العسكري العميد أحمد رحال، في 
النظام  إنكار  أن  الجديد«،  »العربي  لـ تصريح 
للضربة اإلسرائيلية سببه شعوره باإلحراج 
ــرد هــو وإيــــران الــتــي بــات  بسبب عــجــزه عــن الـ
وجـــودهـــا فـــي ســـوريـــة تــحــت املــجــهــر الـــدولـــي، 
لتكريس وجودها من دون ضجيج.  وتسعى 
وأشار رحال إلى أن النظام امتنع عن االعتراف 
بالضربات اإلسرائيلية في آخر خمس مرات 
خــصــوصــا حــن يــكــون بــن القتلى إيــرانــيــون، 
ــــي فــــي ريـــف  ــرانـ ــ الفـــتـــا إلـــــى »قـــصـــف مـــوقـــع إيـ
إيرانيا  فيه 35  تل 

ُ
ق الشهر،  قبل حوالي  حلب 

تــم نقلهم بــطــائــرة مــســؤول إيـــرانـــي زار حلب 
إلى طهران مباشرة، ولم يتم اإلعــان عنه من 
ب 

ّ
جانب النظام أو إيران للسبب نفسه، أي تجن

اإلحـــراج بسبب عــدم الــقــدرة على الـــرد، خافا 
لإعانات الطنانة بالتصدي إلسرائيل«.

ُيذكر أن مطار املزة يقع في الجهة الغربية من 
العاصمة دمشق، وتحده من الشمال منطقة 
ــزة وأحـــيـــاؤهـــا الــســكــنــيــة وســلــســلــة جبلية  املــ
تعرف محليا بجبال »الفرقة الرابعة« بسبب 
فيها.  للفرقة  تابعة  عسكرية  قطعات  تمركز 
ومـــن الــشــرق حــي كــفــرســوســة، ومـــن الجنوب 
مــديــنــة داريــــا، ومـــن الــغــرب مــديــنــة معضمية 
املطار  وُيعتبر  لها.  التابعة  والــجــبــال  الــشــام 
مـــن أكــبــر املـــطـــارات الــعــســكــريــة لـــدى الــنــظــام، 
وهو مخصص فقط للطائرات املروحية، وقد 
خدم كمعتقل ومكان للتحقيق والتعذيب، 

ُ
است

ويعتبر من أبرز مراكز االعتقال لدى النظام. 
وتعرض املطار مرات عدة لهجمات إسرائيلية 
استهدفت مخازن الذخيرة ومواقع مليشيات 

موالية إليران داخله.

لــاجــئــن الــفــلــســطــيــنــيــن فـــي لــبــنــان والـــــدول 
 محاولة للحل 

ّ
املضيفة األخــرى، وإسقاط كــل

على أســاس الدولتن، ناهيك عن دفــع العرب 
املــغــادرة«.  إلــى  املحتلة  فلسطن  فــي  املقيمن 
ودعــــت الــــــوزارة لــلــتــشــاور مـــع الـــــدول املعنية 
لــوضــع تــصــّور لــلــتــحــّرك ومــواجــهــة تــداعــيــات 
هذا القرار، بما فيها عقد االجتماعات الطارئة 
عــلــى مــســتــوى الــجــامــعــة الــعــربــيــة وأوســــع من 
ذلك، لتضّم الدول املضيفة واملانحة واملعنية 
على هامش اجتماعات الجمعية العامة لألمم 

املتحدة في نيويورك.
ــدول  ــ ويــنــتــظــر أن يــعــقــد مــجــلــس جـــامـــعـــة الـ
ــلـــي مـــســـتـــوى وزراء  الـــعـــربـــيـــة، اجـــتـــمـــاعـــا عـ
الــخــارجــيــة، خــــال األيـــــام املــقــبــلــة، فـــي دورة 
عادية برئاسة السودان، على أن يتطرق إلى 
األميركي  التمويل  وقــف  بعد  أونــــروا  وضــع 
ــر ذلــــك عــلــى أنــشــطــتــهــا خـــاصـــة في  ــ لـــهـــا، وأثـ
وكــان  وغـــزة.  املحتلة  الفلسطينية  األراضــــي 
اجــتــمــاع  لــعــقــد  ــــس،  أمـ مـــن  أول  ــا  دعــ األردن، 
بالتعاون  ينظم  أن  قبل  الوكالة  دعــم  لبحث 
ــي  ــ مـــع الــســويــد والـــيـــابـــان واالتـــحـــاد األوروبـ
ــامـــش اجــتــمــاعــات  وتـــركـــيـــا مـــؤتـــمـــرًا عـــلـــى هـ
الجمعية العامة لألمم املتحدة الشهر الحالي 
للوكالة وتأكيد  الــازم  التمويل  لبحث سبل 
الـــدعـــم الــســيــاســي لــــدورهــــا. وبـــــرأي محللن 
ودبلوماسين فإن قرار ترامب بوقف تمويل 
ــروا ســتــكــون لـــه تــداعــيــات عــــدة، بــمــا في  ــ أونــ
قــدرة  ذلــك تعزيز موقف إسرائيل وإضــعــاف 
النزاع  الدفع بتسوية  الواليات املتحدة على 
ناهيك عن تأجيج التوتر في الشرق األوسط. 
ــن املــجــلــس  ــات مــ ــوفــ مــــن جـــهـــتـــه، قـــــال هـــيـــو لــ
ــــي لــلــعــاقــات الــخــارجــيــة إن »هـــذا لن  األوروبـ
يؤدي سوى إلى جعل الفلسطينين يصرون 
عــلــى نــهــجــهــم الــحــالــي فـــي مــقــاطــعــة اإلدارة 
األميركية  السام  األميركية ومهاجمة خطة 

التي لم يتم الكشف عنها بعد«.

المحسوبين عليها وممن  األشخاص  النظام عددًا من  اعتقلت قوات 
يُعرفون بـ»وجهاء المصالحة«، في ريف حمص الشمالي وريف حماة 
الشمالي، أمس األحد. وذكرت مصادر أن »قوات النظام اعتقلت أشخاصًا 
عدة في مدينة تلبيسة بريف حمص الشمالي، ومنهم قاضيان سابقان 
في المحاكم الشرعية رّوجا سابقًا للمصالحة مع النظام، وقائد تشكيل 
كما  المعارضة«.  لدى  السابقين  العسكريين  من  آخران  واثنان  عسكري، 

شملت االعتقاالت ثمانية شبان في قرية تقسيس شمال حماة.

اعتقاالت للنظام في حمص وحماة

البابا يحّذر
حّذر البابا فرنسيس، أمس 

األحد، من »مخاطر 
حصول كارثة إنسانية في 
محافظة إدلب«. وقال 
البابا األرجنتيني أمام آالف 

المؤمنين الذين احتشدوا 
في ساحة القديس بطرس، 

إن »رياح الحرب ما زالت 
تعصف، وإن مشاعر 

قلق جديدة تصلنا حول 
مخاطر كارثة إنسانية 

ممكنة في محافظة 
إدلب بسورية العزيزة على 

قلبنا«. وجدد البابا في 
هذه المناسبة دعوته 

إلى »الحوار« و»التفاوض« 
و»تجنيب المدنيين« ويالت 

الحرب.

تدريبات لـ»الجبهة 
الوطنية للتحرير« 

في إدلب 
)عارف وتد/فرانس برس(

متابعة رصد

تحاول إسرائيل الغاء »أونروا« )جعفر أشتية/فرانس برس(
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األميركي، والية جديدة في  الغزو  للعراق بعد  الرابع  البرلمان  يفتتح 
ظل أزمات كبيرة وغضب شعبي متنقل، وخراب يجتاح مدن شمال 
وغرب البالد بعد الحرب على »داعش«، ووسط انقسامات تشي بخلق 

معارضة حقيقية للحكومة

45
سياسة

على 128 مقعدًا من العدد اإلجمالي ملقاعد 
مــقــعــدًا، فيما  الــبــالــغــة 275  الــنــواب  مجلس 
ــت قــائــمــة الــتــحــالــف الـــكـــردي فــي املرتبة 

ّ
حــل

الـــثـــانـــيـــة بـــعـــد حــصــولــهــا عـــلـــى 53 مــقــعــدًا، 
ــيــة 

ّ
بــيــنــمــا حــصــلــت »جــبــهــة الـــتـــوافـــق« الــســن

عــلــى 44 مــقــعــدًا. وتــأثــرت املــشــاركــة حينها 
بفتاوى صدرت بتكفير من ينتخب في ظل 
االحتالل، وبتهديدات من تنظيم »القاعدة« 
طاولت املقترعني واملشاركني باالنتخابات.

ونجح محمود املشهداني في ترؤس مجلس 
ــبــــالد، فـــي حـــني اخــتــيــر  ــنــــواب األول فـــي الــ الــ
نوري املالكي رئيسًا للحكومة في 20 مايو/
أيــامــه  فـــي أول  املــنــصــب  ــار 2006، وتـــولـــى  أيــ
وكــان اسمه جــواد املالكي، قبل إعــالن اسمه 
الــحــقــيــقــي، مــعــتــبــرًا أن االســـــم الـــســـابـــق كــان 
 
ً
املعارضة متنقال يستخدمه خالل عمله في 
بني سورية وإيــران. وبقي املشهداني رئيسًا 
ملجلس النواب حتى العام 2009، وكــان أبرز 
حدث عاشته املرحلة الجديدة في العراق، هو 
إبريل/نيسان   12 فــي  الــبــرملــان  مبنى  قصف 
2007، ما أدى إلى مقتل النائب محمد عوض، 

وإصابة 22 آخرين.

مشاكل البرلمان الثاني
فــي 7 مــايــو/أيــار 2010، أجــريــت االنتخابات 
الــنــيــابــيــة الــعــراقــيــة الــثــانــيــة بــعــد االحـــتـــالل، 
املشاركني  عــدد  تعاظم  إذ  محموم،  بتنافس 
 عـــن زيــــــادة فـــي عــــدد األحـــــزاب 

ً
فــيــهــا، فـــضـــال

بــاملــقــارنــة مـــع انــتــخــابــات 2005، فــقــد شـــارك 
ائــتــالفــًا   12 عـــلـــى  تــــوزعــــوا  ــًا،  مـــرشـــحـ  6281
على  وتنافسوا  سياسيًا،  كيانًا  و167  كبيرًا 
325 مــقــعــدًا فـــي الـــبـــرملـــان. انــتــهــت الــنــتــائــج 
التوّجه  ذات  العراقية،  للقائمة  جزئي  بفوز 
العلماني، التي قادها إياد عالوي، فحصدت 
ــم في  ــوائـ ــقـ 91 مـــقـــعـــدًا، مــمــا جــعــلــهــا أكـــبـــر الـ

مجلس النواب.
وبــعــد مــشــاكــل كــثــيــرة، واتــهــامــات بــالــتــزويــر 
 عــــن تـــطـــور الـــحـــس الـــطـــائـــفـــي، وصـــل 

ً
فـــضـــال

إلــى 158  ي 
ّ
السن املكون  إجمالي عــدد مقاعد 

مـــقـــعـــدًا حـــســـب الـــتـــصـــويـــت ملــصــلــحــة قـــوائـــم 

أدت دور  الحسني، والــتــي  بــرئــاســة حــاجــم 
الــنــواب للفترة مــا بــني عامي 2004  مجلس 
الحكم«  »مــجــلــس  دور  انــتــهــاء  بــعــد  و2005 
بريمر  بــول  األميركي  املدني  الحاكم  وقيام 
بــتــســلــيــم حـــكـــم الــــعــــراق لــلــرئــيــس الــجــديــد 
الياور وتنصيب إياد عالوي رئيسًا  غازي 
للوزراء في الحكومة املؤقتة. وكانت مهمة 
ــتـــور  ــة الـــدسـ ــابـ ــتـ »الـــجـــمـــعـــيـــة الـــوطـــنـــيـــة« كـ
ومجلس  حــكــومــة  النــتــخــابــات  والتحضير 
نــواب جديدين. وقد تكّونت من 100 عضو 
من  و6  كــرديــًا  و25  سنيًا  و25  شيعيًا   40(
الــتــركــمــان واثــنــني مــن املسيحيني ويــزيــدي 

واحد وصابئي واحد(.
ــّوت الــعــراقــيــون عــلــى الــدســتــور  وبــعــد أن صــ
الــجــديــد بــاملــوافــقــة بنسبة 78 فــي املــائــة من 
املــقــتــرعــني، فــي استفتاء كبير أجـــري فــي 15 
األول 2005، ودخــولــه حيز  أكــتــوبــر/تــشــريــن 
اليوم  عليه  يطلق  مــا  انــتــخــاب  بــدأ  التنفيذ، 
ــواب، لــتــصــبــح عــمــلــيــة انــتــخــابــه  ــنــ مــجــلــس الــ
دورية تجري كل أربع سنوات، ويتم تشكيل 
حكومة تتولى السلطة للمدة نفسها، عوضًا 
عن الحكومات املؤقتة التي تولت السلطة في 

العراق بعد إسقاط نظام صدام حسني.
وجرت أول انتخابات للبرملان العراقي، في 
15 ديسمبر/كانون األول 2005، وتم اعتبار 
العراق في هذه االنتخابات، دائرة انتخابية 
واحـــدة، وقــّدمــت األحـــزاب السياسية قوائم 
بأسماء مرشحيها. ولم ُيسمح لألحزاب أو 
الجماعات التي لها أجنحة مسلحة بخوض 
ــراد قـــوات  ــ االنــتــخــابــات، كــمــا لـــم ُيــســمــح ألفـ
الثاني  يناير/كانون   20 وفــي  أيضًا.  األمــن 
لالنتخابات  العليا  املفوضية  أعلنت   2006
في البالد، عن فوز قائمة االئتالف العراقي 
املوّحد، التي ضّمت األحــزاب الشيعية مثل 
»املجلس األعلى« وحزب »الدعوة« و»التيار 
ــن الـــتـــكـــتـــالت الــتــي  ــا مــ ــرهـ ــيـ الـــــصـــــدري« وغـ
اعتمدت على الخطابات الدينية والفتاوى 
ــر  ــ ــــل وصــــــل األمـ املـــــــــــؤازرة لـــالنـــتـــخـــابـــات، بـ
إلــــى تــكــفــيــر مـــن ال يــنــتــخــب االئــــتــــالف، عبر 
استغالل رجــال الدين. وحــاز هــذا االئتالف 

ــة الـــعـــرب واألكــــــراد والــتــركــمــان، بينما 
ّ
الــســن

حصل الشيعة على 159 مقعدًا، فيما حصل 
املــســيــحــيــون عـــلـــى خــمــســة مـــقـــاعـــد، ومــقــعــد 
والصابئة  اليزيدية  األقليات  من  لكل  واحــد 
والــشــبــك، مــع األخـــذ فــي االعــتــبــار زيـــادة عدد 

مقاعد البرملان عام 2010، 50 مقعدًا.
تولى أسامة النجيفي رئاسة مجلس النواب 
الــعــام 2014، واتــســمــت فــتــرة رئاسته  حــتــى 
ببروز مشاكل أمنية وسياسية كثيرة. فقد 
بـــــدأت مـــن الـــخـــالفـــات عــلــى مــنــصــب رئــيــس 
باملنصب  األكــــــراد  تــمــّســك  إذ  الــجــمــهــوريــة، 
ــــالل الـــطـــالـــبـــانـــي مـــرة  ــادة تـــرشـــيـــح جـ ــ ــإعـ ــ وبـ
أخرى، فيما رأت قوى سياسية أخرى أن هذا 

املنصب ال يجب أن يكون حكرًا على قومية 
كركوك  مشكلة  تــأزم  إلــى  باإلضافة  معينة. 
 عن 

ً
وإدارة ملفها الحكومي واألمني، فضال

ــاد الــنــفــوذ اإليــرانــي فــي الــبــالد. وجــرى  ازديــ
اتفاق انسحاب القوات األميركية من العراق، 
بجدولة انسحاب القوات وإخراج العراق من 
»البند السابع«. وخالل الدورة نفسها، بدأت 
وإهمالها  بتهميشها  تشعر  ية 

ّ
سن مناطق 

بــالــخــدمــات والــتــعــيــيــنــات، فــشــهــدت بــدايــة 
ظــهــور مــطــالــب بــاالســتــقــالل وإنـــشـــاء إقليم 
ــة. وانــتــهــت الــــدورة البرملانية 

ّ
خــاص بــالــســن

ــبــــالد فــــي حـــرب  ــلــــت الــ ــة، أدخــ ــيـ ــنـ ــة أمـ ــارثـ ــكـ بـ
استمرت لثالث سنوات مع تنظيم »داعش« 

الذي تمّكن بعد انهيار الجيش العراقي من 
احتالل 40 في املائة من مساحة العراق. وما 
نــوري  املـــدن هــو  األول بسقوط  املتهم  يـــزال 
الــذي حصل على واليــة ثانية على  املالكي، 

رأس الحكومة.

انتخابات وسط انقسامات
شــهــد الــــعــــراق نــهــايــة إبـــريـــل/نـــيـــســـان 2014 
انــتــخــابــات عــامــة هـــي الــثــالــثــة، جــــرت وســط 
انـــقـــســـام ســيــاســي داخـــلـــي حــــاد واضـــطـــراب 
أمني، إذ اصطدم »ثوار العشائر« مع القوات 
ــار، ما  ــبـ الــعــســكــريــة الــعــراقــيــة فــي مــديــنــة األنـ
ــــى اســـتـــثـــنـــاء الـــفـــلـــوجـــة والـــكـــرمـــة مــن  أدى إلـ

االنــــتــــخــــابــــات. وبـــلـــغـــت نــســبــة االقـــــتـــــراع فــي 
املــائــة، بما  فــي  أكثر مــن 60  تلك االنتخابات 
ناخب ممن يحق  12 مليون  أكثر من  يشكل 
النهائية  النتيجة  وأعــلــنــت  الــتــصــويــت.  لهم 
بفوز   ،2014 مــايــو/أيــار   19 فــي  لالنتخابات 
بـ92  التابع للمالكي  القانون«  »ائتالف دولة 
»التيار  لـ مقعدًا، فيما جاءت »كتلة األحــرار« 

الصدري« في املرتبة الثانية بـ33 مقعدًا.
ــعـــى املـــالـــكـــي، فــــي أغــــســــطــــس/آب 2014،  وسـ
لتولي رئاسة الوزراء لفترة ثالثة، لكنه فشل 
ظ أميركي عليه 

ّ
في مساعيه مع وجــود تحف

استبداله بسبب  فــي  إيــرانــيــة  وعــدم ممانعة 
أحدثها خــالل سنوات حكمه  التي  الفوضى 
لــلــبــالد. وانــتــخــب الــبــرملــان ســلــيــم الــجــبــوري 
رئــيــســًا لــــه، فــيــمــا قــــرر »الــتــحــالــف الــوطــنــي« 
تــرشــيــح حــيــدر الـــعـــبـــادي، نــائــب املــالــكــي في 
ــزب »الــــــدعــــــوة«، لـــيـــكـــون رئـــيـــس الــــــــوزراء،  ــ حـ
ووافــقــت عليه أغــلــب الــكــتــل الــســيــاســيــة، وتــم 

تكليفه في وقت قياسي باملنصب.

صورة مغايرة
بعد 15 عامًا من االحتالل األميركي للعراق، 
يجتمع البرملان اليوم اإلثنني ملباشرة أعمال 
واليــتــه الــرابــعــة، واخــتــيــار رئــيــس لــه وبــاقــي 
ــك بــعــد مــشــاكــل عـــديـــدة في  ــ الـــرئـــاســـات، وذلـ
ــادة عد  ــ االنــتــخــابــات الــنــيــابــيــة األخـــيـــرة، وإعـ
وفرز النتائج ملرة ثانية عقب اتهام مفوضية 
االنــــتــــخــــابــــات بـــالـــفـــســـاد. وأجــــــــرى الـــرئـــيـــس 
ــراقــــي فـــــــؤاد مـــعـــصـــوم خـــــالل األســـابـــيـــع  ــعــ الــ
ــيـــة ســلــســلــة مــــن الـــــحـــــوارات مــــع كــافــة  املـــاضـ
الــقــوى السياسية بــشــأن اإلســــراع فــي حسم 
االستحقاقات  السياسية إلنجاز  تفاهماتها 
الــدســتــوريــة املــتــرتــبــة عــلــى انــعــقــاد املــجــلــس، 
ومـــــا يــلــيــهــا مــــن اخـــتـــيـــار لـــرئـــيـــس املــجــلــس 
ونائبيه وفتح باب الترشيح النتخاب رئيس 
الكتلة  مــرشــح  تكليف  ثــم  ومــن  للجمهورية، 

النيابية األكثر عددًا لتشكيل الحكومة.
وتصّدعت القوى السياسية في االنتخابات 
األخـــــيـــــرة، فـــلـــم يـــعـــد مـــفـــهـــوم »الـــتـــحـــالـــفـــات 
الطائفية« رائجًا لدى السياسيني العراقيني، 

ــة فـــي أحــــزاب 
ّ
بــعــد أن دخــــل مــرشــحــون ســن

ــي أحـــــزاب  شـــيـــعـــيـــة، ومــــرشــــحــــون شــيــعــة فــ
»تحالف  بفوز  االنتخابات  وانتهت  ية. 

ّ
سن

سائرون« املدعوم من مقتدى الصدر، بعد أن 
صّدر نفسه باسم »راعي اإلصالح« ودخوله 
املــدنــيــني والعلمانيني  تــظــاهــرات  على خــط 
ت قائمة مليشيات »الحشد 

ّ
في بغداد. وحل

الــشــعــبــي«، »الـــفـــتـــح«، فـــي املــرتــبــة الــثــانــيــة، 
ية عدد مقاعد 

ّ
فيما لم تربح األحــزاب السن

بــرملــانــيــة تــنــاســب نسبة املــكــّون فــي الــبــالد، 
بسبب نكبة »داعــش«، التي دفعت املجتمع 
ي إلى العزوف عن االنتخاب غضبًا من 

ّ
السن

الوقت العصيب والنزوح الذي عاشه ألكثر 
من عامني.

فــي  الــــفــــائــــز  الــــنــــائــــب  الـــــســـــيـــــاق، رأى  ــي  ــ فــ
االنــتــخــابــات األخـــيـــرة، حبيب الــطــرفــي، في 
»العربي الجديد«، أن »الدورة األولى  حديث لـ
الــدورة  عــن  كــان وضعها يختلف  للبرملان، 
البرملان  كــان يضم  فقد  اآلن،  نعيشها  التي 
األول شخصيات عراقية مهمة، وكان يمتاز 
»ما  أن  معتبرًا  اآلن«،  من  أكثر  باالنضباط 
الــدورتــني الثانية والــثــالــثــة، هو  حصل فــي 
تـــراجـــع فـــي األداء الــوظــيــفــي والــتــشــريــعــي، 
الثالثة  البرملانية  بــالــدورة  انتهت  أن  وإلــى 
الــتــي اتــضــح مــن خاللها االنــحــدار الخطير 
في البرملان، ولــذا فــإن الـــدورة األولــى كانت 
أفـــضـــل مـــن الـــثـــانـــيـــة، والـــثـــانـــيـــة أفـــضـــل من 
الــثــالــثــة، ألن آلــيــة املــعــارضــة الــســيــاســيــة لم 
ر سلبًا على عملية 

ّ
تكن موجودة، وهو ما أث

ــاء بــهــا«.  ــقـ إعــمــار الــبــالد وتــطــويــرهــا واالرتـ
التي مّرت  السابقة  »البرملانات  أن  وأضــاف 
على العراق، عملت على استثمار الطائفية 
لحماية نفسها، وبقي هذا األمر غير واضح 
للناس، حتى انكشف أمر األحزاب الطائفية، 
الــثــقــة بــني املــكــّونــات السياسية  وانــعــدمــت 
»املرحلة  أن  إلــى  الــعــراقــي«، الفتًا  واملجتمع 
الــخــروج من  املقبلة، ســنــحــاول مــن خاللها 
مــرحــلــة الــتــخــنــدق الــطــائــفــي، والــلــجــوء إلــى 

الكتل العابرة للطائفية«.
ــابــــق رعـــد  ــائــــب الــــســ ــنــ ــــن جـــهـــتـــه، أشـــــــار الــ مـ
»العربي الجديد«، إلى  الدهلكي، في حديث لـ
أن »البرملان في الدورة املقبلة سيختلف عن 
الــــدورات السابقة، ألســبــاب عــديــدة، أبــرزهــا 
وجود كتل تريد تشكيل حكومة وفق برامج 
سياسية معينة، ووجود معارضة حقيقية 
الجديدة  املرحلة  ففي  أخـــرى،  بــرامــج  لديها 
لن تشارك كل األحزاب في تشكيل الحكومة، 
وهــــذا أمـــر إيـــجـــابـــي«، مــوضــحــًا أن »الــقــوى 
الــســيــاســيــة الــحــالــيــة ســتــعــمــل عــلــى إيــجــاد 
توازن حقيقي داخل البرملان«. ولفت إلى أن 
الحكومات  فــي  الــفــاســديــن  محاسبة  »مــلــف 
السابقة، ال يمكن فتحه في البرملان الجديد 
إال بـــعـــد حـــصـــر الــــســــالح بـــيـــد الـــــدولـــــة، ألن 
غــالــبــيــة الــفــاســديــن لــديــهــم أجــنــحــة مسلحة 
بتهديد  ويقومون  وعــصــابــات،  ومليشيات 
مـــن يــشــتــكــي ضـــدهـــم ومــــن يــحــاســبــهــم، بل 

ويهددون حتى القضاة«.
أما املحلل السياسي العراقي محمد شفيق، 
فرأى أن »املشاكل التي عانى منها العراقيون 
في  نفسها  ستعود  السابقة،  البرملانات  مــن 
الــصــفــقــات واإلرادة  الــجــديــد، لجهة  الــبــرملــان 
املــســلــوبــة لــلــنــائــب مـــن ِقـــبـــل رؤســــــاء الــكــتــل، 
ــــن االســــتــــجــــوابــــات الـــقـــائـــمـــة عــلــى   عـ

ً
ــال فــــضــ

أســــاس الــتــســقــيــط واملـــصـــالـــح«، مــتــوقــعــًا في 
»العربي الجديد«، أن »يقل الخطاب  حديث لـ
الكتل  بسبب  الجديدة،  املرحلة  في  الطائفي 

ة«.
ّ
املزدوجة التي تضم نوابًا شيعة وسن

برلمان العراق
الدهلكي،  رعد  السابق  النائب  شدد 
على  الجديد«،  لـ»العربي  حديث  في 
في  تسبّب  مــن  »محاسبة  ضـــرورة 
وإسقاط  العراقي  الجيش  إضعاف 
داعــش،  تنظيم  بيد  عراقية  مــدن 
الفساد  ملفات  فتح  ــى  إل إضــافــة 
والكهرباء  البلدية  قطاعات  في 
»االحتجاجات  أن  وغيرها«، مستدركًا 
ضغط  عامل  ستكون  العراق  في 
البرلمان والحكومة الجديدين،  على 
ــراض  ــت واالع االحــتــجــاج  ثقافة  ألن 
الشعب  ــدى  لـ طبيعية  أصــبــحــت 
ــذا األمــر  الــعــراقــي، وســيــشــكــل هـ

خطورة على العملية السياسية«.

ضغوط 
على النواب

الغالف

بغداد ــ زيد سالم

ــبــــي فــي  ــعــ عــــلــــى وقــــــــع غــــضــــب شــ
تــســع مـــدن جــنــوبــيــة ضــد الــفــســاد 
ــــات،  ــــدمـ ــــخـ ــاســــي وســـــــــوء الـ ــيــ ــســ الــ
للشرب،  الصالحة  املياه  عــدم توفر  وأبــرزهــا 
وبــأطــالل وخـــراب يجتاح مــدن شمال وغــرب 
الــبــالد بسبب الــحــرب عــلــى اإلرهـــــاب، يدخل 
من  ببرملان منتخب  الــعــراق مرحلة جــديــدة، 
ِقــبــل ثــلــث املــواطــنــني املــســمــوح لــهــم املــشــاركــة 
فــي االنــتــخــابــات البرملانية الــتــي أجــريــت في 
12 مايو/أيار املاضي، ُيشكل البرملان الرابع 
للعراق عقب احتالل القوات األميركية للبالد 

عام 2003.
الــبــرملــان ستنبثق منه حكومة جــديــدة،  هــذا 
ســـتـــواجـــه تـــحـــديـــات كــبــيــرة فـــي ظـــل ازديـــــاد 

شهدت فترة البرلمان 
الثاني سيطرة »داعش« 

على مساحات كبيرة

لن تشارك كل 
األحزاب في تشكيل 

الحكومة المقبلة

مرآة للصراعات السياسية والطائفية 
واالجتماعية وأمل بمعارضة حقيقية

اإليمان بثقافة التظاهر واالحتجاج الشعبي 
على سوء اإلدارة وإهمال القطاعات الصحية 
مراقبني  لكن  للمواطنني،  املهمة  والحياتية 
ــرون فــــي املـــقـــابـــل أن مــــا ســيــمــّيــز الـــبـــرملـــان  ــ يــ
الجديد، هو وجود حس املعارضة السياسية 
باالنتخابات،  فــائــزة  أحـــزاب  بها  تهدد  التي 
تــشــارك بالحكم في  الكتل  كــل  كــانــت  أن  بعد 
املراحل الثالث املاضية، وفي الحصول على 
مـــكـــاســـب ومـــنـــاصـــب، وتـــتـــشـــارك »طــائــفــيــًا« 
حكم البالد، عبر تقسيم الــوزارات واملناصب 
)التشريعية  الــثــالث  والــرئــاســات  الــســيــاديــة، 

والتنفيذية والقضائية(.

انتقال ما بعد االحتالل
بدأ العراق تأريخه السياسي عقب االحتالل 
»الجمعية الوطنية االنتقالية«،  بـ األميركي 

التي  »األحزاب  أن  األحد،  أمس  الفايز،  عامر  »الفتح«  تحالف  عضو  أكد 
هي  الكبرى،  الكتلة  إعالن  في  نهائية  مرحلة  إلى  وصلت  إنها  تقول 
مخطئة«، مبينًا لـ»العربي الجديد«، 
المالكي  نـــوري  بين  ــخــالف  »ال أن 
حال  )الــصــورة(،  الصدر  ومقتدى 
من  نتيجة«.  أي  إلى  التوصل  دون 
تحالف  فــي  قــيــادي  قــال  جانبه، 
الصدر،  من  المقرب  ــرون«،  ــائ »س
وال  ترقب،  حالة  في  »التحالف  إن 
مفوضية  ــار  ــب إخ اآلن  نستطيع 
الكتلة  ــى  إل بوصولنا  االنتخابات 

الكبرى ألننا واقعيًا لم نصل«.

الكتلة الكبرى... بعيدة

من تظاهرات أمام البرلمان عام 2016 )حيدر هادي/األناضول(
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التجنيد اإلجباري في المغرب: 5 عصافير بحجر واحدمحادثات يمنية غير مباشرة في جنيف

على الرغم من نجاح املبعوث األممي مارتن 
اليمني،  الــصــراع  إقــنــاع طــرفــي  فــي  غريفيث 
الــحــكــومــة الــشــرعــيــة املــدعــومــة مــن التحالف 
بــقــيــادة الــســعــوديــة واإلمــــــارات، والــحــوثــيــني، 
محادثات  جولة  لعقد  جنيف  إلــى  بالتوّجه 
رّكز على إجراءات بناء الثقة، غير أن 

ُ
جديدة ت

اآلمال بتحقيق اختراقات تضع حدًا للحرب 
تبقى ضعيفة وشبه معدومة، فيما تقتصر 
التوقعات على إحراز تقّدم في ملف األسرى 
لتحّول   

ً
مــدخــال قــد يكون  والـــذي  واملعتقلني، 

هذه املحادثات غير املباشرة إلى مباشرة في 
حــال تحقيق خــرق مــا. املــشــاورات التي تبدأ 
الحالي  سبتمبر/أيلول  مــن   6 فــي  الخميس 
فــي جــنــيــف، »لـــن تــكــون مــبــاشــرة وستعتمد 
بــني  بــتــنــقــلــه  ـــي  ـــمـ األمـ املـــبـــعـــوث  إدارة  عـــلـــى 
الــطــرفــني«، كما أعــلــن وزيـــر الــخــارجــيــة خالد 
اليماني، في تصريح لوكالة »فرانس برس« 
أمس. كما ذكر مسؤولون حكوميون آخرون 
إدارتـــه  »خـــالل  أن غريفيث سيعمد  لــلــوكــالــة 
للمشاورات على نقل اآلراء واملواقف والردود 
املـــتـــبـــادلـــة بــــني طـــرفـــي املـــــشـــــاورات بــطــريــقــة 
مكتوبة وليست شفهية«. من جهته، أوضح 
الوفد  وعضو  اليمنية  الرئاسة  مكتب  مدير 
»املــشــاورات  أن  العليمي،  عبدالله  املــفــاوض، 
غير مباشرة، إال إذا حصل تقّدم ما وسريع 

باإلمكان أن تتحّول إلى مباشرة«.
وعــــن الــتــوقــعــات حــــول مـــا ســتــخــرج بـــه هــذه 
املشاورات، قال اليماني إن »توقعاتنا تقتصر 
على إمكانية إحـــراز تــقــّدم فــي ملف األســرى 
واملعتقلني«، موضحًا »أن الفرصة كبيرة اآلن 

الرباط ــ حسن األشرف

منذ املــصــادقــة على مــشــروع قــانــون الخدمة 
التجنيد  واملــتــضــّمــن  املــغــرب،  فــي  العسكرية 
اإلجباري لفئة الشباب بني 19 و25 سنة على 
وجه الخصوص، لم يفتر السجال الحقوقي 
بــــشــــأن دالالت  ــاعــــي  ــمــ ــتــ والـــســـيـــاســـي واالجــ
وخــلــفــيــات الــدولــة مــن الــعــودة إلـــى التجنيد 
الـــذي تــم إلــغــاؤه مــنــذ عـــام 2007 بــعــد إقـــراره 
لــلــمــرة األولــــى فــي الــبــالد عـــام 1966. ويـــورد 
أنه  العسكرية بني مضامينه  الخدمة  قانون 
واملــواطــنــات  املــواطــنــني  مساهمة  »يستهدف 
الذين تــراوح أعمارهم بني 19 و25 سنة، في 
الـــدفـــاع عــن الــوطــن ووحـــدتـــه الــتــرابــيــة بـــأداء 
خــدمــة عــســكــريــة خــــالل مــــدة مـــحـــددة فـــي 12 
شــهــرًا، ويــرمــي ذلــك إلــى إذكـــاء روح الوطنية 
ــتـــالزم بـــني حــقــوق  لـــدى الــشــبــاب فـــي إطــــار الـ
املـــواطـــن وواجـــبـــاتـــه«. وإذا كـــان تــعــزيــز روح 
وراء  من  رسميًا  املعلنة  الغاية  هو  الوطنية 
العودة إلى نظام التجنيد اإلجباري للشباب 
املغربي، فإن تحليالت أخرى تضيف غايات 
سياسية وحقوقية على ذلــك، من قبيل لجم 
الــشــبــاب، وامــتــصــاص البطالة  احــتــجــاجــات 
»غير  الشباب  شريحة  وتــرويــض  املتفشية، 
املــرّوض«، وأيضًا التحضير ألي مستجّدات 

في ملف نزاع الصحراء.
وســيــتــّم تــجــنــيــد عـــشـــرة آالف شــــاب مــغــربــي 
كــل ســنــة، ملـــدة 12 شــهــرًا لــكــل شـــاب، مــع نيل 
ــم  تـــعـــويـــض مـــالـــي شـــهـــري يــبــلــغ ألـــفـــي درهــ
مغربي )نحو 213 دوالرًا أميركيًا(، في حني 

لتحقيق نجاح باإلفراج عن األسرى، والطرف 
اآلخــــــر عـــنـــده اســــتــــعــــداد«. وأوضـــــــح مــصــدر 
بــاإلفــراج عن  حكومي أن الحكومة ستطالب 
واملــؤيــديــن  مقاتليها  مــن  أســيــر  آالف  خمسة 
الحوثيون إلطــالق سراح  بينما يسعى  لها، 

ثالثة آالف من مقاتليهم ومؤيديهم.
وإلــى جانب مــوضــوع األســـرى، قــال اليماني 
إن وضع ميناء مدينة الحديدة سيكون أحد 
أبرز امللفات على طاولة البحث. وتدخل عبر 
املــيــنــاء الـــواقـــع عــلــى الــبــحــر األحـــمـــر غــالــبــيــة 
ــتـــجـــاريـــة والـــغـــذائـــيـــة  ــدات واملــــــــواد الـ ــاعــ ــســ املــ
املــوّجــهــة إلــى مــاليــني الــســكــان. لكن التحالف 
بقيادة السعودية، يعتبر امليناء ممرًا لتهريب 

األسلحة ومهاجمة سفن في البحر األحمر.
كــمــا ســتــتــطــرق مـــحـــادثـــات جــنــيــف، بحسب 
إلى موضوع دفع رواتــب املوظفني  اليماني، 
الحوثيني،  سيطرة  مناطق  فــي  الحكوميني 
ــائـــدات  ــعـ ــن اتــهــمــهــم بـــرفـــض تــســلــيــم الـ ــذيــ الــ
املالية والضريبية التي يجمعونها في هذه 
املناطق. وذكر أن هذه العائدات »تقّدر بنحو 
خــمــســة وأربــــعــــني مــلــيــار ريــــــال« )نـــحـــو 113 
مليون دوالر بحسب سعر الصرف الرسمي(، 
أن الحكومة تسعى لتسلمها ثم  إلــى  مشيرًا 

إضافة 65 مليار ريال إليها لدفع الرواتب.
أمـــس مــع اليماني،  نــاقــش  قــد  وكـــان غريفيث 
خالل لقاء بينهما، الترتيبات النهائية لجولة 
املــــشــــاورات. وبــحــســب وكــالــة »ســبــأ« التابعة 
للشرعية اليمنية، »اتفق الطرفان على أهمية 
الــذهــاب إلـــى جنيف بــنــوايــا صــادقــة مــن أجــل 
الــتــوصــل إلـــى تــفــاهــمــات لــبــنــاء الــثــقــة، والــتــي 
من شأنها أن تسهم في تخفيف حــدة األزمــة 
اإلنــســانــيــة الـــراهـــنـــة الــتــي يــواجــهــهــا الــشــعــب 
التخلص  اليمنيني األمل في  اليمني وتعطي 
القيادة  اليماني موقف  املــعــانــاة«. وجــدد  مــن 
السياسية ممثلة بالرئيس عبد ربه منصور 
هادي »الذي يحرص دومًا على إيجاد مخرج 
ــة الــتــي أشــعــلــهــا االنــقــالبــيــون من  ــ لــهــذه األزمـ
خـــالل االنـــقـــالب عــلــى الـــدولـــة وإدخـــــال الــبــالد 
ــــرب«، مــــؤكــــدًا أن »الــحــكــومــة  ــحـ ــ فــــي دوامـــــــة الـ
األفــكــار  كــل  مــع  بإيجابية  ستتعامل  اليمنية 
والسجناء  املعتقلني  ســـراح  بــإطــالق  املتعلقة 
وآلــيــة صــرف رواتـــب موظفي الــقــطــاع الــعــام«. 
وذكــــــرت وكـــالـــة »ســـبـــأ« أن املـــبـــعـــوث األمــمــي 

ســتــتــم مــعــاقــبــة الـــرافـــضـــني لــلــتــجــنــيــد الــذيــن 
ــنـــاءات مـــن قبيل  ــثـ ــتـ ال تــنــطــبــق عــلــيــهــم االسـ
والطلبة  ألسرهم  املعيلني  أو  البدني  العجز 
القانون  مــشــروع  وفــق  لدراستهم،  املتابعني 
الذي سيعرض على البرملان للمصادقة عليه 

في أكتوبر/ تشرين األول املقبل.
»إذكــاء روح الوطنية لدى الشباب في إطار 
التالزم بني حقوق املواطن وواجــبــاتــه«، هو 
الــهــدف الــرئــيــس الــظــاهــر مــن قــانــون تجنيد 
الشباب اإلجــبــاري، بحسب بــالغ رسمي، إذ 
إلــى تعزيز روح الوطنية في  الــدولــة  تسعى 
املــغــربــي، خصوصًا مــع توالي  الــشــبــاب  فئة 
تقارير وتــحــذيــرات عــن عــزوفــه عــن املشاركة 
فـــي الــعــمــل الــســيــاســي والــجــمــاعــي، وأيــضــًا 
ــــى الــضــفــة  ــأي ثـــمـــن إلـ ــ بــحــثــه عــــن الـــهـــجـــرة بـ
األوروبـــــيـــــة. وفــــي الـــوقـــت الـــــذي أفــــــادت فيه 
متنامية  نسبة   

ّ
بــأن ودولــيــة  وطنية  تقارير 

من شباب اململكة فاقد للثقة في املؤسسات 
الــبــالد،  إلــى العيش خـــارج  الوطنية ويــتــوق 
أشــــــارت دراســــــة ســابــقــة مـــن إعــــــداد مــنــتــدى 
 »إعــادة 

ّ
عسكري مغربي غير رسمي، إلى أن

اإللزامية ستكون  العسكرية  الخدمة  تفعيل 
في صالح الشباب، لكونها أداة إلذكــاء روح 
الوطن والوطنية، وأداة للتضامن والوحدة 
بـــني املــجــنــديــن«. لــكــن بــعــض املــراقــبــني رأوا 
خلفيات أخـــرى فــي هــذا الــتــوجــه، واعــتــبــروا 
 الخلفية الثانية التي قد تكون وراء عودة 

ّ
أن

الدولة  رغبة  فــي  ل 
ّ
تتمث اإلجــبــاري  التجنيد 

فـــي امــتــصــاص الــبــطــالــة لــــدى فــئــة الــشــبــاب 
املــغــربــي، خــصــوصــًا الــذيــن تــــراوح أعــمــارهــم 
بني 19 و25 عامًا، وهي الفترة العمرية التي 
يــكــون فــيــهــا الـــشـــاب قـــد تـــجـــاوز الــبــكــالــوريــا 
الكثير من  وتــخــرج مــن الجامعة، إذ ال يجد 
الــشــبــاب فــي هـــذا الــعــمــر الــوظــيــفــة املناسبة. 
ملندوبية  جديدة  إحصائية  أرقــام  وتتحّدث 
تنامي  عــن  حــكــومــيــة(  )مــؤســســة  التخطيط 
الــشــبــاب، خصوصًا  مــعــّدالت البطالة وســط 
ــادات جــامــعــيــة، حيث  ــهـ الــحــاصــلــني عــلــى شـ

تبلغ 22.7 في املائة.
للشباب  اإلجــبــاري  للتجنيد  الــرافــضــني   

ّ
لكن

تــكــتــلــوا ضـــمـــن »تـــجـــمـــع لـــرفـــض الــتــجــنــيــد« 
لـــيـــردوا عــلــى هـــذه الــنــقــطــة بــشــأن امتصاص 
 »الــخــدمــة 

ّ
الــتــجــنــيــد لــلــبــطــالــة، مـــؤكـــديـــن أن

مـــا يــزيــد عــلــى عــشــرة آالف قــتــيــل مــنــذ تــدخــل 
ــم املــتــحــدة  الــتــحــالــف عـــام 2015. وســعــت األمــ
الســـتـــئـــنـــاف مـــحـــادثـــات الــــســــالم مـــنـــذ إطــــالق 
الــتــحــالــف فـــي 13 يـــونـــيـــو/حـــزيـــران املــاضــي 
وفــي مطلع  الــحــديــدة.  باتجاه مدينة  هجومًا 
يوليو/تموز، أعلنت اإلمارات تعليق الهجوم 
ــام  ــال أمـ عــلــى مــديــنــة الـــحـــديـــدة إلفـــســـاح املـــجـ
وســـاطـــة لــألمــم املــتــحــدة، مــطــالــبــة بــانــســحــاب 
الـــحـــوثـــيـــني مــــن املـــديـــنـــة واملــــيــــنــــاء. وبـــعـــدهـــا 
ــام مــجــلــس األمــــن  ــ ــلـــن املـــبـــعـــوث األمــــمــــي أمــ أعـ
 األمـــم املتحدة 

ّ
فــي أغــســطــس/آب املـــاضـــي، أن

ســـتـــرعـــى مـــحـــادثـــات فــــي جــنــيــف بــــــدءًا مــــن 6 
ــالـــي لــلــبــحــث فــــي »إطـــــــار عــمــل  ســبــتــمــبــر الـــحـ

ملفاوضات سالم«.
وبــحــســب مــصــدر دبــلــومــاســي فــي نــيــويــورك، 
»الجميع يعمل  فإن  بــرس«،  »فرانس  لـ تحدث 
بالتخلي  األطــراف  كل ما باستطاعته إلقناع 
عــــن االســـتـــراتـــيـــجـــيـــة الــعــســكــريــة والـــجـــلـــوس 
إلجراء محادثات سياسية«. كما قال املتحدث 

فيها أزيد من 12 ألف تلميذ وتلميذة كل سنة، 
أو تشييد 5 مستشفيات خالل كل عام«.

أّمــــا الــخــلــفــيــة الــثــالــثــة مـــن وراء الـــعـــودة إلــى 
تتجّسد  فقد  اإلجــبــاري،  العسكري  التجنيد 
فــي الــرغــبــة فــي نـــزع فتيل االحــتــجــاجــات في 
ــا يــكــون  ــتــــي عــــــادة مــ عـــــدد مــــن املـــنـــاطـــق، والــ
وقودها الشباب، من قبيل االحتجاجات التي 
شهدتها منطقة الحسيمة وزاكورة وجرادة. 
 كل منطقة لديها طابعها ومشاكلها 

ّ
فرغم أن

 
ّ
الــخــاصــة الــتــي دفعتها إلــى االحــتــجــاج، لكن

بمعظمهم  املــحــتــجــني   
ّ
أن املــشــتــركــة  الــنــقــطــة 

الــشــبــاب. ويـــرى محللون أن تنامي  فــئــة  مــن 
يكون  قــد  االجتماعية  االحــتــجــاجــات  وتــيــرة 
خلف قرار عودة التجنيد اإلجباري، لضرب 
أكثر من عصفور بحجر واحد، ومنها إيجاد 
عمل ولو مؤقت براتب شهري ملدة عام واحد 
املستقبل،  في  دائمًا   

ً
عمال ليكون  يتطور  قد 

املــتــذّمــر، ومنحه  الــشــبــاب  وبــالــتــالــي تحييد 

فـــرصـــة لـــالنـــدمـــاج فـــي الــنــســيــج املــجــتــمــعــي، 
وابـــتـــعـــاده مـــا أمــكــن عـــن شـــــوارع وفـــضـــاءات 

االحتجاج.
املرتقبة  لــلــعــودة  الــثــانــويــة  الــرابــعــة  الخلفية 
ــبـــط بــســابــقــتــهــا،  ــاري تـــرتـ ــ ــبــ ــ لــلــتــجــنــيــد اإلجــ
الــذي  الــشــبــاب  وتتجّسد أســاســًا فــي تطويع 
ــات ويـــبـــدي  ــــراط فــــي املـــؤســـسـ ــــخـ يـــرفـــض االنـ
إلى  ويلجأ  لها،  واجتماعيًا  نفسيًا   

ً
تجاهال

االحتجاج واالنتقاد من خارج هذه الوسائط 
التواصل  وسائل  إلــى  كلجوئه  املؤسساتية، 
، والـــتـــي كــثــيــرًا مـــا أفــضــت 

ً
االجــتــمــاعــي مـــثـــال

إلــــى احــتــجــاجــات قــويــة فـــي الــــشــــارع. ووفـــق 
ــد سيجد 

ّ
 الـــشـــاب املــجــن

ّ
ــإن ــ ــذه الــخــلــفــيــة، فـ هــ

أن  عليه  مؤسساتية  بقوانني  محاطًا  نفسه 
ــاع  ــدفـ يــحــتــرمــهــا. كــمــا ســيــحــّد ذلــــك مـــن »االنـ
الشباب، خصوصًا  املــعــروف عند  والــتــهــّور« 
الــذي  الــصــارم  الــتــكــويــن  إلـــى طبيعة  بالنظر 
لــه املــجــنــدون. ولــعــل آخــر الخلفيات  يخضع 
التي تقف وراء التجنيد اإلجباري للشباب ما 
يتعلق بمستجدات نزاع الصحراء الذي يدور 
البوليساريو«.  املغرب وغريمته »جبهة  بني 
فــفــي الـــوقـــت الـــــذي مـــا فــتــئــت املــمــلــكــة تــصــّر 
الحكم  يتجاوز سقف  لــن   

ّ
الــحــل  

ّ
أن على  فيه 

 الجبهة 
ّ
الذاتي املوّسع ألقاليم الصحراء، فإن

تــــرّوج لــطــرح االنــفــصــال وتــقــريــر املــصــيــر ملا 
لهذا  الــصــحــراوي«. وطبقًا  »الــشــعــب  تسميه 
التجنيد   املغرب يسعى بإقرار 

ّ
التفسير، فإن

ــن جـــديـــد إلـــــى تـــقـــويـــة جــبــهــتــه  اإلجـــــبـــــاري مــ
الداخلية استعدادًا ألي طارئ في الصحراء، 
ــم الــتــهــديــدات املــتــتــالــيــة 

ّ
خــصــوصــًا فـــي خــض

بكونها  للمملكة،  الــبــولــيــســاريــو«  لـــ«جــبــهــة 
 حرب ضدها في أي وقت، وفي 

ّ
مستعدة لشن

سياق تحفيز قيادة »البوليساريو« لقواتها 
بالتهّيؤ لخوض حرب محتملة مع املغرب.

وشـــــهـــــد شــــهــــر إبـــــــريـــــــل/ نــــيــــســــان املــــاضــــي 
»البوليساريو« معًا  املغرب وجبهة  تصعيد 
حرب  وقــوع  إمكانية  بخصوص  للهجتهما 
ـــم اقــتــحــام 

ّ
بـــني الـــطـــرفـــني، ال ســيــمــا فـــي خـــض

الكركرات  ملنطقة  »البوليساريو«  مــن  قـــوات 
ومناطق صحراوية عازلة، وهو ما اعتبرته 
الــربــاط اســتــفــزازًا مــن الجبهة لبدء  حــكــومــة 
ــــدت أنــهــا مــســتــعــدة ألي  حـــرب عــســكــريــة، وأكـ

طارئ في املنطقة، حتى لو كان عسكريًا.

استعرض خالل اللقاء بعض األفكار الخاصة 
في  انعقادها  وترتيبات  املــشــاورات  بمحاور 
جنيف، معربًا عن تطلعه »لتحقيق تقّدم في 
ــاع  هـــذه الــجــولــة، خــصــوصــًا مــع تــفــاقــم األوضـ
اإلنسانية التي يعانيها الشعب اليمني والتي 
تتطلب استشعار املسؤولية وتضافر جهود 
الجميع ملنح الشعب اليمني فرصة استعادة 

الدولة وإعادة األمن واالستقرار إلى البالد«.
هـــذه املـــشـــاورات تــأتــي بــعــد فــشــل كــل جــوالت 
يشّكل  خــرق  تحقيق  فــي  السابقة  املــحــادثــات 
أوقعت  التي  اليمن،  الحرب في  أساسًا لوقف 

العسكرية ال يمكن بــأي حــال من األحــوال أن 
تــحــّســن مــن وضــعــيــة الــشــبــاب فــي مــا يخّص 
 ترقيعي يبنّي عجز 

ّ
الشغل، وتبقى مجّرد حل

 املشاكل األساسية«.
ّ

الدولة عن حل
 »تشغيل 10 آالف شخص 

ّ
ووفـــق هـــؤالء، فـــإن

العسكرية  الخدمة  قانون  في سياق  كل سنة 
 تقدير 

ّ
ــف الـــدولـــة عــلــى أقـــل

ّ
اإلجــبــاريــة، ســيــكــل

ــم ســنــويــًا )نــحــو 32 مليون  300 مــلــيــون درهــ
دوالر(، وهذا املبلغ يساوي ربع ميزانية وزارة 
م 

ّ
الثقافة، وهو ما يكفي لفتح 20 مدرسة يتعل

ــــك،  ــاريـ ــ ــدة ســـتـــيـــفـــان دوجـ ــتـــحـ بـــاســـم األمــــــم املـ
إن جــولــة جنيف  نــيــويــورك،  فــي  للصحافيني 
الطرفني  مــع  للتشاور  »فــرصــة  ل 

ّ
تمث الحالية 

ــل ســـيـــاســـي لـــلـــنـــزاع«.  ــاد حــ ــجــ حـــــول طـــــرق إيــ
وتـــابـــع »إنـــهـــا جــولــة أولــــى لــفــهــم مـــدى الــتــزام 
الطرفني بإيجاد إطار عمل ملفاوضات رسمية 
إلــى استنتاج حــول كيفية إطــالق  والــتــوصــل 
هــــذه املـــفـــاوضـــات«. كــذلــك أعــلــنــت الــخــارجــيــة 
األمــيــركــيــة بــلــســان املــتــحــدثــة بــاســمــهــا هــيــذر 
الــكــامــل لجهود غريفيث،  »تــأيــيــدهــا«  نـــاورت 
ــنـــزاع إلـــى »الــعــمــل فـــي شكل  ــراف الـ ــ داعـــيـــة أطـ
اء وبحسن نية ليكون اليمن آمنًا ومستقرًا 

ّ
بن

وسلميًا«.
ُيذكر أن هذه املحادثات تأتي في وقت يتعرض 
فــيــه الــتــحــالــف الــعــســكــري بــقــيــادة الــســعــوديــة 
مــن قبل منظمات حقوقية، بعدما  النــتــقــادات 
تها طائراته في األسابيع 

ّ
تسّببت غــارات شن

للجنة  وفقًا  املدنيني،  بمقتل عشرات  املاضية 
الدولية للصليب األحمر ومنظمات إنسانية. 
وكــانــت بعثة خــبــراء مفوضة مــن قبل مجلس 
األمم املتحدة لحقوق اإلنسان اعتبرت الثالثاء 
املاضي أن كل أطراف النزاع في اليمن يحتمل 
أن تــكــون قــد ارتــكــبــت »جــرائــم حــــرب«، مــعــددة 
ــنــــف الــجــنــســي  ــعــ ــة قـــاتـــلـــة والــ ــويــ ــــات جــ ــربـ ــ ضـ
أقّر التحالف  وتجنيد أطفال للقتال. والسبت 
بوقوع »أخطاء« في غارة نفذتها طائرة تابعة 
لــه فــي 9 أغــســطــس املــاضــي وتــســّبــبــت بمقتل 
ــال الــصــلــيــب األحــمــر إن أكــثــر من  مــدنــيــني. وقــ
 قتلوا في الضربة 

ً
50 شخصًا بينهم 40 طفال

التي استهدفت حافلة في أحد أسواق محافظة 
ــال الــتــحــالــف إنــه  ــ صـــعـــدة شـــمـــال صـــنـــعـــاء. وقـ
سيتخذ اإلجراءات القانونية ملحاسبة كل من 
ثُبت ارتكابهم أخطاء وفق األنظمة والقوانني 
املتبعة فــي مــثــل هـــذه الـــحـــاالت«. وجـــاء إقـــرار 
التحالف بوقوع »األخطاء« في تنفيذ الغارة، 
فــي وقــت ذكـــرت فيه وكــالــة األنــبــاء السعودية 
أن ثالثة عسكريني سعوديني قتلوا  الرسمية 
الــجــنــوبــيــة للمملكة »دفـــاعـــًا عن  املــنــطــقــة  فـــي 
الوطن«، من دون أن تحدد املنطقة التي قتلوا 
اليوم  في  الحوثيون  وأعلن  التاريخ.  أو  فيها 
املتحدثة باسمهم  »املــســيــرة«  قــنــاة  ذاتـــه عبر 
استهداف بارجة حربية سعودية قبالة جازان.
)العربي الجديد، فرانس برس(

يأمل غريفيث بتحقيق تقّدم عبر المشاورات )محمد حويس/فرانس برس(

يستهدف التجنيد فئة الشباب بين 19 و25 سنة )فرانس برس(

اليماني: وضع ميناء 
الحديدة سيكون أحد أبرز 

الملفات للبحث

سيتّم تجنيد عشرة 
آالف شاب مغربي كل سنة 

لمدة 12 شهرًا

ال يبدو أن المحادثات 
اليمنية غير المباشرة 

في جنيف التي تنطلق 
الخميس، ستحقق 

اختراقات كبيرة، 
باستثناء اآلمال باتفاق 

في ملف األسرى

لم تهدأ التحليالت في 
المغرب حول دالالت 

عودة التجنيد اإلجباري 
للشباب المغربي، في 

الوقت الذي أّكدت فيه 
السلطات أّن الهدف إذكاء 

روح الوطنية لدى الشباب



طوارئ في طرابلس ومحيطها بعد تجدد المواجهات

اجتماع رباعي مصري ـ سوداني في سبتمبر إلعداد ملف حاليب

67
سياسة

  شرق
      غرب

الصومال: 4 قتلى
بتفجير انتحاري

اســتــهــدف تــفــجــيــر انـــتـــحـــاري مــركــز 
نــاحــيــة هـــولـــوداغ وســـط الــعــاصــمــة 
األحــد،  أمــس  مقديشو،  الصومالية 
إلــى مقتل 4 أشخاص بينهم  وأدى 
باسم  املتحدث  االنــتــحــاري بحسب 
الــبــلــديــة صــالــح حــســن عــمــر. ووفــقــا 
ــيـــر كــــــان قـــويـــا  ــفـــجـ ــتـ لـــعـــمـــر فــــــإن »الـ
ونــتــج عــن ســيــارة مفخخة يقودها 
ــاري اصـــــطـــــدمـــــت بــــواجــــهــــة  ــ ــحــ ــ ــتــ ــ انــ
ــوداغ  ــ ــولــ ــ ــة هــ ــيــ ــاحــ ــر( نــ ــ ــقــ ــ ــز )مــ ــ ــركـ ــ مـ
ـــت حــركــة 

ّ
وســــط الـــعـــاصـــمـــة«. وتـــبـــن

مسؤوليتها  الــصــومــالــيــة  الــشــبــاب 
عن الهجوم، من دون اإلفــصــاح عن 

الخسائر التي ترتبت عن الهجوم.
)األناضول(

متظاهرو البصرة 
يقطعون طريق بغداد

أهالي محافظة  العشرات من  خرج 
الــبــصــرة، أمـــس األحــــد، بــتــظــاهــرات 
اعــتــداءات  على  احتجاجا  حــاشــدة 
األمن عليهم، وعلى تردي الخدمات، 
فيما قطعوا طريق بغداد، وهددوا 
للمحافظة  الحدودية  املنافذ  بغلق 
ــم تـــســـتـــجـــب الـــحـــكـــومـــة  ــ ــــي حــــــال لـ فـ
في  املتظاهرون،  ملطالبهم. وتجّمع 
مــنــطــقــة كــرمــة عــلــي الــتــابــعــة لبلدة 
الــهــارثــة شــمــالــي الــبــصــرة، وقــامــوا 
ــــوا  ــداد، وأحـــــرقـ ــ ــغــ ــ بـــقـــطـــع طــــريــــق بــ
اإلطــــــــــــــــارات فـــــيـــــه، بـــيـــنـــمـــا رفــــعــــوا 
شعارات احتجاجية ضّد الحكومة 
والقوات األمنية التي تنتهك حقوق 

التظاهر السلمي.
)العربي الجديد(

ماي: ال استفتاء ثانيًا

تعهدت رئيسة الوزراء البريطانية 
ــزا مــــــاي )الــــــــصــــــــورة(، أمـــس  ــريــ ــيــ تــ
بشأن  بخطتها  »التمسك  بـ األحــد، 
التجارية املستقبلية مع  العالقات 
االتحاد األوروبــي بعد بريكست«، 
بــمــواجــهــة مـــعـــارضـــة شـــديـــدة من 
أنصار االنفصال. وكتبت ماي في 
صحيفة »ديلي تلغراف« »لن أكون 
مرغمة على القبول بتسويات على 
مقترحات خطة تشيكرز ليست في 
مصلحتنا. وكانت ماي قد عرضت 
فــــي يـــولـــيـــو/تـــمـــوز املــــاضــــي خــطــة 
نــصــت عــلــى خــــروج بــريــطــانــيــا من 
السوق املوحدة مع إنشاء »منطقة 

تبادل حر« جديدة.
)فرانس برس(

خامنئي: الحرب غير 
مرجحة

ــي لـــلـــمـــرشـــد  ــ ــمـ ــ ــرسـ ــ نــــقــــل املــــــوقــــــع الـ
)الــصــورة(،  اإليــرانــي علي خامنئي 
أمــس األحـــد، عنه قــولــه إن »الــحــرب 
ــالــــب  ــه طــ ــ ــنـ ــ ــكـ ــ ــر مــــــرجــــــحــــــة«، ولـ ــ ــيـ ــ غـ
قدراتها  »تعزيز  بـ املسلحة  الــقــوات 
الدفاعية«، فيما تواجه البالد توترا 
ــات املــتــحــدة.  مــتــصــاعــدا مـــع الــــواليــ
وأوضــــــح املـــوقـــع أن خــامــنــئــي كــان 
يتحدث مع قادة قوات الدفاع الجوي 
اإليراني. وأضاف املوقع في تقريره 
يوم  الــذي عقد بمناسبة  اللقاء  عن 
قال  األعلى  »الزعيم  الجوي  الــدفــاع 
ــاع الــــجــــوي جـــزء  ــ ــدفـ ــ إن وحــــــــدات الـ
حــســاس مــن الـــقـــوات املــســلــحــة وفــي 

طليعة مواجهة األعداء«.
)رويترز(

كوريا الجنوبية تعين 
مبعوثين خاصين إلى 

بيونغ يانغ 
ــة، أمـــس  ــيـ ــنـــوبـ ــنـــت كــــوريــــا الـــجـ ــلـ أعـ
ــــن مــســتــشــار  ــل مـ ــ األحـــــــــد، تـــعـــيـــن كـ
ــــن الــوطــنــي لــلــمــكــتــب الــرئــاســي  األمـ
ــيـــس وكــالــة  جـــونـــغ وي-يــــونــــغ، ورئـ
الجنوبية  الــكــوريــة  االســتــخــبــارات 
ســــــو هــــــــون كــــمــــبــــعــــوثــــن خـــاصـــن 
ــاي-ان إلـــى كــوريــا  ــ لــلــرئــيــس مـــون جـ
ــقــــرر أن يــــزور  ــن املــ ــ الـــشـــمـــالـــيـــة.  ومـ
املبعوثان بيونغ يانغ يوم األربعاء 
املقبل لبحث ترتيبات عقد قمة مع 
الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ 

أون هذا الشهر.
)قنا، فرانس برس(

طرابلس ـ أسامة علي

تدل كل املعطيات اآلتية من العاصمة الليبية 
ــارك الــــتــــي تــشــهــدهــا  ــ ــعـ ــ طـــرابـــلـــس عـــلـــى أن املـ
الــذي  الــهــدوء  انهيار  بعد  للتصاعد  مرشحة 
شــهــدتــه أمـــس، األحــــد، حــتــى وقـــت مــتــأخــر من 
االشتباكات  تتجدد  أن  قبل  العصر،  ســاعــات 
بن كتيبة ثوار طرابس واللواء السابع، فيما 
كان املجلس الرئاسي الليبي، التابع لحكومة 
العاصمة  فــي  الـــطـــوارئ  الـــوفـــاق، يعلن حــالــة 

ومحيطها.
ن أي حصيلة رسمية لضحايا 

َ
عل

ُ
وفي ما لم ت

القاهرة ـ العربي الجديد

ذكرت مصادر دبلوماسية سودانية مسؤولة 
أن »تــطــور الــعــالقــات فــي الــفــتــرة األخــيــرة بن 
الـــســـودان ومــصــر ال يــعــنــي غــلــق مــلــف الــنــزاع 
حـــول تبعية حــاليــب«، مــؤكــدة أن »الــخــرطــوم 
مـــا زالــــت مــتــمــســكــة بــحــقــهــا ولـــن تــفــرط فــيــه«. 
»الــعــربــي  وأضـــافـــت املـــصـــادر الــتــي تــحــدثــت لـــ
الجديد«، أن »غياب هذا امللف عن اجتماعات 
ــة الـــتـــي ُعـــقـــدت فـــي الــقــاهــرة  ــ ــــوزاريـ الــلــجــنــة الـ
وزيـــري خارجية  بــن  بلقاء  واختتمت  أخــيــرًا 
البلدين، الــدرديــري أحمد وســامــح شــكــري، ال 
يعني تــجــاُوز الخرطوم لــه«، مــشــددة على أن 
الــتــي ســتــكــون عــلــى مستوى  العليا  »الــلــجــنــة 
أكتوبر/  فــي  عقد 

ُ
ست والــتــي  البلدين  رئيسي 

تــشــريــن األول املــقــبــل بــالــعــاصــمــة الــخــرطــوم، 
هو  عليها  املعروض  الرئيسي  امللف  سيكون 

العريش ـ محمود خليل

املصري  للجيش  العسكرية  الحمالت  منيت 
ــــن مـــديـــنـــتـــي رفـــح  عـــلـــى مـــنـــاطـــق مـــتـــفـــرقـــة مـ
والشيخ زويد، خالل األيام املاضية، بخسائر 
من  الــتــصــدي  نتيجة  واألرواح،  املــعــدات  فــي 
قـــبـــل مـــجـــمـــوعـــات تــنــظــيــم »واليـــــــة ســـيـــنـــاء«، 
بـــدأ يعاني  الـــذي  ــــش«،  املــوالــي لتنظيم »داعـ
من انشقاقات في صفوف أفــراده، بعد حملة 
لتسليم قادة التنظيم وأفراده أطلقها اتحاد 
ــل األعـــمـــال  ــقـــوده رجــ ــــذي يـ قــبــائــل ســيــنــاء، الـ
الــســيــنــاوي إبــراهــيــم الــعــرجــانــي، املــقــرب من 

أجهزة االستخبارات املصرية.

تعثر حمالت الجيش
وفي تفاصيل املشهد امليداني، قالت مصادر 
»الـــعـــربـــي الــــجــــديــــد«، إن الــتــنــظــيــم  ـــ قــبــلــيــة، لـ
تصدى، أخيرًا، لحمالت الجيش املصري التي 
مدينة  جنوب  نفوذه  ملناطق  التقدم  حاولت 
الشيخ زويــد وغــرب مدينة رفــح، باستخدام 
مختلف أنواع األسلحة الخفيفة واملتوسطة، 
مـــا أدى إلــــى تــكــبــد قـــــوات الــجــيــش خــســائــر 
لالنسحاب  بسببها  اضطر  ومــاديــة،  بشرية 
إلى  العسكرية،  الحمالت  تنفيذ  مناطق  مــن 
معسكرات الساحة برفح والزهور في الشيخ 
زويـــــــد، بـــعـــد نـــقـــل الـــجـــثـــث واإلصـــــابـــــات إلـــى 

مستشفى العريش العسكري.
الجيش  التنظيم خدع  أن  املصادر  وأضافت 
خالل  عسكرية  حمالت  فــي  بالبدء  بسماحه 
األسبوعن املاضين، إلى أن أصبح الجيش 
املصفحة،  غير  باآلليات  املناطق  تلك  يدخل 
نقل  ومــدرعــات  الدبابات  عن  استغنائه  بعد 
الــجــنــود، مـــا جــعــل مـــن قــــوات الــجــيــش هــدفــا 
 ملــجــمــوعــات الــتــنــظــيــم الـــتـــي تــجــهــزت 

ً
ســـهـــال

للتصدي للحمالت. 
وقالت مصادر طبية في مستشفى العريش 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، إنــــه منذ  الـــعـــســـكـــري، لــــ
هــــجــــوم الـــتـــنـــظـــيـــم عـــلـــى كـــمـــن الـــكـــيـــلـــو 17، 
استقبل املستشفى أكثر من 16 جثة لضباط 
ــة،  ــرطـ ــن قــــــوات الـــجـــيـــش والـــشـ ومـــجـــنـــديـــن مــ

االشتباكات حتى أمس، فقد وصلت، بحسب 
آخــــر إعــــالن لــــــوزارة الــصــحــة مــســاء الــجــمــعــة، 
 وأكثر من مائة جريح، منذ 

ً
إلى أربعن قتيال

املــدنــيــن، مــع توقعات  اإلثــنــن، معظمهم مــن 
بارتفاع األعداد بشكل أكبر.

أمـــس، كمعسكر كبير مليء  وبـــدت طــرابــلــس، 
أي  املهيأة لالنفجار في  باألسلحة والذخائر 
الجديد«،  »العربي  لـ وقــت. وقــال شهود عيان 
خدمت في 

ُ
إن »كل أنواع األسلحة الثقيلة است

الذعر  الــســبــت«، مضيفن: »حــالــة  الــقــتــال ليل 
السكان  فمعظم  لــهــا،  مثيل  ال  عشناها  الــتــي 
نزحوا، بينما بقي شاب أو اثنان من كل أسرة 
في منزله، مخافة أن تنهب املليشيات املنازل 

كما حدث في املعارك السابقة«.
وبدأت االشتباكات بعد تقّدم »اللواء السابع« 
مـــن مــنــطــقــة تــرهــونــة، إضـــافـــة إلـــى مليشيات 
أخــــرى بــاتــجــاه طــرابــلــس، لــتــواجــهــهــا كتائب 
ــوار طـــرابـــلـــس« بـــقـــيـــادة هــيــثــم الـــتـــاجـــوري  ــ »ثــ
و»الدعم املركزي أبوسليم« بقيادة عبد الغني 
قدور.  مصطفى  بقيادة  و»النواصي«  الككلي 
ــراف  ــ ــــذه األطــ ــلـــى الــــرغــــم مــــن تــبــعــيــة كــــل هـ وعـ
شكليا لحكومة الوفاق، إال أن األخيرة اعتبرت 
الــقــوات املــهــاجــمــة اآلتــيــة مــن تــرهــونــة )الــلــواء 
الـــســـابـــع( خـــارجـــة عـــن الـــقـــانـــون، بــيــنــمــا أعــلــن 
رئــيــس الــحــكــومــة فــائــز الـــســـراج فــي بــيــان، أن 

ملف النزاع الــحــدودي«. وكشفت املصادر أنه 
»تم االتفاق بن وزيري خارجية البلدين على 
انعقاد االجتماع الرباعي على مستوى وزيري 
في  االستخبارات  جهاز  ورئيسي  الخارجية 
البلدين في الربع األخير من شهر سبتمبر/ 
أيلول الحالي، إذ من املقرر أن يتم إعداد ملف 
شــامــل بــشــأن منطقة حــاليــب وشــالتــن، وهو 
املــلــف الـــذي مــن املــقــرر أن يــطــرح على رئيسي 

البلدين«.
السودانية  الدبلوماسية  املصادر  وأوضحت 
أن »الجانب املــصــري سعى فــي أكثر مــن لقاء 
لتغيير مسمى أزمة حاليب من نزاع حدودي 
إلـــى خــــالف، وهـــو مـــا شــــددت الــخــرطــوم على 
رفضه«، مؤكدة أن »تلك املنطقة ستظل محل 
فها السودان كأراٍض محتلة لحن 

ّ
نزاع، وتصن

التوصل لحل نهائي بشأنها«. وأكدت املصادر 
أن »املشاريع االقتصادية والشراكة اإلقليمية 

ــام  ــ ــة طـــيـــلـــة األيــ ــلـ ــتـــواصـ ــمـــات مـ نــتــيــجــة هـــجـ
املــاضــيــة، بــاإلضــافــة إلــى عــشــرات اإلصــابــات، 
بعضها وصفت بالخطيرة، نتيجة التعرض 
إلطــالق نــار وقذائف بشكل مباشر، فيما تم 
لتلقي  إلى مستشفيات خــارج سيناء  نقلهم 
 أنــه تم حظر اإلعــالن عن أي 

ً
العالج، مضيفة

الفترة  خــالل  القتلى،  بخصوص  معلومات 
الحالية تحديدًا. 

وتأتي هذه التطورات في ظل إعالن التنظيم 
عن تنفيذه الهجوم العنيف على كمن الكيلو 
17، غرب العريش، قبل عدة أيــام، ما أدى إلى 
مقتل وإصابة 15 مجندًا مصريا، فيما أكدت 
»العربي الجديد«، أن ثمانية  مصادر طبية، لـ
باإلضافة  قتلوا،  الشرطة  قــوات  من  مجندين 
إلى 7 مصابن، وهو ما أكده بيان التبني الذي 

أصدرته وكالة »أعماق« التابعة للتنظيم.

بداية االنشقاقات العلنية 
في املقابل، ظهرت بداية االنشقاقات العلنية 
عن »والية سيناء«، املوالي لتنظيم »داعش«، 
بعدما نشر اتحاد قبائل سيناء، الذي يقوده 

قــلــب املــديــنــة. وفـــي وقـــت الحــــق، طــالــب الــلــواء 
عــبــر صــفــحــاتــه، كــل ســكــان منطقتي بوسليم 
وصـــــالح الـــديـــن بــــضــــرورة إخـــــالء مــســاكــنــهــم 
واالبــتــعــاد عــن مــنــاطــق االشــتــبــاك، فــي إشـــارة 
الستعداده الستئناف القتال والتقّدم باتجاه 
في  بالسكان  اكتظاظا  األكــثــر  الحين،  هذين 
»اللواء  اللتحاق  صــورًا  نشر  فيما  العاصمة، 

الــــــوزراء الـــســـودانـــي الـــراحـــل عــبــد الــلــه خليل، 
حــشــودًا عــســكــريــة إلـــى املــثــلــث الـــحـــدودي، ردًا 
على محاولة الجيش املصري السيطرة عليه، 
وهو ما بدا نذير حرب تلوح في أفق الدولتن 
الـــســـودان حينها بشكوى  وتــقــدم  الــجــارتــن. 
رســـمـــيـــة ملـــجـــلـــس األمــــــــن يـــتـــهـــم فـــيـــهـــا مــصــر 
املصري  الجانب  لكن  حـــدوده،  على  بالتعدي 
سحب قــواتــه مــن حاليب بــأوامــر مــن الرئيس 

املصري الراحل جمال عبد الناصر.
وفــــي اجـــتـــمـــاع ســـابـــق بـــن وزيـــــر الــخــارجــيــة 
ــري، ونــظــيــره  ــكــ ــري الـــحـــالـــي ســـامـــح شــ املــــصــ
السوداني السابق إبراهيم غندور، قال األخير: 
بالحوار  إال  لحلها  سبيل  ال  حــاليــب  »قضية 
بن مصر والــســودان«، مؤكدًا أن »كل مصري 
الــوقــت نفسه  أن حاليب مصرية، وفــي  يؤمن 
كل سوداني يؤمن أن حاليب سودانية، لذا لن 

تحل تلك القضية إال بالحوار بن البلدين«.

هــربــا مــن قــطــاع غـــزة إلـــى ســيــنــاء بمساعدة 
ــر،  ــهـ ــبـــل ثــــالثــــة أشـ ــر مــــن الـــتـــنـــظـــيـــم قـ ــنـــاصـ عـ
إلــى »واليـــة سيناء«،  وتمكنا مــن االنــضــمــام 
ــاوال الـــعـــودة إلــــى غــــزة بــعــد عــدم  ــ لــكــنــهــمــا حـ
وهذا  »واليــة سيناء«،  عمل  مع  انسجامهما 
ما تم رفضه بشكل مطلق من قيادة التنظيم، 
نفسيهما  وتسليم  الــهــرب  استطاعا  أن  إلــى 
قبائل  تابعة التحاد  إلــى مجموعة عسكرية 
ســـيـــنـــاء، الـــتـــابـــع لــلــعــرجــانــي، خــصــوصــا أن 
الــشــخــصــن مـــن الـــبـــدو، أحــدهــمــا مـــن قبيلة 

الترابن التي ينتمي إليها العرجاني.
وأوضــحــت املــصــادر أنــهــا املـــرة األولــــى التي 
تظهر فيها وجوه أفراد من التنظيم انشقوا 
ــر قــبــل ســنــوات  عـــنـــه، بــعــدمــا انـــشـــق عــــدد آخــ
وانضموا ملجموعات عسكرية تتبع لتنظيم 
»القاعدة« في أفغانستان، ولكن لم يتجرأوا 
اإلعـــالن عــن أسمائهم أو صــورهــم كما  على 
فـــعـــل الـــشـــخـــصـــان الــــلــــذان ســلــمــا نــفــســيــهــمــا 
إلى  تسليمهما  يجري  أن  متوقعا  لالتحاد، 
التحقيق  الستكمال  املصري،  االستخبارات 
وأخــــــــذ الـــعـــقـــوبـــة الـــقـــانـــونـــيـــة فـــــي املـــحـــاكـــم 
 عــن الـــوعـــود الــتــي رافــقــت 

ُ
الــعــســكــريــة، بــعــيــدا

املــقــطــع املـــصـــور بــأنــهــمــا ســيــلــقــيــان مــعــامــلــة 
ــالـــدمـــاء  ــا بـ ــه لــــم تـــلـــطـــخ أيـــديـــهـــمـ ــ حـــســـنـــة ألنــ
الفترة  أن تشهد  املصادر  املصرية. وتوقعت 
املــقــبــلــة مـــزيـــدًا مـــن االنــشــقــاقــات فـــي صــفــوف 
التنظيم، خصوصا في ظل حالة التضعضع 
العسكرية  العملية  إثــر  أخيرًا،  أصابته  التي 
الــشــامــلــة الــتــي بــــدأت فـــي 9 فــبــرايــر/ شــبــاط 
إال  زالـــت متواصلة حتى اآلن،  املــاضــي، ومــا 
ــه، لـــم تــســتــطــع الــقــضــاء  ــ أنـــهـــا، فـــي الـــوقـــت ذاتـ
على التنظيم، بل حجمت من مناطق تحركه 
وقدرته على املناورة وتنفيذ العمليات، وفق 

ما يشير مراقبون للتطورات في سيناء.
»الــعــربــي  وقــــال بــاحــث فــي شــــؤون ســيــنــاء، لـــ
الــجــديــد«، إن مــشــاهــد االنــشــقــاق عــن »واليـــة 
ســيــنــاء« تــزعــج قــيــادتــه وتـــربـــك حــســابــاتــهــا 
ــر مــــن بــقــيــة األحـــــــــداث، ألن  ــثـ ــــت أكـ بــشــكــل الفـ
التنظيم ومتابعة  إدارة   في 

ً
ذلك يعني خلال

ــذا ســيــنــعــكــس ســلــبــا بــالــتــأكــيــد  ــ ألفـــــــراده، وهـ
ــاع الــنــفــســيــة لــبــقــيــة الــعــنــاصــر،  ــ ــ عــلــى األوضـ
سياسات  على  املعترضن  أولئك  خصوصا 
املدنين  مــع  التعامل  فــي  ومنهجه  التنظيم 
والــعــســكــريــن أيــضــا فـــي ســيــنــاء، إال أن ذلــك 
اللحظة،  لم يرق إلى مستوى الظاهرة حتى 
مع التوقع بتمدد االنشقاق ليطاول عناصر 
أخرى خالل الفترة املقبلة. وأضاف الباحث، 
الــذي فضل عــدم الكشف عــن اســمــه، أن حالة 
ــار لــلــتــنــظــيــم فــــي الـــعـــالـــم تــمــثــل أبــــرز  ــ ــدثـ ــ االنـ
األسباب التي تدفع عناصره لالنشقاق عنه 

في الوقت الحالي.

»الــلــواء السابع« تم حله منذ مــدة طويلة وال 
شرعية له.

أمـــا فـــي املــشــهــد املـــيـــدانـــي، فــقــد أعــلــن »الـــلـــواء 
الــــســــابــــع«، مــنــتــصــف لـــيـــل الـــســـبـــت - األحـــــد، 
ســـيـــطـــرتـــه عـــلـــى مــنــطــقــة الـــكـــريـــمـــيـــة، جــنــوب 
املدينة، ومعسكر النقلية، وتقّدمه في محاور 
الــقــتــال بــاتــجــاه منطقة بــوســلــيــم، أحـــد أحــيــاء 

ال تعني التخلي عن الثوابت الوطنية«، الفتة 
الوقت  »للبلدين مصالح مشتركة في  أن  إلى 
الـــراهـــن«. وتــتــنــازع الــخــرطــوم والــقــاهــرة، منذ 
امتالك مثلث حاليب،  عــام 1958، على أحقية 
املــثــلــث الــــحــــدودي الــغــنــي بـــاملـــعـــادن والـــثـــروة 
كيلومترًا   20.850 مساحته  وتبلغ  السمكية، 
مربعا، ويقع على البحر األحمر بن البلدين، 
ويـــضـــم ثــــالث بـــلـــدات كـــبـــرى، هــــي: أبــــو رمـــاد 

وشالتن وحاليب.
ــا، بــمــوجــب  ــهـ ــيـ ــُعــــّده مـــن بـــن أراضـ الـــقـــاهـــرة تــ
اتــفــاقــيــة الــحــكــم الــثــنــائــي اإلنــكــلــيــزي املــصــري 
بريطانيا  تقاسمت  عــْبــرهــا  الــتــي   ،1899 عـــام 
الــســودان وإدارتـــه. ورسمت  ومصر استعمار 
»االتـــفـــاقـــيـــة« الــــحــــدود الـــدولـــيـــة الـــســـودانـــيـــة 
الواقعة عند  املصرية، واعتبرت كل األراضــي 
خط العرض 22 شمااًل مصرية، وهو الترسيم 
الذي ترفضه السودان. عام 1958 أرسل رئيس 

االستخبارات  أجــهــزة  مــن  املــقــرب  العرجاني 
املـــصـــريـــة، مــقــطــعــا مــــصــــورًا لــشــخــصــن قـــال 
إنهما عنصران من التنظيم سلما نفسيهما 
في إطار الحملة التي أطلقها االتحاد بهدف 
التنظيم، والتي نجح  قــادة وعناصر  تسليم 
خاللها من الوصول إلى أحد قادة التنظيم، 
ويدعى ب ب، من سكان مدينة رفح، بواسطة 
أحــد األشــخــاص الــذي أدلــى بمعلومات عنه 
جنيه،  مليوني  قــدرهــا  مالية  جــائــزة  مقابل 
وهـــو الــــذي تــم تسليمه فــي وقـــت الحـــق إلــى 
جهاز االستخبارات املصرية. وقالت مصادر 
الــجــديــد«، إن الشخصن  »الــعــربــي  لـــ قــبــلــيــة، 
اللذين ظهرا في فيديو اتحاد قبائل سيناء، 

22 مـــشـــاة« بــقــواتــه املــــوجــــودة فـــي طــرابــلــس. 
من جهته، أعلن قائد »لــواء الصمود« صالح 
بـــــــادي، اآلتــــــي مــــن مـــصـــراتـــة، ســيــطــرتــه عــلــى 
»معسكر حمزة« وكامل املطار القديم، جنوب 
العاصمة، ثم أعلنت »القوة الوطنية املتحركة« 
سيطرتها على قرية املغرب العربي السياحية 
فــي غـــرب طــرابــلــس، بــرفــقــة مليشيات أخـــرى. 
أعلنت قوة  أمــس،  وفــي خطوة مفاجئة، فجر 
الطرابلسي،  عماد  بإمرة  الخاصة،  العمليات 
اآلتــيــة مــن الــزنــتــان واملـــوجـــودة مــنــذ أكــثــر من 
أقصى جنوب  الرابع  اللواء  في معسكر  سنة 
العاصمة، سيطرتها على »معسكر 7 إبريل« 
ومجمع كلية الدعوة اإلسالمية واستعدادها 

للتقدم باتجاه منطقتي الدريبي والفالح.
أما حكومة الوفاق، فلم يدِل مسؤولوها بأي 
تصريح حتى عصر أمس، باستثناء تدوينة 
السالك،  محمد  باسمها،  الرسمي  للمتحدث 
لم يغادر طرابلس، وأنه  السراج  أن  أكد فيها 
»يــعــمــل مــع الــقــادة العسكرين ضــد االعــتــداء 

الذي تشهده العاصمة«.
أمام هذا الواقع املتفجر، حض األمن العام 
لألمم املتحدة أنطونيو غوتيريس »جميع 
األطراف على وقف األعمال العدائية فورًا«، 
ودان في بيان »استمرار العنف في طرابلس 

ومحيطها«.

ــيــــرًا فــــي الـــقـــاهـــرة اجـــتـــمـــاع لــلــجــنــة  ــقــــد أخــ وُعــ
وزراء  بمشاركة  السودانية  املصرية  الوزارية 
النقل والــزراعــة والــصــحــة والــطــاقــة والشباب 
والرياضة والخارجية في البلدين، وتم بحث 
عـــدد مـــن املـــشـــاريـــع، مــنــهــا الـــربـــط الــكــهــربــائــي 
بــن الــبــلــديــن، وهـــو خــط ســكــة حــديــدي يمتد 
مــن أســــوان فــي أقــصــى الــجــنــوب املــصــري إلــى 
الـــســـودان بــطــول 280 كــيــلــومــتــرًا، إضــافــة إلــى 
مـــشـــاريـــع مــتــعــلــقــة بـــالـــثـــروة الــحــيــوانــيــة، في 
حن بحث وزيرا خارجية البلدين ملف األمن 
التنسيق  وأهــمــيــة  األحــمــر  البحر  منطقة  فــي 
والتشاور بن الــدول املشاطئة له، واألوضــاع 
في منطقة القرن األفريقي، وملف مياه النيل 
وتــطــورات مــفــاوضــات ســد النهضة. وحــرص 
نظيره  إحاطة  على  املصري  الخارجية  وزيــر 
السوداني بنتائج زيارته األخيرة إلى أديس 

أبابا يوم 28 أغسطس/ آب املاضي.

إقاالت الجزائر
خلفا له اللواء حسان عاليمية. كما أقيل قائد 
وهـــران،  ومقرها  الثانية  العسكرية  املنطقة 
ــّصــب 

ُ
غــربــي الــجــزائــر، الــلــواء سعيد بـــاي، ون

الـــلـــواء مــفــتــاح صـــواب خلفا لـــه. وأقــيــل قائد 
التي تدخل ضمن  العسكرية األولــى  املنطقة 
نطاقها العاصمة الجزائرية، منطقة الوسط، 
ــواء حــبــيــب شــنــتــوف ذن، وعــــن خــلــفــا له  ــلـ الـ
اللواء محمد  اللواء علي سيدان. كما اختير 
عـــجـــرود قـــائـــدًا جـــديـــدًا لــلــنــاحــيــة الــعــســكــريــة 

السادسة بتمنراست، جنوبي الجزائر.

الجزائر ـ عثمان لحياني

ــيـــش الــــجــــزائــــري أكــبــر  ــهـــد الـــجـ شـ
الصف  قــيــادات  فــي  تغيير  عملية 
حـــيـــويـــة  مـــــــراكـــــــز  وقـــــــــــــادة  األول 
قـــادة املناطق  وحــســاســة منذ عــقــود، شملت 
الــعــســكــريــة والـــشـــرطـــة الــعــســكــريــة ومــكــتــب 
التحقيقات، لكن هذه التغييرات التي جاءت 
مــتــزامــنــة مــع حــمــلــة تــغــيــيــرات شــامــلــة مّست 
باقي األجهزة األمنية والدرك، طرحت حزمة 
مــن الــتــســاؤالت فــي الــجــزائــر، بشأن عالقتها 
بــاالســتــحــقــاق الــرئــاســي املــقــبــل، وكــثــيــرًا من 
ــدل بـــشـــأن بـــســـط قـــائـــد أركـــــــان الــجــيــش  ــجــ الــ
الــفــريــق أحــمــد قــايــد صــالــح لــســيــطــرتــه على 
املؤسسة العسكرية لصالح محيط الرئاسة.

خــالل فترة وجــيــزة نفذ قائد أركـــان الجيش 
ــد الـــعـــزيـــز  ــبـ ــم الــــرئــــيــــس عـ الـــــجـــــزائـــــري، بــــاســ
بوتفليقة، سلسلة تغييرات عميقة في قيادة 
املناطق العسكرية، فتّمت إقالة اللواء شريف 
الرابعة  العسكرية  املنطقة  قائد  الـــرزاق  عبد 
نطاقها  تدخل ضمن  والتي  ورقــلــة،  ومقرها 
مسؤولة حماية املنطقة النفطية املمتدة في 
الــصــحــراء الــجــزائــريــة جــنــوبــا. وعــبــد الـــرزاق 
العسكرية، وعن  أبــرز صقور املؤسسة  أحــد 

ــادة املــنــاطــق الــعــســكــريــة، فقد  وإضــافــة إلـــى قـ
شملت اإلقـــاالت عــددًا مــن الــقــيــادات فــي املقّر 
ــائــــد املـــديـــريـــة  املـــــركـــــزي لـــلـــجـــيـــش، بــيــنــهــم قــ
تيرش،  اللواء محمد  الجيش،  ألمــن  املركزية 
ـــبـــدل بـــالـــلـــواء بــلــمــيــلــود عــثــمــان، 

ُ
ــذي اســـت ــ الــ

وطاولت  العسكرية.  التحقيقات  مركز  مدير 
ــب الــــعــــام بــــــــوزارة الـــدفـــاع  ــراقــ الـــتـــغـــيـــيـــرات املــ
تــم تعويضه  الــذي  بــن عتو بومدين  العميد 
بـــالـــلـــواء حـــــاج زرهـــــونـــــي، واملــــديــــر املـــركـــزي 
ــلــــواء بــوجــمــعــة بــــــــودوار، ومــديــر  لــلــمــالــيــة الــ
املــســتــخــدمــن فـــي الــجــيــش مـــقـــداد بـــن زيــــان. 
وجـــاءت هــذه اإلقـــاالت ضمن ســيــاق متزامن 
مـــع ســلــســلــة مـــن الــتــغــيــيــرات مــســت جــهــازي 
الـــدرك وجــهــاز األمـــن الــعــام منذ نهاية شهر 
الرئيس  يونيو/ حزيران املاضي، بعد إقالة 
عبد العزيز بوتفليقة قائد جهاز الدرك اللواء 
مــنــاد نــوبــة، وقــائــد جــهــاز األمـــن الــعــام الــلــواء 
عبد الغني هامل، وقائد جهاز االستخبارات 

التابعة للشرطة نور الدين راشدي.
وعــزا قائد أركــان الجيش الفريق أحمد قايد 
صالح هذه التغييرات إلى »رغبة الجيش في 
تقليدًا عسكريا  املناصب  التداول على  جعل 
فــرصــة تحفيز  راســخــا وســنــة حميدة، تتيح 
الغنية  خبراتها  وتثمن  البشرية،  الــقــدرات 

بــذل  واملــتــراكــمــة وتشجيعها عــلــى مــواصــلــة 
املــزيــد مــن الــجــهــد عــلــى درب خــدمــة جيشنا، 
الــــذي يــتــجــه نــحــو املــزيــد مــن االســتــفــادة من 
تجارب واحترافية ومهارة إطاراته«. وأشار 
إلى أن »مقياس الجدارة ومعيار االستحقاق 
ــــوب الــــذي نسلكه  هــمــا مـــنـــارة الــطــريــق األصـ
الــتــداول على  دون ســـواه، نحو تثبيت نهج 
الــوظــائــف واملـــنـــاصـــب«. لــكــن تــبــريــرات قــائــد 
أركــان الجيش عن الــتــداول على املناصب لم 
الجدل املتصاعد بشأن  تكن مقنعة ولــم تنه 
خلفيات هذه التغييرات، خصوصا أن حديث 
قائد أركــان الجيش عن ضــرورة الــتــداول في 
املــنــاصــب، يــفــتــرض أن تشمله شــخــصــيــا، اذ 

يشغل منصبه منذ 14 سنة، منذ عام 2004، 
مقارنة مع القيادات التي أقيلت والتي تشغل 

مناصبها منذ فترة أقل من ذلك بكثير.
قـــــــــرب مــــــوعــــــد االنــــــتــــــخــــــابــــــات الــــرئــــاســــيــــة 
والــغــمــوض الــراهــن فــي أعــلــى هــرم السلطة 
ــة لـــلـــرئـــيـــس عــبــد  ــيـ ــلـ ــعـ ــفـ ــأن الــــــقــــــدرة الـ ــ ــــشـ بـ
الحكم  شــؤون  إدارة  على  بوتفليقة  العزيز 
والــتــرشــح لــواليــة رئــاســيــة خــامــســة، ودور 
ــــي خـــريـــطـــة الـــــقـــــرار الـــســـيـــاســـي  الـــجـــيـــش فـ
بــشــأن ذلـــك، أعــطــت للتغييرات األخــيــرة في 
الجيش بعدًا سياسيا، إذ ال تفصل نقاشات 
في  والعسكري  السياسي  للشأن  املتابعن 
والتمهيد  األخيرة  التغييرات  بن  الجزائر 

ملخرجات االستحقاق الرئاسي املقبل املقرر 
في الربيع املقبل. الكاتب واملحلل السياسي 
املــهــتــم بــالــشــأن الــعــســكــري، أحــســن خــالص، 
أكـــد فــي حــديــث مــع »الــعــربــي الــجــديــد«، أن 
تمت لصالح محيط  األخــيــرة  »الــتــغــيــيــرات 
الرئيس بوتفليقة، ضمانا للمرحلة املقبلة، 
مهما كانت مخرجات القرار الرئاسي بشأن 
الترشح لوالية خامسة من عدمه«. وأضاف 
أكــثــر  ــززت  ــ عــ الـــتـــغـــيـــيـــرات  أن  أن »املــــالحــــظ 
املناصب  يقال.  ما  بوتفليقة، عكس  محيط 
بيد  العسكرية  املــؤســســة  داخـــل  الحساسة 
محيط الرئيس، وقايد صالح هو ممثل هذا 
املحيط لدى املؤسسة، وهذا املحيط ال يفكر 

في العهدة الخامسة بل في استمرارية هذا 
املحيط«.

إلــى أن »التغييرات األخــيــرة  وأشـــار خــالص 
تدخل في سياق التفكير في استمرار قبضة 
بآخر.  أو  بشكل  ذهابه  بعد  بوتفليقة  تكتل 
لهذا العهدة الخامسة ليست غاية إذا ما تم 
بوتفليقة  الرئيس  ألن  االستمرارية،  ضمان 
ــنــــوان«. وتـــحـــدث عـــن وجـــود  يــبــقــي مـــجـــرد عــ
»شبكة مصالح وتكتل قوي داخل املؤسسات 
الـــذي تمكن فــي ظــرف 19  عــنــوانــه بوتفليقة 
ــة داخـــل الــدولــة وليس  ســنــة مــن تشكيل دولـ
من السهل اإلطاحة بــه«. ولفت إلى أن »قائد 
ــان الــجــيــش الــفــريــق أحــمــد قــايــد صــالــح،  ــ أركـ

الــذي بــات الرجل القوي الوحيد في املشهد، 
الفريق  إضافة إلى قائد الحرس الجمهوري 
علي بن علي، يمثالن األداة التي يبطش بها 
محيط الرئيس، رغم أن قايد صالح يمكن أن 
الــتــداول والتشبيب  يخضع هو اآلخــر لسنة 

التي تحدث عنها بنفسه أخيرًا«.
ما أثار الشكوك السياسية والجدل اإلعالمي 
حــــول الــتــغــيــيــرات الــتــي طــــرأت فـــي الــجــيــش، 
الطريقة التي تم اإلعالن عنها، والتي جاءت 
واملعمول  املــعــروفــة  للتقاليد  تماما  مخالفة 
بها فــي أوضـــاع كــهــذه. ولــم تــصــدر الرئاسة 
الــجــزائــريــة عـــن الــرئــيــس بــوتــفــلــيــقــة بصفته 
وزيرًا للدفاع، أي بيان رسمي يتضمن مجمل 
اإلقـــــاالت والــتــعــيــيــنــات، كــمــا لــم تــعــلــن وزارة 
الدفاع عن ذلك سوى بعد فترة عند قيام قائد 
ــان الــفــريــق أحــمــد قــايــد صــالــح بمراسم  األركــ

تسليم السلطة إلى القيادات الجديدة.
ووصــــف الــبــاحــث مـــبـــروك كـــاحـــي، الــــذي أعــد 
املدنية،  بالسلطة  الجيش  عالقة  عــن  دراســـة 
ــــال في  هــــذه الــطــريــقــة بــأنــهــا »مـــفـــاجـــئـــة«. وقـ
حديث مع »العربي الجديد«، إنه »في الغالب 
تــكــون هــنــاك تــغــيــيــرات فــي الــجــيــش عــقــب كل 
ــاءت  اســتــحــقــاق رئــــاســــي، لــكــن هــــذه املـــــرة جـ
مــفــاجــئــة ومـــثـــيـــرة لـــالســـتـــغـــراب وعـــبـــر قــنــاة 
بيان  السلطة، وليس عبر  خاصة مقربة من 
رسمي في التلفزيون الرسمي أو اإلذاعــة أو 
حتى وكــالــة األنــبــاء الــجــزائــريــة«. وأشـــار إلى 
أن »التغييرات ال تخلو من رسالة سياسية، 
وتــغــيــيــر قــــــادة الـــنـــواحـــي طــــوفــــان عــســكــري 
برسائل سياسية. وهو عبارة عن رسالة بأن 
املؤسسة العسكرية تحت السيطرة، ورسالة 
ــة الـــعـــســـكـــريـــة ســتــكــون  أخــــــرى بـــــأن املـــؤســـسـ

حاضرة في استحقاق إبريل/ نيسان 2019«.
ــي الـــــجـــــزائـــــر حــــول  ــ ــي فــ ــاســ ــيــ ــســ ــــاش الــ ــقـ ــ ــنـ ــ الـ
ــيــــرة فـــي الــجــيــش يتخطى  الــتــغــيــيــرات األخــ
االستحقاق الرئاسي املقبل وبوتفليقة الذي 
يــعــانــي مـــن وضــــع صــحــي صــعــب ومــحــيــطــه 
الرئاسي إلى رغبة قائد أركان الجيش الذي 
يسعى للسيطرة على مجمل مقاليد املؤسسة 
الــتــي قد  الــقــيــادات  العسكرية وإبــعــاد بعض 
تكون مواقفها مشوشة تجاه مشروع الوالية 
بشأن  مضمونة  غير  أو  الخامسة  الرئاسية 
الجيش نفسه وتنافسه  قــائــد  تــجــاه  أو  ذلــك 

على مجاالت النفوذ.
لــكــن الــبــاحــث كــاحــي ال يعتبر أن »الــقــيــادات 
إزاحتها من مناصبها  التي تّمت  العسكرية 
قـــد تـــكـــون لــهــا مـــواقـــف مـــنـــاوئـــة لــبــوتــفــلــيــقــة 
أو لــقــائــد أركـــانـــه«، مــشــيــرًا إلـــى أن »مـــن تّمت 
إزاحتهم ال يمكن وصفهم بخصوم الرئيس 
صالح،  قايد  الفريق  الجيش  أركـــان  قائد  أو 
ألنهم أقل رتبة من هذا األخير وكلهم برتبة 
الهرمي  التسلسل  جيدًا  نعرف  ونحن  لـــواء. 
الــعــســكــريــة عكس  للنخبة  بــالــنــســبــة  لــلــرتــب 
نظيرتها السياسية، والوحيد الذي يتساوى 
ــالـــح فــي  ــد صـ ــايـ ــد أركـــــــان الـــجـــيـــش قـ ــائـ مــــع قـ
الحرس  قــائــد  هــو  كفريق،  العسكرية  الرتبة 

الجمهوري علي بن علي«.
فــي هــذا السياق، لفت كاحي إلــى أنــه »خــالل 
ــرت فــــي الـــجـــزائـــر  ــ ــيـــن سـ األســـبـــوعـــن املـــاضـ
من  قايد صالح  إقــالــة  إمكانية  عــن  شائعات 
متابعون  اعتبرها  شائعات  وهــي  منصبه، 
أنها محاولة من جهة ما في الرئاسة الختبار 
التمهيد  أو  الــجــيــش  أركـــــان  قــائــد  فــعــل  ردة 

وتحضيره سيكولوجيا لقرار كهذا«.

أوقف الجيش حمالته العسكرية جراء الهجمات )خالد دسوقي/فرانس برس(

)Getty( شهد الجيش الجزائري تغييرات عدة

دمار كبير في طرابلس جراء المعارك )محمود تركية/فرانس برس(

تتعدد التفسيرات بشأن اإلقاالت التي شهدها 
الجيش الجزائري أخيرًا، وال سيما بعدما فشلت 
أحمد  الفريق  الجيش  أركان  قائد  تصريحات  
قايد صالح في إقناع الجزائريين بعدم وجود 
موعد  اقتراب  مع  للخطوة  سياسية  أبعاد 

االستحقاق الرئاسي في 2019

قضية

تغييرات عسكرية بأبعاد 
سياسية تستبق انتخابات 2019

التغييرات تدخل في 
سياق تعزيز قبضة فريق 

بوتفليقة

الجيش برر القرارات 
بالرغبة في تثبيت التداول 

على المناصب

الشخصان في فيديو 
اتحاد قبائل سيناء هربا 

من غزة إلى سيناء

ال تزال األوضاع متفجرة 
في العاصمة الليبية 

طرابلس، مع غياب 
أي مؤشرات على 

إمكان حصول تهدئة 
بين األطراف العديدة 

المتقاتلة فيها

بدأت مشاهد االنشقاق 
عن تنظيم »والية سيناء«، 

تزعج قيادته وتربكها، 
خصوصًا مع ظهور 

عنصرين، سلما نفسيهما 
إلى اتحاد قبائل سيناء

طموحات  وجود  إمكانية  إلى  ذهبت  قد  التحاليل  بعض  كانت  إذا 
شخصية لقائد أركان الجيش، الفريق أحمد قايد صالح، في خالفة عبد 
في  الرئاسة  في  بوتفليقة  العزيز 
حال قرر األخير عدم الترشح لوالية 
المقبل،  إبريل/نيسان  في  خامسة 
مستبعدًا  يــبــدو  ــد  ق ذلـــك  فـــإن 
عدة،  وإقليمية  محلية  العتبارات 
مع محاولة الجيش الجزائري إبعاد 
نفسه عن الفعل السياسي المعلن 
ــدور  ــال ــر، واالكــتــفــاء ب ــاش ــب ــم وال
في  رئيس  كفاعل  نفسه  السابق 

المحددات السياسية للبالد.

طموحات رئاسية؟

انشقاقات في »داعش« وحمالت الجيش تتعثر
سيناء

خاص

متابعة
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ال بد من منتصر

حرب ترامب واإلعالم األميركي
واشنطن ـ محمد المنشاوي

ــة مـــحـــطـــة »ســـــــي إن  ــ ــاشـ ــ ــلــــى شـ عــ
املــخــضــرم  الـــصـــحـــافـــي  ــال  ــ قـ إن«، 
كــــــارل بـــيـــرنـــشـــتـــن، األربـــــعـــــاء 29 
أغــســطــس/آب املـــاضـــي، »حــــان الــوقــت لــنــدرك 
)الرئيس  إدارة  أننا نشهد حاليًا من  جميعًا 
ــالـــد( تــرامــب مــا هــو أســــوأ من  األمــيــركــي دونـ
فــضــيــحــة ووتــــرغــــيــــت«. ثـــم وّجـــــه بــيــرنــشــتــن 
ــال فــيــهــا »لـــقـــد قضيت  ــالـــة إلــــى تـــرامـــب قــ رسـ
عمري كصحافي في مهمة محاولة الوصول 
جمهورية  إدارات،  حكم  خــال  الحقائق  إلــى 
وديــمــقــراطــيــة، ولـــن يــردعــنــي أي تــهــديــد عن 
االلتزام بهذه املهمة الضرورية لضمان حرية 

الصحافة وحرية التعبير«.
تغريدة  عــلــى  ردًا  بيرنشتن  رســالــة  وجــــاءت 
ــي إن إن  فــيــهــا إن »مـــحـــطـــة ســ قـــــال  لـــتـــرامـــب 
ــــل، بـــعـــدمـــا تــــم الـــكـــشـــف عــن  ــــداخـ تـــنـــهـــار مــــن الـ
واستمرار  والتلفيقات،  األكــاذيــب  مــن  الكثير 
رفضهم االعتراف بهذه األخطاء. املنحط كارل 
ويفكر  املــاضــي،  فــي  يعيش  رجــل  بيرنشتن، 
قــصــة وراء  غــبــي وأحــمــق، ويختلق  كشخص 
ــرى، مــا جعله أضــحــوكــة فــي كــل أمــيــركــا...  أخــ
أخبار مفبركة«. ويعد بيرنشتن، أحد عمالقة 
الصحافة األميركية التاريخين، إذ كشف في 
عام 1972، بمشاركة زميله بوب وودورد، على 
صــفــحــات »واشــنــطــن بـــوســـت«، عـــن تفاصيل 
ــيــــض عـــلـــى مــقــر  عــمــلــيــة تــجــســس الـــبـــيـــت األبــ
والتي  الديمقراطي،  للحزب  القومية  اللجنة 
أدت إلى كشف كواليس فضيحة »ووترغيت«، 
واضطر الرئيس األميركي ريتشارد نيكسون، 

على إثرها، إلى تقديم استقالته.
وفي نفس يوم ظهور بيرنشتن التلفزيوني 
مــهــاجــمــًا تـــرامـــب، وعــلــى جــبــهــة جـــديـــدة، هــدد 
له شركة »غــوغــل« بسبب  ترامب في تغريدة 
ما يؤمن به من تحّكمها في األخبار املتعلقة 
به على محركاتها البحثية، بما ُيظهر فقط 
ــــال وســـائـــل  ــه، مــــن خـ ــنـ األخــــبــــار الــســيــئــة عـ
اإلعام التي يرى أنها تتخذ مواقف معادية 
لــه. ثــم غــرد تــرامــب مــجــددًا، متهمًا »غوغل« 
»حــجــبــهــا وغـــيـــرهـــا أصــــــوات املــحــافــظــن،  بـــ
وتــخــفــي مــعــلــومــات وأخــــبــــارًا طــيــبــة. إنــهــم 
يــتــحــكــمــون فــيــمــا نــســتــطــيــع رؤيـــتـــه ومــــا ال 
نستطيع. إنه موقف خطير جدًا، سنسيطر 
ــاءت هـــذه الــتــهــديــدات قبل  عــلــى األمــــر«. وجــ
ــام مـــن جــلــســة يـــرد فــيــهــا مـــديـــرو شــركــات  أيــ
ــل« و»تــــويــــتــــر« عــلــى  ــ ــوغــ ــ »فـــيـــســـبـــوك« و»غــ
الكونغرس حول  أعــضــاء  واتــهــامــات  أسئلة 
الــروســي في  التوغل  ضعف دفاعاتها ضــد 
في  ثــغــرات  باستغال  األخــيــرة  االنتخابات 
ذلك  ويكشف  الــشــركــات.  تلك  منصات  نظم 
الـــســـجـــال عــــن عـــمـــق الــــصــــراع الــــجــــاري بــن 
التقليدي  األمــيــركــي  اإلعـــام  مــن  كبيرة  فئة 
الــجــديــد من  الــنــخــبــوي، واإلعــــام  الليبرالي 
جــهــة، وبــــن تـــرامـــب مـــن جــهــة أخـــــرى، وهــو 
الصراع الذي ال يبدو أن له أي نهاية قريبة، 

وال يعرف منتصرًا أو خاسرًا بعد.

هل أوصل اإلعالم ترامب للبيت األبيض؟
ــرامــــب لـــيـــس رئـــيـــســـًا تــقــلــيــديــًا، بــل  دونــــالــــد تــ
هــو رجـــل أعــمــال انــخــرط لــســنــوات فــي بــرامــج 
تــلــفــزيــون الــــواقــــع، وحـــقـــق نـــجـــاحـــات كــبــيــرة. 
االنتخابات  بــدء سباق  منذ  ترامب،  واستغل 
الجمهوري الختيار  الحزب  داخل  التمهيدية 
مرشح رئاسي منتصف 2015، اإلعام بصورة 
ــه اســـتـــغـــل الـــفـــجـــوة الـــواســـعـــة  ــ فـــعـــالـــة. كـــمـــا أنـ
من  املحافظة  اليمينية  الناخبن  قــاعــدة  بــن 
ــانـــب، وبــــن اإلعــــــام الــلــيــبــرالــي مـــن جــانــب  جـ
آخــر، والــذي تأتي في مقدمته محطات »سي 
أس«،  بــــي  و»ســـــــي  ســــــي«  بــــي  و»أن  إن«  إن 
و»واشنطن  تايمز«  »نيويورك  مثل  وصحف 
ــلـــوب«. ويــشــيــر مــديــر  بـــوســـت« و»بـــوســـطـــن غـ
تــحــريــر »مـــوقـــع 538« اإلخــــبــــاري الــــذي يــركــز 
على االنتخابات في أميركا، نات سيلفر، في 
تغريدة، إلى أن غياب الثقة بن أنصار ترامب 
في قواعده االنتخابية ووسائل اإلعام يعود 
تاريخيًا إلى جهود العشرات من السياسين 
والــنــشــطــاء واإلعـــامـــيـــن الــجــمــهــوريــن ممن 
هاجموا ويهاجمون ما يطلقون عليه إعامًا 
ليبراليًا مــنــذ ســنــوات طــويــلــة. وطــبــقــًا لــرؤيــة 
ــّرع مــن وتــيــرة وعمق  ــإن تــرامــب ســ ســيــلــفــر، فـ
االنــفــصــال والــعــداء بــن الــقــواعــد الجمهورية 
ــة الـــتـــقـــلـــيـــديـــة.  ــيـ ــيـــسـ ــرئـ ــل اإلعـــــــــام الـ ــ ــائــ ــ ووســ
وتــشــاهــد هـــذه الــفــئــة مـــن الــنــاخــبــن محطات 
تلفزيونية مثل »فوكس« اإلخبارية، ونجمهم 
حليف وصديق الرئيس، شون هانيتي، الذي 
يتابع تغريداته، أكثر من 3.7 ماين شخص، 
ويستمعون على األثير لبرامج راش ليمبو أو 
املحافظة  برامجهما  تبث  اللذين  آيد شولتز، 
في أكثر من 700 محطة راديو محلية. كما أن 

هذه الفئة ال تقرأ الصحف عادة.
وتــبــنــى تـــرامـــب نــهــجــًا صـــدامـــيـــًا مـــع اإلعــــام 
 هــــذه الــخــلــفــيــة الــداعــمــة 

ً
الــلــيــبــرالــي، مــســتــغــا

لــه. والـــذي سهل مــن هدفه ردود فعل وسائل 
اإلعــــــــام عـــلـــى مــــا خـــــرج مـــنـــه أثــــنــــاء الــحــمــلــة 
االنــتــخــابــيــة مـــن خـــطـــاب غــيــر الئــــق أخــاقــيــًا 
بــصــبــغــة فــاشــيــة وعــنــصــريــة واضـــحـــة، ســـواء 
تــعــلــق األمــــر بــاملــهــاجــريــن أو املــكــســيــكــيــن أو 
املـــســـلـــمـــن، أو حـــتـــى حـــيـــال رمــــــوز أمــيــركــيــة 
مــعــاصــرة، كــجــون مــاكــن الــــذي تــوفــي أخــيــرًا 
وعائلتي كلينتون وبوش. ونجوم هذا النوع 

مــن اإلعــــام يتبنون نــفــس ســيــاســات تــرامــب، 
وربما يكون هو من اتبع خطهم السياسي. 

معارك منذ اليوم األول في الحكم
بــدأ تــرامــب يــوم رئاسته األول فــي 21 يناير/

كانون الثاني 2017 بهجوم حاد على وسائل 
اإلعــــام األمــيــركــيــة، عــلــى خلفية خـــاف حــول 
ــداد مــن حــضــر ومـــن شــاهــد حفل  تــقــديــرات أعــ
املــتــحــدة. وخـــال  لــلــواليــات  تنصيبه رئــيــســًا 
ــعــــرف دأبــــــت عــلــيــه  الــحــمــلــة االنـــتـــخـــابـــيـــة، وكــ
غالبية الصحف في تبني هيئتها التحريرية 
في   90 عبرت  للرئاسة،  املرشحن  مــن  موقفا 
املائة من الصحف عن دعمها الختيار هياري 
حن  فــي  املتحدة،  للواليات  رئيسة  كلينتون 
املــائــة منهم عــن تفضيلهم  عــبــر فــقــط 10 فــي 
ترامب  أخبار وتصريحات  ترامب. وسيطرت 
عــلــى وســائــل اإلعــــام مــنــذ ظــهــوره السياسي 
وعـــزمـــه الــتــرشــح لــلــرئــاســة فـــي نــهــايــة 2015، 
ــــام دورًا طاغيًا  ومــنــذ ذلـــك الـــوقـــت لــعــب اإلعـ
فــي الــتــأثــيــر عــلــى شخصية وهــويــة ومــواقــف 
أن خافات  الكثيرون  وتخيل  ترامب.  دونالد 
للبيت  بوصوله  اإلعــام ستنتهي  مع  ترامب 
األبيض، إال أنه يبدو أنها كانت البداية فقط.

 املعركة األكثر أهمية، والتي لم تتوقف بعد، 
التدخل  حــول  الجارية   بالتحقيقات  تتعلق 
ــلـــت  ــتــــي أوصـ ــتــــخــــابــــات الــ الـــــروســـــي فــــي االنــ
تـــرامـــب لــلــبــيــت األبـــيـــض.  وفـــي الـــوقـــت الـــذي 
يــحــبــذ فــيــه تــرامــب أن يــركــز اإلعــــام عــلــى ما 
يــعــتــبــره إنــــجــــازات اقـــتـــصـــاديـــة وســيــاســيــة، 
من  ويقلل  سياساته  انتقاد  عــن  يبتعد  وأن 
في  التحقيقات  لتفاصيل  الدقيقة  التغطية 
التدخل الــروســي، فــإن اإلعــام ال يتوقف عن 
الخوض في أدق التفاصيل املتعلقة بعملية 
الــتــحــقــيــقــات بـــــــإدارة تـــرامـــب وســجــلــهــا. وال 
يــتــوقــف تـــرامـــب عـــن وصــــف وســـائـــل اإلعــــام 
الشعب األميركي«، وأنها »غير  بأنها »عــدو 
أمينة«، وأنها تنشر »أخــبــارًا كــاذبــة«، وأنها 
»تضر بالديمقراطية«، وأنها تنشر »نظريات 

مؤامرة وتتغاضى عن الكراهية«.
املاضي، ظهر كبار  الثالث من أغسطس  وفي 
مــســؤولــي أجـــهـــزة االســـتـــخـــبـــارات األمــيــركــيــة 
ــافـــي فــــي الــبــيــت  ــة املــــركــــز الـــصـــحـ داخـــــــل قــــاعــ
في  الروسي  التدخل  للحديث حــول  األبيض، 
االنتخابات الرئاسية األخيرة، وللتحذير من 
الكونغرس،  انتخابات  فــي  الــروســي  الــتــدخــل 
ــادس مـــن نــوفــمــبــر/تــشــريــن الــثــانــي  ــســ فـــي الــ
املــقــبــل. وقــــال مــديــر االســتــخــبــارات الــوطــنــيــة، 
هو  بساطة  بكل  اليوم  »تركيزنا  كوتس،  دان 
تهديدًا  هــنــاك  أن  األمــيــركــي  الشعب  طلع 

ُ
ن أن 

حقيقيًا واقعًا، ونحن نقوم بكل ما في وسعنا 
تــكــون انتخاباتنا شــرعــيــة ومــؤّمــنــة، كي  كــي 
األميركي«.  الشعب  نتائجها  وفــي  فيها  يثق 

وبـــدا األمـــر غــريــبــًا، فعلى الــرغــم مــن استمرار 
الروسي  التدخل  التقليل من شأن  ترامب في 
ــه املــتــكــرر  ــفــ فــــي االنـــتـــخـــابـــات املـــقـــبـــلـــة، ووصــ
الـــذي يجريه روبـــرت مــولــر، والــذي  للتحقيق 
يــصــفــه بــأنــه بــحــث عــن ســــراب، يــبــقــى اإلعـــام 
مــصــمــمــًا عـــلـــى الــــغــــوص فــــي تـــفـــاصـــيـــل هـــذه 
ــادة شــيــقــة يــومــيــًا،  الــتــحــقــيــقــات الــتــي تــوفــر مــ
ــيـــل قـــضـــيـــة شـــديـــدة  ــفـــاصـ ــا وتـ ــايـ ــبـ لـــكـــشـــف خـ
في  ترامب،  وقــال  األميركين.  األهمية ملاين 
تــغــريــدة، فــي مـــايـــو/أيـــار املـــاضـــي، »تكرهني 
وســائــل اإلعــــام الــتــي تــنــشــر األخـــبـــار املــزيــفــة 
فقط ألنهم  الــشــعــب،  عــدو  بأنها  لها  لوصفي 
أقــدم خدمة كبيرة  أنا  الحقيقة.  أنها  يعلمون 
لــلــمــواطــنــن األمــيــركــيــن بــتــوضــيــحــي األمـــور 
اإلعــام  أن وســائــل  وأضـــاف  على حقيقتها«. 
»تتسبب عمدًا في انقسام كبير وفقدان الثقة 
بن املواطنن. )وسائل اإلعام الكاذبة( يمكن 

أن تسبب حربًا. هم خطرون جدًا ومرضى«.

لمن ثقة األميركيين... 
اإلعالم أم ترامب؟

ــه مــؤســســة  ــرتــ ــتـــطـــاع لــــلــــرأي، أجــ وأشـــــــار اسـ
»بيو« في مــارس/آذار املاضي، على عينة من 
كبير  قلق  إلــى وجــود  أميركيًا،  4734 مواطنًا 
مـــن تــبــعــات انــتــشــار أخـــبـــار كـــاذبـــة ومــضــلــلــة 
عـــلـــى شــبــكــة اإلنـــتـــرنـــت ووســــائــــل الـــتـــواصـــل 
االجتماعي، إال أنــه، وفي الوقت ذاتــه، رفضت 
الـــغـــالـــبـــيـــة الـــعـــظـــمـــى مـــنـــهـــم فـــــرض أي قــيــود 
الحصول  حــريــة  تقييد  شــأنــهــا  مــن  حكومية 
ـــل 58 في 

ّ
عــلــى املــعــلــومــات أو نــشــرهــا. وفـــض

املــائــة مــمــن استطلعت آراؤهــــم حــمــايــة حرية 
النشر وحرية الوصول للمعلومات واألخبار، 
مثل  االجتماعي،  التواصل  وسائل  فيها  بما 
ــع احـــتـــواء  ــبـــوك« و»تــــويــــتــــر«، حـــتـــى مــ ــيـــسـ »فـ
وســـائـــل اإلعـــــام الــتــقــلــيــديــة والـــجـــديـــدة على 
ــل 

ّ
ــا يــمــكــن تــصــنــيــفــه كـــأخـــبـــار كــــاذبــــة. وفــض مـ

39 فــي املــائــة أن يتم تقليص هــذه الــحــريــات، 
ــــق الــــتــــدخــــل الـــحـــكـــومـــي  ــريـ ــ ــتــــى لـــــو عـــــن طـ حــ
املــبــاشــر. وفــي نفس االســتــطــاع، عــّبــر 75 في 
ترامب  أن  يقينهم  عن  الجمهورين  من  املائة 
املائة فقط من  بـــ5 في  الحقيقة، مقارنة  يقول 
املستقلن.  بن  املائة  في  و29  الديمقراطين، 
وعبر 16 في املائة من الجمهورين عن ثقتهم 
ـــ86 في  فــي أخــبــار وســائــل اإلعـــــام، مــقــارنــة بــ
املـــائـــة بـــن الــجــمــهــوريــن و58 فـــي املـــائـــة بن 
املائة  في   34 يثق  عامة،  املستقلن. وبصورة 
ترامب، مقابل 54  األميركين فيما يقوله  من 
فــي املــائــة يثقون فيما تنقله وســائــل اإلعــام. 
الــرد.  وعّبر 12 في املائة عن عــدم تأكدهم من 
ويــظــهــر هـــذا االســتــطــاع عـــدم اكــتــراث تــرامــب 
»واشــــنــــطــــن بـــوســـت«  ـــ ــارئ لــ ــ ــقـ ــ بـــالـــجـــمـــهـــور الـ
و»نـــيـــويـــورك تــايــمــز« أو لــلــجــمــهــور املــشــاهــد 
لقناة »ســي إن إن«، وأنــه يهتم فقط بقواعده 
االنتخابية التي ال تثق في اإلعام الليبرالي، 

حتى من قبل ظهور ترامب السياسي.

بين المخاطر واألضرار
ويــشــيــر الــتــقــريــر الــســنــوي لــلــعــام 2017 2018 
ملؤسسة »فريدوم هاوس«، ومقرها واشنطن 
عنى بشؤون الحريات خصوصًا اإلعامية 

ُ
وت

التهديد  لغة  ترامب  »استخدام  أن  إلــى  منها، 
والــتــحــريــض ضــد وســائــل اإلعــــام، بــمــا فيها 
وصــفــه لــهــم بــأنــهــم أعـــــداء الــشــعــب األمــيــركــي 
وتكرار ذلك، يؤثر سلبًا على ثقة املواطنن في 
التي يعرضها«.  مصداقية اإلعــام والحقائق 
ووصـــلـــت حـــدة الـــصـــراع بـــن الــبــيــت األبــيــض 
واإلعام األميركي إلى أن تصدر منظمة األمم 
املتحدة، ممثلة في املنسق العام لحرية التعبير، 
ديفي كايا، بيانًا، في 3 أغسطس املاضي، اعتبر 
فــيــه »أن هــجــوم تــرامــب عــلــى وســائــل اإلعـــام 
يناقض تعهد باده باحترام حرية الصحافة 
والقوانن الدولية لحقوق اإلنسان«. وأضاف 
زيــادة  احــتــمــال  قلقون خصوصًا على  »نــحــن 
الصحافيون  لها  يتعرض  قــد  الــتــي  املــخــاطــر 

والتي قد تستهدف أمنهم الشخصي«. 
وأشــــــــار اســــتــــطــــاع لـــــلـــــرأي، أجــــرتــــه جــامــعــة 
كــويــنــيــبــاك مــنــتــصــف أغـــســـطـــس، إلــــى تــزايــد 
نسبة الجمهورين ممن يــرون اإلعــام عدوًا، 
لتصل إلى 51 في املائة بن الجمهورين، في 
حن ال يراه كذلك 36 في املائة منهم. وشهدت 
مــديــنــة أنــابــولــيــس بــواليــة مــيــريــانــد، فــي 28 
يونيو/حزيران املاضي، هجومًا بساح ناري 
قام به جــارود رامــوس، وهو أحد األشخاص 
الغاضبن على اإلعام، كما أظهرت صفحاته 
على وسائط »السوشيال ميديا«، كما سبق 
لــه رفــع دعــوى تشهير ضــد صحيفة فــي عام 
2012. وأظهرت هذه الحادثة املخاطر املتزايدة 
ــل الـــواليـــات املــتــحــدة.  عــلــى الــصــحــافــيــن داخــ
وأظهر استطاع »كوينيباك« أن 44 في املائة 
من األميركين قلقون من أن تؤدي انتقادات 
وهــجــوم تــرامــب عــلــى اإلعــــام إلـــى عــنــف ضد 
الصحافين أثناء ممارستهم عملهم، في حن 
عــّبــر 52 فــي املــائــة عــن عــدم قلقهم تــجــاه هذا 
الشأن. وخال العام املاضي، شهدت الواليات 
حـــاالت قبض على صحافين  ثــاث  املتحدة 
وتمت  مــخــتــلــفــة،  فــعــالــيــات  تغطياتهم  أثــنــاء 
مـــصـــادرة أجـــهـــزة أربـــعـــة صــحــافــيــن آخــريــن، 
ــتـــداءات مختلفة،  كــمــا واجـــه 33 صــحــافــيــًا اعـ
واســـتـــدعـــت ســلــطــات الـــشـــرطـــة والـــقـــضـــاء 14 
صحافيًا للمثول أمامها، طبقًا للجنة حماية 

الصحافين.

8
سياسة

، في فخ تــرامــب. وبـــادرت، في األســبــوع األول 
ً
سقط اإلعـــالم، عمدًا أو جهال

من أغسطس، صحيفة »بوسطن غلوب« إلى تنظيم حملة ضد نهج ترامب 
أكثر من  إليها  أعــداء أحــد«، وانضمت  املعادي لإلعالم، تحت عنوان »لسنا 
200 صحيفة. وخرجت االفتتاحيات لتقول »لدينا اليوم في الواليات املتحدة 
التي ال تدعم بشكل صــارخ  رئيس خلق شــعــارًا يقول إن وســائــل اإلعـــالم 

سياسات اإلدارة األميركية الحالية هي عدوة الشعب«.

ــازون«، جيف  ــ تــقــوم صحيفة »واشــنــطــن بــوســت«، اململوكة ملــالــك مــوقــع »أمـ
بيزوس )الصورة(، الذي يعد كذلك أغنى شخص في العالم، وتجمعه بترامب 
عداوات كثيرة، بتوثيق ما تعتبره أكاذيب دونالد ترامب. وتم تجميع 4229 
كذبة صــدرت على لسان ترامب أو نشرها من خالل تغريداته على موقع 
»تويتر«. من جهتها، نشرت صحيفة »نيويورك تايمز« تقريرًا جاء فيه أن 

الرئيس يقضي يوميًا من 4 إلى 8 ساعات أمام التلفزيون.

ال خطر على حرية اإلعالم األميركي، فتنظيمه يعود للتعديل األول للدستور 
األميركي الذي حظر على الكونغرس تمرير أية قوانني من شأنها االنتقاص 
من حرية التعبير أو حرية الصحافة. وقبل ذلك، كتب الرئيس السابق توماس 
 »إن كان القرار يعود لي في االختيار بني 

ً
جيفرسون ألحد أصدقائه قائال

حكومة بال صحافة، أو في صحافة بال حكومة، سأختار بال تردد صحافة 
بال حكومة«.

»لسنا أعداء أحد«

توثيق األكاذيب

حصانة دستورية

اإلعالم،  وسائل  من  كبيرة  فئة  مع  شرسة  حربًا  األبيض،  البيت  إلى  وصوله  قبل  ما  منذ  ترامب،  دونالد  األميركي،  الرئيس  يخوض 
متهمة إياها تارة باستهدافه وتارة أخرى بنشر أخبار كاذبة له. وعلى الرغم من أن هذا الصراع، الذي يزداد حدة، ال يبدو أن له أي 

نهاية قريبة، فإنه ال بد من منتصر في نهاية المطاف

)Getty( تبنى ترامب نهجًا صداميًا مع اإلعالم الليبرالي

■  الصراع يشتعل بين فئة كبيرة من اإلعالم األميركي التقليدي الليبرالي 
      النخبوي واإلعالم الجديد من جهة وبين الرئيس من جهة أخرى

■  استخدام لغة التهديد والتحريض يسّرع من وتيرة العداء بين القواعد 
     الجمهورية ووسائل اإلعالم الرئيسية

االثنين 3  سبتمبر/ أيلول 2018 م  23  ذو الحجة 1439 هـ  ¶  العدد 1463  السنة الخامسة
Monday 3 September 2018
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بدء تدفق نفط كركوك إليران
السليمانية ـ علي الحسيني

كـــشـــف مــــســــؤول فــــي شـــركـــة نــفــط 
الــــشــــمــــال أحـــــــد أضــــخــــم شــــركــــات 
التابعة للحكومة  العراقية  النفط 
ــول اتــفــاقــيــة  ــ االتــــحــــاديــــة فــــي بــــغــــداد عــــن دخــ
ألف  إيـــران تقضي بنقل نحو 60  سابقة مــع 
ــران حــيــز  ــ ــ ــــى إيـ بـــرمـــيـــل يـــومـــيـــا مــــن الـــنـــفـــط إلـ
التنفيذ، وذلك بعد أكثر من شهر على إعان 
اتفاقية تقضي بتصدير  إيــرانــي عــراقــي عــن 
برًا  كركوك )شمال(  النفط من حقول  العراق 
إلـــى إيــــران عــن طــريــق إقــلــيــم كــردســتــان عبر 
املسؤول  صهاريج وناقات كبيرة. وأوضــح 
»العربي الجديد« أن طهران ستقوم بإعادة  لـ
نفس الكميات إلى العراق من خال البصرة 
اتــفــاق مقايضة يسمح لبغداد  فــي  )جــنــوب( 
باستخدام حقول كركوك شبه املعطلة بسبب 
الخافات بن بغداد وإقليم كردستان العراق 

ــــذي يـــصـــدر نــفــط  وإيــــقــــاف أنــــبــــوب الـــنـــفـــط الــ
كركوك إلى ميناء جيهان التركي.

ــال املـــســـؤول، الــــذي رفـــض ذكـــر اســـمـــه، إن  وقــ
مــن حقول كركوك  الــخــام  النفط  نقل  »عملية 
بــعــد حــل مشكلة طــرق  التنفيذ  دخــلــت حــيــز 
النقل التي تمر بها شحنات النفط«. وأضاف 
لكميات  هــذه  التصدير  »عملية  أن  املــســؤول 
مــحــدودة مــن نفط كــركــوك حيث يبلغ إنتاج 
حــقــول كــركــوك مجتمعة إلـــى نــحــو 480 ألــف 
برميل في جميع الحقول«. وتستفيد طهران 
ــذا االتـــــفـــــاق بـــتـــغـــذيـــة مـــحـــطـــاتـــهـــا فــي  ــ مــــن هــ
املــحــافــظــات الــحــدوديــة مــع الــعــراق. وفــي ظل 
انسحاب الواليات املتحدة من االتفاق النووي 
اإليــــرانــــي فـــي مـــايـــو/ أيـــــار املـــاضـــي وفـــرض 
عقوبات على طهران، يتوقع محللو اقتصاد 
إيــران على الحفاظ على مصالحها  أن تركز 
مع دول الجوار وتعزيز التعاون في العديد 
ــة الــجــمــهــوريــة  ــالــ ــاالت. ونـــقـــلـــت وكــ ــ ــجـ ــ مــــن املـ

اإلســـامـــيـــة لــأنــبــاء )ارنـــــــا(، الــشــهــر املــاضــي 
لــوزارة النفط اإليرانية  عن املوقع اإلخــبــاري 
ــنـــة كـــركـــوك  ــفـــط مـــديـ أن عــمــلــيــة مـــقـــايـــضـــة نـ
ــران بـــدأت بــعــد حــل مشكلة الــنــقــل بن  مــع إيــ
النفط  وزارة  باسم  املتحدث  وكــان  الطرفن. 
عاصم جهاد، قد أبلغ »العربي الجديد«، في 
تصريحات سابقة أن االتفاق لم يتم تفعليه 
بعد وأنه لم تصل أي شحنة نفط عراقية إلى 
إيران عبر الصهاريج. وأشار إلى أن االتفاق 
بسبب وجود  يفّعل  لم  الجانبن  بن  املوقع 
مشاكل تتعلق بآلية النقل وأن االتفاق عبارة 
عن تبادل منفعة بن البلدين، حيث من املقرر 
أن يــتــم نــقــل مـــا بـــن 30 إلـــى 60 ألـــف برميل 
إلى  الصهاريج  عبر  كــركــوك  نفط  مــن  يوميًا 
إيران، على أن ترد إيران إلى البصرة الكمية 
في  للنفط  بحاجة  طــهــران  إن  حيث  نفسها، 
العراق،  شمال  من  القريبة  كرمنشاه  منطقة 
تــصــديــر نفط  مــن  بــغــداد ستستفيد  أن  كــمــا 

كـــركـــوك. وفـــي جــولــة مــيــدانــيــة تــابــع مــراســل 
التي  الشاحنات  صفوف  الجديد«،  »العربي 
تحمل لوحات مــرور إيرانية وأخــرى عراقية 
إلــى  متجه  السليمانية  أربــيــل  ــام  أرقــ تحمل 
إيران بمحافظة السليمانية وتحديدا منطقة 
السليمانية  التابعة ملحافظة  العراقية  اريان 

50 كم عن الحدود العراقية اإليرانية«.
الــعــراقــي،  النفطي  الخبير  قـــال  ومـــن جــانــبــه، 
»الــعــربــي الــجــديــد«، عــبــاس عــلــي الــشــمــري،  لـــ
إن »حــقــول الــنــفــط فــي كــركــوك شــبــه مشلولة 
ــود مــنــافــذ تــصــديــريــة بعد  ــ ــدم وجـ بــســبــب عــ
تــضــرر الــخــط الــعــراقــي الــتــركــي الـــواصـــل من 
كــركــوك عــبــر صـــاح الــديــن ونــيــنــوى وصـــواًل 
استهداف  بسبب  التركي  ميناء جيهان  إلــى 
تنظيم داعــش اإلرهــابــي للخط في السنوات 
الـــتـــي ســبــقــت احـــتـــالـــه ملــــدن مـــــرور األنـــبـــوب 
واملـــشـــاكـــل مـــع أربـــيـــل. وأضـــــاف الــشــمــري أن 

االتفاق ينفع إيران أكثر من العراق.

غزة ـ العربي الجديد

الفلسطينين  الاجئن  وتشغيل  غــوث  وكالة  رت 
ّ
حــذ

املتوفرة  النقدية  السيولة  نفاد  إمكانية  من  )أونـــروا( 
لديها مع نهاية شهر سبتمبر/أيلول الجاري، السيما 
في ظل العجز املالي الــذي تواجهه وبلغ إلى حد اآلن 
املتحدث  مشعشع،  ســامــي  وقـــال  دوالر.   مــلــيــون   217
باسم أونـــروا، فــي تصريحات، أمــس األحـــد، إن القرار 
محتما،  قــدرا  ليس  الوكالة  تمويل  بإيقاف  األميركي 
فهناك 167 دولــة تقف وراء األونـــروا، وســوف تصوت 
لتجديد واليتها في الجمعية العمومية لأمم املتحدة. 

وأضاف أن الرد الهام على إجــراءات اإلدارة األميركية 
األخيرة يأتي عبر خلق ثبات مالي للوكالة، الفتا إلى أن 
أمام الوكالة سقفا زمنيا ضيقا لسد العجز حتى نهاية 
العام الجاري، بعد استنفاد كافة األبواب التي طرقتها. 
القطرية  األنباء  وتابع مشعشع، وفق ما نقلته وكالة 
»قنا«، أن الوكالة اتخذت منذ بداية عام 2018 إجراءات 
التقشفية  الــبــرامــج  مــن  احــتــرازيــة، وتــوخــت مجموعة 
إعـــان اإلدارة األمــيــركــيــة عــن خــفــض مساعدتها  فـــور 
لأونروا، مبينا أن هذا االنخفاض الكبير في مستوى 
ــر كــمــًا ونــوعــًا عــلــى خــدمــات  الــتــبــرعــات األمــيــركــيــة »أثــ
في  الطارئة  وكــاد يضرب في مقتل خدماتها  الوكالة 

الــواليــات املتحدة أعلنت، قبل  غــزة وســوريــة«.  كانت 
يومن، أنها ستوقف مساهمتها في دعم وكالة أونروا، 
متهمة الوكالة بأنها تزيد »إلى ما ال نهاية وبصورة 
عليهم  ينطبق  الــذيــن  الفلسطينين  أعــــداد  مضخمة 
وضع الجئ«. وسبق هذا القرار، قيام أميركا بتقليص 
املــســاهــمــة املــقــدمــة لــلــوكــالــة خـــال الــعــام الـــجـــاري، إلــى 
ا في 

ً
نحو 65 مليون دوالر، مقارنة بنحو 365 مليون

العامة  الجمعية  بقرار من  »أونـــروا«  2017. وتأسست 
والحماية  املساعدة  لتقديم   ،1949 عــام  املتحدة  لأمم 
لاجئن الفلسطينين في مناطق عملياتها الخمس، 
وقطاع  الغربية  الضفة  لبنان،  ســوريــة،  األردن،  وهــي: 

غزة. وحول إمكانية تكرار مشهد فصل موظفن على 
هامش تقلص االعتمادات املالية املتوفرة لدى الوكالة 
األممية، أعرب مشعشع عن قلقه حيال األمر. كان علي 
الحايك، رئيس جمعية رجال األعمال الفلسطينين في 
قطاع غزة، قد قال، في تصريحات، يوم السبت املاضي، 
وكالة غوث  عن  املساعدات  بقطع  األميركي  الــقــرار  إن 
وتشغيل الاجئن، ينذر بتدمير ما تبقى من القطاع 
الخاص في غــزة. وأوضــح الحايك أن القرار من شأنه 
الــتــأثــيــر عــلــى املـــورديـــن لــلــمــواد الــتــي تــقــدمــهــا أونــــروا 
ما  إلــى  تضاف  مالية  لخسائر  وتعريضهم  لاجئن، 

تكبدوه خال سنوات الحصار اإلسرائيلي على غزة.

أونروا تحّذر من نفاد السيولة النقدية الشهر الجاري

اتفاع صادرات 
كوريا الجنوبية 

سجل إجمالي الصادرات التراكمي 
لكوريا الجنوبية خالل األشهر 

الثمانية األولى من العام الجاري 
رقما قياسيا بلغ 399.8 مليار 
دوالر بزيادة قدرها 6.6% عن 
نفس الفترة من العام املاضي. 

وذكرت البيانات األولية الصادرة 

عن وزارة التجارة والصناعة 
والطاقة الكورية الجنوبية، أن من 

املتوقع أن تتجاوز الصادرات 
السنوية 600 مليار دوالر ألول مرة 

بنهاية 2018.  وبحسب البيانات 
ارتفعت صادرات البالد من أشباه 
املوصالت بنسبة 31.5% والصلب 
20.7% ومنتجات البتروكيماويات 
17% وقطع غيار السيارات %0.5 

والسيارات بنسبة مماثلة. 

إيران تصّدر محاصيل 
بـ3 مليارات دوالر 

قال مساعد وزير الزراعة اإليراني، 
محمد علي طهماسبي، إنه تم 

خالل خمسة أشهر تصدير ما 
قيمته ثالثة مليارات دوالر من 

املحاصيل الزراعية إلى الخارج. 
وأضاف طهماسبي لوكالة األنباء 
اإليرانية )ارنا(، أمس، أنه تم خالل 

العام املاضي )انتهى في 20 مارس/
آذار 2018( تصدير 805 آالف طن 

من التفاح، وخالل الثالثة أشهر 
األولى من العام الحالي 253 ألف 
طن من التمور إلى خارج البالد. 

وقال إن سياسة وزارة الزراعة هي 
دعم العديد من املحاصيل الزراعية 

لتصديرها، وذلك لجلب العملة 
الصعبة إلى البالد. وتعاني العملة 
اإليرانية من تدهور حاد في ظل 

العقوبات األميركية التي كّبدت عدة 
قطاعات خسائر باهظة، فانعكس 
ذلك على الريال اإليراني. وأوضح 
مساعد وزير الزراعة أن مساحة 
البيوت الدفيئة في البالد تبلغ 13 

ألف دونم، وهي مخصصة لزراعة 
املحاصيل الصيفية والزهور 

ونباتات الزينة والفراولة، والتي يتم 
تصدير معظمها إلى الخارج.

توّسع شحن الصين 
عبر سكك الحديد

توّسع حجم شحن السكك 
الحديدية الصينية، وهو مؤشر 

على النشاط االقتصادي الواسع، 
بوتيرة أسرع، في األشهر السبعة 

األولى من هذا العام. ونقلت السكك 
الحديدية إجمالي 2.29 مليار طن 

من البضائع، خالل الفترة من 
يناير/كانون الثاني إلى يوليو/
تموز، بزيادة 7.9% عن العام 

السابق، وفقا لبيانات مصلحة 
الدولة لإلحصاء. هذا وقد تسارع 
النمو عن الزيادة املسجلة بنسبة 
7.7% في النصف األول، والزيادة 

بنسبة 7.2%، في الفترة من يناير/
كانون الثاني إلى مايو/أيار. وفي 

شهر يوليو وحده، ارتفع حجم 
شحنات السكك الحديدية %8.7 

على أساس سنوي، ليبلغ 337.12 
مليون طن. وبلغ حجم الشحن 

بالسكك الحديدية والشحن البري 
واملائي والجوي مجتمعا 27.54 

مليار طن من البضائع، في األشهر 
السبعة األولى، بزيادة 6.8% على 

أساس سنوي.

أخبار

أزمة جديدة 
لفولكسفاغن

كشفت صحيفة »بيلد أم زونتاغ« األملانية، أمس األحــد، عن أن شركة فولكسفاغن لصناعة السيارات، قد تتعرض ألزمة جديدة بسبب الغش في 
اختبارات االنبعاثات لسيارات الشركة التي تعمل بالبنزين. وقالت الصحيفة، أمس األحد، نقا عن وثائق داخلية وروايات شهود، إن من املمكن 
التاعب بناقل الحركة والبرامج اإللكترونية لتظهر أن املركبات تسبب معدالت أقل من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون وتستهلك وقودا أقل. وإذا 
تأكدت تلك األنباء فمن شأنها أن تضيف بعدا جديدا لفضيحة االنبعاثات من سيارات الديزل التي تورطت فيها فولكسفاغن والتي كلفت الشركة 

27 مليار يورو )31.3 مليار دوالر( دفعتها في غرامات وشروط جزائية. وبجانب فولكسفاغن تنتج الشركة األم سيارات أودي وبورشه.

اقتصاد
االثنين 3  سبتمبر/ أيلول 2018 م  23  ذو الحجة 1439 هـ  ¶  العدد 1463  السنة الخامسة
Monday 3 September 2018

)Getty(
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اقتصاد

الجزائر ـ حمزة كحال

يــجــد مـــزارعـــو وتــجــار الــفــواكــه في 
ــــر صــــعــــوبــــة فـــــي تـــســـويـــق  ــزائـ ــ ــــجـ الـ
سلعهم، عقب اتساع دائرة مقاطعة 
ــاعــــات بــتــلــوث  الـــجـــزائـــريـــن بــعــد انـــتـــشـــار إشــ
محاصيل البطيخ األخضر واألصفر والعنب 
بـــــداء الـــكـــولـــيـــرا الـــــذي عــــاد إلــــى الـــظـــهـــور مــرة 
أخــرى فــي الــبــاد بعد أكثر مــن عشرين سنة. 
حالة الكساد التي مست سوق الفواكه دفعت 
باملزارعن والتجار إلى الخروج عن صمتهم 
للدفاع عن سامة املحاصيل من داء الكوليرا، 
ملوثة  إخبار عن وجــود منتجات  بعد ورود 
ــــرى عــلــيــهــا »مــعــهــد بــاســتــور«  بــالــكــولــيــرا أجـ
املاضي.  األسبوع  تحاليل  حكومي(  )مختبر 
يــكــشــف تــاجــر الــجــمــلــة بــســوق »الــكــالــيــتــوس« 
الجزائرية  للعاصمة  الشرقية  الضاحية  فــي 
تجنبوا  األســــواق  »تــجــار  أن  نعمون  محمود 
شراء البطيخ األخضر واألصفر والعنب خال 
الفترة األخيرة بسبب مقاطعة املواطنن لها«.
»الــعــربــي الــجــديــد«  وأضــــاف نــفــس املــتــحــدث لـــ
أن »الــكــثــيــر مــن املـــزارعـــن اضــطــروا إلـــى رمــي 
الكوليرا حتى  من  فواكه خوفا  من  لديهم  ما 

قبل أن يقوموا بإجراء تحاليل عليها« مشيرًا 
إلــــى أن تـــجـــارا خــفــضــوا األســـعـــار إلــــى قــرابــة 
النصف ولــم يجدوا من يشتري«. وأمــام هذه 
الــحــالــة، هــدد تــجــار أســـواق الجملة ومــوزعــو 
الــخــضــر والـــفـــواكـــه، بــعــدم تــســويــق املنتجات 
املــســتــوردة، على خلفية اإلشــاعــات  الــزراعــيــة 
مسؤولية  وتحميلهم  املــزارعــن  طاولت  التي 
عــمــلــيــات سقي  الــكــولــيــرا بسبب  وبـــاء  تفشي 
الــقــرار عقب  امللوثة. وجــاء  باملياه  املحاصيل 
عـــي 

ّ
ــلــي أســـــواق الــجــمــلــة ومـــوز

ّ
اجــتــمــاع مــمــث

الخضر والفواكه أول من أمس السبت، حيث 
رفــض املــشــاركــون فــي االجــتــمــاع مــا سموها 
الزراعية  باملنتجات  تمّس  التي  »الشائعات 
املــزارعــن يعتمدون في   

ّ
أن املحلّية«، وأكـــدوا 

ري األراضـــــي املـــزروعـــة بــالــخــضــر والــفــواكــه 
عــلــى مــيــاه اآلبــــار والـــســـدود. وتـــحـــّدى تجار 
الــجــمــلــة ومــــوزعــــو الـــخـــضـــر والــــفــــواكــــه، أّي 
بتحاليل  بالقيام  عمومي  أو  خــاص  مختبر 
املحلّية  والفواكه  الخضر  أّي منتج من  على 
ويثبت أنها ملوثة، موجهة دعوة ملهندسي 
أّي وقت  تلك املختبرات للقيام بمهامهم في 

وفي جميع األسواق عبر واليات الوطن.
وأكــــــــد الــــبــــيــــان الــــــصــــــادر عــــقــــب االجــــتــــمــــاع، 
وتــحــصــلــت »الــعــربــي الــجــديــد« عــلــى نسخة 
 »الفواكه واملواد الغذائّية املستوردة 

ّ
منه، أن

هي املشكوك في نوعّيتها وفي سامة املواد 
الــكــيــمــاوّيــة املــعــالــجــة بـــهـــا«، وتـــســـاءل تــجــار 
الجملة، عن خلفيات تلك اإلشاعات املتزامنة 

مع تحضيرات يقوم بها متعاملون زراعّيون 
لتصدير بعض املنتجات الزراعية بداية من 
2019 واملتزامنة أيضا مع افتتاح الخط البّري 
املشاركون في  )الجزائر – موريتانيا(. وأكد 
اإلشاعات  تلك  استغال  رفضهم  االجتماع، 
بــارونــات )مستثمرون وهــمــّيــون(  مــن طــرف 
ــعــــودة إلــى  ــتــــاج و الــ لــتــحــطــيــم مـــشـــاريـــع اإلنــ
لي 

ّ
 ممث

ّ
استيراد الخضر والفواكه. وأعلن أن

أسواق الجملة للخضر والفواكه سيرفضون 
تــســويــق جــمــيــع املــنــتــجــات املـــســـتـــوردة الــتــي 

حن واملنتجن.
ّ

تضّر بممّونيهم من الفا
ــبــــوع قبل  وكـــانـــت الـــجـــزائـــر قـــد أعــلــنــت األســ
ــالــــة مـــصـــابـــة بــــداء  املــــاضــــي تــســجــيــل 88 حــ
الـــكـــولـــيـــرا فــــي 5 مـــحـــافـــظـــات هــــي الـــجـــزائـــر 
العاصمة والبليدة تيبازة واملدية والبويرة، 
ــع الـــعـــدد لــيــتــعــدى 100 حـــالـــة نــهــايــة  ــفــ وارتــ
األســبــوع املــاضــي. وتــعــود أســبــاب عـــودة داء 
الكوليرا حسب معهد باستور إلى استعمال 
أبــــار عــشــوائــيــة لــلــشــرب وســقــي املــحــاصــيــل، 
وهـــو مـــا ادخــــل الــجــزائــريــن فـــي حــالــة هــلــع، 
ودفعهم إلى مقاطعة مياه الحنفيات وشراء 
الفواكه، رغم تأكيد وزارة الزراعة الجزائرية 

على سامة محاصيل الخضر والفواكه.
وفــي السياق، أكــد مدير معهد باستور زبير 
يمكن  وال  تبقى جزئية  »التحاليل  أن  حــراث 
تعميمها على كل املحاصيل، وتبقى التحاليل 
ظرفية مكانيا وزمنيا«. وأضاف مدير املعهد 
في اتصال مع »العربي الجديد« أن »املعهد لم 
يحمل املزارعن مسؤولية عودة الكوليرا، ولم 
يقل إن كل محاصيل البطيخ والعنب ملوثة 
ما  بالكوليرا، وكل  بمياه ملوثة  وتم سقيها 
طالبنا به هو غسل الفواكه جيدا فقط«. ونفى 
أن  بوعزقي،  محمد  الجزائري  الفاحة  وزيــر 
انتشار  وراء  السبب  والفواكه  الخضر  تكون 

وباء الكوليرا في الجزائر. 
وقـــال بــوعــزقــي فــي مــؤتــمــر صــحــافــي أول من 

تونس ـ إيمان الحامدي

ملقترح  تبنيه  التونسي  املــركــزي  البنك  أعلن 
حسابات  لفتح  تسهيات  بــدراســة  بــرملــانــي 
ــا يــســمــح  ــمــ ــة، بــ ــبــ ــعــ ــة الــــصــ ــلـ ــمـ ــعـ ــالـ ادخـــــــــــار بـ
ــم بــالــنــقــد  ــهـ ــراتـ لــلــمــغــتــربــن بـــتـــحـــويـــل مـــدخـ
األجنبي نحو املصارف املحلية. ومن املنتظر 
أن يحيل املركزي التونسي املقترح البرملاني 
على لجنة مختصة لصياغة مشروع قانون 
ــار ســلــســلــة إصـــاحـــات  ــ فـــي الــــغــــرض، فـــي إطـ
القوانن املالية التي تقودها السلطات املالية 

ملواكبة املتطلبات االقتصادية الجديدة.
»الــعــربــي الــجــديــد«، قــال عضو  وفــي حــديــث لـــ
ــة ســلــيــم بـــســـبـــاس إن الـــقـــانـــون  ــيـ ــالـ لــجــنــة املـ
ــة  ــيـ ــالـ ــه الـــحـ ــتـ ــغـ ــيـ ــــي صـ ــي يـــجـــيـــز فــ ــســ ــونــ ــتــ الــ
اإلقــامــة  عــلــى وثــائــق  الــحــاصــلــن  للمغتربن 
في البلدان األجنبية فتح حسابات مصرفية 
ــار بــالــعــمــلــة الــصــعــبــة، غير  ــ وحـــســـابـــات ادخــ
عــدة تضييقات على هذا  تــفــرض  الــبــنــوك  أن 
إلى  البرملان  دفــع  ما  الحسابات،  الصنف من 
دعوة املركزي إلى تقديم مبادرة قانونية في 
اتجاه تسهيل املعامات الخاصة بالتونسين 

املقيمن باملهجر. وأفاد بسباس أن مغتربن 
تونسين تذمروا من غياب الجودة والنجاعة 
البنوك  التي توفرها  املنتجات  املصرفية في 
يفسر عزوف  ما  املدخرين،  من  الصنف  لهذا 
جـــزء مــنــهــم عـــن االدخـــــار فـــي تـــونـــس، مشيرا 
الخارج يمثلون %10  التونسين في  أن  إلــى 
مــن الــشــعــب، فــي حــن أن مــدخــراتــهــم تساوي 

مجموع املدخرات في الداخل.
ــــرورة  ــلـــى ضــ وشـــــــدد عـــضـــو لـــجـــنـــة املـــالـــيـــة عـ
االستفادة القصوى من هذه القوة االقتصادية، 
وخـــاصـــة مـــن املـــدخـــرات الــتــي تــســتــفــيــد منها 
الــذي تذهب فيه  مصارف أجنبية، في الوقت 
تــونــس إلـــى املــؤســســات الــدولــيــة لــاقــتــراض. 
وأعلن محافظ البنك املركزي مروان العباسي 

ــاء املــــاضــــي، تــشــكــيــل لــجــنــة مـــن الــبــنــك  ــعــ األربــ
لدراسة مقترح رئيس البرملان محمد الناصر 
من  بــالــخــارج  التونسين  بتمكن  والــقــاضــي 
االدخار في تونس بالعملة الصعبة. وحسب 
بيانات كشف عنها وزير الشؤون االجتماعية 
محمد الناصر في يوليو/ تموز املاضي، فقد 
إلى  التونسين  املغتربن  تحويات  ارتفعت 
1.730 مليار دوالر خال 2017 بما يوازي 5 % 
من الناتج املحلي. وقال الناصر إن تحويات 
الوطني،  ــار  االدخــ مــن  املــهــاجــريــن تمثل %20 
متوقعًا زيادة هذه التحويات بما ال يقل عن 

30% في السنوات الثاث املقبلة.
»العربي  لـ قال  الجراية  املالي محمد  الخبير 
الجديد« إن البنك املركزي يرغب في تجويد 
بــمــدخــرات املغتربن  الــخــاصــة  الــتــشــريــعــات 
بــهــدف االســتــفــادة مــنــهــا. وأفــــاد الــجــرايــة أن 
التصرف  في  يواجهون صعوبات  املغتربن 
ــيــــاب مــنــتــجــات  فــــي تـــحـــويـــاتـــهـــم بـــســـبـــب غــ
مصرفية خاصة بهم، وتسمح لهم بالتصرف 
في الحسابات الجارية أو حسابات االدخار 
بالعملة الصعبة دون قيود أو أذون مسبقة 

من البنوك للسحب أو إجراء تحويات.

طرابلس ـ أحمد الخميسي

كشف مصدر مسؤول في املؤسسة الوطنية 
»العربي الجديد«، أمس،  للنفط بطرابلس لـ
أن إنتاج ليبيا من النفط ارتفع إلى مليون 
و100 ألـــف بــرمــيــل يــومــيــا، مــن دون إعــطــاء 

تفاصيل.
ــاج وتــصــنــيــع  ــتــ ــنـــت شـــركـــة ســـــرت إلنــ ــلـ وأعـ
الوطنية  للمؤسسة  التابعة  والــغــاز  النفط 
لــلــنــفــط، ربــــط بــئــر جـــديـــد بــحــقــل الـــراقـــوبـــة 
النفطي ووضــعــه على خــط اإلنــتــاج. وكــان 
تصدير  أعلن  قد  النفطي  الزويتينة  ميناء 
مليون برميل من الخام عبر الناقلة »ماران 

باتو« إلى الصن خال اليومن املاضن.
وذكـــــــرت وكــــالــــة رويــــتــــرز أن مــســحــا أظــهــر 
للبترول  املــصــدرة  الــبــلــدان  منظمة  دول  أن 
ــة، ضخت  ــ )أوبـــــــك(، الــبــالــغ عـــددهـــا 15 دولــ
أغسطس/  في  يوميا  برميل  مليون   32.79
آب، بارتفاع 220 ألف برميل يوميا، مقارنة 
ــراءة املــعــدلــة لــشــهــر يــولــيــو/ تــمــوز،  ــقـ مــع الـ
وجاءت أكبر زيادة في اإلمدادات هذا الشهر 
إنــتــاجــهــا متقلبا  الــتــي مـــا زال  لــيــبــيــا،  مـــن 

بسبب االضطرابات.
إلـــــى ذلــــــك، قـــــال مـــوقـــع »غــــلــــوبــــال بـــاتـــس« 
ارتــفــع،  النفطي  ليبيا  إنــتــاج  إن  األمــيــركــي 

ــبــــوع املــــاضــــي، إلــــى مــســتــويــات  خــــال األســ
ــــادة اإلنـــتـــاج فـــي حقلي  جـــديـــدة، نــتــيــجــة زيـ

السارة وآمال النفطين، في شرق ليبيا.
ونقل املوقع األميركي عن مصادر أن شركة 
الـــهـــروج لــلــعــمــلــيــات الــنــفــطــيــة، وهــــي إدارة 
مــشــتــركــة بــــن املـــؤســـســـة الـــوطـــنـــيـــة لــلــنــفــط 
وشــركــة »بــيــتــروكــنــدا«، رفــعــت اإلنـــتـــاج في 
حــقــل آمـــال إلـــى 25 ألـــف بــرمــيــل يــومــيــا، من 
حـــوالـــي 8 آالف بــرمــيــل فــقــط فـــي يــولــيــو/ 

تموز وأغسطس/ آب املاضين. وكان ميناء 
 125 النفطي يستقبل حــوالــي  النــوف  رأس 
ألــــف بــرمــيــل مـــن الـــخـــام يــومــيــا مـــن حقلي 
ــال والــــــســــــارة، فــــي الـــفـــتـــرة بــــن يـــنـــايـــر/  ــ ــ آمـ
املاضين، لكن  أيــار  الثاني ومــايــو/  كانون 
االشتباكات املسلحة التي شهدتها منطقة 
الهال النفطي، في يونيو/ حزيران املاضي، 
تسببت في تدمير عدد من خزانات النفط، 
بامليناء  التخزين  قــدرة  تراجعت  وبالتالي 

إلى 30 ألف برميل يوميا فقط.
ويقع حقل آمال النفطي في منطقة الواحات، 
قــرب واحــة أوجلة، وهــو مسؤول عن إنتاج 
يـــومـــيـــا، بحسب  ألــــف بــرمــيــل  حـــوالـــي 400 
النفطية.  للعمليات  الــهــروج  شركة  بيانات 
ويقع حقل السارة قرب واحة إجخرة، شرق 
خليج ســـرت، ويــصــل إنــتــاجــه الــيــومــي إلــى 

حوالي 80 ألف برميل يوميا.
تعتمد ليبيا على إيراداتها من النفط التي 
ما  املالية،  إيراداتها  من   %95 نسبة  تشكل 
دفــع الحكومة إلــى اإلســـراع بــزيــادة اإلنتاج 
واالقـــتـــراب إلـــى مــســتــويــات مــا قــبــل الــثــورة، 
بــرمــيــل  مــلــيــون   1.6 نــحــو  الــبــالــغــة   ،2011
يوميًا، من أجل الحد من أزمة مالية خانقة 
ــفـــاقـــم الـــحـــرب  ــا الــــبــــاد بـــســـبـــب تـ تـــواجـــهـــهـ

واستمرار االنقسامات السياسية.
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عدن ـ فاروق الكمالي

تــســارعــت وتـــيـــرة هــبــوط الــريــال 
األجنبية،  العمات  أمــام  اليمني 
ليتجاوز  األخــيــرة،  الفترة  خــال 
الـــــواحـــــد،  لــــــلــــــدوالر  ريـــــــــال  مـــــن 600  ــر  ــ ــثـ ــ أكـ
وســـط تــفــاقــم غـــاء الــســلــع الـــذي تسبب في 
إشــعــال غــضــب الـــشـــارع، حــيــث نــظــم املــئــات 
املؤقتة  العاصمة  فــي  شعبية  احــتــجــاجــات 
عدن )جنوب(، أمس. وتأتي هذه التطورات 
عــلــى وقـــع اتــهــامــات بـــأن الــحــرب وتــدخــات 
رغم  اليمنية،  العملة  تهاوي  وراء  إماراتية 
اإلجراءات التي اتخذتها الحكومة الشرعية 
»العربي  لـ في هــذا اإلطـــار. وحسب مصادر 
الــخــطــوات اإلمــاراتــيــة  الــجــديــد«، تستهدف 
إشـــعـــال غــضــب الـــشـــارع مـــن أجــــل إضــعــاف 
حكومة أحمد بــن دغــر وتعين مــوالــن لها 

في قطاعات مختلفة. 
وقطع محتجون غاضبون، أمس، عددًا من 
الشوارع الرئيسة في محافظة عدن، جنوب 
اليمن، بسبب انهيار العملة املحلية مقابل 
الناتج  املعيشة  األجنبية، وغاء  نظيراتها 
عــنــه. ويـــنـــذر الــغــضــب املــتــصــاعــد، بــامــتــداد 
أخرى،  ومحافظات  مدن  إلى  االحتجاجات 
بــعــدمــا ضـــاقـــت الـــحـــيـــاة بــمــعــظــم الــســكــان، 
فــي ظــل عــجــز الــرئــاســة والــحــكــومــة عــن حل 

املشكلة.
املحلية بنحو حاد  العملة  وهبطت أسعار 
ــام  ــ ــــال األيـ مـــقـــابـــل الـــعـــمـــات األجـــنـــبـــيـــة، خـ
القليلة املاضية، بعدما وصل سعر الدوالر 
الــواحــد إلـــى أكــثــر مــن 620 ريـــاال يمنيا في 
عدن، أول من أمس، مقارنة بنحو 513 رياال 
الـــذي فاقم  األمـــر  املــاضــي،  الشهر  منتصف 

من معاناة السكان.
وتسبب هبوط الريال بشكل مضاعف، منذ 
ارتــفــاع  فــي   ،2018 أغــســطــس/آب  منتصف 
أســعــار السلع املــســتــوردة مــن الــخــارج على 
»العربي  املستهلك املحلي. وأكد مواطنون لـ
ترتفع يوميًا، بسبب  األسعار  أن  الجديد«، 
تقلبات الــصــرف وتــراجــع الــريــال إلــى أدنــى 
مـــســـتـــويـــاتـــه عـــلـــى اإلطــــــــــاق. وقـــــــال أحـــمـــد 
»العربي  لـ درهــم، وهــو موظف من صنعاء، 

الجديد«: »شاهدت طفا يبكي أمام املخبز 
ــال  ــة بــــــــ100 ريــ ــفــ ــة أرغــ ــعــ ــطــــوه أربــ ألنـــهـــم أعــ
وكــان يشتري بها 6 أرغفة نهاية األسبوع 

املاضي«.
األســـــرة  كـــانـــت  عـــــام 2017،  مــطــلــع  وحـــتـــى 
املكونة من 4 أفــراد تشتري 10 أرغفة بـ100 

ريال، حسب املوظف اليمني.
»الــعــربــي الــجــديــد« إن سعر  وقــــال تــجــار لـــ
األرز عبوة 50 كغم ارتفع من 28 ألــف ريال 
)59 دوالرا(، في منتصف أغسطس/آب، إلى 
34 ألف ريال إلى 35 ألف ريال )74 دوالرا(، 
الــــجــــاري،  مــــن ســبــتــمــبــر/أيــلــول  فــــي األول 
والفاصوليا  الحليب  أســعــار  ارتــفــعــت  كما 
املعدنية واألدويــة بنسب  والزبادي واملياه 

تتراوح بن 30 و%50.
ــادر عـــن مـــركـــز الـــدراســـات  ــ ــر تــقــريــر صـ ــ وذكـ
ارتفاع  أن  )مستقل(،  االقــتــصــادي  واإلعـــام 
أســعــار الــســلــع الــغــذائــيــة رافــقــتــه زيــــادة في 
مــن إجمالي  إلــى %85  الــفــقــر، لتصل  نسبة 

السكان البالغ عددهم 27.4 مليون نسمة.
ــار الــتــقــريــر إلـــى ارتــفــاع أســعــار السلع  وأشــ

بــنــســبــة 60% خــــال عــامــن ونــصــف الــعــام 
مــنــذ بـــدء الــحــرب، الفــتــًا إلـــى تــــرّدي الــوضــع 
ــدم تسليم  ــل عــ ــانـــي، ال ســيــمــا فـــي ظـ اإلنـــسـ
مـــرتـــبـــات املـــوظـــفـــن الـــحـــكـــومـــيـــن، لــلــشــهــر 

الحادي عشر على التوالي.
وإذا كان تدهور معظم القطاعات اإلنتاجية 
ــرب الـــتـــي يـــقـــودهـــا الــتــحــالــف  ــحــ بــســبــب الــ

 3 مــن  أكثر  منذ  السعودية  بقيادة  العربي 
ســنــوات سببًا مــبــاشــرًا فــي انــهــيــار الــريــال، 
فإن مسؤولن في الحكومة الشرعية أكدوا 
على وجود تدخات سياسية وراء تسارع 

انهيار العملة املحلية.
وزير النقل في الحكومة اليمنية الشرعية، 
صــالــح الــجــبــوانــي، أملـــح، أول مــن أمـــس، إلى 
املليشيات  مــن خــال  اإلمــــارات،  تلعبه  دوٍر 
ــار الــعــمــلــة  ــعــ الـــتـــي تـــدعـــمـــهـــا، بـــانـــهـــيـــار أســ
ــن إســـقـــاط  ــ املـــحـــلـــيـــة، وقـــــــــال: »مــــــن عـــجـــز عـ
ـــاول إســـقـــاطـــهـــا  ــحــ ــ ــالــــســــاح يـ الـــحـــكـــومـــة بــ

بالدوالر، ليبدأ عصر املليشيات«.
وأوضح الجبواني، في تغريدة على حسابه 
السبب  أن  »تــويــتــر«،  مــوقــع  فــي  الشخصي 
في انهيار العملة هو سلطات األمر الواقع 
االنــقــابــيــة فـــي صــنــعــاء، والـــكـــيـــان املــــوازي 
الــذي شكله  املــفــروض بقوة الساح  للدولة 
طـــرف فــي الــتــحــالــف لــيــحــل مــحــل الحكومة 
»املجلس  في عــدن«، إشــارة إلى ما ُيسمى بـ

االنتقالي الجنوبي«، املدعوم إماراتيًا.
»العربي الجديد«  وكشف مسؤول حكومي لـ

ــن وقــــــوف الـــســـعـــوديـــة واإلمـــــــــــارات خــلــف  عــ
انــهــيــار الــعــمــلــة، بــهــدف إضــعــاف الحكومة 
التي  قديم ألبوظبي  الشرعية، وهو مطلب 
ــل، بـــمـــا فــيــهــا  ــائــ اســـتـــخـــدمـــت جــمــيــع الــــوســ
التمرد املسلح وفشلت، لكن الوضع، حسب 
املــســؤول، يختلف هــذه املــرة بــحــدوث تغير 
واضـــح فــي املــوقــف الــســعــودي الـــذي انــحــاز 

لإلمارات.
وأوضـــح املــســؤول، الــذي طلب عــدم الكشف 
عن هويته، أن العاقة بن رئيس الحكومة 
اليمنية والقيادة السعودية متوترة للغاية، 
ــريــــاض خــلــف أبـــوظـــبـــي في  بــعــد وقـــــوف الــ
القديم،  النظام  رجــال  استعادة  على  العمل 
ــدأت مـــن خـــال تــشــكــيــل مـــا يسمى  والـــتـــي بــ

»اللجنة االقتصادية«.
ربه منصور  اليمني عبد  الرئيس  وأصــدر 
هـــــادي، 8 أغـــســـطـــس/آب، قـــــرارًا جــمــهــوريــًا 
بتعين حافظ معياد مستشارًا له ورئيسًا 
لــلــجــنــة االقـــتـــصـــاديـــة، بــــدون تــفــاصــيــل عن 
الـــلـــجـــنـــة ومـــهـــامـــهـــا وأعـــضـــائـــهـــا، قـــبـــل أن 
قــرار  يكشف معياد، 27 أغــســطــس/آب، عــن 
رئـــاســـي يــحــدد أعـــضـــاء الــلــجــنــة نــشــره في 
صــفــحــتــه بـــمـــوقـــع الـــتـــواصـــل االجــتــمــاعــي 

)فيسبوك(.
ومعياد يعد أبرز النافذين في نظام الرئيس 
الــســابــق عــلــي عــبــد الــلــه صـــالـــح، ويــوصــف 
ومدير  لصالح«،  االقتصادية  »الـــذراع  بأنه 
اســتــثــمــارات الــعــائــلــة، وشــغــل عــدة مناصب 
رئاسة  تــولــى  2001، حيث  عــام  منذ  رفيعة 
رئيسا  يصبح  أن  قــبــل  الــجــمــارك،  مصلحة 
لــبــنــك الــتــســلــيــف الـــزراعـــي الــحــكــومــي )كـــاك 
لــلــمــؤســســة  ــا  ــيـــسـ رئـ ثــــم   ،2003 فــــي  ــنــــك(  بــ

االقتصادية اليمنية في 2010.
ومـــن املـــقـــرر أن تــعــقــد الــلــجــنــة االقــتــصــاديــة 
األسبوع  خــال  األول،  اجتماعها  الــجــديــدة 
الرياض،  السعودية  العاصمة  في  الجاري، 
لتعلن عن خطة اقتصادية وإجراءات إلنقاذ 
الـــريـــال، ســيــحــدث بــعــدهــا تحسن فــي قيمة 
ليتم  معياد  رصيد  فيزيد  اليمنية،  العملة 
تصعيده في منصب أعلى، حسب املسؤول 

اليمني.
وبدأ التوتر في عاقة بن دغر والرياض منذ 
مطلع العام الجاري، حن أعلنت السعودية 
نــقــديــة بــمــلــيــاري دوالر لليمن،  عــن وديــعــة 
ثم  املــاضــي،  األول  يــنــايــر/كــانــون  منتصف 
البنك  محافظ  تغيير  واشــتــرطــت  تراجعت 
ــــرى، منتصف  املـــركـــزي، ثـــم أعــلــنــت مـــرة أخـ
مارس/آذار، عن التوقيع على اتفاقية تسليم 
وديعة نقدية لليمن بملياري دوالر، لكنها 
الخارجية  الحسابات  إلــى  املبلغ  تحول  لــم 

للبنك املركزي. وقال خبير مصرفي تواصل 
مــعــه »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«: »انـــهـــيـــار الـــريـــال 
الدراماتيكي غير طبيعي، وال  الشكل  بهذا 
يستبعد أن أسبابا سياسية تقف خلف هذا 
معياد طرفًا،  كــان  إذا  الــتــهــاوي، خصوصا 
وهــــو رجــــل نــافــذ ولـــديـــه عـــاقـــات قــويــة مع 
شركات الصرافة وكبار الصرافن املؤثرين 
فـــي ســــوق الــــصــــرف، والــــذيــــن يــســتــطــيــعــون 
ــة طــلــب عــلــى الـــــدوالر بــاســتــخــدام  خــلــق أزمــ

املضاربة«.
املصرفي  بالقطاع  معياد  ارتــبــاط  ويــرجــع 
ــة بـــنـــك الــتــســلــيــف  ــى فـــتـــرة تـــولـــيـــه رئــــاســ إلـــ
ــاك بــنــك(  ــزراعـــي الــحــكــومــي )كــ الــتــعــاونــي الـ

لعدة سنوات في عهد صالح. الريال 
يؤجج الشارع

أشعل تهاوي الريال اليمني وارتفاع أسعار السلع والخدمات، احتجاجات في العاصمة المؤقتة 
رغم  العملة،  انهيار  وراء  لإلمارات  سياسية  تدخالت  بأن  اتهامات  وسط  أمس،  )جنوب(،  عدن 

الجهود التي اتخذتها الحكومة الشرعية لوقف نزيف الريال
مدن تعاني من أزمة حادة في البنزين

تــشــهــد عـــدد مــن املــــدن الــيــمــنــيــة أزمــــة حــــادة فــي مــــادة الــبــنــزيــن، وذلــك 
بسبب عدم قيام شركة النفط اليمنية بصرف كميات البترول في ظل 
االرتفاع الجنوني لسعر صرف الدوالر. ولوحت شركة النفط اليمنية 
بتعليق البيع في جميع فروعها ومحطات القطاع الخاص. وقال فرع 
الشركة بمدينة عدن في بيان صحافي: »من األهمية أن يعلم املواطن 
أن االرتفاع الجنوني لسعر صرف الدوالر مقابل الريال اليمني يؤثر 
وبشكل مباشر في عملية قيام الشركة بشراء املشتقات النفطية، وال 
للمشتقات  الــازم  الدعم  أو تقديمها  الدولة  سيما في ظل عدم تدخل 

النفطية، أو حتى التدخل العاجل للسيطرة على الصرافني، واملساهمة 
بالتالي في عملية تثبيث سعر صرف الــدوالر مقابل الريال«. وأشار 
البنك املركزي بفرض  الدولة أو قيام  إلــى أن عــدم تدخل  فــرع الشركة 
للمضاربة  لهم، وذلــك  املجال  أفسح  الصرافني قد  رقابة صارمة على 
بأسعار الصرف، مؤكدا بأنه األمر الذي سينعكس سلبا على القيمة 
الشرائية للمشتقات النفطية والتي سيرتفع معها سعر الوقود تباعا 
بسبب االرتفاع املتصاعد في أسعار الصرف، نظرا ألن الشركة تقوم 

بشراء املشتقات النفطية التي تسوقها الحقا في السوق املحلية.

أمــــس: »الـــخـــضـــروات والـــفـــواكـــه ال عــاقــة لها 
بــوبــاء الــكــولــيــرا، وأنـــا أنــفــي رسميا أن تكون 
الجزائرين  »بإمكان  أنــه  إلــى  كــذلــك«، مشيرا 
ــه املــنــتــجــة  ــواكــ ــفــ ــروات والــ ــهـــاك الــــخــــضــ ــتـ اسـ
تـــخـــوف«.  أي  بــشــكــل طــبــيــعــي ودون  مــحــلــيــا 

ــــع انــهــيــار أســـعـــار الــنــفــط مــنــذ منتصف  ودفـ
إلى صعوبات في تمويل  الجزائر  عام 2014 
 50 نحو  البالغة  السنوية  وارداتـــهـــا  فــاتــورة 
عن  للبحث  الحكومة  واتجهت  دوالر،  مليار 
وسائل لتخفيف الضغوط على املالية العامة 

الـــذي يشكل  الــغــذاء  اإلنــفــاق على  عبر تقليل 
20 % من فاتورة الواردات. وأطلقت الحكومة 
حملة لزيادة اإلنتاج املحلي، حيث سعت إلى 
تشجيع املزارعن بحوافز مثل قروض بفائدة 

منخفضة وتطعيمات مجانية للماشية.

الكوليرا تكبّد 
المزارعين خسائر 
)Getty( باهظة

ارتفاع 
أسعار 
السلع يثير 
غضب 
اليمنيين 
)األناضول(
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إسطنبول ـ عدنان عبد الرزاق

ــّعــــدت تـــركـــيـــا مــــن انــتــقــاداتــهــا  صــ
الـــــحـــــادة ملــــؤســــســــات الــتــصــنــيــف 
إياها  متهمة  العاملية،  االئتماني 
ــورة ســلــبــيــة عــــن االقــــتــــصــــاد، فــي  ــ بـــرســـم صــ
الوقت الــذي ال تــزال الليرة التركية تتعرض 
لضغوط تحول دون الصعود إلى مستويات 
ــاد الـــــذي ســجــلــتــه في  ــحـ ــا قــبــل الـــهـــبـــوط الـ مـ
أغسطس/آب املاضي. وقال الرئيس التركي 
رجب طيب أردوغان، في كلمة له، أمس األحد، 
خالل منتدى األعمال التركي القرغيزي، في 
من  الغاية  إن  بيشكك،  القرغيزية  العاصمة 
األجنبية  العمالت  صــرف  بأسعار  التالعب 
هــي إثـــارة الــشــكــوك حــول االقــتــصــاد التركي 
القوي واملتني، مشيرا إلى ضرورة وضع حد، 

وبشكل تدريجي، لهيمنة الــدوالر، من خالل 
التعامل بالعمالت املحلية.

ــان: »أصبح ارتــبــاط التجارة  وأضــاف أردوغـ
الــعــاملــيــة، عــلــى وجـــه الــخــصــوص، بـــالـــدوالر 
مشكلة كبيرة، يومًا بعد يــوم«، الفتا إلى أن 
الــتــجــاريــة والــســيــاســات الحمائية  الــحــروب 

تفرض وضع استراتيجيات جديدة.

ــات والــتــجــار  ــركـ ــشـ وأوضــــــح أن الـــبـــلـــدان والـ
يـــضـــطـــرون إلـــــى مـــواجـــهـــة املـــصـــاعـــب الــتــي 
يفرضها االرتباط بالدوالر وضغوط أسعار 
الناجمة عن  املصاعب  عــالوة على  الصرف، 
ــع الــرئــيــس  ــابـ طــبــيــعــة الـــتـــجـــارة نــفــســهــا. وتـ
التركي، وفــق ما نقلته وكالة األنــاضــول، أن 
النظام القائم على ادعاء »تسهيل التجارة« 
آخذ في التحول إلى عائق كبير أمام التجارة 
ــد أن الــبــلــدان الــصــاعــدة  الــحــرة الــعــاملــيــة. وأكـ
ــا أن أكــبــر 

ً
تــعــانــي مـــن هـــذه املــشــكــلــة، مــضــيــف

مثال على ذلك هو الهجمات االقتصادية التي 
تعرضت لها تركيا في األسابيع األخيرة. وقال 
إن كل الخطوات التي تقدم عليها مؤسسات 
التصنيف االئتماني العاملي مسّيسة، مضيفا: 
»هذه املؤسسات ال تتحلى باألمانة والصدق، 

بل هي محتالة فال تصدقوها«.
ولفت أردوغان إلى أن بالده تبحث مع روسيا 
التعامل بالروبل والليرة التركية في التبادل 
التجاري، مشيرا إلى أنها ستبدأ التعامل مع 

إيران والصني أيضا بالعمالت املحلية.
وأكد أن بالده عازمة على تحقيق استقاللها 
االقــتــصــاد، ال سيما الصناعات  فــي  الــكــامــل 
الدفاعية، مشدًدا على أن اقتصادها سيتجاوز 
املرحلة الحالية ويخرج منها أقوى مما كان 
عــلــيــه فــي الــســابــق. وتــابــع أن اكــتــفــاء تركيا 
بنسبة  كان  الدفاعية  الصناعات  في  الذاتي 
20% عندما استلم حزبه )العدالة والتنمية( 
السلطة، وأصبح اليوم بنسبة 65%. وكانت 
وكالة موديز للتصنيف االئتماني العاملية، 
التي تتخذ من الواليات املتحدة مقرا رئيسيا 

احتيال مؤسسات 
التصنيف

الليرة ال تزال 
تتعرض لضغوط 

رغم اإلجراءات 
)Getty( الحكومية

ال تزال الليرة التركية تتعرض لضغوط تحول دون الصعود إلى مستويات 
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الرباط ـ مصطفى قماس

تتجه األنظار في الدول األفريقية، هذه األيام، 
إلى بكني، التي تحتضن منتدى للتعاون مع 
القارة السمراء، التي تسعى العديد من دولها 
الحرير«،  »طريق  مبادرة  من  االستفادة  إلــى 
التجاري  مــّد نفوذها  الصني من  التي تمّكن 
إلـــــى مـــنـــاطـــق واســــعــــة مــــن آســــيــــا وأفـــريـــقـــيـــا 
وأوروبا، في الوقت الذي تشهد فيه منظومة 
التجارة العاملية تهديدات من قبل السياسة 
املزيد  وفــرض  للحمائية،  املــؤيــدة  األميركية 
ــن. وتــنــطــلــق،  ــريــ مـــن الــقــيــود عــلــى ســلــع األخــ
الــيــوم اإلثــنــني، أعــمــال املــنــتــدى الـــذي يستمر 
يومني ويقام تحت عنوان »الصني وأفريقيا: 
نحو مجتمع أقوى ذي مستقبل مشترك عن 
طريق التعاون املربح للجميع«، بمشاركة 53 
األفريقي،  االتــحــاد  ومفوضية  أفريقية  دولــة 

إلى جانب 27 منظمة دولية وأفريقية.
وأضــحــت الــصــني، فــي أقــل مــن عشرين عامًا، 
أول شريك اقتصادي للقارة األفريقية، حيث 
وصلت املبادالت بينهما إلى نحو 170 مليار 
بــزيــادة   ،2017 املـــاضـــي  الـــعـــام  خــــالل  دوالر، 
سنوي،  أســـاس  على   %14.1 نسبتها  بلغت 
حــســب بــيــانــات جــمــركــيــة صــيــنــيــة. وأطــلــقــت 
الصني مبادرة »طريق الحرير« في عام 2013، 

لندن ـ العربي الجديد

تعهدت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، 
التجارية  العالقات  بشأن  بخطتها  بالتمسك 
املستقبلية مع االتحاد األوروبي بعد الخروج 
من االتحاد بنهاية الربع األول من العام املقبل، 
فــيــمــا تـــواجـــه مـــعـــارضـــة شـــديـــدة مـــن أنــصــار 

االنفصال بشأن هذه الخطة.
وذكرت ماي في مقالة لها نشرت على املوقع 
تلغراف«، مساء  »ديلي  اإللكتروني لصحيفة 
السبت، أنها واثقة من أن حكومتها يمكنها أن 
تتوصل إلى »اتفاق جيد بالنسبة لبريطانيا«. 
وكانت رئيسة الوزراء البريطانية، قد عرضت 
فــي يــولــيــو/تــمــوز املــاضــي، خــطــة نــصــت على 
ــدة مــع  ــوحــ ــــروج بــريــطــانــيــا مــــن الــــســــوق املــ خــ
للبضائع  جديدة  حــر«  تبادل  »منطقة  إنشاء 
ومنتجات الــصــنــاعــات الــزراعــيــة مــع االتــحــاد 
األوروبي تقوم على اتفاق جمركي ومجموعة 
مــن الــقــواعــد املشتركة. وواجـــه املــشــروع الــذي 
الصيفي  املقر  باسم  تشيكرز«  بـ«خطة  عــرف 

لرئاسة الحكومة البريطانية، معارضة قوية 
من دعاة بريكست في صفوف حزبها املحافظ 
نــفــســه، إذ اعـــتـــبـــروا أنــــه يــنــحــرف عـــن نتيجة 
االســتــفــتــاء الـــذي أفــضــى فــي يــونــيــو/حــزيــران 

2016 إلى الخروج من االتحاد.
الخارجية بوريس  اإلثــر استقال وزيــر  وعلى 
مفاوضات  بملف  املكلف  والــوزيــر  جونسون، 
له  كــان  فــي خــطــوة  بريكست، ديفيد ديفيس، 
وقع شديد، فيما شكك قادة االتحاد األوروبي 
ــة. وكـــتـــبـــت مـــــاي فــي  ــطـ ــان تــطــبــيــق الـــخـ ــكـ ــإمـ بـ
»ديــلــي تــلــغــراف«: »لــن أكـــون مرغمة بالقبول 
بـــتـــســـويـــات عـــلـــى مـــقـــتـــرحـــات خـــطـــة تــشــيــكــرز 

املقرر  الــوطــنــيــة«. ومــن  فــي مصلحتنا  ليست 
أن تخرج بريطانيا من االتحاد األوروبــي في 
لندن  أن تتوصل  ــارس/آذار 2019، على  مــ  30
أكتوبر/تشرين  بحلول  اتفاق  إلى  وبروكسل 
الــطــالق وإرســـاء  لترتيب شـــروط  املقبل  األول 
قــواعــد عــالقــتــهــمــا املــســتــقــبــلــيــة، بــحــيــث يكون 
أمام البرملانات الوطنية مهلة كافية للمصادقة 
على االتــفــاق. وفــي مواجهة معارضة شديدة 
من مؤيدي بريكست لخطتها، رددت ماي أنها 
تــفــضــل عـــدم الــتــوصــل إلـــى اتــفــاق بـــدل تقديم 

تنازالت إضافية لبروكسل.
وكتبت »سنكون على استعداد لعدم التوصل 
إلــى أي اتــفــاق إذا لــزم األمــــر«، مستبعدة مرة 
جديدة تنظيم استفتاء ثان حول االنضمام إلى 
 »طرح السؤال مرة 

ّ
االتحاد األوروبي. وكتبت إن

لديمقراطيتنا،  كبرى  خيانة  سيكون  جديدة 
ــدم الــتــوصــل  وخــيــانــة لــهــذه الــثــقــة«. ويــثــيــر عـ
التــفــاق بشأن الــخــروج مــن االتــحــاد األوروبـــي 
قلقا متناميا، ال سيما الشركات التي ترتبط 
بمعامالت واسعة في دول االتحاد. وكان حاكم 
املصرف املركزي البريطاني، مارك كارني، قد 
البريطانية  اإلذاعـــة  لهيئة  تصريح  فــي  حــذر 
»بــي بــي ســي« فــي أغــســطــس/آب املــاضــي، من 
»مــخــاطــر عــالــيــة« و«غــيــر مــرغــوب بــهــا« بعدم 
التوصل إلى اتفاق حول بريكست، لكنه أشار 

إلى أن هذا االحتمال ال يزال »مستبعدًا«.
ــــذي ســـيـــتـــرك مــنــصــبــه الـــعـــام  ــال كــــارنــــي الــ ــ وقــ
املقبل إن املفاوضات »تدخل مرحلة حاسمة«، 
على  قـــادرًا  املــالــي سيكون  النظام  أن  مضيفا 
»تحمل الصدمة«، إذ زادت املصارف من رؤوس 
أموالها وسيولتها كما أعدت خططا للطوارئ. 
رت العديد من الشركات البريطانية من 

ّ
كما حذ

أن املغادرة بدون اتفاق قد تتسبب في حدوث 
التجارة والسفر، ما يؤدي  فوضى في حركة 
إلـــى ارتــفــاع أســعــار املــــواد الــغــذائــيــة، وتجنب 
الــدخــول فــي مــوانــئ اململكة املــتــحــدة، وتعطل 
الطيران وحتى  من  البالد  في  الخدمات  كافة 

اإلمدادات الطبية.

تحت اسم »حزام واحد، طريق واحد«، والذي 
ــداث ربــــط ســكــكــي بـــني الــصــني  ــ ــراد مــنــه إحــ ــ يـ
وأوروبا، من أجل تسهيل املبادالت التجارية 
بني العمالق اآلسيوي وأوروبـــا، حيث شمل 
هذا املشروع طرق التجارة البرية والبحرية، 
العربي.  املغرب  وبلدان  أفريقيا  ضمت  التي 
ومن املرتقب أن يكون املنتدى فرصة جديدة 
للتداول حول مبادرة طريق الحرير والتنمية 
تــعــلــن الصني  أفــريــقــيــا، حــيــث ينتظر أن  فــي 
السمراء،  القارة  لفائدة  مــبــادرات جديدة  عن 
بــعــدمــا الــتــزمــت فــي الــقــمــة الــســابــقــة بجنوب 
أفــريــقــيــا عـــام 2015، بــتــقــديــم مــســاعــدات في 
حــدود 60 مليار دوالر. ونقلت وكالة األنباء 
مينغ،  كــه  تشيان  عــن  »شــيــنــخــوا«  الصينية 
مؤتمر  الصيني، خــالل  التجارة  وزيــر  نائب 
صحافي األســبــوع املــاضــي، أن الــتــجــارة بني 
تــطــورا نشطا منذ  الــصــني وأفــريــقــيــا تشهد 
إطـــالق عشر خطط تــعــاون كــبــرى قبل ثالثة 
أعــوام. وخالل السنوات الثالث املاضية، بلغ 
متوسط االستثمار املباشر السنوي للصني 
فــي أفريقيا مــا يــقــرب مــن 3 مــلــيــارات دوالر. 
وشهدت البنية التحتية في أفريقيا تحسنا 
بفضل خطط التعاون، التي يتوقع أن تحقق 
للقارة طرقا سريعة بطول 30 ألف كيلومتر، 
وطــاقــة مــوانــئ تبلغ 85 مليون طــن كــل عــام، 

وخلق ما يقرب من 900 ألف وظيفة.
ونقلت شينخوا، أمس األحد، عن مصادر في 
صندوق التنمية الصيني ـ األفريقي، قولها 
إن الصندوق سيعمل، خالل املرحلة املقبلة، 

عــلــى تــوســيــع االســـتـــثـــمـــارات فـــي أفــريــقــيــا، 
وسيساعد في ربط مبادرة الحزام والطريق 
بالتنمية في القارة السمراء على نحو أقوى. 
هو  األفريقي،  ـ  الصيني  التنمية  وصــنــدوق 
صــنــدوق اســتــثــمــار فــي األســهــم يــديــره بنك 
التنمية الصيني، وتبلغ قيمة محفظته نحو 
10 مليارات دوالر. وتعد أفريقيا حلقة وصل 
إلــى مد  التي تسعى  بالنسبة للصني  مهمة 
نفوذها التجاري بشكل أكبر في أوروبا، عبر 
تريليون  تعبئة  تنوي  الــذي  الحرير،  طريق 
ــل بــنــاء  ــ ــا، مــــن أجـ ــامــ ــــالل ثـــالثـــني عــ دوالر خـ
الحديدية  السكك  واملــوانــئ وخطوط  الطرق 
واملناطق الصناعية في الدول التي يمر بها 
التجارة  تيسير  على  يساعد  بما  الــطــريــق، 
وفتح طرق جديدة أمام ثاني قوة اقتصادية 

في العالم.
وقد شيدت الصني نحو 50 منطقة اقتصادية 
 عــن استثمار 220 

ً
فــي نحو 65 دولـــة، فــضــال

ــيــــني، مــن  املــــاضــ الـــعـــامـــني  فــــي  مـــلـــيـــار دوالر 
أجــــل تــشــيــيــد 2200 مــمــر جــديــد فـــي الــغــرب، 
وكــازاخــســتــان، والــتــيــبــت والــنــيــبــال، وتــولــي 
فائق  للقطار  الحديد  للسكة  تمويل خطوط 
الــســرعــة فـــي أوروبــــــا الــوســطــى الـــتـــي تــربــط 
بني بلغراد وبودابست. ورغم بلورة مبادرة 
للرئاسة  تــرامــب  الحرير قبل وصـــول  طــريــق 
األميركية مطلع 2017، إال أن املبادرة ستزيد 
مـــن اســـتـــفـــادة بــكــني مـــن ســيــاســة الــحــمــائــيــة 
التجارية للواليات املتحدة التي قد تضعف 
والــعــالــم. وتــرى  فــي آسيا  األميركي  التواجد 
ــة، مــثــل الــبــنــك الـــدولـــي، في  ــيـ مــؤســســات دولـ
والصني  األفريقية  القارة  بني  الحرير  طريق 
والهند، حدودا اقتصادية جديدة، فيما يعبر 
صندوق النقد الدولي عن قلقه من الشراكات 

الناجمة عن تلك الطريق بسبب املديونية.
وأشارت بيانات صينية إلى أن بنك الصني، 
ائتمانيا بحوالي 115.9 مليار  أتــاح تمويال 
الـــحـــزام  الــــواقــــعــــة عـــلـــى طـــــول  ــلــــدول  لــ دوالر 

والطريق، نهاية يونيو/حزيران 2018.

ماي تتمسك بتجارة حرة مع أوروبا»طريق الحرير« يقود األفارقة إلى الصين

لها، قد خفضت، يوم الثالثاء املاضي، تصنيف 
18 مصرفا تركيا، وشركتني أخريني من القطاع 
املالي التركي من مستقرة إلى سلبية.  كما 
أعلنت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف 
أغسطس/آب   17 فــي  أميركا،  فــي  االئتماني 
املاضي، خفض التصنيف االئتماني السيادي 
لتركيا إلى درجة في الفئة غير االستثمارية، 
مشيرة إلى تقلبات حادة لليرة. ويوم األربعاء 

مـــؤســـســـات الــتــصــنــيــف االئـــتـــمـــانـــي وبـــنـــوك 
االســتــثــمــار األمــيــركــيــة، لــتــجــاهــل املـــؤشـــرات 
االقــتــصــاديــة اإليــجــابــيــة فـــي تــركــيــا، ومنها 
االستثمارات األجنبية املباشرة والصادرات 
والسياحة. ويشير مدير املركز االستراتيجي 
للدراسات االقتصادية في إسطنبول، محمد 
ديمرال، إلى أن نسبة الدين الحكومي التركي 
اإلجمالي ال تزيد عن 27% من حجم الناتج، 

املاضي، قّدر بنك جيه.بي مورغان األميركي، 
حجم الدين الخارجي التركي الذي يحل أجل 
استحقاقه في سنة حتى يوليو/تموز 2019 
بنحو 179 مليار دوالر، أي ما يعادل نحو ربع 
الناتج االقتصادي للبالد، مشيرا إلى أن 146 
مليار دوالر، من هذه الديون، مستحقة على 
القطاع الخاص، خاصة البنوك.  لكن محللني 
اقتصاديني أتراكا يرون أن هناك تعمدا من 

وتركيا بهذه النسبة تبلغ املرتبة 21 عامليًا، بل 
هي أقل مديونية من معظم الدول األوروبية 

واليابان والواليات املتحدة.
ووفق البيانات األميركية، تبلغ ديون الواليات 
املتحدة، وفق بيانات العام الجاري، أكثر من 
21 تريليون دوالر، وهي أكبر مديونية عبر 
التاريخ. كما تقّدر ديون اليابان بنحو 11.8 
تريليون دوالر لعام 2017، لتصل إلى أكثر من 

250% من حجم الناتج املحلي. وفي باريس، 
تشير تقديرات املعهد الوطني لإلحصاءات 
والدراسات االقتصادية، إلى أن الدين العام 
الفرنسي الناجم عن تراكم العجز على مدى 
بنهاية  يـــورو،  تريليون   2.25 بلغ  ســنــوات، 
من   %97.6  

ً
مــســجــال  ،2018 مــن  األول  الــربــع 

إجمالي الناتج الداخلي.
وتحت وطأة التقارير السلبية عن االقتصاد 
التركي من مؤسسات غربية، وكذلك ما يراه 
محللون من وجود خلل في معالجة مشكلة 
سوق الصرف في تركيا بشكل فعال، السيما 
املضاربات، ال تزال الليرة تتعرض لضغوط 
تحول دون صعودها إلى مستويات ما قبل 
الهبوط الحاد الذي سجلته في األيام األولى 
من أغسطس/آب املاضي، رغم أن اإلجراءات 
إيقاف  في  كبير  إلــى حد  الحكومية نجحت 

تكبد الليرة املزيد من الخسائر.
وأمس األحد، انخفضت الليرة إلى نحو 6.54 
ليرات مقابل الدوالر، وإلى 7.597 ليرات مقابل 
اليورو، متخلية عن املكاسب التي سجلتها 
قبل يــومــني، إثــر مــرســوم زيـــادة االقتطاعات 
الفائدة، والربح على الودائع  الحكومية من 
املــصــرفــيــة، وهـــو مــا رآه مــخــتــصــون بمثابة 
الــفــائــدة بنحو نقطة مئوية على  رفــع سعر 
اإليداعات بالليرة، وتخفيضها عن اإليداعات 
بالدوالر. وكان الرئيس التركي قد أصدر، يوم 
بزيادة  يقضي  مرسوما  املــاضــي،  الخميس 
ــع بــالــعــمــلــة  ــودائــ الــضــريــبــة عــلــى عــــائــــدات الــ
األجنبية، وخفضها في املقابل على عائدات 
الـــودائـــع بــالــلــيــرة، فــي مــســعــى لــدعــم العملة 
املحلية. ونص املرسوم على أن التغيير الذي 
ســيــكــون ســاريــًا ملـــدة ثــالثــة أشــهــر، يتضمن 
العملة  ودائـــع  على  املقتطعة  الضريبة  رفــع 
األجنبية لستة أشهر من 18% إلى 20%، فيما 
رفعت الضريبة لسنة من 15% إلى 16%. في 
املقابل، خفضت السلطات التركية الضريبة 
على عائدات الودائع بالليرة لستة أشهر من 
15% إلى 5%، وخفضت الضريبة على الودائع 
لسنة من 12% إلى 3%، ومن 10% إلى صفر 

على الودائع ألكثر من سنة.
ويتوقع محللون أن الليرة ستبدأ بالتعافي 
املتواصلة للحفاظ على  ــراءات  فــي ظــل اإلجــ
بيانات  إلــى  مشيرين  النقد،  ســوق  استقرار 
التي  املاضي،  السبت  يوم  املركزي،  املصرف 
تظهر ارتفاع احتياطي النقد األجنبي والذهب 
بمقدار 370 مليون دوالر، ليصل إلى 92.69 
مليار دوالر في األسبوع املنتهي بتاريخ 20 

أغسطس/آب املاضي.

تعاون  اتفاقية   12 على  ــد،  األح أمــس  وقرغيزستان،  تركيا  وّقعت 
وشراكة في عدة مجاالت، خالل اجتماع مجلس التعاون االستراتيجي 
أنباء  وكالة  وذكــرت  البلدين.  بين 
االتفاقيات  ــذه  ه أن  األنــاضــول، 
التعاون في مجال حماية  شملت 
مجلس  وتــأســيــس  المستهلك، 
بين  والــتــعــاون  مشترك،  جــمــارك 
ــة واألجـــهـــزة  ــ ــ مــؤســســة األدوي
التركية  الصحة  وزارة  في  الطبية 
جرى  كما  القرغيزية.  ونظيرتها 
حول  تعاون  بروتوكول  توقيع 

تعديل اتفاقية النقل الجوي.

12 اتفاقية مع قرغيزستان

مال وسياسة

تنطلق، اليوم اإلثنين، 
أعمال منتدى التعاون 
الصيني األفريقي، الذي 

ينتظر أن يشهد مبادرات 
لتسريع وتيرة العمل في 

طريق الحرير الذي يمر 
بالقارة السمراء
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رؤية

عبد الحافظ الصاوي

تهديد الرئيس األميركي دونالد ترامب مؤخرا بانسحاب بالده من 
عضوية منظمة التجارة العاملية، واتهامها بأنها تعمل لصالح الصني 
ضد الواليات املتحدة على مدار السنوات املاضية، يعكس حالة من 

االستهتار األميركي بمكونات النظام االقتصادي العاملي.
التي  التغيرات  تجاهل  ترامب  عهد  في  األميركية  اإلدارة  وتــحــاول 
تشهدها خريطة القوى االقتصادية على مستوى العالم، وأنه لم يعد 
بمقدور واشنطن أن تأمر فتطاع، فميزان القوى قد تغير. فوجهة 
نظر أميركا أن على الجميع أن ينطوي تحت عباءتها، للخروج من 
الضيقة  القطرية  لغة املصالح  غلب 

ُ
ت مشكالتها االقتصادية، وأنها 

على مصالح باقي شركاء املحيط االقتصادي العاملي.
ولكن تهديد أميركا قد يواجه بتضامن عاملي لبقاء املنظمة والعمل 
في إطارها، وبخاصة أن املتضررين من السياسات األميركية هذه 
املرة، عدد كبير من الدول، أو يمكن القول بأن الجميع متضرر من 
األوروبـــي  واالتــحــاد  والــيــابــان  الصني  واشنطن، السيما  سياسات 
واملكسيك وكندا، وتركيا والهند، وغيرها من الدول. وحسب البيانات 
الحكومية األميركية، فإن إجمالي التجارة الخارجية للواليات املتحدة 
مع العالم بلغ بنهاية عام 2017 نحو 3.8 تريليونات دوالر، بصافي 
نسبة  ألميركا  الخارجية  التجارة  وتمثل  دوالر،  مليار   796 عجز 
تقترب من 13% من إجمالي التجارة العاملية. وعن الشهور الستة 
األولى من 2018، بلغت قيمة التجارة الخارجية األميركية مع العالم 
2.06 تريليون دوالر، وبعجز 404 مليارات دوالر.  فماذا لو انسحبت 
أميركا من منظمة التجارة العاملية؟ بال شك أن أميركا مازالت دولة 
لها وجودها على خريطة القوى االقتصادية العاملية، حيث تساهم 
بنحو 23% من الناتج املحلي العاملي، ونحو 13% من قيمة التجارة 
العاملية. ولكن ال بد من معرفة أن خروج أميركا من عضوية منظمة 
التجارة العاملية ال يعني تجميد عمل املنظمة، أو أن أميركا يمكنها 
االستغناء عن التعامالت الخارجية مع باقي دول العالم. فعضوية 
منظمة التجارة العاملية تضم 164 دولة حتى منتصف عام 2016، 
الــدول على بقاء املنظمة والعمل في  وبالتالي سوف تحرص باقي 
إطارها، وبخاصة أن مصالح باقي الدول تتحقق من بقاء املنظمة 
وممارسة عملها.  وبطبيعة الحال سوف تجد أميركا نفسها أمام 
خريطة جديدة لتعامالتها التجارية مع باقي دول العالم، من رسوم 
جمركية جديدة، بل ووجود عوائق أخرى غير جمركية، لتعوض تلك 
الدول خسارتها من اإلجراءات التي اتخذتها ضدها أميركا. وال بد من 
أن نأخذ في االعتبار أن طبيعة النظام الرأسمالي في أميركا وبخاصة 
منذ بداية التسعينيات وضع تصوراته وخطط عمله في إطار اقتصاد 
مفتوح، وعلى حرية التجارة، وأن تراجع االقتصاد العاملي عن أهم آلياته 
وهي حرية التجارة سوف يكبد أميركا تكاليف مادية، كان بداياتها 
الصادرات  بقطاع  للمتضررين  مؤخرا  املتحدة  الواليات  دفعته  ما 
الزراعية األميركية بنحو 5 مليارات دوالر، نتيجة الرسوم الجمركية 
املرتفعة التي رفعتها الصني على صادرات هؤالء املزارعني.  وكانت 
أميركا قد رصدت في وقت سابق نحو 12 مليار دوالر لتعويض 
قطاعها الزراعي نتيجة ما ستواجهه الصادرات الزراعية األميركية 
من رسوم جمركية من قبل الصني وغيرها من الدول. وعلى اإلدارة 
األميركية أن تستوعب أن تصريحات ترامب أو تهديده بالخروج من 
منظمة التجارة العاملية، تترتب عليه أثار مختلفة، عما اتخذه ترامب 
ونفذه بخصوص اتفاقية املناخ، فاألمر في حالة اتفاقية املناخ كان 
بمثابة دعم مالي، ومعظم املنضمني لالتفاقية والحريصني عليها 
من الدول املتقدمة، بينما الوضع مختلف في حالة منظمة التجارة 
العاملية، حيث هناك نحو 164 دولة )ما بني دول متقدمة، وصاعدة، 

ونامية( ترتبط مصالحها بوجود منظمة التجارة العاملية.
في نهاية األربعينيات من القرن العشرين، انطلقت الدعوة لوجود 
إيجاد  فــي  النجاح  بعد  العاملية،  التجارة  شــؤون  تنظم  مؤسسات 
مؤسستي البنك والصندوق الدوليني، ولم تحظ هذه الدعوة مليالد 
تلك املنظمة الخاصة بالتجارة لعدم حصولها على التأييد األميركي، 

وكان االسم املقترح لها آنذاك »منظمة التجارة الدولية«.
مع  أميركا  رأت  أن  إلــى  األدراج،  الدولية حبيسة  الرغبة  تلك  وظلت 
بداية التسعينيات أهمية وجود هذه املنظمة، بعد أن تفردت بسيادة 
النظام االقتصادي العاملي الذي تسيره الرأسمالية، وأميركا على وجه 
الخصوص، وسيطرة النظام األحادى القطبية على النظام العاملي كله، 

بتفرد أميركا بعد انهيار االتحاد السوفييتي آنذاك.
رغب العديد من 

ُ
على مدار الفترة من 1990 – 1994 ظلت أميركا ت

الدول النامية للدفع بميالد »منظمة التجارة العاملية« حيث انتهت جولة 
مراكش في ديسمبر/كانون األول 1994 باملوافقة خالل مفاوضات 
اتفاقيات الغات، على ميالد املنظمة في الشهر ذاته من العام 1995، 
وكانت أميركا قد قدمت للدول النامية وعودا مع االتحاد األوروبي 
تتلخص في أمرين مهمني، األول خاص بالسعي في نقل التكنولوجيا 
من الدول املتقدمة للدول النامية، وكذلك رفع الدعم عن القطاع الزراعي 
بأميركا واالتحاد األوروبي، لسهولة دخول املنتجات الزراعية للدول 
النامية إلى كل من أميركا واالتحاد األوروبــي. ولكن بعد أكثر من 
عقدين من الزمن تبخرت تلك الوعود، ولم تجن الدول النامية، سوى 
باقتصادياتتها  الخاصة  األوضـــاع  من  العديد  وخــســارة  الــســراب، 
املتعلقة بدعم قطاعات مهمة مثل الصناعة والزراعة، والقبول بحرية 
التجارة، بينما كانت الدول النامية تأمل في تجارة عادلة، وليس تجارة 
حرة. في الوقت الذي تريد فيه أميركا إرجاع حركة التجارة الدولية 
إلى الوراء، ودفع العالم نحو حماية التجارة، نجد أن باقي الشركاء 
الرئيسيني في التجارة العاملية يدافعون عن حرية التجارة، وليس ذلك 
من دافع أيديولوجي فقط، ولكن نتيجة ملا ُدفع من قبل هذه الدول لكي 
العاملية،  التجارة  اتفاقيات منظمة  للدخول في  تؤهل اقتصادياتها 
فثمة فاتورة كبيرة ُدفعت من إلغاء الجمارك على واردات تلك الدول 
بنسب كبيرة، وكذلك تأهيل لقطاعات الصناعة والزراعة لتواكب واقع 
املنافسة الدولية، والسماح للقطاع الخاص األجنبي بمنافسة القطاع 
الخاص الوطني، والعمل على أرضية مشتركة داخل االقتصاديات 
لعبت  لقد  اإلمكانيات.  اختالف  الرغم من  على  والصاعدة،  النامية 
أميركا دورا كبيرا في انضمام بعض الدول ملنظمة التجارة العاملية، 
ومن بينها روسيا والصني، وفي العادة كانت هذه الدول تدفع ثمنا 
السطور  ودولية. هذه  إقليمية  ملفات  في  أميركا  سياسيا لصالح 
ليست دفاعا عن منظمة التجارة العاملية، وال تبنيًا ألجندتها فيما 
يتعلق بتنفيذ اتفاقياتها، ولكن من قبيل التنبيه لخطورة ما يمكن 
أن يؤدي إليه التطبيق العملي لتهديدات ترامب، من انتقال التجارة 
العاملية من حالة استقرار، تتعلق بأدواتها وإجراءاتها إلى حالة من 
الفوضى، أو الحماية التي يعود أثرها السلبي على عدد كبير من 

سكان الكرة األرضية.  

العبث األميركي بالتجارة 
ومنظمتها العالمية



سميرة المسالمة

ــل إدلــــب خــريــطــة الــتــفــاهــمــات الــدولــيــة، 
ّ
تــمــث

ليس سوريًا فحسب، وإنما إقليميًا ودوليًا، 
لكل  قــوات  لحشد  تتسع مساحتها  فحيث 
املتصارعني على سورية، فهي اليوم مأوى 
مــا يــزيــد عــلــى ثــاثــة مــايــني مــدنــي مــرّحــل 
القوات  من كل مناطق سورية، إضافة إلى 
ــلـــطـــة، وهـــي  ــتـ الـــفـــصـــائـــلـــيـــة املـــحـــلـــيـــة واملـــخـ
سورية  داخـــل  الـــدول  ملصالح  املعبر  تمثل 
وخارجها، وكما أنها وسيلة ضغط تحّدد 
الــصــراع فــي منطقة البحر  مكانة مــحــوري 
املــتــوســط، وتـــوزيـــع مــهــامــهــا، فــي مــحــاولــٍة 
ــٍة لــلــخــروج مـــن الــتــبــعــيــة إلــــى مــوقــع  ــيـ روسـ
الــنــّديــة مـــع الـــواليـــات املــتــحــدة األمــيــركــيــة. 
وعلى ذلك، فإن السعي الروسي إلى تأزيم 
يــأخــذ مستوياٍت  الــصــراع على إدلـــب  ملف 
في  فهو، من جهة، بني شركائها  مختلفة، 
مـــســـاري املـــفـــاوضـــات أســـتـــانـــة وســوتــشــي 
)إيــران وتركيا(، ومن جهة ثانية، بني دول 

التحالف الدولي تحت الزعامة األميركية.
ــّرفـــني  ــطـ ــتـ ويــــمــــثــــل اســــتــــحــــضــــار نــــشــــاط املـ
تحرير  بجبهة  املتمثل  إعاميًا،  وترويجه 
الوقت  فــي  النصرة ســابــقــًا(،  الــشــام )جبهة 
الـــــذي تـــلـــزم فــيــه روســـيـــا حــلــيــفــتــهــا تــركــيــا 
ــا مــنــظــمــة  ــ ــارهـ ــ ــبـ ــ ــتـ ــ ــا، واعـ ــهــ ــنــ ــلـــي عــ ــتـــخـ ــالـ بـ
ل تحّديًا جديدًا أمام نزع أحد 

ّ
إرهابية، يمث

مــلــفــات الـــقـــوة الــتــي امــتــلــكــتــهــا تــركــيــا على 
مدار سنوات أربع. وفي مقابل ذلك، لم يترك 
الشراكة  إيــران وتركيا، وهما طرفا  كل من 

أيمن نبيل

يستعمل املثقفون والساسة، في النقاشات 
العربّية،  التلفزيونّية  والـــحـــوارات  الــعــامــة 
بــعــض الــتــعــبــيــرات واملــــجــــازات الــتــقــلــيــدّيــة، 
منها قولهم للقدح في فكرة ما، بخصوص 
ــالــني«، 

ّ
ـــغـــل بــق

ُ
الـــشـــأن الــســيــاســي، إنـــهـــا »ش

للداللة على ما يحويه الطرح املستنكر من 
في  املبتذلة  والــخــســارة،  املكسب  حسابات 
الــقــول، أو ُيتَبع، بجملة  رأيــهــم. ُيسَبق هــذا 
ا 

ً
تقليدية أخرى، وهي »طبًعا ال أحمل شيئ

ضــد الــبــاعــة والــبــقــالــني، لــكــن املـــقـــصـــود...«. 
استخدام مجازات بعض املهن )غالًبا ُيذكر 
ــالــون والــزّبــالــون والــبــاعــة املتجولون( 

ّ
الــبــق

للقدح في رأي سياسي أو ثقافي معني، أمٌر 
شائٌع في الثقافة السياسية العربية. ومن 
ا تمييزًيا ضد 

ً
يفعل ذلك يحمل غالًبا شيئ

هذه املهن واملشتغلني بها، سواٌء أبّرر ذلك 
بعبارات متوقعة في مواقف كهذه أم ال. 

ــقـــوى الــســيــاســيــة فـــي الــســنــوات  تـــجـــارب الـ
الــعــجــاف الــتــي تــلــت الـــثـــورات الــعــربــّيــة عــام 
مع  العربي  النظام  تحالف  وتــاريــخ   ،2011
الواليات املتحدة األميركّية منذ سبعينّيات 
منا  أمـــًرا أســاســًيــا، هو 

ّ
الــقــرن املــاضــي، تعل

أن الــنــخــبــة )الــحــاكــمــة واملـــعـــارضـــة( كــانــت 
ــجــار، 

ُّ
ــالــني وصــغــار الــت

ّ
تــعــوزهــا ِحكمة الــبــق

ص في ثاثة مبادئ: الحسابات 
ّ

والتي تتلخ
بــعــيــدة املــــدى للمكسب والـــخـــســـارة، وعــدم 
شــخــصــنــة الـــخـــافـــات، وإمـــكـــانـــيـــة الــقــبــول 
ـــل أن يــكــون 

ّ
ـــفـــض

ُ
بــالــحــلــول الـــوســـط. مـــن امل

 
ٌ
خلف هذه الحكمة، سياسًيا، قيٌم وانحياز

أخاقي، ولكن مع الغياب القاسي لألخير، 
كما اتضح في السنوات السبع الفائتة، كان 
حساب  هــو  العربّية  للبلدان  املمكن  املنقذ 
القوى السياسّية الدقيق ملصالحها، وأخذ 
معارك الشأن العام على محمل وطني عام 
قدر اإلمكان، والتخفف من اعتبار الخافات 

السياسّية مسألة كرامة شخصّية. 
كــان سيقود  للمصالح  أي حساب عقاني 
أكثر  تحالٍف  عاقات  نحو  العربي  النظام 
ــــا مـــع الــــواليــــات املــتــحــدة األمــيــركــّيــة 

ً
تــــوازن

في  يشترط  وال  التبعّية،  تركيز  فيها  يقل 
النظام؛  ديمقراطّية  كــهــذه  عــاقــات  تكوين 

محمد سي بشير

 شديٌد غداة 
ٌ

انتاب النظام الجزائري خوف
انــطــاق شــــرارة الــربــيــع الــعــربــي، ونــجــاحــه 
هم 

ّ
فــي زعــزعــة عــروش رؤســـاء، كــان ُيظن أن

ــــاب املــواطــنــني  فـــي الــحــكــم بـــاقـــون، وفــــي رقـ
اتـــه ملــنــع تلك  مــتــحــّكــمــون. وكــــان مــن إجـــراء
الـــشـــرارة حــزمــة مــن املـــوانـــع، مــنــهــا تشديد 
قـــانـــون إنـــشـــاء الــجــمــعــيــات، والــــــذي صــدر 
من  املدني  للمجتمع  منعا   2012 العام  في 
بقاء  على  خطر  تهديد/  وتكوين  الــتــمــّدد، 

ويل.
ّ
ظام على املديني، املتوسط والط

ّ
الن

الّربط بني ذلك اإلجــراء  املقالة  تحاول هذه 
الــســيــاســي وانـــتـــشـــار ثــقــافــة ســيــاســيــة من 
الجزائريني،  ومــن  ناحية،  مــن  النظام،  لــدن 
مــن نــاحــيــة أخــــرى، مضمونها »الــامــبــاالة 
ــــدت 

ّ
ــول ـــــي تــ

ّ
ــل املـــــتـــــبـــــادل«، والـــــت ــاهــ ــجــ ــ

ّ
ــت والــ

ــا، على   أخـــطـــرهـ
ّ

مــنــهــا عــــدة مـــظـــاهـــر، لـــعـــل
اليومية  الحياة  على  ينعكس  ما  اإلطـــاق، 
ــّكــــل مــــصــــدر خـــطـــر عــلــى  ــلــــمــــواطــــن، ويــــشــ لــ
صــّحــتــه، والــتــي كــان للمجتمع املــدنــي، من 
خـــــال تـــلـــك الـــجـــمـــعـــيـــات، نـــشـــاط مــلــحــوظ 
ــقــص الـــذي قد 

ّ
ــوعــيــة، وتــعــويــض الــن

ّ
فــي الــت

بالبيئة  ل 
ّ
التكف ميادين  في  الــّدولــة،  تتركه 

دروٌس  ــهــا 
ّ
إن عموما.  الجزائريني،  وبحياة 

عرفنا  إن  الــكــولــيــرا،  داء  مــن  نستخلصها 
حتما،  سيصبح،  حقا،  معه،  نتعامل  كيف 

دواًء في املستقبل القريب.
ــه، بالعودة 

ّ
أن الــدرس األّول تاريخي، حيث 

إلــــى األعــــــوام األولـــــى لـــحـــراك الـــجـــزائـــر، في 
إن  القول  يمكن  املــاضــي،  القرن  ثمانينيات 
قــراريــن كــان لهما أشـــّد األثـــر على تجسيد 
فتح  الديمقراطية،  إلــى  والتحّول  االنفتاح 
ــاء أحـــــــزاب ســيــاســيــة وإقــــــرار  ــبــــاب إلنــــشــ الــ
قانون بتحرير إجــراءات إنشاء الجمعيات 
ــة، مـــا فــتــح الـــبـــاب عــلــى مــصــراعــيــه  ــيـ ــلـ األهـ
آلالٍف مـــن الــجــمــعــيــات، وفـــي كـــل املــيــاديــن، 
السياسي،  الجزائريني  سمحت برفع وعي 
ووّســعــت مــن مــجــال حــراكــهــم االجــتــمــاعــي، 
الــدولــة  غــيــاب  بتعويض  لهم  سمحت  كما 
عن بعض فضاءات حياة املواطنني، بفعل 
عــوامــل كثيرة، تــتــراوح بــني ســوء البرمجة 
خطيط، فشل السياسات العامة لكثير 

ّ
والت

ل الّدولة في تسيير حياة 
ّ

من قطاعات تدخ
ــا، إضــافــة إلــى  ــهـ املــواطــنــني الــيــومــيــة وإدارتـ
غــيــاب الــكــفــاءة وانــتــشــار ســوء صــرف املــال 
العــام وتوجيهه إلى أداء خدمات للمجتمع.

أّدى العامان، مجتمعنْي، إلى مياد ثقافٍة 
أولية،  الجمعيات، بصفة  أداتها  سياسيٍة، 
ــة،  ــ ــّدولـ ــ مــضــمــونــهــا الـــبـــعـــد الـــفـــعـــلـــي عــــن الـ
 ذلك تزامن مع فشل األحــزاب 

ّ
خصوصا أن

ـــظـــام، كــلــيــهــمــا، فـــي إدارة 
ّ
الــســيــاســيــة والـــن

بينهما،  قطيعة  ووقــوع  السياسي،  ــأن 
ّ

الــش
تجّسدت في عشرّية حمراء، راح ضحّيتها 

عشرات آالف من الجزائريني.
واملعارضة،  الّسلطة  انغماس  استمرار  مع 
الفضاء  احــتــال  فــي  والعنفية،  السياسية 
الــســيــاســي، وجـــد املــجــتــمــع فــي الجمعيات 
الدولة،  غياب  تعويض  في  الحيوية  أداتــه 
وخــصــوصــا أن الــعــشــريــة املــــذكــــورة تــركــت 
بصماتها في البنية التحتية، وفي الحياة 
 

ّ
كل مكان وعلى   

ّ
كــل فــي  للمواطن،  اليومية 

ــا  مــســتــوى، حــيــث لــعــبــت الــجــمــعــيــات دورهـ
ــوعــيــة، أداء الــخــدمــات ومــلء 

ّ
الــكــامــل فــي الــت

فراغ غياب السياسة العاّمة للّدولة. 
من ناحية أخــرى، كــان للجمعيات دور في 
إبــعــاد املــواطــن عــن الــحــيــاة الــســيــاســيــة، ما 
ـــد، عــلــى إثـــر ذلـــك كــلــه، ثــقــافــة سياسية 

ّ
تـــول

ال 
ّ
ــا، بـــاخـــتـــصـــار »كــــــل شــــــيء إ ــهـ ــمـــونـ مـــضـ

الـــــدولـــــة«، وكـــــان مـــن تــجــســيــداتــه الــفــعــلــيــة 
ــال  ــكــ ــــي، وتــــــعــــــّدد أشــ ــابـ ــ ــــخـ ــتـ ــ الــــــعــــــزوف االنـ

أسامة علي

ــتـــي تــنــقــل صــــورا  ــار الـ ــبــ بـــعـــيـــدا عــــن األخــ
القتلى  وأشــاء  للجرحى  مؤملة  ولقطات 
ومنازل مدمرة في جنوب شرق العاصمة 
االجتماعات  وأخــبــار  طرابلس،  الليبية، 
التهدئة واتفاقاٍت ال تكاد يعلن  وجهود 
عنها حتى تنهار، يبدو أن ملا يحدث في 
الــدامــيــة  فـــاألحـــداث  ه،  طــرابــلــس مـــا وراء
ــبـــوع، وال يــعــرف مـــا إذا كــانــت  طــــوال أسـ
قـــد انــتــهــت أم ال، لـــم تــكــن ولـــيـــدة الـــيـــوم، 
ــم تـــتـــوقـــف االجـــتـــمـــاعـــات  فــمــنــذ أشـــهـــر لــ
السابع  اللواء  مليشيا  بني  واملفاوضات 
من ترهونة، والتي ترى ضرورة تمكينها 
مـــن أجـــــزاء فـــي جــنــوب شــــرق الــعــاصــمــة، 
ــدر أصـــــــول ســـكـــانـــهـــا مــنــهــا،  ــحــ بـــحـــكـــم تــ
ثـــوار طــرابــلــس وأخــواتــهــا في  ومليشيا 
بــوســلــيــم ومــعــيــتــيــقــة الـــتـــي تـــؤكـــد أن ال 
مدينتهم،  فــي  الطرابلسيني  لغير  حصة 
ــفــــاوضــــات إلـــــى طــريــق  ووصـــــــول تـــلـــك املــ

مسدود، نتيجته ما نرى.
أسباب االقتتال الحالي هي النفوذ واملال 
والبحث عن الشرعية. ولكن كيف خرجت 
الــــقــــوى الـــطـــامـــحـــة فــــي الــــرجــــوع وبــقــيــت 
املــتــنــفــذة فــي طــرابــلــس؟ تــبــدأ الــقــصــة من 
ــاق، فــايــز  ــ ــوفــ ــ ــكـــومـــة الــ دخـــــــول رئــــيــــس حـ
السراج، ومجلسه الرئاسي الذي تساقط 
أعضاؤه تباعا، فلم يبق في الحقيقة إال 
هـــو فــاعــا وحــاكــمــا ووجـــهـــا ملـــن يــدعــمــه 
دولـــيـــا، حــني قــــّرر دخــــول طــرابــلــس، وفــق 
نصوص االتفاق السياسي في منتصف 
2016، وكان بصحبته مندوب دولي عن 
باولو  اإليطالي  الجنرال  املتحدة،  األمــم 
سيرا، كلف بتنفيذ بند مهم اتفقت عليه 
كل األطراف، وهو الترتيبات األمنية التي 
كلها  املسلحة  املجاميع  بــإبــعــاد  تقضي 

من طرابلس.
قد  طرابلس  في  املليشيات  كانت  وقتها 
ــــروس، تحت  ــرٍب ضـ خــرجــت لــلــتــو مـــن حــ
مظلة عملية فجر ليبيا لطرد مليشيات 
الــزنــتــان مــن تــمــركــزاتــهــا االســتــراتــيــجــيــة 
والــحــيــويــة، وال ســيــمــا فــي جــنــوب شــرق 
الــعــاصــمــة، فــكــانــت الــخــطــوة الــثــانــيــة أن 
رة من 

ّ
شــرعــن الــســراج املليشيات املــتــجــذ

مـــع روســـيـــا، الــحــبــل بــالــكــامــل بـــني يــديــهــا، 
أطــمــاع موسكو  إلــى مــحــاصــرة  فقد سعتا 
بالتفّرد، من خال تفاهمات بينية بينهما، 
ــة  ــيـ ــرانـ ــاب املـــلـــيـــشـــيـــات اإليـ أنـــتـــجـــت انـــســـحـ
مـــن مــحــيــط إدلــــــب، لــتــخــفــيــف الــضــغــط عن 
خرق  مقابل  في  تركيًا،  املدعومة  الفصائل 
ــيـــة املـــفـــروضـــة  ــيـــركـ ــقـــوبـــات األمـ تـــركـــيـــا الـــعـ
ــبـــادل الــســلــع  ــاء عــلــى تـ ــقــ عــلــى إيــــــران، واإلبــ
بـــني أســواقــهــمــا، لــتــخــفــيــف عــــبء الــحــصــار 
األمـــيـــركـــي عــلــى اقــتــصــادْيــهــمــا، هـــو مـــا قد 
يــتــرجــم إلـــى تــحــالــف الــقــوى املــهــزومــة أمــام 
العقوبات األميركية التي لم تستثن روسيا 
أيضًا منها، ويجعل من اجتماع طهران يوم 
الجمعة املقبل )7 سبتمبر/ أيلول( محطة 
من  البينية  مخاوفهم  ملــواجــهــة  مفصلية، 
ناحية، ومخاطر التحّرك األميركي الغربي 
في املقابل، من ناحية ثانية، فحيث ال يمكن 
تــجــاهــل الــخــافــات الــتــركــيــة الــروســيــة، بما 
الــصــراع  بـــدور كــل منهما فــي ملف  يتعلق 
الـــســـوري، ومــواقــفــهــمــا املـــتـــضـــاّدة أحــيــانــًا، 
عـــلـــى الــــرغــــم مــــن شــراكــتــهــمــا فــــي مـــســـاري 
مصالحهما  نــتــيــجــة  وســـوتـــشـــي،  أســتــانــة 
إزهـــاق مــســار جنيف األممي  فــي  املشتركة 
الـــذي يتناقض مــع رغــبــة مــوســكــو بــإعــادة 
مع  كما يتضارب  الــســوري،  النظام  تعويم 
األكـــراد،  بملف  يتعلق  بما  تركيا  مصالح 
وفق  الشمال،  في  نفوذهم  دائــرة  وتوسيع 
كمواطنني   

ً
كاملة حقوقهم  يضمن  دستوٍر 

أفراد، وكجماعة قومية تتنافس معها على 
الــشــراكــة مــع الـــواليـــات املــتــحــدة األمــيــركــيــة 

وأن مــن شــأن وجــودهــا فــي ســوريــة طويل 
يــبــّدد مــا عملت عليه املجموعات  أن  األمــد 

املتطّرفة فكريًا خال سنوات الحرب.  
وفــــــي املـــحـــصـــلـــة، فــــــإن الــــشــــركــــاء الـــثـــاثـــة 
يحتاجون في اجتماعهم املقبل إلى تبديد 
ــن مــصــالــحــهــم،  ــهـــم، واإلفـــــصـــــاح عــ مـــخـــاوفـ
مــن مواجهة  تــقــاطــعــاٍت تحّصنهم  إليــجــاد 

ثنائية:
أواًل، ضـــد حــلــفــائــهــم املــحــلــيــني مـــن الــنــظــام 
ــنــــظــــام عــلــى  ــيـــث يـــعـــمـــل الــ واملـــــعـــــارضـــــة، حـ
استرجاع منطقة خفض التصعيد األخيرة، 
ليمتلك أوراق قوة تمّكنه من فرض رغباته 

من  بــدءًا  السياسية،  العملية  تفاهمات  في 
صياغة الدستور، مرورًا بتشكيل الحكومة 
املشتركة بني شركاء طاولة التفاوض. ومن 
تفاهماٍت  أي  فإن  املسلحة،  املعارضة  جهة 
تؤّدي إلى تسوياٍت على شكل ما حدث في 
درعــــا، وقبلها فــي الــغــوطــتــني، فــهــذا يعني 
ــود الــفــصــائــل، وتــحــويــلــهــا إلــى  ــ ــهـــاء وجـ إنـ
شرطة تحت إشراف مشترك روسي تركي، 
ــذا مـــا هـــو خــــاف رغــبــتــهــا، وتبعيتها  ــ وهـ
التركية فقط، كما تجعلها، في اآلن نفسه، 
فــي مــواجــهــة جبهة الــنــصــرة الــتــي تفوقهم 

عددًا وتدريبًا وعتادًا.  
ثانيًا، بمواجهة خصومهم الدوليني الذين 
يرفضون وجود إيران ضمن تحالٍف يصون 
مصالحها في سورية، ويبّدد جهود اإلدارة 
األميركية في حصارها، وتسوير نشاطها 
ــالـــف رغــبــتــهــم  ــا يـــخـ ــمـ ــا، كـ ــ ــدودهــ ــ داخـــــــل حــ
إدلــب، ومحاصرة  بتحجيم دور تركيا في 
ــال، إلنــــهــــاء الـــوجـــود  ــمـ ــشـ مــســاعــيــهــا فــــي الـ
الكردي الحليف لقوى التحالف الدولي في 
معاركهم ضد »داعش«. ما يعني أن الثاثي 
الدولي )روسيا، إيران، تركيا( يواجه اليوم 
مــعــضــلــة لــقــاء مــصــالــحــه الــبــيــنــيــة، فـــي ظل 
حروٍب على أطرافه »مجتمعة«، و»منفردة«، 
كما يواجه معضلة تفّرد موسكو وتنّمرها 
إرادة  تمتلك  بــاعــتــبــارهــا  عــلــى شــريــكــْيــهــا، 
الــنــظــام »الــطــرف الــشــرعــي« فــي ظــل الحرب 
املعلنة على الحليف اآلخر، واألقرب للنظام 
أي )إيران(، ما جعل النظام يتنازع بينهما، 
ويـــنـــقـــســـم عـــلـــى نـــفـــســـه بــــني نــــظــــام ســــوري 

ــرانــــي. ويــنــطــبــق  ــــوري إيــ ــــي ونـــظـــام سـ روسـ
هذا على حال الفصائل املسلحة املعارضة 
بــني فصائل مسلحة  أيــضــًا  انقسمت  الــتــي 
ــــرى مسلحة  تــحــت الــرعــايــة الــروســيــة وأخـ
الــتــركــيــة، وهــو ما  املــبــاشــرة  تحت الهيمنة 
الرغم  للشركاء، على  أجــواء متوترة  يهيئ 
حيث  املعلن،  للوفاق  الظاهرية  الحالة  من 
اســتــغــلــت مــوســكــو الـــتـــوتـــرات األمــيــركــيــة - 
التركية لتلزم األخيرة بالتخلي عن جبهة 
الــنــصــرة، والــوقــوف إلــى جانبها فــي حــرٍب 
هيئة  تمثله  الـــذي  اإلرهــــاب  عــلــى  محتملٍة 
تــحــريــر الـــشـــام، وفــصــائــل مــن الــتــركــســتــان، 
والتي فتحت املجال لدخول الصني عليها 
طرفا مساندا للقوات الروسية، على الرغم 
مــمــا يــتــســع الــوقــت مــن مــفــاوضــات ال تــزال 
جــــاريــــة بــــني األطــــــــراف الــــدولــــيــــة، لــتــطــويــق 
ــتـــي ســتــبــتــلــع  نـــتـــائـــج الــــحــــرب املــحــتــمــلــة الـ
ــادة  ــ ــدفـــق الـــاجـــئـــني، وإعــ ــقــــاف تـ ــهـــود إيــ جـ

توطينهم داخل بادهم. 
في املحصلة، الحرب التي يرّوجها النظام 
السوري في إدلب تجعله في قلب العاصفة، 
ــاخ املـــنـــاســـب النــــتــــزاع أســبــاب  ــنـ وتــهــيــئ املـ
تــأجــيــل الــحــل الــســيــاســي الــــذي ســعــت إليه 
التعطيلية  مــســاراتــهــا  خــــال  مـــن  ــيـــا  روسـ
ملـــفـــاوضـــات جــنــيــف، وتـــتـــرك املـــجـــال عكس 
رغــبــاتــه إلعـــادة إحــيــاء مــســار جنيف، على 
فـــي مستقبل  لــألســد  مــكــان  أن »ال  أســــاس 
سورية«، ليبدو النظام وكأنه يحفر حفرة 

لرئيسه، بداًل من ردمها. 
)كاتبة سورية(

فــاألنــظــمــة قـــد تــجــمــع بـــني الــديــكــتــاتــورّيــة 
والندّية،  الحكيمة  الخارجّية  والسياسات 
 
ً
لــم تمسك ورقــة العربي  النظام  قــيــادة  لكن 
وقلًما طوال أربعني عاًما لحساب مصالح 
الدولة، وفّكرت بمصالحها هي، على املدى 

القصير، طبقة حاكمة باعتبارها الدولة. 
وعــلــى املـــنـــوال نــفــســه، أي حــســاب عقاني 
الطويل،  املـــدى  على  والخسائر  للمكاسب 
ــورات  ــ ــثـ ــ ــّيــــة بـــعـــد الـ ــالــ ــقــ ــتــ ــة االنــ ــلــ ــي املــــرحــ ــ فـ
السياسّية  األحـــزاب  سيقود  كــان  العربّية، 
ونخب املثقفني إلــى ضــرورة التفاوض في 
ما بينها، والوصول إلى حل وســط، ولكن 
 

ً
طلب الثوري العام )وليس حا

َ
في إطار امل

ا بمقاييس القوى املعارضة املعهودة 
ً
وسط

 سيشتمل 
ٌ

الـــنـــظـــام(، وهـــو حـــل أو مــعــايــيــر 
كانت مضامينه:  أًيــا  أمرين حيوّيني،  على 
ُيرسي أساسات النظام الديمقراطي القادم 
الــــذي ســيــســمــح لــهــا جــمــيــًعــا، نــظــرًيــا، بــأن 
الــســلــطــة، وسيحقنها  إلـــى  وتــصــعــد  تحكم 
بالقوة الازمة لإلجهاز على النظام القديم، 
ــا املــشــتــرك األخـــطـــر، قــبــل أن يلتقط  عـــدّوهـ
ُد وجاهة هذه  كِّ

َ
ُمؤ عليها.  وُيجهز  أنفاسه 

أميركا  املتحالفني مع  مــآالت  الفرضّية هو 
مــن الــعــرب، ومـــآالت النخب الــحــزبــّيــة التي 
 يحفظ مصالحها 

ٍّ
رفضت التوصل إلى حل

واملــصــلــحــة الـــعـــامـــة: فـــي كـــل دول الـــثـــورات 
ــت الـــواليـــات املــتــحــدة ودول 

ّ
الــعــربــّيــة، تــخــل

املخلصني،  حلفائها  عــن  الــغــربــّيــة  أوروبــــا 
أنظمتهم  الــتــوّدد، عندما الح عجز  دائــمــي 
النهائي عن إخماد االنتفاضة، بل وأمعنت 
في إذاللــهــم، أشخاصا ورؤســـاء دول، حني 
ا ومــنــفــًى، حني 

ً
رفــضــت أن تــكــون لــهــم مــــاذ

ــاؤوا إلــيــهــا هــاربــني مــن لهيب الـــثـــورات.  جــ
أمـــا الـــقـــوى الــســيــاســيــة فـــي مــصــر والــيــمــن، 
أمــام  تقف  الــثــّوار  والــتــي جعلتها جماجم 
ــًدا لــِنــد، بــعــد عــقــود من  األنــظــمــة القمعّية نـ
الــســحــق والــتــفــتــيــت املــتــواصــلــني، وفتحت 
ــزاب  أمـــامـــهـــا الــــبــــاب، لــكــي تـــتـــحـــّول إلــــى أحــ
فـــي ما  ، وتــتــنــافــس 

ً
تــبــنــي دوال ســيــاســيــة 

بــيــنــهــا مــــن أجـــــل الــــوصــــول إلـــــى الــســلــطــة، 
بقياداتها  الحال  انتهى  برامجها،  وتنفيذ 
وأعضائها إلى التشّرد في املنافي، واملوت 
والتعذيب في املعتقات، واملحظوظ منهم 

االحتجاج وامتداده إلى كل ربوع الباد، من 
دون أن يكون لذلك حراك خلفية سياسية، 
ه كــان لتزامن ذلــك مع بداية االهتمام 

ّ
ولعل

االجتماعية  االتصال  أداة وسائل  بحيوية 
األثر الكبير في ازدياد حجم خوف السلطة 
من انعكاسات ذلك على معطى التحّكم في 
ــوجــيــه وصنع 

ّ
املــجــتــمــع، وفــقــدان آلــيــتــي الــت

الوعي.
ــي أهــــــّم املــظــاهــر  يــتــمــثــل الـــــــــّدرس اآلخــــــر فــ
الفعلية واإليجابية لوجود تلك الجمعيات 
وعملها، حــيــث، وعــلــى الــّرغــم مــن الــظــروف 
الــكــارثــيــة الــتــي كـــان يعيشها املــجــتــمــع، لم 
ياحظ في تسعينيات القرن املاضي، وفي 
أوج األزمـــة األمــنــيــة، ظهور أوبــئــة خطيرة. 
كما لم يكن أحد يسمع عن غياب األدوية في 
ل 

ّ
املستشفيات، بل لم نسمع، أيضا، أن التكف

بــاملــرضــى يــتــّم بــجــمــع األمـــــوال، وإرســالــهــم 
إلى الخارج للقيام بعمليات جراحية، ذلك 
البيئة   الجمعيات كانت تتكفل بحماية 

ّ
أن

ــقـــمـــامـــات، مــراقــبــة  )املــــســــاعــــدة فــــي جـــمـــع الـ
شبكات الصرف الصحي، والعناية بنظافة 
ل 

ّ
الــســدود واألنــهــار(، كما كانت تتكف مياه 

ضخمة  مجتمعية  )شبكة  الــــدواء  بتوفير 
من مواطنني متبّرعني، في الجزائر، وأخرى 
في الــخــارج، من املهجر ومــن املتنقلني إلى 
ــراء تــلــك األدويــــــــة، وبــالــعــمــلــة  ــارج، لـــشـ ــخــ الــ
ــة إلـــــى قـــيـــام شــبــكــة مــن  ــافــ ــة(، إضــ ــبـ ــعـ الـــصـ
املــمــارســني للصحة الــعــمــومــيــة، مــن أطــبــاء 
وقتهم،  أجــزاء من  وممّرضني، بتخصيص 
لفتح الباب أمام التكفل بالحاالت املرضية 

املستعصية.
درس ثــالــث، يمكن تــقــديــم تــفــســيــرات لــقــّوة 
ــي، كـــمـــا يــمــكــن تــقــديــم  ــدنــ ــــك املــجــتــمــع املــ ذلـ
ــن فـــضـــاءات  ــة عــ ــ ــــدولـ تـــفـــســـيـــرات لـــغـــيـــاب الـ
 عــمــدي أم 

ّ
كــبــيــرة وكــثــيــرة، وهـــل هـــو تــخــل

فــشــل فــي الــتــســيــيــر؟ نــجــح املــجــتــمــع املــدنــي 
في صنع الوعي وتفعيل وجوده، من خال 
الــفــاعــلــني، ضــّحــوا بأنفسهم من  مــن  نخبة 
أجــــل تــقــديــم خـــدمـــات لــلــمــجــتــمــع، مـــن دون 
 

ّ
خلفية سياسية، وكانت تقوم بالعمل بكل

منظومة  أن  بحيث  احترافية،   
ّ

وبكل تــفــاٍن، 
الخدمات كانت تسير بطريقٍة يكاد املواطن 
 
ً
أمنية  

ً
عشرية عايش  ــه 

ّ
بــأن معها  يشعر  ال 

، كادت أن تعصف بالبلد.
ً
صعبة

إلى  أّديـــا  السياسية  خبة 
ّ
والن الــّدولــة  فشل 

وعــــي املــجــتــمــع املـــدنـــي بـــوجـــوب أن يــرفــع، 
ــده، تــــحــــّدي االســــتــــمــــرار فــــي الــــوجــــود،  ــ ــ وحـ
والّسماح بالخدمات الضرورية بالوصول 
إلـــى طــالــبــيــهــا. ومـــن فـــرط الـــوعـــي، قـــام ذلــك 
ــم 

ّ
ــدنــــي، بـــذلـــك، فـــي إطـــــار مــنــظ املــجــتــمــع املــ

ــت 
ّ
مـــن خـــال مــؤّســســات جــمــعــويــة، اســتــغــل

بالنشاط  لها  املسموح  القانوني  الفضاء 
فيه لتسجيل وجودها، وتجسيد استمرار 
الــخــدمــات، وهو  مــعــنّي مــن  تقديم مستوى 
ــرات 

ّ
مــا شــهــدت بــه الــتــقــاريــر الــدولــيــة ملــؤش

الــجــزائــر،  الــتــي وضــعــت  الــبــشــرّيــة  التنمية 
الــســنــوات الصعبة، فــي مستوى  أثــنــاء  فــي 
يــشــيــر،  أن  دون  مــــن  ــول،  ــبــ ــقــ ومــ ــتـــوســـط  مـ
واقعيا، إلى أن ذلك ما كان ليتّم، لوال وجود 
قامت  ووطــنــيــة،  جهوية  محلية،  جمعيات 

بالعمل.
أّمــا الــدرس الــرابــع فله صلة بأساس الــداء، 
 حزمة من اإلجــراءات الهادفة 

ّ
فقد كان ألول

ــن الـــوصـــول  إلـــــى كـــبـــح جـــمـــاح املـــجـــتـــمـــع مــ
فترٍة  فــي  السيئ،  األثـــر  التغيير  إلــى صنع 
اتسمت بحراٍك قوي على املستوى العربي، 
قــانــون )فــي 2012( ينتقم  تضّمنت إصـــدار 
ــل بنفسه 

ّ
مـــن املــجــتــمــع الــــذي حــــاول الــتــكــف

ــة، مــن نــاحــيــة، ومــنــعــا لــه،  ــّدولـ بــعــيــدا عــن الـ
مــســتــقــبــا، مــن نــاحــيــة أخــــرى، مــن احــتــمــال 
أن يعاود الحراك لشغل الفراغ والفشل في 

أصــــــول طــــرابــــلــــس، لـــيـــصـــدر لـــهـــا أوامــــــر، 
عــبــر وزاراتـــــــه الــتــي ضــمــتــهــا لــهــا، بــطــرد 
مــلــيــشــيــات مــصــراتــه الــتــي كــانــت وقــتــهــا 
، لكنها تسيطر على مقار حكومية 

ً
منهكة

ــواقـــف أغــلــبــهــا لـــم تــتــضــح من  مــهــمــة، ومـ
حـــكـــومـــتـــي الـــــوفـــــاق واإلنــــــقــــــاذ الـــتـــابـــعـــة 
لــلــمــؤتــمــر الـــوطـــنـــي، والـــتـــي تــعــود أغــلــب 
أصول وزارئها، ورئيسها خليفة الغويل، 

إلى مصراته.
طرابلس  مليشيات  تمّكنت  مــا  وسريعا 
مـــن طـــرد مــســلــحــي مــصــراتــه نــهــائــيــا في 
مارس/ آذار املاضي، لكن اآلن، وبعد مرور 
عام ونصف العام، يبدو أن السّراج أدرك 
أن الــوقــت مــنــاســب إلطـــاق مــعــركــة كسر 
أربعة  فبعد  املليشيات،  هــذه  بــني  العظم 
أيــــام مــن الــقــتــال الــعــنــيــف بــني مليشيات 
قـــّرر بشكل مفاجئ  تــرهــونــة وطــرابــلــس، 
أن يــعــيــد مــلــيــشــيــات مــصــراتــه والــزنــتــان 
مجّددا إلى طرابلس تحت غطاء تكليفها 
والتمركز  الطرفني،  بني  االشتباك  بفض 

في منطقة التماّس بينهما.
فمليشيات  القرار سريعا،  نتائج  ظهرت 
طـــرابـــلـــس لــــم ولـــــن تــــوافــــق عـــلـــى رجــــوع 
ــات  ــيـ ــشـ ــيـ ــلـ ــــني، ومـ ــقـ ــ ــابـ ــ ــسـ ــ ــا الـ ــهــ خــــصــــومــ
املدينتني لن تفّوت فرصة الرجوع بقرار 
شــرعــي مــن الــحــكــومــة. لــكــن وعــلــى الــرغــم 
مـــن هــــذه الــتــكــهــنــات والـــتـــفـــســـيـــرات، هل 
األخير  الفصل  نتائج  الــســّراج  سيضمن 
مــن خــطــطــه؟ ومــــاذا سيترتب عــلــى األمــر 
إن فشلت أو نجحت؟  واقــع هذه القراءة 
قد ال يتفق معه كثيرون، فمنذ أن عرفت 
طــرابــلــس فــايــز الــســراج، لــم يستطع أحد 
أن  يــبــدو  الــتــي  قــراراتــه  التكهن بما وراء 
األجــل وطويلة  بعيدة  وآثارها  نتائجها 
السياسي  مستقبله  تــخــدم  وال  الــنــفــس، 
الخاص، حتى أن كثيرين باتوا يعتقدون 
أنـــه مــجــرد مــســّيــر مــن داعــمــيــه الــدولــيــني، 
فالصور  املــدى،  ومنفذ لخططهم طويلة 
والفيديوهات التي تبثها وسائل اإلعام 
بشكل متواٍل، وبرع في نقلها املواطنون 
بشكل كبير على صفحاتهم الخاصة، ال 
واحــدا،  إيجابيا  سطرا  تكسبه  أن  يمكن 
ــه الــســيــاســيــة  ــرتـ ــيـ يـــخـــتـــم بــــه ســــطــــور سـ

القليلة املليئة باإلخفاقات.

التي تسعى إلى تمكينهم من إقامة مناطق 
إدارة ذاتية شمال سورية، ما يهّدد، حسب 
زعــــم تـــركـــيـــا، األمـــــن الـــقـــومـــي لـــهـــا، ويـــهـــّدد 
اســتــقــرار مناطقها املــحــاذيــة لــهــا، وهـــو ما 
جعلها تــذهــب إلـــى الــتــحــالــف مــع روســيــا، 
ــتــــاف مــواقــعــهــمــا فــي  عـــلـــى الــــرغــــم مــــن اخــ

ساحة الصراع في سورية.
املصلحية  الخافات  على  التعتيم  أن  كما 
ــن تــلــك  ــ ــا وإيــــــــــران ال يـــجـــعـــل مـ ــ ــيـ ــ ــــني روسـ بـ
ــراع الــــســــوري  ــ ــــصـ ــلـــف الـ ــبـــايـــنـــات فــــي مـ ــتـ الـ
تـــدرك حجم  فــإيــران  للجانبني،  مرئية  غير 
التقارب الروسي - اإلسرائيلي، كما تقيس 
تقارب موسكو مع واشنطن،  بدقة مسافة 
ق بــمــبــادرة الــســام املــزعــومــة في 

ّ
بما يتعل

ــقـــرن(،  مــنــطــقــة الـــشـــرق األوســــــط )صــفــقــة الـ
ــران  ــ حـــيـــث تــقــضــي تــفــاصــيــلــهــا بـــإبـــعـــاد إيـ
وتحجيمها، وتغيير سلوكها بما يتوافق 
واإلرادة األميركية اإلسرائيلية في املنطقة، 
وبما يضمن أمن إسرائيل، وتوزيع خارطة 
األرض  مبدأ  على  بناًء  االقتصادي  النفوذ 
مقابل  املتبادل  واالقتصاد  الــســام،  مقابل 

األمن واالستقرار. 
وتأتي الرغبة األميركية بإخراج إيــران من 
سورية في مصلحة تمّدد النفوذ الروسي، 
وبما ال يتعارض مع إرادة كل من إسرائيل 
واإلدارة األميركية والدول األوروبية، حيث 
املنطقة،  في  الشرطي  دور  روسيا  تمارس 
ل خــط الــدفــاع األولـــي ألوروبـــا في 

ّ
كما تمث

إبعاد مخاطر نمو التطّرف اإلسامي، الذي 
تّدعي موسكو محاصرته في إدلــب اليوم، 

ــثــــورة املــــضــــادة بحق  مـــن تـــكـــّرمـــت عــلــيــه الــ
الخاص.  الحيز  إلى  واالنسحاب  كوت،  السُّ
الثورة  لها  فتحت  التي  املثقفني  نخب  أمــا 
أبــواب املجال العام على مصراعيه، لتأخذ 
مكانها املرموق في الحياة السياسية بعد 
تشاء،  كما  وتنتج  ولتفّكر  تهميش،  طــول 
فقد شرب قطاٌع فيها من نهر الجنون في 
الحزبّية  املعارك  فحّول  االنتقالّية؛  املرحلة 
أفكاٍر وسياساٍت  واالجتماعّية بخصوص 
ُمـــحـــّددة إلـــى حـــرٍب زبــــون، كــل تفصياتها 
ــا اســمــه الــتــوافــق 

ً
ـــاٌت، ال تــعــرف شــيــئ

َ
ـــق

َ
ـــل

ْ
ُمـــط

اتجاهات  ــَج  وأّجـ والعقانّية،  املصلحة  أو 
واملجتمع،  السياسة  في  واإلفــنــاء  التطهير 
وحــقــنــهــا بــمــشــاعــر الـــثـــأر الــشــخــصــي، وهــا 
فيلٍم  أو  مقاٍل  لتمرير  »يناضل«  اليوم  هو 

سينمائي.
قــد يــبــدو هــذا التذكير بــالــبــدايــات واملـــآالت 
أن هذه  لسببني:  كذلك.  ليس  لكنه  شماتة، 
الــنــهــايــات الــحــزيــنــة كــانــت نــتــيــجــة ضعف 
ــاء، وهـــمـــا عــيــبــان يــثــيــران  ــ ــفـــاءة وقـــلـــة ذكــ كـ
التعاطف وليس الكراهية. وأن من استخدم 
نخَب السياسة والثقافة في هزيمة الثورة 
 محّددة 

ٌ
ا أطراف

ً
واملجتمع، ثم دّمرتها الحق

ومعلومة، ارتكب املجازر ونهب املال العام، 
الــتــي  الـــجـــرائـــم  ــو املــــســــؤول األول عــــن  ــ وهـ
ارتــكــبــت، ولــيــس َمـــن اســتــعــمــلــهــم. الــغــرض 
الباب  فتح  هو  املسار  بموجز  التذكير  من 

لنقاش املستقبل.
)كاتب يمني في أملانيا(

الــســيــاســة الــعــامــة، مــا أكـــد اســتــمــرار ثقافة 
الــوجــود واملتضمنة  السياسية في  الــدولــة 
ــتـــجـــاهـــل لــلــمــجــتــمــع بــصــفــة  لــــامــــبــــاالة والـ
ــاذا يــــؤّدي إقــــرار ذلــك  تــامــة وشــامــلــة. إلـــى مـ
القانون؟ وهنا، يأتي تفسير أسباب تعّمد 
ــل بــســيــاســة عامة 

ّ
ــي الـــّدولـــة عــن الــتــكــف

ّ
تــخــل

ـــانـــيـــة، هــنــا، 
ّ
مــواطــنــيــة. تـــأتـــي الــحــقــيــقــة الـــث

 ذلك تّم بسبب استمرار االعتقاد، 
ّ
بتأكيد أن

 
ّ
بــأن للّسلطة،  السياسية  قافة 

ّ
الث إطــار  فــي 

ــراء الــســلــم االجــتــمــاعــي( كفيل  »الـــريـــع« )شــ
 اإلشـــكـــاالت، والــــذي مــن مــظــاهــره 

ّ
ــل  كـ

ّ
بــحــل

في تصّور منظومة  املتعّمدة  الكفاءة  عــدم 
الــخــدمــات، بـــاملـــوازاة مــع جــعــل ذلـــك فــضــاًء 
 ملء 

ّ
بــأن الّسلطة  للّدولة، العتقاد  حصريا 

فراغ فشل/ غياب الّدولة في أداء الخدمات 
 
ّ
ــأن ــســبــة لــهــا، وبـ

ّ
هـــو إشــكــالــيــة وجــــود بــالــن

الــوضــع ال يــتــّم إال بمنع  القطيعة مــع ذلـــك 
الحراك املجتمعي، والذي كان يتّم من خال 

الجمعيات.
مــن نتائج ذلــك الــقــانــون وصـــول املواطنني 
الــجــزائــريــني إلــــى يــقــنٍي بــاســتــحــالــة إنــشــاء 
املجتمعات، حيث وضعت العقبات الكثيرة 
في   

ْ
إن جمعياٍت،  لتكوين  حني 

ّ
املترش أمــام 

الــشــكــل وإن فــي املــضــمــون، بــاإلضــافــة إلــى 
صــعــوبــة الــحــصــول عــلــى تــمــويــات وجمع 
التبرعات، بل والتحّرك، إذ ال يمكن أن يتم 
السلطات  تقدمها  بتراخيص  إاّل  كله  ذلــك 
العمومية، وهي إجــراءات أصبحت صعبة 
ــال، وخـــصـــوصـــا فــــي الـــفـــتـــرة الــتــالــيــة  ــ ــنـ ــ املـ
عـــن »نـــجـــاة« الــجــزائــر مـــن عــــدوى »الــربــيــع 

العربي«.
وهو  والــقــانــونــيــة،  السياسية  املــوانــع  أّدت 
الــّدرس الخامس واألهــم، إلى تناقص عدد 
سبة ملن 

ّ
الجمعيات، وصعوبة التحّرك بالن

بقيت منها فاعلة، وهو ما أّدى، بالنتيجة، 
إلى تقليص فضاء انخراط املجتمع املدني 
فـــي تـــأديـــة الــخــدمــات وتــقــديــمــهــا، والــقــيــام 
واملصلحة  الــفــائــدة  ذات  الــفــعــالــيــات  بــتــلــك 
األكيدتني. وكان ذلك بارزا في تزايد حاالت 
اإلعان عن نقص األدوية، وعدم التمّكن من 
التكفل بــاملــرضــى، إضــافــة إلـــى غــيــاب عمل 
التوعية، وما يرافقه من حراك، في امليدان، 
البيئة  عــلــى  للحفاظ  الـــواقـــع،  أرض  وعــلــى 
والــتــوعــيــة بــانــعــكــاســات املـــســـاس ببعض 
ــة، وخـــصـــوصـــا فــي  ــيـــويـ ــات الـــحـ ــيــ ــاســ األســ
واملساعدة  القمامات  ورفـــع  املائية  املـــوارد 

على تدويرها.
دورهــا  االجتماعي  واصل 

ّ
الت لوسائل  كــان 

إنشاء  أمــام  القانونية  املوانع  في تعويض 
ــام تــحــّركــهــا،  ــ الــجــمــعــيــات، أو الــعــقــبــات، أمـ
والصور  الخطيرة  التعليقات  تجد  وفيها 
الــبــلــيــغــة عـــن الــحــالــة املـــزريـــة الــتــي وصــلــت 
ــام لــلــمــجــتــمــع  ــ ــاب تـ ــيـ إلـــيـــهـــا الـــبـــيـــئـــة، فــــي غـ
املدني، وعدم تحّرك السلطة للقيام بدورها.
)كاتب وأستاذ جامعي جزائري(

إدلب قلب عاصفة سورية

حكمة البّقالين

من دروس الكوليرا في الجزائر

ماذا يفعل السّراج 
في طرابلس؟

انقسمت الفصائل 
المسلحة المعارضة 

بين فصائل تحت 
الرعاية الروسية 

وأخرى تحت الهيمنة 
المباشرة التركية

النهايات الحزينة كانت 
نتيجة ضعف كفاءة 

وقلة ذكاء وهما 
عيبان يثيران التعاطف

ثّمة تصميم على 
اإلبقاء على الوضع 

كما هو، وليس 
الّسعي للتعلّم من 

الكوليرا

آراء

معن البياري

املعلومات عن  دولــٍة هي جمع  أي  في  املخابرات  وتقليديًا، وظيفة جهاز  كالسيكيًا 
البديهية، فــإن دولــة اإلمـــارات تنظر إلى  العدو، وبكيفيات متعّددة. واتــكــاًء على هــذه 
الحقيقة كثيرة، من جديد ما انكشف  جارتها دولــة قطر عــدوا. الشواهد على هذه 
منها إنفاق دولة اإلمارات ماليني الدوالرات من أجل شراء برامج إلكترونية، تتجّسس 
بها، منذ أربعة أعــوام، على هواتف ذكية لـ 159 من أفــراد العائلة الحاكمة في قطر، 
ونجاحها في اختراق هواتف 13 منهم، بحسب التحقيق االستقصائي املثير الذي 
فعلتها هذه،  في  أبوظبي،  بــأن  أفــاد  والــذي  تايمز،  نيويورك  أخيرا صحيفة  نشرته 
حاولت التنصت على هاتف أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني. والسؤال هنا 
غاية في البساطة والعادية: ما الذي بالضبط يريد الحاكمون في أبوظبي أن يعرفوه 
في قطر؟ ملاذا تشكل الدوحة في أفهامهم ومخيالتهم مشكلة كبرى؟ اتهموها بدعم 
اإلرهاب، من دون أن يشهروا قرينة تؤشر إلى صدقية زعمهم هذا، طلب منهم أمير 
الكويت، الشيخ صباح األحمد، أي دليل على ذلك، في أولى أيام وساطته من أجل حل 

األزمة التي افتعلوها، ومعهم نظراؤهم في الرياض، وما زال ينتظر. 
وعــنــدمــا تــوضــح الصحيفة األمــيــركــيــة، ذات املــوثــوقــيــة الــعــالــيــة، وبــالــبــّيــنــات املــؤكــدة، 
بيع  لها  ُيــؤذن  إسرائيلية،  من شركة  املتقدمة  التجسس  برامج  اشترت  أبوظبي  أن 
أعــداد كثيرة من  ما تبيعه من وزارة الحرب اإلسرائيلية، وذلــك كله للتجسس على 
بلد  غير  وفي  نفسها،  اإلمــارات  في  والناشطني،  واملثقفني  واإلعالميني  السياسيني 
ل على أن العقل الحاكم هناك مأزوم جدا، مرتعش، مرتاب بالقريب 

ّ
عربي، فذلك يدل

االستعانة  إلــى  هــذه  الــخــوف، فتضطره حاله  في  ويقيم  االطمئنان،  يــعــوُزه  والبعيد، 
بإسرائيل، هكذا ومن دون أي حياء، أو أي حاجة لستر هذه العورة املنكشفة، وذلك 
ه أسرارا دفينة، فيما ال أحد في 

ّ
كله من أجل البصبصة على ما تتحّسب منه، وتظن

باله من العرب، في قطر وفي غيرها، إيذاء اإلمارات وشعبها وأمنها بشيء، والجميع 
يدعو لهذا البلد، كما لكل أرض عربية، باألمان وهناءة البال. وال يتزيد واحدنا في 
برامج  من  لديها  بما صــار  أبوظبي،  مخابرات  استهدفتهم  ممن  كثيرين  إن  القول 
إسرائيلية، كانوا سيخبرون »نيويورك تايمز« بما أبلغها به األمير السعودي، متعب 
بن عبد العزيز، ملا استهجن تلصص عسس محمد بن زايد، بتكنولوجيا إسرائيلية، 
بــل وهــذا  العناء،  يــريــدون، ويكفيهم هــذا  إنــه كــان سيخبر هــؤالء عما  على هواتفه، 
الخزي الذي ليس مؤكدا ما إذا كان غشيهم أم ال، ملا فضحت الصحيفة األميركية 

الطابق كله، وأضاءت على كثير وقليل مما كان معروفا، وإن جزئيا. 
ثمة اعتداٌء ظاهٌر على مواطن سعودي بمنزلة أمير، ترتكبه أبوظبي في تلّصصها 
الرجل فحسب، وال على مكانته ورمزيته،  هــذا، يوحي باستخفاف وتعال، ال على 
ر، على نحو ما، بسخرية سفير اإلمارات في واشنطن، 

ّ
وإنما أيضا على بلده، ما يذك

يوسف العتيبة، من ملوك العربية السعودية وأمرائها، ألنهم »يحّرمون بيع الورد في 
عيد الحب«، كما كتب إلى زميلة له دبلوماسية، في واحدة من رسائله التي انكشفت 
ت، كما شواهد دالة أخرى، على مقادير مهولة من رداءة 

ّ
مضامينها، قبل شهور، ودل

األوهام اإلمبراطورية التي تستحكم في مدارك هذا الشاب، كما هي تستوطن في أخيلة 
أتباع ومليشيات  املسؤولني عنه في أبوظبي، عندما ينفقون من دون حساب على 
فالتة في ليبيا، وعلى سجون في جنوب اليمن، وعندما يستهويهم احتالل موانئ 
وسواحل في غير بلد، وعندما يتشاطرون على بلد مفقر اسمه الصومال، فيعاقبون 
ناسه بإغالق مستشفى يحمل اسم الشيخ زايد في مقديشو. وفي األثناء، وعندما 
ُيغدق على خليفة حفتر وعلى مشاريع عبد الفتاح السيسي وعلى انفصاليني في 
عدن، وعلى غير هؤالء أيضا، يتم اإلجهاز على مهرجاني أبوظبي ودبي للسينما 
)!(. يبلع سعد الحريري لسانه، فال يجرؤ على التغريد مثال بشأن تجسس أصحابه 
العاملون في البالط السعودي من القصة كلها،  في أبوظبي على هاتفه، ويستحي 
إلكترونية غزيرة  تلفزات وصحف ومواقع  تفعله  ما  التعامي عنها، وهو  فيؤثرون 
تتبع أبوظبي وحواشيها، ال تأتي بكلمة بشأن ما أشهرته »نيويورك تايمز«. أعان الله 
هؤالء جميعهم، وأشباههم وأشباحهم، يشغلهم نشر التنوير وتجديد الخطاب الديني 

عن سفالة فضيحة مخزية، قدام عيونهم الحوالء.. وقّدامنا صّحت عيوننا دائما.

بيار عقيقي

لم يأِت وقف الدعم األميركي لوكالة غوث وتشغيل الالجئني الفلسطينيني )أونروا( 
عن عبث. اتخذت اإلدارة األميركية قرارها بالذهاب إلى أقصى حدود التطّرف في 
املحتلة عاصمة إلسرائيل في 6  القدس  إعــالن  بــدأت من  الفلسطينية،  القضية 
ديسمبر/ كانون األول املاضي، ثم عمدت إلى نقل السفارة األميركية من تل أبيب 
»أونروا«.  إلى القدس في 14 مايو/ أيار املاضي، قبل أن تعلن عن وقف دعمها لـ
نوا مسارا 

ّ
الثالث، دش من يفهم جيدًا، يدرك أن األميركيني، وفي هذه املحطات 

جديدا، سيفضي إلى تحقيق أمر واحد: »صفقة القرن«.
األميركية.  الناحية  مــن  أقله  الــقــرن« سقطت،  »صفقة  أن  عــن  الحديث  يمكن  ال 
 األفعال األميركية الواضحة في 

ّ
مواجهتها تستلزم االعتراف بوجودها، في ظل

هذا الصدد. كل ما فعله الرئيس األميركي دونالد ترامب، هو التمهيد للوصول 
إلـــى هـــذه الــنــقــطــة. ومـــن هــنــا، ســيــواجــه الــعــالــم فــي اجــتــمــاعــات األمـــم املــتــحــدة في 
النصف الثاني من سبتمبر/ أيلول الحالي. وإذا اختار منبر األمم املتحدة إلطالق 
»صفقة القرن«، فيعني أن الواليات املتحدة قّررت املضّي في إنهاء ملفي القدس 
ل األمر انتصارًا عظيمًا 

ّ
والالجئني الفلسطينيني قبل نهاية العام الحالي. سُيشك

لحليف ترامب، رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامني نتنياهو.
ــال الفلسطينيني  ــفـ مــــاذا يــعــنــي تــوقــيــف عــمــل »أونــــــــروا«؟ يــعــنــي أن مــاليــني األطـ
الفقر  لثالثية  وفقًا  وسيتحّولون،  للتعليم،  املـــدارس  إلــى  الــذهــاب  عن  سيتوقفون 
واإلسرائيليون  األميركيون  يريد  موقوتة«،  إرهابية  »قنابل  إلى  والجهل،  والجوع 
استخدامها لتسويق »خطرهم«. ال يمكن للعالم الركون جانبًا، فإسقاط »أونروا« 
يعني إباحة قتل الفلسطينيني، وإسقاط حق العودة، وإنهاء مصير القدس لصالح 
»أونروا«،  لـ األميركي أساسًا  التمويل  األهم هو كيفية قبول  اإلسرائيليني. واألمر 
خــصــوصــًا أن مــوقــف واشــنــطــن مــعــروف مــنــذ عـــام 1948 بــدعــم دولـــة االحــتــالل 
اإلسرائيلي. لم تتوقف الواليات املتحدة يومًا عن دعم هذا الكيان، فكيف ُيسمح لها 
في التأثير على منظمٍة إنسانية، كان متوقعًا انسحابها منها في يوم من األيام، 
بناًء على خطوات إعالن القدس عاصمة إلسرائيل ونقل السفارة األميركية من 

تل أبيب إلى القدس؟
الحلول وتأمني  البديل واضــح، فــإذا كــان األوروبــيــون غير قادرين على اجتراح 
يتوقع  فإنه  منه،  األميركي  االنسحاب  بعد  اإليراني،  النووي  االتفاق  البدائل في 
منهم، مع العرب، فعل املستحيل، والحلول مكان الواليات املتحدة تمويليًا. يمكن 
للعرب بسهولة تأمني 300 مليون دوالر، وهو أمر مفروغ منه، وإن لم يسعوا فورًا 
لضّخ التمويل في »أونروا«، فإننا على مشارف قضية إنسانية كبرى، تشبه في 

كثير من زواياها اللجوء السوري. 
الكشف عن  األميركيون  يريد  الفاصلة.  »أونـــروا« هي  بعد  ما  أن مرحلة  األهــم 
»صفقة القرن« ثم تطبيقها. حتى اآلن، ال يمكن الوقوف بوجوههم باألساليب 
في  الجميع  تحييد  إلــى  األميركيني سعوا  أن  من  تبدأ  عــدة،  العتبارات  الحالية، 
مباحثاتهم بشأن الصفقة، تحت غطاء أن »الحقوق الفلسطينية مؤمنة«، من دون 
تحديد ماهية هذه الحقوق، غير أنه من األكيد أن حق العودة والقدس ليسا من 
ضمنها. ما بعد »أونروا« ستكون أصعب على الفلسطينيني والعرب. وواهٌم من 
يعتبر أن »صفقة القرن« سقطت، أو أن محاربتها كالميًا ستؤدي إلى فعل شيء. 
لم يتراجع ترامب في أي ملف حتى اآلن. وهو ما يثير القلق حكمًا. والتصّرف 
بصورة أن »ترامب سيسقط في الداخل األميركي بفعل تحقيقات روبرت مولر 
رهان  مجرد  هو  األميركية«،  الرئاسية  االنتخابات  في  الروسي  التدخل  بشأن 
لــواليــة جديدة.  بــاٍق حتى نهاية واليــتــه، وربــمــا سُيصبح رئيسًا  تــرامــب  عبثي. 
الرهان على عزل الديمقراطيني له في غير محله. ال يريد الحزب الديمقراطي نائب 
رين بالنسبة إليهم، لذلك سيسقط 

ّ
 له. ترامب أهون الش

ً
ترامب، مايك بنس، بديال

أي مشروع لعزل الرئيس األميركي.
األكيد أن »أونــروا« تحتاج إلى دعم سريع، للتفّرغ ملواجهة »صفقة القرن« بأي 
على حساب  تمريرها  أو  الفلسطينيني  على جثث  تطبيقها  ملنع  كانت،  طريقٍة 

حقوقهم البديهية.

سامح راشد

»يونسكو«.. اتفاقية املناخ.. »أونــروا«.. »نافتا«.. منظمة التجارة العاملية... هذه بعض 
املؤسسات الدولية واالتفاقيات التي تنظم حياة العالم املعاصر، وتضع قواعد إدارة 
املنظمات  بقية  عــن  يمّيزها  مــا  املــجــاالت.  مختلف  فــي  وعــالقــاتــه  لتفاعالته  الــعــالــم 
واملواثيق الدولية أن الواليات املتحدة األميركية خرجت، أو في طريقها إلى الخروج، 

من تلك االتفاقيات واملنظمات، والبقية الحقا. 
عند االنسحاب األميركي من منظمات ومؤسسات دولية بعينها، كان التفسير هو 
ُمماألة إسرائيل واالنصياع لطلباتها وتحريضها على الفلسطينيني، خصوصًا في 
ما يتعلق باالنسحاب من »يونسكو«، ثم وقف التمويل األميركي لوكالة األمم املتحدة 
لغوث الالجئني الفلسطينيني )أونــروا(. وهو تفسير ربما يكون صحيحًا، إال أنه ال 
يكفي لفهم السلوك األميركي في عهد الرئيس دونالد ترامب، واالستهانة بالكيانات 
واملؤسسات التي تشكل قواعد النظام العاملي وأركانه، وإدارة العالقات بني أطرافه. 
إذ ال صلة إلسرائيل بموقف ترامب من اتفاقية املناخ، وال بتهديده باالنسحاب من 

منظمة التجارة العاملية أو اتفاقية التجارة الحّرة ألميركا الشمالية )نافتا(. 
في عهد ترامب، صارت واشنطن تحّدد جدوى املنظمات الدولية وفعاليتها، وتحكم 
في  ونجاحها  املنظمة  أداء  ملعايير  وفقًا  ليس  الصالحية.  عــدم  أو  بــاإلعــدام  عليها 
تحقيق أهدافها، وإنما بمقياس تلبية مصالح واشنطن، تحديدًا كما يراها ترامب. 
لــو كانت عضوية هــذه املنظمة أو تلك تخّصه  بــل إن تــرامــب يتعامل مــع األمــر كما 
شخصيًا، وليست عضوية دولة عظمى.  فضح ترامب نفسه، الخميس املاضي، حني 
ِعد منظمة التجارة العاملية تشكيل 

ُ
قال، في سياق حواره مع قناة بلومبيرغ: »إذا لم ت

نفسها سوف أنسحب«. ثم عاد، السبت، ليؤكد أنه يشخصن األمور، ويفرض ذاتيته 
أبــدى  إذ  دولـــة،  سياسة  أنها  يفترض  ومسائل  ملفات  على  الشخصية  وتقييماته 
: »أحب كندا لكنها تستغل بالدنا 

ً
اعتراضه على الوضع الراهن التفاقية نافتا، قائال

رى، إذا كان 
ُ
منذ سنوات عديدة«. ما يثير السؤال: ماذا لو لم يكن ترامب يحب كندا؟ وت

حبه لكندا أقوى، فهل كان ذلك سيحول دون اعتراضه على وجودها في »نافتا«؟!
تقييماته  في  منها،  ينطلق  التي  األســس  أن  ترامب  لسان  على  الـــّزالت  تلك  تكشف 
بمعيار  حتى  يحكمها.  مــحــّددًا  منطق  وال  موضوعية،  غير  السياسية،  وتقديراته 
الكفاءة واملصلحة بالنسبة لواشنطن، فهو دائمًا يتهم هذه املنظمة أو تلك بأنها فاشلة 
أو غير مجدية، من دون تحديد معيار الفشل، أو تعريف الجدوى وعدمها بالنسبة 

ملنظمة دولية لها أهداف ومبادئ ثابتة، تعمل عليها. 
طــوال  الدولية  املنظمات  مــن  تــرامــب  انسحابات  تستمر  أن  توقع  بسهولة  يمكن  لــذا 
فترة احتالله مقعد الرئاسة األميركية، لنفاجأ بأن األمم املتحدة نفسها، ووكاالتها 
الفرعية وغيرها من املؤسسات والكيانات الدولية املستقّرة، صارت مهّددة باالنهيار 

الفتقادها موارد البقاء والعجز عن أداء مهامها. 
بالتأكيد، لم يسأل ترامب نفسه: ماذا بعد االنسحاب من معظم املنظمات واملؤسسات 
أنه  أم  الدولية؟ هل سيبني ترامب لنفسه ولواشنطن نظامًا عامليًا خاّصًا ومنفردًا، 
يعتبر االنسحاب والعزلة عن النظام العاملي عقابًا رادعًا، لكي يغير بقية العالم أسس 
ذلك النظام، ويمنح واشنطن موقعًا أكثر تميزًا وقدسية فيه؟  ومن مفارقات عشوائية 
ترامب، أنه مثلما ال يحّدد أوجه اعتراضه وانتقاداته للمنظمات التي ينسحب منها 
الواحدة تلو األخــرى، ال يوضح أيضًا خطته البديلة، أو حتى ما على تلك املنظمات 
من  أي  تملك  ال  وبالتبعية،  واسترضائه.  ترامب  مطالب  لتلبية  به،  القيام  والكيانات 
املؤسسات الدولية األخرى التي لم تنسحب واشنطن منها بعد، أي تصور أو توقع 
ملا يجب عليها عمله، كي تتجنب غضب ترامب، أو عقابه لها باالنسحاب، أو بوقف 

التمويل. ألنه هو نفسه ال يعلم ماذا يريد ممن ومتى وكيف وملاذا.
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ــلـــى الــشــعــب  تــــتــــوالــــى األزمــــــــــات عـ
الفلسطيني، ويبدو وقف الواليات 
املتحدة، أخيرا، تمويل وكالة غوث 
الفلسطينيني  الالجئني  وتشغيل 
الــتــابــعــة لــأمــم املــتــحــدة )أونـــــروا(، 
إلــى  األمــيــريــكــيــة  اإلدارة  وســـعـــي 
ــا، واالعـــــــتـــــــراف بــنــصــف  ــهـ ــبـ ــطـ شـ
مــلــيــون الجــــئ فــلــســطــيــنــي  فــقــط، 
ــة لــتــمــريــر  ــ ــاول ــحــ فــــيــــبــــدو أنــــهــــا مــ
ــا  ــدأهــ ــي بــ ــ ــتــ ــ ــ ــرن، وال ــ ــ ــقـ ــ ــ صـــفـــقـــة الـ
ترامب،  دونالد  األميركي،  الرئيس 
ــقــــدس عــاصــمــة  ــ ــال ــراف بــ ــ ــتـ ــ ــاالعـ ــ بـ
إلســـرائـــيـــل. وكــمــا رأيـــنـــا فـــي هــذه 
األيــام املاضية، اتخذ ترامب قرارا 
بوقف مساعدات الواليات املتحدة 
في  كامل  بشكل  األممية  للوكالة 
ــراره  ــإن قــ فــلــســطــني، وبــــال شـــك فــ
الالجئني  حــيــاة  على  هــذا سيؤثر 

الفلسطينيني.
ــّمــــق خـــــطـــــوة تــــــرامــــــب هــــذه  ــعــ ــتــ ســ
ــة فــــي الــضــفــة  ــاديـ ــتـــصـ األزمـــــــة االقـ

أنها  الغربية وقطاع غــزة، وال يرى 
السلمية،  الــتــســويــة  فــي  ستساهم 
الــتــقــدم في  ومـــن شــأنــهــا أن تعيق 
فترة،  منذ  املتوقفة  السالم  عملية 
فالشعب الفلسطيني ال زال يتطلع 
إلى السالم، ولن يتخلى عن ثوابته 
الـــوطـــنـــيـــة، فــقــضــيــة الـــالجـــئـــني من 
الثوابت، وال يمكن أن تشطب هكذا، 
يريدون  الفلسطينيون  فالالجئون 
التي هجروا  أراضيهم  إلــى  الــعــودة 
مــنــهــا، فــحــق الـــعـــودة حـــق مــقــدس. 
وكما رأينا ردود الفعل من املجتمع 
ــي عــلــى قـــــرار وقــــف تــمــويــل  ــ ــدول ــ ال
ترامب »أونروا« الذي القى إدانة من 
املجتمع الدولي، لكن الوكالة األممية 
ســتــســتــمــر فـــي تــقــديــم خــدمــاتــهــا 
ــفــلــســطــطــيــنــيــني، ولـــن  ــئـــني ال لـــالجـ
تخذلهم، على الرغم من األزمة التي 

تعاني منها.
عطا اهلل شاهين 
)فلسطين(

ــيـــاســـات  ــوم ضـــحـــيـــة الـــسـ ــ ــيـ ــ الـــيـــمـــن الـ
املــدمــرة، والعقلية  الــخــاطــئــة، واألفــكــار 
العام  والفشل  التغيير،  على  العصية 
والــصــراعــات  بالفوضى  يتجلى  الـــذي 
ــيــــل االتــــهــــامــــات وشـــيـــطـــنـــة اآلخــــر  وكــ
فشل  الــوديــع،  املنقذ  بمظهر  والظهور 
يــعــّبــر عــنــه الــصــوت الــعــالــي والــصــراخ 

والعويل والشعارات.
ــكــــرون والـــســـيـــاســـيـــون  ــفــ اســـتـــطـــاع املــ
ــات بــــني الــخــصــومــة  ــراعــ ــــصــ تــمــيــيــز ال
والعداوة، ففي املجتمع املدني، الخصم 
شريك لك في الوطن واملصير، وعليك 
ــب الــتــفــكــيــر بـــإبـــادتـــه أو الــقــضــاء 

ّ
تــجــن

عــلــيــه، هـــو طــــرف أســـاســـي ومــهــم في 
ــور الــيــمــن  ــطــ الــعــمــلــيــة الــســيــاســيــة وتــ
املسؤولية جماعية، سلطة  وازدهـــاره. 
بعضا،  بعضهما  يكمالن  ومعارضة 
وتصب سياساتهم في الصالح العام، 
والصراعات  النعرات  إثــارة  عن  بعيدا 
ــتــــحــــريــــض  ــ ــن وال ــ ــحـ ــ ــشـ ــ الـــســـلـــبـــيـــة والـ
والشيطنة والهدم الغبي للقيم واملبادئ 

ــعـــالقـــات الـــتـــي تثير  والـــســـيـــاســـات والـ
ــيـــة، في  الـــنـــزعـــات واألحــــقــــاد والـــكـــراهـ
الديمقراطية  إطار  تنافس غبي خارج 
قيمة ومبدأ، إذ نحن أمام تنافس على 

العنف والترهيب.
املدنية هي ثقافة وسلوك ينتظم الناس 
وفقها بأسلوب حضاري في التعايش، 
يــلــتــزمــون بـــقـــوانـــني تــنــظــم الـــعـــالقـــات، 
وتحسم الخالفات، وتعارض املصالح 
بني األفــراد والجماعات من دون عداء 
وعنف، إذ ال يعقل أن يكون هناك وطن 
مشترك بني أعداء! بل سيكون جحيما 
من الصراعات والحروب واملوت، وهذا 
هــو واقــعــنــا الــيــوم، والـــخـــروج مــنــه هي 
املدنية فكرا ينبذ العدوان، مهما كانت 
حّدة الصراعات، فالقانون والنظام هو 

الحاسم.
ــنــــف كــــيــــانــــات مــســلــحــة  ــعــ ــ يــــفــــرض ال
وجـــمـــاعـــات بـــاغـــيـــة، ويــجــعــلــهــا تعمل 
لصالح الساسة والقادة الذين يتحّولون 
إلــــى زعـــمـــاء عــصــابــات وقــتــل ومــــوت، 

 
ً
حاضرة السياسية  الخصومة  لتظل 
والقتل،  والعنف  بحدة  املناوشات  في 
ــٍة غــبــيــة ملـــحـــاربـــة الــتــعــّدد  ــاولـ فـــي مـــحـ
ــيــتــاح املــجــال  ــري، ل ــكـ ــفـ الــســيــاســي والـ
جهوي  طــائــفــي  مناطقي  الصــطــفــاف 
أمــام وطــن مريض تقتله  لنكن  مدمر، 
ترتكز على  فيه  والــحــيــاة  الــخــصــومــة، 
تصفية واجتثاث اآلخــر في  سياسٍة 

قذرة، ال حقوق فيها وال واجبات.
ــذا  ــ ــي املـــــاضـــــي، وهـ ــ ــا حــــــدث فـ ــ هــــــذا مـ
التي نجتّرها  الــكــوارث  سبب كل هــذه 
تبعاتها. ولأسف،  اليوم، ونعاني من 
نفسه،  املنحى  عــلــى   بعضهم  يسير 
بعنجهية  متجاوزا  واملعنى،  بالحرف 
املــاضــي وعـــبـــره، ســائــرا على  دروس 
البغاء واملستبدين،  خطى أسالفه من 
ــل مـــســـتـــنـــدا عـــلـــى أدواتـــــهـــــم الـــقـــذرة  بــ

وسياستهم املدمرة.
ــفـــرق  ــة، والـ ــارحـ ــبـ ــالـ ــيــــوم بـ ــ ــه ال ــبـ مــــا أشـ
الــدولــة  اســتــخــدم  الــبــارحــة  أن مستبد 
إرهــابــه واســتــبــداده  فــي  ومؤسساتها 

بــخــبــث، فــيــمــا تــالمــيــذه الــيــوم أغــبــيــاء، 
الجنوب  أن يكونوا ورثته في  ون 

ّ
يتمن

والشمال بهد الدولة ومؤسساتها على 
رؤوس الجميع.

هـــكـــذا عــمــل املــســتــبــد عــنــدمــا اجــتــاح 
ــه نــقــابــات وعـــمـــل على  ـــل لـ

ّ
ــدن، شـــك ــ عـ

إغـــراء الــكــوادر واملــؤثــريــن السياسيني 
والـــحـــزبـــيـــني املــثــقــفــني واألكـــاديـــمـــيـــني، 
وجعلهم تحت طاعته، واعتقد أنه نجا 
وامتلك البلد، واستمر بظلمه وطغيانه 
وتصفية خصومة حتى انقلب السحر 
على الساحر. واليوم نشاهد الصورة 
تتكّرر، النقابات تصنع بأيد سياسية، 
وخــصــومــة فـــاجـــرة، لــتــخــدم املــســتــبــد 
الجديد. وطبعا بشعارات وطنية، ومن 
تصفيته،  يتم  ويستسلم  يخضع  لــم 
واملواطن  الجحيم،  إلــى  يذهب  والــوطــن 
يعتصر في وسط هذه املعمعة القذرة 
من العالقات واألنانية في الصراع من 

أجل السلطة والثروة.
أحمد ناصر حميدان )اليمن(

فضاء مفتوح

آراء

خليل العناني

إال  اآلن،  ــة  ــيـ ــربـ غـ ــة  ــعـ ــامـ جـ تـــخـــلـــو  ــاد  ــكــ تــ ال 
ــا نــــــدر، مــــن قـــســـم أو بـــرنـــامـــج مــخــّصــص  مــ
لــدراســات اإلســـام أو الــشــرق األوســـط. وقد 
ازداد االهتمام بهذا الحقل املعرفي البيني، 
 ،2001 عــام  فــي  »11 سبتمبر«  أحـــداث  بعد 
إلى  كثيرين  غربيني  باحثني  دفعت  والــتــي 
االهــتــمــام بــدراســة اإلســـام واملسلمني. كما 
ــة لــلــمــهــتــمــني  ــ ــيـ ــ تــــم تــخــصــيــص مـــنـــح دراسـ
بـــاملـــوضـــوع، وتــــم طــــرح وظـــائـــف ألســـاتـــذة 
متخصصني في الدراسات اإلسامية، وما 
يرتبط بها من أفكار وتنظيمات وجماعات، 
فــي كــبــرى الــجــامــعــات الــغــربــيــة.. إلـــخ. وذلــك 
ــر إلــــى »مـــوضـــة« بحثية  ــ حــتــى تـــحـــّول األمـ

ومعرفية، يسعى الجميع إلى تقليدها.
وإذا كان االهتمام بحقل الدراسات اإلسامية 
في الغرب، خصوصا الكاسيكيات، كعلوم 
القرآن والفلسفة اإلسامية والفقه والتراث 
والفتاوى والشريعة والفكر اإلسامي.. إلخ، 
قــد بــدأ منذ قرنني على األقـــل، مــع دراســات 
األملــان  األوروبــيــني، خصوصا  املستشرقني 
والــفــرنــســيــني، فــقــد شــهــد هــــذا الــحــقــل، ويــا 
العرب  الباحثني  إقبااًل كبيرًا من  للمفارقة، 
املاضية،  الــثــاثــة  الــعــقــود  خــال  واملسلمني 
دراســـة دينهم وتراثهم وثقافتهم  أجــل  مــن 

في الجامعات الغربية. 
وتصيبك الدهشة، حني تجد طالبًا أو باحثًا 
عربيًا أو مسلمًا يدرس تراثه ودينه، ليس 
في جامعة األزهر في مصر أو الزيتونة في 
تونس أو الجامعة اإلسامية في ماليزيا.. 
إلـــــــــخ، وإنـــــمـــــا فـــــي جــــامــــعــــات ســـتـــانـــفـــورد 
ــارد وكـــالـــيـــفـــورنـــيـــا وجــــورجــــتــــاون  ــ ــارفــ ــ وهــ

سمير الزبن

 لتأسيس الــدولــة في 
ٌ
هــنــاك أســبــاٌب عــديــدة

وليدة  الحديثة  والــدولــة  الــحــديــث،  العصر 
الغرب حديثا،  الــذي عرفه  القوميات  عصر 
ــــدول الــنــهــائــي إلــى  حــيــث يــعــود تــأســيــس الـ
نــهــايــة الـــقـــرن الــتــاســع عـــشـــر، لــكــن خــريــطــة 
أوروبا لم تكن نهائية، بل شهدت تعدياٍت 
القرن العشرين، والتي  نتيجة الحروب في 
أعادت رسم خريطتها. ولكن بقيت القومية، 
على الــرغــم مــن االخــتــافــات بشأن األســاس 
الحديثة. وفي جميع حاالت  املكّون للدولة 
بناء الدولة الحديثة، تم بناء هذه الدول من 
الشعوب التي كانت تقطن اإلقليم الجغرافي 

التي تشكلت عليه هذه الدول.
ــم تـــأســـيـــس الـــدولـــة  ــة، تــ فــــي حـــــــاالٍت خــــاصــ
الهجرة، حيث  بطريقة مختلفة، عن طريق 
بـــنـــى املـــســـتـــوطـــنـــون دولــــهــــم عـــلـــى حــســاب 
ــدول  ــ ــذه الــ ــ ــة، ومــــثــــال هــ ــيــ ــلــ الــــشــــعــــوب األصــ
 ومـــحـــّدد، وهـــي الـــواليـــات املتحدة 

ٌ
مـــعـــروف

ودول أميركا الاتينية، وأستراليا، وجنوب 
أفـــريـــقـــيـــا، وإســــرائــــيــــل. فـــي هــــذه الـــتـــجـــارب، 
نجحت أقلية في بناء دولتها على حساب 
الــــشــــعــــوب األصــــلــــيــــة، ســـــــواء بــــــاإلبــــــادة أو 

بالطرد، أو باالثنني معا.
ــة خــــاصــــة، حــتــى  ــربـ ــل تـــجـ ــيــ ــرائــ ــّكـــل إســ تـــشـ
ــى الـــتـــجـــارب الــشــبــيــهــة، فــهــي  ــ بــالــنــســبــة إلـ
الــتــجــربــة الــوحــيــدة الــتــي لــيــس فــيــهــا دولـــة 
اســتــعــمــاريــة أو تـــصـــدر املــســتــوطــنــني إلــى 
ــقــــد جـــــــاء ســـكـــانـــهـــا مــن  مـــســـتـــعـــمـــراتـــهـــا، فــ
عــشــرات الـــــدول، فــي وقـــت كــانــت بريطانيا 

والسوربون وبرلني الحّرة وغيرها. 
حول  الكاسيكية  املــقــوالت  بتفكيك  ويقوم 
الدينية، ليس على يد شيٍخ  حقول املعرفة 
مــن شيوخ هــذه الجامعات، وإنــمــا على يد 
بــاحــث أو أســـتـــاذ غــربــي ال يــتــحــّدث الــلــغــة 
نــفــســهــا، وال يــعــرف تــعــقــيــدات املــجــتــمــعــات 
يــســتــشــعــر  وال  واإلســـــــامـــــــيـــــــة،  الــــعــــربــــيــــة 

جوانياتها.
وبعد فترة من الدراسة في الغرب، تكتشف 
أن أحد الفروق الرئيسية بني أن تدرس في 
جامعة عــريــقــة، كــاألزهــر أو الــزيــتــونــة، وأن 
تـــدرس فــي جامعة غــربــيــة، يكمن ليس في 
مضمون الدراسة أو شمولية موضوعاتها، 
بــقــدر مــا هــو فــي طــرائــق البحث والتفكير، 
املــوضــوعــات منهجيًا.  تــنــاول هــذه  وكيفية 
لذا، فإن أول ما تدرسه في مرحلة املاجستير 
أو الـــدكـــتـــوراه فـــي الــجــامــعــات الــغــربــيــة، أو 
معظمها على األقـــل، هــو مــقــّرر فــي مناهج 
البحث، وهو مقّرر ال يدّرس بشكل جاد في 
أصــا.  يـــدّرس  كــان  إذا  العربية،  الجامعات 
ذهني،  بتمرين  أشبه  تأسيسي  مقّرر  وهو 
وبــمــثــابــة عــمــلــيــة تــصــفــيــة وتــنــقــيــة عــقــلــيــة، 
تــهــدف إلـــى إعــــادة تــرتــيــب طــريــقــة التفكير، 
الذاتي عن املوضوعي، في  فــرز  بحيث يتم 

مجال البحث والدراسة. 
ومــــا زلــــت أذكـــــر كــيــف ســـاهـــم مـــقـــّرر كــهــذا، 
وكان يسّمى »املنهاجية النقدية في دراسة 
الــعــلــوم االجــتــمــاعــيــة«، الــــذي حــضــرتــه في 
أثناء اإلعداد لكتابة أطروحة الدكتوراه، في 
دفعي إلى إعــادة التفكير في طريقة تناول 
مــوضــوعــاتــي البحثية، كــمــا ال يـــزال مــؤثــرًا 
السياسية  للظواهر  وفهمي  مقاربتي  فــي 
ــك بـــعـــيـــدًا عــــن الــتــفــســيــرات  ــ ــة، وذلــ ــيـ ــنـ والـــديـ

للمشروع  املــخــتــار  املــوقــع  فلسطني،  تحتل 
الــصــهــيــونــي. بــالــطــبــع، هــنــاك خـــاف واســع 
بني الباحثني العرب بشأن توصيف »دولة 
إســرائــيــل«، هل هي دولــة متشكلة؟ أم دولة 
إلـــى مقومات  أم تفتقد  ــل؟  الــتــشــكُّ فــي طـــور 
الـــــدولـــــة، وهـــــي مـــجـــرد مـــوقـــع اســـتـــعـــمـــاري 
مــــتــــقــــدم؟... إلـــــخ. مـــن األســـئـــلـــة الــتــوصــيــفــيــة 
األرض  اإلســرائــيــلــي على  الــوجــود  لطبيعة 
الفلسطينية، هذا ليس موضوع هذا املقال، 
موضوعه هو البحث عن العوامل الرئيسية 
التي أدت إلى قيام إسرائيل في العام 1948، 
 مكتملة 

ً
بصرف النظر عن توصيفها، دولة

أم ناقصة، أم ثكنة متقّدمة.. إلخ.
إلى  ُيعيد باحثون تأسيس دولــة إسرائيل 
انعقاد املؤتمر الصهيوني األول في مدينة 
بازل السويسرية العام 1897، وهو املؤتمر 
الذي أعلن تأسيس املنظمة، من أجل إقامة 
»الدولة اليهودية« تماشيا مع املد القومي 
الـــــذي ســــاد أوروبـــــــا الـــقـــرن الـــتـــاســـع عــشــر. 
ــــرون هـــذا الــتــأســيــس إلـــى »وعـــد  ويــعــيــد آخـ
الذي أعطته بريطانيا  الوعد  بلفور«، وهو 
لــلــورد روتشيلد فــي الــعــام 1917، ووعــد به 

بإقامة »دولة يهودية« في فلسطني.
هل يمكن اعتبار املؤتمر الصهيوني األول، 
أو وعد بلفور، أو كليهما، الحدث املؤسس 
لــدولــة إســرائــيــل؟ ال شــك فــي أنــهــمــا حــدثــان 
مــهــمــان فـــي ســـيـــاق املـــشـــروع الــصــهــيــونــي، 
لكنهما  الفلسطينية،  األرض  على  وفرضه 
ال يــرقــيــان إلــــى مــســتــوى الـــحـــدث املــؤســس 
نبوءة مؤسس  كانت  وإذا  إسرائيل.  لدولة 
ــيـــة وصـــــاحـــــب كـــتـــاب  ــيـــونـ ــهـ الــــحــــركــــة الـــصـ

الباحث من موضوع  لذا فغالبًا ما ينطلق 
واســــع وفــضــفــاض، لينتهي بــعــد ذلـــك إلــى 
ــــة وتـــحـــديـــدًا. أذكــــر أنــنــي 

ّ
مـــوضـــوع أكــثــر دق

التقيت باحثًا من سويسرا، جاء إلى القاهرة 
عام  للماجستير  رسالته  على  يشتغل  كــي 
2005، وكان ذلك على هامش إحدى ندوات 
مــعــرض الــقــاهــرة للكتاب، وكـــان قــد قدمني 
إلــيــه الــبــاحــث الـــراحـــل حــســام تـــمـــام، رحــمــه 
ــه، فــلــمــا ســألــتــه عـــن مـــوضـــوع رســالــتــه،  ــلـ الـ
عت أن تكون عن موضوع تقليدي، 

ّ
وقد توق

فــوجــئــت بــأنــه يــكــتــب عــن »زبــيــبــة الــصــاة« 
)العامة في جبهة املصلي من أثر السجود(، 
وعندما طلبت منه أن يشرح أكثر، فوجدته 
يبحث فــي الــعــاقــة بــني اإليــمــان الطقوسي 
والسلوك االجتماعي! وهو أمر لم يخطر لي 
على بــال، وذلــك على الرغم من شيوعه في 

مجتمعاتنا العربية واإلسامية.
ــلـــو دراســـــــة  ــلــــى الـــــرغـــــم مـــــن ذلــــــــك، ال تـــخـ عــ
الغرب من مطبات ومزالق  اإلساميات في 
عـــديـــدة، قــد يــقــع فــيــهــا بــاحــثــون ودارســــون 
عــــرب ومـــســـلـــمـــون، ســـــواء بــقــصــد أو بـــدون 
قصد، ليس أقلها الوقوع في فخ االستشراق 
ون املقوالت الجاهزة 

ّ
الذاتي، وذلك حني يتبن

الثانية تــحــديــدا. ففي هــذه املــرحــلــة، ولــدت 
ــتـــي جــعــلــت مــــن املـــشـــروع  كــــل املـــعـــطـــيـــات الـ
الصهيوني ممكنا، وهي معطيات أوروبية 
ــــى ســـدة  ــعـــود الـــنـــازيـــة إلـ مـــحـــضـــة، فـــمـــع صـ
الحكم في أملانيا في الثاثينيات من القرن 
العشرين، تبنّي، وبشكل حاسم، أن إمكانية 
دمج اليهود في املجتمعات الغربية مجرد 
ــادت »املــســألــة الــيــهــوديــة« تــطــرح  ــ ــم، وعـ وهــ
 من 

ٍّ
ــنـــازيـــة هـــي تـــجـــل نــفــســهــا بـــقـــوة، ألن الـ

الحديث،  األوروبـــي  القومي  الفكر  تجليات 
ــانـــت بـــأبـــشـــع صـــــــوره، لــكــنــهــا نــتــاج   كـ

ْ
وإن

املخاضات الحديثة. 
ــة تحتاج  ــيـ وبــالــتــالــي هــنــاك مــشــكــلــة أوروبـ
إلــى حــل، وهــي »املشكلة الــيــهــوديــة«، وبــات 
أنهم مهّددون  األوروبــيــني  لليهود  واضحا 
في أوروبا، وغير مرغوب فيهم. وبحكم هذه 
بــدأت قطاعات  البحتة،  األوروبــيــة  العوامل 
واسعة من اليهود تميل إلى تأييد »الدولة 
االضطهاد  من  ملجأ  بوصفها  اليهودية«، 
األوروبـــي. وفي الوقت نفسه، باتت أوروبــا 
تــؤيــد وتــدفــع بــاتــجــاه هـــذا الــحــل، مــن أجــل 

واالفتراضات املسبقة عن اإلسام واملسلمني 
التفوق  لــبــاس  ويتلبسون  ومجتمعاتهم، 
أو  أبــنــاء جلدتهم،  على  املتعالي  األخــاقــي 
ى بعضهم خطابًا اعتذاريًا يقوم 

ّ
حني يتبن

عــلــى جــلــد الـــــــذات، لــيــس فــقــط بــســبــب تلك 
الفروق السابق اإلشارة إليها، وإنما أيضا 
النفسية  بالهزيمة  الكامن  الشعور  بسبب 
والــحــضــاريــة تــجــاه الــغــرب املــتــقــّدم! ناهيك 
والنفسي  االنــطــولــوجــي  التكيف  مـــأزق  عــن 
مع بعض الحقول املعرفية، خصوصا علم 
الدين،  الديني أو سوسيولوجيا  االجتماع 
وهــــذه الــنــقــطــة بــحــاجــة إلـــى مــقــال آخــــر. وال 
يجب أن ُيفهم مما سبق، بأي حال، االنحياز 
للدراسة في الغرب، أو االنبهار بالجامعات 
الــغــربــيــة فـــي مــقــابــل نــظــيــرتــهــا الــعــربــيــة أو 
اإلسامية، على الرغم من أن باحثني عربا 
ومسلمني كثيرين، ممن تعلموا في الغرب، 
كـــانـــت لـــهـــم إســــهــــامــــات مــهــمــة وجـــــــادة فــي 
هي  وإنــمــا  ومجتمعاتهم،  بلدانهم  دراســـة 
التي  املفارقات  بعض  لرصد  محاولة  فقط 
يقابلها الــبــاحــث الــعــربــي، حــني يــذهــب إلى 
ــة اإلســـام فــي الــغــرب، وذلـــك مــن واقــع  دراسـ
تجربة ذاتية، يعكسها شعوٌر بالهم الثقيل 
تجاه حالة البحث والتفكير في جامعاتنا 
ــرء أن يــجــد في  ــ ــى املـ

ّ
ــم يــتــمــن وبـــلـــدانـــنـــا. وكــ

جـــامـــعـــاتـــنـــا اهـــتـــمـــامـــًا حــقــيــقــيــًا بــاملــنــاهــج 
البحثية وطرق التفكير النقدية، وأن يحظى 
طابنا وباحثونا بالقدر نفسه من الحرية 
البحثية واألكاديمية التي قد يحظون بها 
فــي الــجــامــعــات الــغــربــيــة، وهـــو أمـــر ال يــزال 
بعيد املنال، في ظل هيمنة االستبداد داخل 

قاعات الدرس وخارجها.
)كاتب وأستاذ جامعي مصري(

ــنــة داخــلــهــا، 
ّ
الـــخـــاص مـــن املــشــكــلــة املــتــوط

بإنشاء دولــة لليهود خــارج نطاق أوروبــا. 
دولة  وبالتالي  اليهودية«،  »الــدولــة  فكانت 
إسرائيل، حا ملشكلة أوروبية ولدت داخل 
أوروبــــا. ولــكــن بحكم الــواقــع االســتــعــمــاري، 
بريطانيا،  مقدمته  وفـــي  الــغــرب،  اســتــطــاع 
أن يـــجـــعـــل املـــنـــطـــقـــة الـــعـــربـــيـــة، وفــلــســطــني 
خــصــوصــا، تـــدفـــع ثــمــن حـــل هــــذه املــشــكــلــة، 
ــا عــــلــــى حــــســــاب الـــشـــعـــب  ــهـ ــلـ والـــــتـــــي تـــــم حـ

الفلسطيني. 
ــروع الــصــهــيــونــي فــي  ــشــ لــــم يـــكـــن نـــجـــاح املــ
فلسطني حتميا، وكان يمكن أن يفشل، مثل 
املـــشـــروع االســتــيــطــانــي فــي الــجــزائــر أو في 
جــنــوب أفــريــقــيــا. وأن نــجــاحــه فـــي تكريس 
نفسه في املنطقة جاء بفعل عوامل استجّدت 
بعد املؤتمر الصهيوني، وبعد وعد بلفور. 
ولكن هناك قراءات تعيد النظر في األحداث 
الحقا.  وقعت  أحــداث  على  بناًء  التاريخية 
وفي تأسيس دولة إسرائيل، هناك كثير من 
 في هذه الحالة، 

ٌ
هذه القراءات، وهي ممكنة

بــحــكــم الــتــعــقــيــدات الـــشـــديـــدة الـــتـــي شــابــت 
تاريخ هذه القضية الفلسطينية، وتأسيس 
دولة إسرائيل. وأعتقد أنه من دون النازية 
دولــة  ـــدت 

ّ
ول التي  القابلة  اعتبارها  )يمكن 

إسرائيل(، ومن دون املعطيات التي وفرتها 
الحرب العاملية الثانية، ما كان إلسرائيل أن 
ترى النور في املنطقة. وبالتأكيد، ال يمكن 
الفلسطيني  التقصيرْين،  مسؤولية  إغفال 
املــشــروع، وهذا  والعربي، في مواجهة هــذا 

مجال بحث آخر.
)كاتب فلسطيني في السويد(

أقــع فيها  الــتــي كنت  االخــتــزالــيــة والنمطية 
بسهولة قبل الدكتوراه.

ــــو تـــوفـــر املـــراجـــع  ــر مـــهـــم، وهـ ــ ــــرق آخـ ــّمـــة فـ ثـ
الـــــــازمـــــــة لـــلـــبـــحـــث والـــــــــدراســـــــــة فــــــي حــقــل 
ــــي مـــفـــارقـــة ال  الــــــدراســــــات اإلســــامــــيــــة. وهــ
 عــن سابقتها، حــني تجد بعض 

ً
تقل غــرابــة

املصادر الكاسيكية في الجامعات الغربية 
العربية،  املكتبات  في  بسهولة  متوفر  غير 
الــجــامــعــيــة وغـــيـــرهـــا، إمــــا ألســـبـــاٍب تتعلق 
بالحقبة الكولينيالية وما نهبه االستعمار 
مــــن مـــخـــطـــوطـــات وكـــتـــب قـــديـــمـــة مــــن بـــاد 
الــعــرب واملــســلــمــني، أو نتيجة عـــدم وجــود 
الكاسيكية.  املصادر  لهذه  طبعات حديثة 
 أنه في اليوم األول لي في مكتبة 

ً
أذكر مثا

أدرس  وكنت  البريطانية،  ــام  دورهـ جامعة 
ــتـــوراه، أن وقــعــت عيناي  ــة الـــدكـ فــيــهــا درجــ
على أمهات الكتب العربية واإلسامية، بما 
فــي ذلـــك الــتــفــاســيــر وكــتــب الــحــديــث والفقه 
والشعر واألدب، والتي تمت طباعتها قبل 
ــرن، فـــي مــطــابــع دمـــشـــق وحــلــب  ــ أكـــثـــر مـــن قـ
والــقــاهــرة وأســتــانــة والــهــنــد. وكـــان مــن بني 
املــثــال، مخطوطات  مــا وجـــدت، على سبيل 
ــام الـــغـــزالـــي، ومــنــهــا »الــقــســطــاس  ــ كــتــب اإلمـ
الترقي  مطبعة  في  بعت 

ُ
ط التي  املستقيم« 

في القاهرة عام 1900.
بمسألة  فيتعلق  لــانــتــبــاه  لفتًا  األكــثــر  أمـــا 
فثّمة  الــدراســة،  أو  البحث  اختيار موضوع 
ــعـــض الـــبـــاحـــثـــني  افـــــتـــــراض مـــســـبـــق لــــــدى بـ
والـــــدارســـــني الــــعــــرب أن مــــا يـــطـــرحـــونـــه مــن 
موضوعات لم يسبقهم إليه أحــد، في حني 
ــه، بــقــلــيــل مـــن الــبــحــث والــــدراســــة )وربــمــا  أنــ
ــن هـــذه  الــــتــــواضــــع(، نــكــتــشــف أن كـــثـــيـــرا مــ
بآخر،  أو  تناوله بشكل  تم  قد  املوضوعات 

»الـــدولـــة الــيــهــوديــة«، تــيــودور هــرتــزل، بعد 
ــة  ــامـ ــــرى »إقـ يـ ــه  ــ إنـ بـــالـــقـــول  املـــؤتـــمـــر األول، 
اليهودية بعد خمسني عــامــا«، وقد  الــدولــة 
قــيــام دولـــة إسرائيل،  الــنــبــوءة مــع  تطابقت 
عندما  إنــه  تــقــول  التاريخية  الحقائق  لكن 
لـــم تكن  األول،  الــصــهــيــونــي  املـــؤتـــمـــر  ُعـــقـــد 
هناك معطيات متوفرة يمكن أن تؤدي إلى 
نبوءة  الرغم من  إسرائيل، على  دولــة  قيام 
هـــرتـــزل. بــل عــلــى الــعــكــس، كــانــت املعطيات 
ــة  ــ ــ ــدول ــ ــرة »الــ ــ ــكـ ــ ــد فـ ــ األســـــاســـــيـــــة تـــعـــمـــل ضــ
الــيــهــوديــة« وضـــد الــصــهــيــونــيــة أصــــا. فلم 
تـــكـــن الــتــجــمــعــات الـــيـــهـــوديـــة فــــي أوروبـــــــا، 
فــــي أغــلــبــيــتــهــا الـــســـاحـــقـــة، مــــؤيــــدة لــلــفــكــرة 
الصهيونية، بل كانت معارضة لها بشدة. 
اليهود،  أقلية ضئيلة بني  وكــان الصهاينة 
 على 

ً
قائمة اليهود  دمــج  عــوامــل  كانت  فقد 

وكــان  الغربية،  املجتمعات  فــي  قــدم وســـاق 
االندماج  يؤيد  رئيسي  يهودي  تيار  هناك 

في املجتمعات التي يعيشون فيها.
وعــلــى الـــرغـــم مـــن خـــطـــورة وعـــد بــلــفــور في 
تـــاريـــخ تــأســيــس دولــــة إســـرائـــيـــل، ال يمكن 
أعطت  فقد  للدولة،  مؤسسا  حدثا  اعتباره 
إلــى جهود  الوعد لحاجتها  بريطانيا هــذا 
ــــى. وكــان  الــيــهــود فــي الــحــرب الــعــاملــيــة األولـ
ــفـــي  ــيـ ــتــــحــــول إلـــــــى حـــــــدث أرشـ ــن أن يــ ــكـ ــمـ يـ
ــوال املــعــطــيــات  فـــي الـــتـــاريـــخ الــبــريــطــانــي، لــ
التكوينية التي أّدت إلى قيام إسرائيل بعد 

ذلك التاريخ.
لــدولــة  التكوينية  املــعــطــيــات  اعــتــبــار  يمكن 
ــــني الـــحـــربـــني  ــا بـ ــ ــد تـــشـــكـــلـــت مـ ــ إســــرائــــيــــل قـ
الــــعــــاملــــيــــتــــني، وخــــــــــال الــــــحــــــرب الـــعـــاملـــيـــة 

عن دراسة »اإلسالم« في الغرب

متى أصبح تأسيس إسرائيل ممكنًا؟

كم يتمنّى المرء 
أن يجد في جامعاتنا 

اهتمامًا حقيقيًا 
بالمناهج البحثية

هناك خالف واسع 
بين الباحثين العرب 
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بغداد ـ ميمونة الباسل

فـــي تــســعــيــنــيــات الـــقـــرن املـــاضـــي، انــتــشــرت 
الــقــاعــات الــخــاصــة بــاملــنــاســبــات، ال سّيما 
قـــاعـــات حـــفـــات األعــــــــراس، فـــي الــعــاصــمــة 
ــدن الــكــبــرى مثل  الــعــراقــيــة بـــغـــداد وفـــي عـــدد مـــن املــ
 تدهور األوضاع األمنية 

ّ
املوصل والبصرة، غير أن

عقب الغزو األميركي للباد في عام 2003 باإلضافة 
إلــــى تــفــضــيــل عـــائـــات كــثــيــرة الــتــمــســك بـــالـــعـــادات 
إلــى حفات األعــراس  الــعــودة  والتقاليد، ساهم في 
ــن خـــاصـــة خـــال  ــاكــ ــي أمــ ــام فــ ــقــ ــ

ُ
الــتــقــلــيــديــة الـــتـــي ت

ــنـــدالوي )28 عــامــًا(  ــرة. يــقــول أنـــس املـ ــيـ ــــة األخـ اآلونـ

الشباب   
ّ
أن  تتناغم مع أعرافنا، خصوصًا 

ّ
أن يجب 

راحــوا  التقاليد. وكــثــيــرون منهم  عــن  ابــتــعــدوا  اآلن 
يــحــاكــون طــرقــًا وتــقــالــيــد غــربــيــة لــيــســت مــن أعـــراف 
مجتمعنا الشرقي، وهذا ما يهدد تراثنا وتقاليدنا. 
يــمــكــنــنــا الــتــمــســك بــهــا عــلــى أقــــل تــقــديــر مـــن خــال 
الطقوس  التقليدية وإحياء  األعــراس  إقامة حفات 

واألغاني التراثية القديمة الخاصة باملناسبة«.
في السياق، يشير أوس الراوي )32 عامًا( وهو مدّون، 
 »عائات عراقية كثيرة تعّد األعراس التقليدية 

ّ
إلى أن

وجاهة أو ما نسميه باللهجة املحلية كشخة، وذلك 
ألســبــاب عــــّدة، مــنــهــا كــمــّيــة الــطــعــام وحــجــم الخيمة 
وعــدد املــدعــّويــن، واألهــم هو التفاخر بعدد الذبائح 
أمام الناس خصوصًا إذا كانت حفلة العرس البنهم 
البكر. من شأن ذلك أن يدعو األهل إلى إقامة وليمة 
الــراوي  والتقاليد«. يضيف  بــاألعــراف  اقــتــداًء  كبيرة 
 »كثيرين من الذين يتمسكون 

ّ
»العربي الجديد« أن لـ

األعـــراف  على  الــحــفــاظ  على  ويــصــّرون  بالعشائرية 
 القاعات أماكن ضيقة وال تليق 

ّ
املجتمعية، يروون أن

بــالــحــضــور، خــصــوصــًا مــع وجـــود عــشــرات األطــفــال. 
في  معهم  أطفالهم  اصطحاب  العراقيني  عـــادات  مــن 
قد  القاعات  في  الطعام   

ّ
فــإن بالتالي  املناسبات،  كل 

ال يكون مناسبًا، األمر الذي يتسبب في إحراج كبير 
للعوائل املعتادة على الذبائح واملناسف الكبيرة«.

 »الــــقــــاعــــات بــمــعــظــمــهــا تــكــون 
ّ
ويـــتـــابـــع الـــــــــراوي أن

مختلطة، وهذا أمر ال تتقبله عوائل محافظة كثيرة، 
ب 

ّ
باإلضافة إلى التكاليف املادية الكبيرة التي تترت

على أهل العريس في حال أقيم حفل الزفاف في قاعة 
املناسبات، وبعضهم يرى في ذلك مصاريف ثانوية 
ـــّيـــرت مـــا بني 

ُ
ــه »لـــو خ ــ

ّ
ال داعــــي لـــهـــا«. ويــشــيــر إلـــى أن

العرس التقليدي والحديث، الخترت حفل زفاف في 
العمل  النساء من عناء  إعفاء  والسبب هو  القاعات، 
في مثل ذلك اليوم، ال سّيما التنظيف وطبخ الطعام 

والتحضيرات الكثيرة والكبيرة.

ـــه »على 
ّ
الـــذي يشتغل فــي مــجــال األعــمــال الــحــرة، إن

الــرغــم مــن التطّور الــذي حــدث فــي حفات األعــراس 
واالختاف الجذري بني تلك التي كانت سابقًا وتلك 
 عوائل عراقية كثيرة ما زالت 

ّ
التي استجّدت، إال أن

ــراس التقليدية  ــ تــرفــض هـــذا الــتــطــّور وتــفــضــل األعـ
التي تقام عند أهل العريس في خيمة كبيرة أو في 
»العربي  لـ املــنــدالوي  يضيف  منزله«.  قبالة  حديقة 
 »ذلك يعود كذلك إلى أسباب أخرى، مثل 

ّ
الجديد« أن

ســوء األوضـــاع األمنية الــذي يصّعب الــوصــول إلى 
املدعوين  د الخوف على 

ّ
القاعات والــذي يول بعض 

عــلــى مـــدى األعــــوام املــاضــيــة. وهـــو األمـــر الـــذي دفــع 
إلــى إقامة حفات األعــراس التقليدية، ومــن جهتي 
لها على األعراس الحديثة التي ال تمّت بصلة 

ّ
أفض

ملا نشأنا عليه. فأهمية األعــراس التقليدية هي في 
ــّم الــشــمــل وأمـــور  الــتــرابــط األســــري والــعــشــائــري ولــ
اجــتــمــاعــيــة أخــــرى مــهــّمــة لـــنـــا«. ويــتــابــع املـــنـــدالوي 
ــراس  ــ ــقــــام فــــي األعــ ــ

ُ
ــّمــــة نـــشـــاطـــات مـــتـــوارثـــة ت  »ثــ

ّ
أن

على  تشتمل  الــتــي  الــســاس  رقــصــة  مثل  التقليدية، 
نــزال بني شخَصني يحمل كل منهما سيفًا ودرعــًا. 
ويــبــدأ الــرقــص على إيــقــاع خــاص تسبقه الجوبي، 
وهي رقصة معروفة في التراث العراقي تــؤّدى في 
املناسبات السعيدة ويشارك فيها الرجال والنساء 

على إيقاعات مختلفة«.
مــن جهتها، تــقــول مــاجــدة عــبــاس )62 عــامــًا( وهــي 
ــراس الــتــقــلــيــديــة أجمل  ــ  »األعــ

ّ
مــوظــفــة مــتــقــاعــدة، إن

لت 
ّ

بكثير مــن حــفــات األعــــراس الــحــديــثــة، وقــد فض
مع  تقليديًا  عرسًا  الوحيدة  ابنتي  عــرس  يكون  أن 
وفرقة موسيقية شعبية  الــشــوارع  سيارات تجوب 
أهل  عند  أو عشاء  غــداء  وليمة  مــع  الحفل  لينتهي 
الــعــريــس. وتــلــك الــطــقــوس الــبــســيــطــة كــانــت جميلة 
جــــدًا وتــتــضــّمــن حـــركـــة مـــن دون أن تـــكـــون جــامــدة 
ــقــــاعــــات«. وتــشــيــر عــبــاس  ـــدة مــثــل أعــــــراس الــ

ّ
ــل ــقـ ومـ

 »مــثــل هـــذه املناسبات 
ّ
»الــعــربــي الــجــديــد« إلـــى أن لـــ

مجتمع
أعلنت األمينة التنفيذية التفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغّير املناخ التي تدير محادثات 
 حكومات العالم ليست على الطريق الصحيح لتحقيق الهدف 

ّ
املناخ، باتريسيا إسبينوزا، أن

املرجو من اتفاقية باريس للمناخ املوقعة في عام 2015 للحّد من ارتفاع درجات الحرارة. جاء 
ذلك قبيل محادثات حول التغّير املناخي تقام في العاصمة التاياندية بانكوك هذا األسبوع. 
ب 

ّ
 القطاَعني العام والخاص في حاجة إلى التحرك بشكل عاجل لتجن

ّ
وأوضحت إسبينوزا أن

)رويترز( »آثار كارثية«. 

إلى  البحر 35 مهاجرًا سوريًا توّجهوا  انتشلت من  ها 
ّ
أن األحــد  أمــس  القبرصية  الشرطة  كشفت 

بي الجزيرة املتوسطية. أضافت 
َ
ني إلى جان

َ
ني منفصلت

َ
سواحلها على منت قارَبني في مجموعت

 دورية أمنية رصدت زورقًا سريعًا محّما بـ 25 سوريًا قبالة منطقة كاب غريكو، جنوب شرقي 
ّ
أن

الجزيرة. واملهاجرون هم ثمانية رجال وثماني نساء وتسعة أطفال، جميعهم بصحة جيدة. كذلك 
تعقبت الشرطة 10 سوريني في قارب عند الطرف الشمالي الغربي من الجزيرة، من دون اإلشارة 
)أسوشييتد برس( قل الجميع إلى مركز الستقبال املهاجرين. 

ُ
إلى تفاصيل أخرى. وقد ن

الشرطة القبرصية تنتشل 35 مهاجرًا سوريًا من البحرالحكومات »ليست على الطريق الصحيح« بشأن المناخ

ر 
ّ
عّد مصدرًا للتوت

ُ
العاقات غير السعيدة ت

الرغم من  املــزمــن. على  االكتئاب  ثم  والقلق 
ذلك، يعّد قرار الطاق صعبًا بالنسبة لعدد 
كبير من األشخاص الذين يسعون جاهدين 
ــار،  ــذا اإلطــ إليــجــاد حــلــول ملــشــاكــلــهــم. فــي هـ
يعرض موقع »برايت سايد« ثاثة أسباب 

تمنع األزواج عن اتخاذ خيار االنفصال:
الــذات  ة الثقة في النفس: عــدم احترام 

ّ
1- قل

ــــة الـــثـــقـــة فــــي الـــنـــفـــس تـــجـــعـــان الـــنـــاس 
ّ
ــل وقــ

يـــخـــتـــبـــرون عــــاقــــات غـــيـــر صـــحـــيـــة. ويـــقـــول 
املدركني  غير  أولئك  إن  نفسيون  ُمعالجون 
ملـــزايـــاهـــم يــكــونــون جــاهــزيــن ألن ُيــعــامــلــوا 

ــــؤالء يــعــتــقــدون حــقــًا أنــهــم  بــشــكــل ســـيـــئ. هـ
ال يــســتــحــقــون الـــحـــب. وفــــي مـــا يــلــي بعض 

التوصيات لهؤالء األشخاص: 
تــكــون هواية  - استثمر فــي ذاتـــك. يمكن أن 
أول  إجــــــــازة.  أو  طـــهـــي  دورات  أو  ــديــــدة  جــ
أنـــت. اغفر  شخص يجب أن تعتني بــه هــو 
لــنــفــســك وتـــوقـــف عـــن لــومــهــا عــلــى أخــطــاء 

املاضي. بداًل من ذلك، فكر في املستقبل. 
- صـــف نــفــســك بــإيــجــابــيــة، وال تــقــل أشــيــاء 
مــن قبيل: »أنــا خــاســر« أو »أنــا أحــمــق«. بل 
اآلن، يمكنك  األفــضــل.   

ّ
أنــت ممّيز وتستحق

عيون  ـــ  ـ مختلفة  بعيون  لحياتك  تنظر  أن 

شخص يثق في نفسه ويمكنه تقييم ما إذا 
كان في حاجة إلى هذا الشريك أم ال.

النمطية  القوالب  زالــت بعض  العمر: ما   -2
املــجــتــمــعــات، منها  فــي مختلف  تــأثــيــر  ذات 
األربعني،  الحياة تنتهي بعد بلوغ سن  أن 
الــحــب الحقيقي.  الــعــثــور عــلــى  ويــســتــحــيــل 
ــدة هــــو أحـــــد األســــبــــاب  ــ ــــوحـ الــــخــــوف مــــن الـ
الرئيسية التي تدفع العديد من األزواج إلى 
االجتماعيني  الــبــاحــثــني  أن   

ّ
إال مــعــًا.  الــبــقــاء 

يـــشـــّددون عــلــى أنـــه يمكن لــإنــســان تسوية 
حــيــاتــه الــشــخــصــّيــة فـــي أي عـــمـــر. وتــشــيــر 
اإلحصائيات إلى أن نسبة كبيرة من النساء 

الــلــواتــي حصلن على الــطــاق بعد ســن 45 
عامًا أكثر سعادة من أي وقت مضى.

وقـــد ابــتــكــرت الــطــبــيــبــة الــنــفــســيــة شــارلــوت 
فريدمان مجموعة خاصة لدعم األشخاص 
الذين يعانون من التوتر بعد الطاق. وترى 
أن الــطــاق فــي عمر متقّدم لــه مــّيــزاتــه. أواًل، 
ــبــــروا، وبـــالـــتـــالـــي يمكن  ــد كــ ــفــــال قـ فــــإن األطــ
لهؤالء األشخاص فعل ما يريدون كالسفر 

أو تخصيص الكثير من الوقت ألنفسهم. 
ــال ســبــب رئــيــســي لــعــدم  ــفـ 3- األطــــفــــال: األطـ
الــطــاق. وهـــذا مفهوم تمامًا فــي ظــل إدراك 
يقترح  لكن  عليهم.  للطاق  السلبية  اآلثــار 

املعالجون النفسيون النظر إلى هذه املشكلة 
مــن زاويــــة أخــــرى. األطــفــال الــذيــن يعيشون 
يـــواجـــهـــون  غـــيـــر ســـعـــيـــد  إطــــــــار زواج  ــــي  فـ
يومية، ويشعرون بقسوة  نفسية  ضغوطًا 
الــوالــديــن. كما  بــني  الصحية  العاقات غير 
أن ســلــوكــيــات الــبــالــغــني الــتــي تــنــطــوي على 
ــارات مــســتــمــرة وســلــبــيــة تــســاهــم في  شــــجــ
تــدمــيــر حــيــاة األطـــفـــال، الــذيــن قــد يحّملون 
ــك، االنـــفـــصـــال  ــ ــذلـ ــ ــفـــســـهـــم املــــســــؤولــــيــــة. لـ أنـ
الــحــضــاري قــد ال يــكــون خــطــرًا للغاية. لكن 

يفضل استشارة معالج نفسي. 
)العربي الجديد(

لهذه األسباب قرار االنفصال صعب

كبيرة هي تكاليف األعراس الحديثة، إذ إنّها 
تتضّمن بدل إيجار القاعة وتكاليف الطعام 
قد  الذي  األخــرى  الحفل  مستلزمات  وكل 
)نحو  عراقي  دينار  ماليين   10 بنحو  تقّدر 
بحسب  أكثر،  أو  أميركي(  دوالر  آالف  ثمانية 
التقليدية،  األعــراس  أّمــا  العريس.  إمكانية 
بين  ما  وتتراوح  بكثير  أقل  تكلفتها  تكون 
)نحو  تقريبًا  ماليين  وأربعة  دينار  مليونَي 
كذلك  يتعلق  واألمــر  دوالر(،   3300  -  1600

باإلمكانيات المادية لكل عائلة ورغبتها.

تكاليف متفاوتة

سالمة عبد الحميد

يتجدد الحديث حول جريمة التحرش كل 
فترة مع تكرار إعالن اتهام أشخاص بهذا 
الجرم، عربيًا أو عامليًا، ورغم أن التحرش 

جريمة قديمة، إال أن التطور الكبير لوسائل 
التواصل بات سببًا مباشرًا في زيادة 

انتشاره، لكنه في الوقت ذاته ساهم في 
زيادة نطاق الحديث عن مخاطره وكذلك 

ضرورة تشديد عقوباته.
املثير أن البعض ما زال يجادل في تعريف 

التحرش، وفي مدى خطورته، ويختلف 
كثيرون حول الفرق بني التحرش اللفظي 

والتحرش املادي، في حني أن أحدهما على 
األغلب يؤدي إلى اآلخر، أو يكون له نفس 

التأثير النفسي على الضحية.
بني املسلمات الرائجة أن املجتمع العربي 

ذكوري الطابع، والواقع أن العالم كله متهم 
بذلك، بينما يفاقم األمور عربيًا تلك 

الطبيعة األبوية الشائعة في كل بلدانه، 
شرقًا وغربًا، والتي تتعامل مع الرجل 

 عن كل شيء، وتتعامل 
ً
باعتباره مسؤوال

مع املرأة باعتبارها تابعًا، أو تضعها في 
مرتبة متأخرة عن الرجل.

وفي حني يعرف كثير من املجتمعات 
العربية، خصوصًا الريفية والبدوية، مكانة 

الئقة ال يمكن تجاهلها للنساء، إال أن 
ذلك ال يمنع، ولم يمنع يومًا، إقرار النساء 

أنفسهن بأهمية إبراز السمة الذكورية 
للمجتمعات التي يعشن فيها، حتى 

إنك تستطيع مالحظة ذلك ببساطة في 
املقوالت الشائعة، وفي األمثال الشعبية، 

وحتى في األغاني الرائجة.
في السنوات األخيرة، أصبح الحديث عن 
املساواة بني الجنسني إحدى أهم الظواهر 

العربية، وتفرد لها وسائل اإلعالم مساحات 
نقاش، وتكرر الحكومات الزعم بأنها تطبق 
املساواة، وانطلق البعض من ذلك إلى طرح 
قضايا جدلية، مثل املساواة في امليراث، أو 

تجنيد الفتيات. لكن أحدًا ال يتحدث أبدًا عن 
املساواة بني الجنسني في جريمة التحرش.

املتداول أن الرجال فقط يتحرشون بالنساء، 
وأنهم وحوش طليقة تطارد فرائسها من 
اإلناث في كل مكان، بينما الواقع يؤكد أن 
النساء أيضًا يتحرشن بالرجال، وإن كان 

على نطاق أقل. لكن ال يمكن بحال التفريق 
بني ارتكاب أي من الجنسني للجريمة وفقًا 

ملبدأ املساواة.
ربما يكمن الفارق في أن غالبية النساء 

يرفعن الصوت بالشكوى من تحرش 
الرجال، ويعتبرنها جريمة ضد أنوثتهن، 
وهي كذلك. وال شك أن بعضهن يشتكني 
من التحرش بدون أن يتحرش بهن أحد 
لدفع الرجال من حولهن لالهتمام بهن.

في حني أن غالبية الرجال الذين 
يتعرضون للتحرش من النساء يتفاخرون 

 على فحولتهم، 
ً
باألمر، ويعتبرونه دليال

ونادرًا ما يشكو رجل من تحرش امرأة 
خشية سخرية رفاقه، وإن فعل فإنه 

يسميه توددًا، وال شك أن بعضهم يدعي 
زورًا أن إحداهن تحرشت به، أو يختلق 

قصصًا حول تقرب النساء منه.

المساواة 
في التحرش

مزاج

االثنين 3  سبتمبر/ أيلول 2018 م  23  ذو الحجة 1439 هـ  ¶  العدد 1463  السنة الخامسة
Monday 3 September 2018

ما يهّمهما هو زواجهما )سافين حميد/ فرانس برس(



جهات  وجــدت  التعليمية،  العملية  تضبط 
أمامها  مفتوحًا  الطريق  كثيرة  ومنظمات 
املناطق  فــي  التعليم  مجال  فــي  لالستثمار 
املــحــررة. وأنــشــئ فــي بــلــدات محافظة إدلــب 
وريـــف حــلــب عـــدد مــن الــجــامــعــات الخاصة 
لــجــذب أكبر  تــحــت أســمــاء مختلفة والفــتــة 
عدد من الطالب الذين ينظر إليهم أصحاب 
ــائـــن  ــزبـ ــات كـ ــ ــركـ ــ ــــشـ ــلــــك »الــــجــــامــــعــــات - الـ تــ
ــا يــقــول  ــة«، بــحــســب مــ ــاريــ وكـــمـــكـــاســـب تــــجــ
الدكتور محمد منصور، وهو أكاديمي من 
مــديــنــة دمــشــق يقيم فــي إدلـــب مــنــذ خمسة 
 
ّ
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« أن أعـــــــوام. ويـــوضـــح لــــ
»تلك الجامعات بمعظمها تفتقر إلى أدنى 
املعايير التعليمية، وهي أقرب إلى املعاهد 
 »الــجــامــعــات 

ّ
ــى أن الـــتـــدريـــبـــيـــة«، مــشــيــرًا إلــ

املحررة،  املناطق  في  تنتشر  التي  الخاصة 
بالجامعات،  تسميتها  أبــدًا  ال تصح  رّبــمــا 
فـــهـــي ال تـــكـــاد تـــصـــل إلـــــى مـــســـتـــوى مــعــهــد 
ــهـــدف   »الـ

ّ
ــبــــي«. يــضــيــف مـــنـــصـــور أن تــــدريــ

ــات هـــــو الــــربــــح،  ــعــ ــامــ ــجــ ــلـــك الــ ــتـ األســــــــــاس لـ
وبــعــضــهــا يــســتــخــدم أســمــاء بــراقــة وقــريــبــة 
ــة بـــهـــدف  ــيـ ــاملـ ــعـ ــاء الــــجــــامــــعــــات الـ ــ ــمـ ــ ــــن أسـ مـ
ــطــــالب وجـــذبـــهـــم إلـــيـــهـــا. ُيـــضـــاف  خــــــداع الــ
إلـــى ذلـــك ضــعــف املــصــداقــيــة لـــدى إداراتـــهـــا 
تراخيصها  أوراق  لطالبها  تكشف  ال  التي 
الحد  االنتقادات عند  ف 

ّ
الرسمية«. ال تتوق

الـــذي تــنــاولــه مــنــصــور، بــل تمتد إلــى حجم 
الـــرســـوم الــتــي تــتــقــاضــاهــا تــلــك الــجــامــعــات 
ــدًا بـــاملـــقـــارنـــة مــع  ــ ــــَعــــّد مــرتــفــعــة جـ

ُ
ــتــــي ت والــ

مستوى الدخل لدى السوريني في املناطق 
املحررة، األمر الذي يجعل التعليم الجامعي 
لدى كثيرين منهم يتحّول من الضروريات 
عامر  يشكو  السياق،  وفــي  الكماليات.  إلــى 
محي الدين، وهو طالب سنة ثانية في كلية 
إدارة األعمال التابعة إلى إحدى الجامعات 
الــخــاصــة فــي ريـــف إدلــــب، مــن حــجــم املبالغ 
الـــتـــي يــضــطــر إلــــى دفــعــهــا ســنــويــًا. ويــقــول 
»العربي الجديد«: »أنــا ال أدرس في كلية  لـ
التكاليف   

ّ
فــإن الرغم من ذلــك  علمية، وعلى 

ــــى بــيــع  ــــي إلـ ــر أبـ ــد اضـــطـ ــ ــدًا. وقـ ــ مــرتــفــعــة جــ
مساحة من األرض حتى أكمل دراستي، إذ 
ي 1500 دوالر 

ّ
 إدارة الجامعة تتقاضى من

ّ
إن

إلى  سنويًا، وهو مبلغ كبير جدًا بالنسبة 
أمثالنا«.

غير معترف بها
املحررة  املناطق  في  بالجامعات  االعــتــراف 
ــه تــلــك  ــ ــــواجـ ــتــــي تـ ُيـــــَعـــــّد املـــشـــكـــلـــة األبـــــــــرز الــ
والــخــاصــة،  الــعــامــة  التعليمية  املــؤســســات 
الــــذي يــجــعــل مستقبل عــشــرات آالف  ــر  األمــ
الطالب املسّجلني فيها مجهواًل. وتعّبر ربى 
في  ثانية  سنة  صيدلة  طالبة  الكريم،  عبد 

مجد أمين

ــنـــظـــام  ــاب قــــــــوات الـ ــحــ ــســ بــــعــــد انــ
ــه  ــاتـ ــك مـــؤســـسـ ــ ــذلــ ــ ــوري وكــ ــ ــ ــسـ ــ ــ الـ
التعليمية،  سّيما  ال  الحكومية، 
ت محّررة، وجد آالف  من مناطق واسعة ُعدَّ
املقبلني  أو  الجامعيني  الــســوريــني  الــطــالب 
عــلــى مــرحــلــة الــتــعــلــيــم الــجــامــعــي أنــفــســهــم 
إلى  من دون مقاعد دراسية. فكانت حاجة 
الــعــالــي يعيد  بــديــل للتعليم  الــســعــي نــحــو 
هــؤالء الــطــالب مــن جديد إلــى الــدراســة، في 
ظل عدم قــدرة معظمهم على التسجيل في 
الـــجـــامـــعـــات املــــوجــــودة مـــن ضــمــن مــنــاطــق 
ــال  ــقــ ــتــ ــن االعــ ــ ــًا مــ ــ ــوفـ ــ ــرة الـــــنـــــظـــــام، خـ ــطــ ــيــ ســ
تمارسهما  يــن 

َ
الــلــذ الــقــمــعــيــة  واملـــمـــارســـات 

األجهزة األمنية وكثيرًا ما يكونان انطالقًا 
من هوية الشخص ومكان والدته.

في مــارس/ آذار من عام 2015، بعد تحرير 
مــحــافــظــة إدلـــــب بــالــكــامــل وتـــحـــريـــر أجــــزاء 
كـــبـــيـــرة مــــن مــحــافــظــة حـــلـــب، بــــــدأت تــظــهــر 
تجارب خاصة بالتعليم العالي الستيعاب 
العدد الكبير من السوريني في تلك املناطق. 
كانت البداية مع إطالق جامعة إدلب الحرة 
 
ّ
ــارة إلــى أن وجــامــعــة حلب الــحــرة، مــع اإلشــ
األولى كانت تتبع ملا يعرف بإدارة خدمات 
الــفــتــح« قبل أن تــكــون تحت جناح  »جــيــش 
حــكــومــة اإلنــقــاذ الــتــي يشير نــاشــطــون إلــى 
»جبهة الــنــصــرة«. أّمــا  ــهــا الــوجــه املــدنــي لـ

ّ
أن

جامعة حلب الحرة، فكانت تابعة للحكومة 
الــســوريــة املــؤقــتــة الــتــي يــتــرأســهــا الطبيب 
ــد أنـــشـــأت  ــ ــو حـــطـــب، وقـ ــ ــواد أبـ الــــســــوري جــــ
الــبــدء بعملها فــي منتصف عــام 2015  منذ 
فروعًا عّدة لها في حلب وإدلب وريف حماة 
الشرقية  الغوطة  إلــى  بــاإلضــافــة  الشمالي، 
قوات  قبل سيطرة  الشمالي  وريــف حمص 

النظام عليهما في إبريل/ نيسان املاضي.
وجامعة إدلــب الحرة وجامعة حلب الحرة 
هـــمـــا الـــجـــامـــعـــتـــان الـــعـــامـــتـــان الـــوحـــيـــدتـــان 
والتسجيل  املحررة،  املناطق  في  العاملتان 
فيهما مفتوح أمام الطالب الجدد أو هؤالء 
ــّراء الــحــرب  ــ املــنــقــطــعــني عـــن الـــدراســـة مـــن جـ
عــددًا  تضّمان  وهما  الــبــالد.  تشهدها  التي 
من التخصصات العلمية كالطب والصيدلة 
والهندسة بفروعها املختلفة، باإلضافة إلى 
الــتــخــصــصــات األدبـــيـــة كــالــلــغــات والــحــقــوق 
ليستا  ــني 

َ
الــجــامــعــت  

ّ
أن ُيـــذكـــر  واالقـــتـــصـــاد. 

ــني بـــالـــكـــامـــل، فــــرســــوم الــتــســجــيــل 
َ
مــجــانــيــت

تراوح ما بني 150 دوالرًا أميركيًا و200.

»جامعات« خاصة
ــات الـــعـــامـــة  ــعــ ــامــ ــدم قــــــــدرة الــــجــ ــ ــ فـــــي ظـــــل عـ
عــلــى اســتــيــعــاب كــل الــطــالب الــســوريــني في 
املــنــاطــق املـــحـــررة، ومـــع غــيــاب قــانــون ناظم 
وعلمية  قانونية  وسلطة  الجامعات  لعمل 

خوف من 
المجهول

طالب سوريون 
في جامعات 

غير معترف بها

في  تضررًا  القطاعات  أكثر  من  التعليم  قطاع  يَُعّد 
العملية  تراجع  السورية، وهو ما يؤكده  الحرب  خالل 
التعليم  مجال  في  سيّما  ال  البالد،  في  التعليمية 

الجامعي. ويمثّل األمر تحديًا كبيرًا

تحتّل مصر المركز 
األول عالميًا في مجال 

التحرّش الجنسي، بحسب 
دراسات من داخل مصر 

وخارجها. ولعّل ضخامة 
قضية التحرّش الجنسي 

في البالد كشفتها 
المشاركة الواسعة من 
مصر بالحملة الخاصة 
بوسم MeToo )أنا أيضًا(

يقول كلمته التحّرش في مصر... سجال مفتوح واألزهر 

ال تصّح تسميتها 
بالجامعات، فهي ال 

تكاد تصل إلى مستوى 
معهد تدريبي

ُتنشأ المؤسسات 
تحت أسماء مختلفة 

والفتة لجذب أكبر عدد 
من الطالب

نحو 99 في المائة من 
المصريات تعّرضَن ألحد 
أشكال التحّرش الجنسي

يشّدد األزهر على أّن 
التحّرش هو تصّرف محّرم 

وسلوك منحرف

1819
مجتمع

القاهرة ـ العربي الجديد

 منصات 
ُ

خالل األيام القليلة املاضية، لم تخل
الـــتـــواصـــل االجـــتـــمـــاعـــي مــــن الـــســـجـــال حـــول 
مقطع فيديو التقطته شابة مصرية لشاَبني 
ني في منطقة التجمع الخامس شرقّي  مصريَّ
القاهرة، أحدهما يعرض عليها شــرب كوب 
مــن الــقــهــوة مــعــه. وكـــان التسجيل قــد انتشر 
االجتماعي،  التواصل  منصات  على  سريعًا 
»شـــاب  ــرى لــــ ــ لــتــتــبــعــه تــســجــيــالت فــيــديــو أخـ
ــن نــفــســه مـــن تهمة  ــع فــيــهــا عـ ــدافـ الـــقـــهـــوة« يـ
»فــتــاة فيديو  الــتــحــّرش بــمــن ُعــرفــت الحــقــًا بـــ

التجمع«.
بطبيعة الحال، انقسمت اآلراء حول تسجيل 
فيه  رأى  بعضهم  املــوقــف.  وتقييم  الــفــيــديــو 
ــبــعــة فـــي معظم 

ّ
دعـــــوة عـــابـــرة لــلــتــعــارف مــت

الــــدول والــثــقــافــات، وهـــي وجــهــة نــظــر »شــاب 
أّيـــد آخــــرون مــوقــف الشابة  الــقــهــوة«، بينما 
فوا املــوقــف »تــحــّرشــًا« وتــداولــوا صور 

ّ
وصن

التجمع«.  »مــتــحــّرش  عليها  مكتوبا  الــشــاب 

ــلــقــي الــلــوم 
ُ
إلـــى هــــؤالء، ثــّمــة فــئــة بــالــتــأكــيــد ت

على مالبس الشابة ومظهرها من دون حتى 
التطّرق إلى أصل املوضوع.

ــل  ــتــــواصــ ــهــــور الــ ــمــ ــــني جــ وســـــــط الــــســــجــــال بــ
االجــتــمــاعــي، تــطــّرق األمـــر إلــى تحليل يشير 
الشابة مع  إلــى تعامل  »الطبقية«، نظرًا  إلــى 
ــه »فعل غريب في منطقة راقية 

ّ
األمــر على أن

 مــنــطــقــة الــتــجــمــع 
ّ
مـــثـــل الـــتـــجـــمـــع«. ُيــــذكــــر أن

َعّد أحد أرقى 
ُ
التابعة إلى القاهرة الجديدة، ت

القاهرة وأغالها لجهة  األحياء السكنية في 
طرح أسئلة 

ُ
قيمة السكن واملعيشة. وراحت ت

ــَعــّد تــحــّرشــًا أم  مــن قــبــيــل: »هـــل هـــذا املــوقــف ُي
ــذا املــوقــف مــقــبــول فــي أوســـاط  ال؟« و»هــــل هـ

اجتماعية وطبقات سكانية معينة أم ال؟«.
على مدى أيــام، كان األبــرز في النقاش حول 
هم يملكون 

ّ
 ثّمة أشخاصًا يرون أن

ّ
املوضوع أن

من الوعي والرقي الكافَيني للتعامل مع هذا 
املـــوقـــف، فـــي مــقــابــل مـــن يــرونــهــم أشــخــاصــًا 
رجــعــّيــني ومــعــقــديــن. إلــــى أن وقــعــت حــادثــة 
دموية بشعة على رمال أحد الشواطئ العامة 

أبو يوسف  في اإلسكندرية، تحديدًا شاطئ 
غــربــّي اإلســكــنــدريــة، على خلفية شــجــار بني 
ني بسبب اعتراض أحدهما على مغازلة 

َ
رجل

الــثــانــي زوجــتــه عــلــى الــشــاطــئ. انــتــهــى األمــر 
إلى  عـــّدة  »املـــغـــاِزل« طعنات  الــرجــل  بتوجيه 
الــزوج أودت بحياته بني يــَدي زوجــتــه، فقط 

ــذا الـــســـيـــاق، يــشــدد  ــــي هــ ــاف الـــبـــيـــان: »وفـ ــ أضـ
ــارة   الــتــحــّرش - إشـ

ّ
األزهــــر الــشــريــف عــلــى أن

 - هو تصّرف محّرم وسلوك 
ً
أو لفظًا أو فعال

 تأنف 
ٌ

ه ِفعل
ّ
منحرف، يأثم فاعله شرعًا، كما أن

مــنــه الــنــفــوس الــســوّيــة وتــتــرفــع عــنــه، وتنبذ 
فاعله، وتجّرمه كل القوانني والشرائع«.

 تجريم التّحرش 
ّ
وقد أّكد األزهر في بيانه أن

ش يــجــب أن يــكــون مطلقًا ومــجــّردًا  واملــتــحــرِّ
مـــن أّي شــــرط أو ســـيـــاق، فــتــبــريــر الــتــحــّرش 
بـــســـلـــوك أو مـــالبـــس الـــفـــتـــاة يـــعـــّبـــر عــــن فــهــم 
مــغــلــوط؛ ملـــا فـــي الـــتـــحـــّرش مـــن اعـــتـــداء على 
 
ً
خصوصية املرأة وحريتها وكرامتها، فضال

عّما تؤدي إليه انتشار هذه الظاهرة املنكرة 
ــــداء  ــتـ ــ ــــن، واالعـ ــــاألمـ ــــاس بـ ــــسـ ــدان اإلحـ ــقــ ــن فــ مــ
على األعـــراض والــحــرمــات«. ودعــا فــي ختام 
ــتـــي تـــجـــّرم  ــوانـــني الـ ــقـ ــــى »تــفــعــيــل الـ بـــيـــانـــه إلـ
الوعي  ورفـــع  فعله،  على  وتعاقبه  الــتــحــّرش 
املــجــتــمــعــي بـــأشـــكـــال الـــتـــحـــّرش وخـــطـــورتـــه، 
ــاره املــــدمــــرة عــلــى األخــــالق  ــ والــتــنــفــيــر مـــن آثــ
ــة الــــتــــحــــّرش بــــاألطــــفــــال«.   ــاء، خــــاصــ ــ ــيـ ــ ــــحـ والـ

أعــادت الــحــوادث املتتابعة في أرقــى األحياء 
العامة  الشواطئ  أكثر  على  وكذلك  السكنية 
تواضعًا، إلقاء حجر في املياه الراكدة في ما 
التي  مصر  فــي  الجنسي  بــالــتــحــّرش  يتعلق 
 هــيــئــة األمــــم املــتــحــدة 

ّ
اســتــشــرت إلـــى حـــّد أن

دعــــت إلــــى املــــســــاواة بـــني الــجــنــَســني وتــمــكــني 
 نــحــو 99 فــي املــائــة من 

ّ
املـــــرأة، وال ســّيــمــا أن

 لشكل من أشكال 
َ
النساء املصريات تعّرضن

ــة أعــّدتــهــا  ــدراسـ الـــتـــحـــّرش الــجــنــســي، وفــقــًا لـ
املنظمة األممية أخيرًا.

اإلشـــارة  عــن  تقارير محلية وعاملية   
ّ

تــكــف ال 
إلى معّدالت مخيفة من األزمات االجتماعية 
فـــــي مــــصــــر، وآخــــــرهــــــا صـــــــدر عـــــن مـــؤســـســـة 
القاهرة   

ّ
أن إلــى  »تــومــســون رويــتــرز« مشيرًا 

ـــَعـــّد أكــثــر املـــدن خــطــورة عــلــى الــنــســاء. على 
ُ
ت

 إنــكــار تلك املشكالت من 
ّ
الــرغــم مــن ذلــك، فــإن

ما  املصري  الشعب  من  قبل شرائح عريضة 
ها قد تحدث في كل 

ّ
زال مستمرًا، في حني أن

زمان ومكان وقد تنتهي بحوادث قتل تمامًا 
كما حدث على شاطئ اإلسكندرية.

ــه اعـــتـــرض عــلــى الــتــحــّرش بــهــا. فـــي وقــت  ــ
ّ
ألن

 
ّ
الحق، صدرت الرواية األمنية لتشير إلى أن
وقد  عقليًا.   

ّ
ومختل العمل  من  عاطل  القاتل 

 مشاجرة وقعت بني 
ّ
أفاد محضر الشرطة بأن

أثــنــاء وجودهما  فــي  املجني عليه والــجــانــي 
على شاطئ أبو يوسف، انتهت بوفاة األول 
الجمجمة  أثر إصابته بكسر في عظام  على 
الجسم  أنــحــاء  فــي مختلف  قطعية  وجــــروح 

بواسطة سّكني كانت في حوزته.
حــوادث متتابعة دفعت مؤسسة األزهــر إلى 
إصــدار بيان يحّرم فيه التحّرش قــواًل واحدًا 
ويدين مبرريه. وجاء في البيان: »تابع األزهر 
الشريف ما تداولته وسائل اإلعالم وشبكات 
التواصل االجتماعي في اآلونــة األخــيــرة من 
حــوادث تحّرش، وصل األمر في بعضها إلى 
أو  له  املتحّرش على من يتصّدى  اعتداء  حد 
يــحــاول حــمــايــة املــــرأة املــتــحــّرش بــهــا، فــي ما 
ســعــى بعضهم إلـــى جــعــل مــالبــس الــفــتــاة أو 
رًا ُيــســوغ لــلــمــتــحــّرش جريمته  ســلــوكــهــا مـــبـــرِّ
النكراء، أو يجعل الفتاة شريكة له في اإلثم«. 

جامعة إدلب الحرة، عن تخّوفها من »ذهاب 
دراستي سدى، في حال بقاء حال الجامعة 
كــمــا هــي الــيــوم مــن دون اعـــتـــراف«. وتــقــول 
ــيـــت دراســـتـــي  ــهـ ــد«: »أنـ ــديــ ــجــ »الـــعـــربـــي الــ لــــ
الثانوية قبل عاَمني بمعّدل ممتاز، وكانت 
في  الــدراســة  أستطيع  ال  رغبتي.  الصيدلة 
مناطق النظام، فوالدي من املعارضني وقد 
أتعّرض إلى الخطر بسبب ذلك. لذا، لم يكن 
 إال االلتحاق بجامعة إدلب الحرة، 

ّ
أمامي حل

ها غير حاصلة 
ّ
على الرغم من معرفتي بأن

نا تلقينا وعودًا من اإلدارة 
ّ
على اعتراف، لكن

ني 
ّ
 األمور سوف تتغّير«. تضيف: »لكن

ّ
بأن

أخشى أال يتغّير شيء وأن أتخرج ثّم تبقى 
جامعتنا من دون اعتراف. حينها، أكون قد 
أضعت خمسة أعوام من عمري مع كثير من 

الجهد والتعب والدراسة«.
ــر  ــنـــاصـ ــبــــد الـ ــتــــه، يــــــــروي ســــالــــم عــ مـــــن جــــهــ
»الــعــربــي الــجــديــد« عــن »تــجــربــتــي املــريــرة  لـــ
مع إحدى الجامعات الخاصة التي تسّجلت 
فــيــهــا مـــحـــاواًل إكـــمـــال دراســـتـــي الــجــامــعــيــة 
انقطعت عنها ألربــعــة  الــتــي  االقــتــصــاد  فــي 
أعوام بعدما انخرطت في الثورة السورية«. 
ه »في بداية الثورة كنت في سنتي 

ّ
يضيف أن

أردت  ــام 2015  عــ الــثــالــثــة، وفــــي  ــة  ــيـ الـــدراسـ
ني أحد األصدقاء 

ّ
استكمال تخصصي. فدل

على إحدى الجهات التي تطلق على نفسها 
اســـم جــامــعــة خــاصــة فــي محافظتنا إدلـــب، 
فتسّجلت فيها لقاء مبلغ 1000 دوالر. وبعد 
ة أشهر من التحاقنا بالدراسة، فوجئنا 

ّ
ست

في أحد أيام الدوام بإغالق الجامعة من دون 
ــنــي خــســرت مــا دفعته 

ّ
إخــطــارنــا. ال يكفي أن

إلــى ذلك  ني خسرت باإلضافة 
ّ
من مــال، لكن

ة أشهر من عمري«. ويؤكد: »لم يعد لدّي 
ّ
ست

ثقة بأّي من الجامعات في املناطق املحررة، 
 االعتراف بها أمر ممكن في يوم«.

ّ
وال أظن أن

وعــن احتمال وجــود جامعات معترف بها 
فـــي مــنــاطــق خـــارجـــة عـــن ســيــطــرة الــنــظــام، 
ــــي شــــــــؤون الــتــعــلــيــم  ــول املـــتـــخـــصـــص فـ ــقــ يــ

ومــــســــؤول الــــشــــؤون اإلداريــــــــة األســـبـــق في 
ــا، ســامــح  ــ ــ كــلــيــة الـــحـــقـــوق فــــي جـــامـــعـــة درعـ
 »آلـــيـــة 

ّ
الـــجـــديـــد« أن ــربـــي  ــعـ »الـ ـــ لـ ــيــــرقــــدار،  بــ

إنشاء الجامعات والشروط التي تحتاجها 
أمــرًا  اعــتــراف دولـــي ليست  للحصول عــلــى 
في  واألمنية  السياسية  فــاألوضــاع   ،

ً
ســهــال

املناطق املحررة ال تسمح بوجود جامعات 
كهذه أو بتأسيس أخرى«. يضيف بيرقدار 
 األفضل والفرصة املتاحة للطالب 

ّ
 »الحل

ّ
أن

السوريني هما ما يجري العمل عليه حاليًا 
من فتح أفرع للجامعات التركية في املناطق 
بالجامعات  »االعتراف   

ّ
أن مؤكدًا  املحررة«، 

في املناطق املحررة أشبه بالحلم«. ويتابع 
 »الجامعات الخاصة التي تّدعي امتالك 

ّ
أن

ما كالمها غير موثوق وال تنشر 
ّ
اعتراف، إن

فأنا  بالتالي،  األمـــر.  تؤكد  وثــائــق  أّي  علنًا 
 فتح جامعة حران فرعًا لها في ريف 

ّ
أرى أن

حلب الشمالي وما قد يتبع ذلك من خطوات 
مشابهة من قبل الجامعات التركية، سوف 

 ممتازًا للطالب السوريني«.
ً
يكون حال

ر 
ّ
الــذيــن ال تتوف »الــطــالب  وينصح بيرقدار 

لــــديــــهــــم الــــفــــرصــــة إلكـــــمـــــال تـــعـــلـــيـــمـــهـــم فــي 
الدراسة  إلــى  التوّجه  بمناطقهم،  جامعات 
االفتراضية التي باتت مصدرًا مهمًا للعلوم. 
في العالم اليوم، جامعات افتراضية كثيرة 
تــمــنــح شـــهـــادات مــعــتــرفــًا بــهــا فـــي كـــل دول 
الــعــالــم وفـــي اخــتــصــاصــات كــثــيــرة«. تشير 

مؤسسات  أعّدتها  رسمية  غير  إحــصــاءات 
 عدد 

ّ
مدنية متخصصة في األبحاث إلى أن

الشباب السوريني الحاصلني على الشهادة 
الثانوية وهم في مرحلة الدراسة الجامعية 
بــاإلضــافــة إلـــى املنقطعني عــن الـــدراســـة قد 
تــجــاوز 50 ألــف طــالــب، 30 فــي املــائــة منهم 
فــقــط اســتــطــاعــوا حــجــز مقعد جــامــعــي لهم 
في الجامعات العامة. أّما اآلخرون فهم إّما 
املستحدثة  الخاصة  بالجامعات  التحقوا 
وإّمـــا مــا زالـــوا يبحثون عــن حــل الستكمال 

مشوارهم التعليمي الجامعي.

تحقيق

تونس ـ مريم الناصري

ــرق لــبــاس  ــ ــ ــة فــــي تــــونــــس أعـ ــ ــّب ــُجــ تــــعــــّد الــ
الجهات، ويمكن   

ّ
كــل به  تقليدي تشتهر 

إيــجــادهــا فــي غالبّية األســـواق فــي املــدن 
باللونني  ــحــاك 

ُ
ت كــانــت  ســابــقــًا،  العتيقة. 

حاك 
ُ
األبــيــض أو الــرمــادي. أمــا الــيــوم، فت

ــوان مـــخـــتـــلـــفـــة. و»الــــــُجــــــّبــــــة« لـــبـــاس  ــ ــألــ ــ بــ
فضفاض يغطي كامل الجسم، وهو ذو 
تطريز  ذات  الــصــدر  على  فتحة صغيرة 
ــــوق مـــالبـــس تــقــلــيــديــة  ـــلـــبـــس فـ

ُ
ــــاص، ت خــ

مــثــل »الــبــدعــيــة« و»مـــنـــتـــان« والـــســـروال 
التقليدي الفضفاض والصدرية. 

وتـــخـــتـــلـــف أســــعــــارهــــا بـــحـــســـب نـــوعـــّيـــة 
القماش املستخدم، وتتراوح ما بني 100 
الــكــبــار  ويــرتــديــهــا  دوالر.  و2500  دوالر 
والــصــغــار ســـواء أكــانــوا مــن ســكــان املــدن 
الــصــحــراء، وفـــي الصيف  الــبــاديــة أو  أو 
ــخــذ مــفــتــي الــديــار 

ّ
كــمــا فـــي الــشــتــاء. ويــت

وأئــمــة جــامــع الــزيــتــونــة وشــيــوخ الــديــن 
واملنشدون من الجّبة لباسًا رسميًا لهم، 
العربي اإلسالمي.  كونها رمزًا لالنتماء 
كما يرتدي السياسيون الجبة غالبًا في 
النبوي،  املــولــد  مثل  الدينية  املناسبات 
وعيدي الفطر واألضحى، وليلة السابع 
ــة إلـــى  ــافــ والـــعـــشـــريـــن مــــن رمــــضــــان، إضــ

املناسبات الوطنية األخرى. 
ــة  ــّبـ ــــي، ال تــــعــــّد الـــجـ ــالـ ــ ــحـ ــ فـــــي الـــــوقـــــت الـ
التونسية لباسًا يوميًا، ليبقى حضورها 
ــاف  ـــزفــ ـــالت الـ ـــفـ ــقـــتـــصـــرًا فـــقـــط عـــلـــى حـ مـ
وبعض املناسبات. وتكاد تكون عنصرًا 
أســاســيــًا فــي حــفــالت الــزفــاف التونسية 
ليلة  إّمــا  العريس  ويرتديها  التقليدية، 
زفـــافـــه أو يــــوم عــقــد قـــرانـــه. كــمــا يــرتــدي 
غالبّية املدعوين من الرجال في األعراس 
الجّبة بداًل من البدالت العصرّية. وعلى 
في  التقليدي  اللباس  هجران  من  الرغم 
تــونــس، وإقــبــال املــواطــنــني على املالبس 
 الجّبة فضفاضة وبالتالي 

ّ
الحديثة، ألن

 خــالل العمل، ما 
ً
ال يعد ارتــداؤهــا سهال

زال العديد من التونسيني يرتدون الجبة 
في معظم املناسبات. 

وعلى غرار البلغة والشاشية والبرنس، 
املــدن.  العتيقة في  الجّبة األســـواق  تمّيز 
ــو أحـــد  ــ ــقــــول مــحــمــد )43 عــــامــــًا(، وهـ ويــ
الــذيــن يــحــيــكــون الــجــبــة، إنــهــا لــن تندثر 
يقبلون على  الشباب  العديد من  زال  ما 
ارتــدائــهــا فــي األفــــراح واملــنــاســبــات، كما 
»على  يــضــيــف:  حياكتها.  عــلــى  يقبلون 
ــــدد مـــحـــال حــيــاكــة  ـــص عـ

ّ
الــــرغــــم مــــن تـــقـــل

ــهــا مــا زالـــت تــغــزو غالبية 
ّ
 أن

ّ
الــجــّبــة، إال

األســـــــــــواق الـــتـــونـــســـيـــة، خـــصـــوصـــًا فــي 
املناطق السياحية. كما يقبل العديد من 
الجزائرّيني على شرائها على الرغم من 

ها خاصة بالتونسيني«.
ّ
أن

ويــشــيــر مــحــمــد، خـــالل تــطــريــز إحـــداهـــا، 
نوع  اختيار  أواًل  تتطلب  الجبة   

ّ
أن إلــى 

يدويًا،  والتطريز  التفصيل  ثّم  القماش، 
نظرًا   

ً
قليال مرتفعة  أسعارها  يجعل  ما 

الرتفاع أسعار القماش املستعمل، ونوع 
خيوط التطريز التي غالبًا ما تكون من 
 غــالــبــيــة الــحــرفــيــني 

ّ
الــحــريــر. يــضــيــف أن

يعرضون الجبة في العديد من األسواق، 
وحــتــى تــلــك الــخــارجــيــة خـــالل املــشــاركــة 
في بعض املعارض، ال سيما في بعض 

الدول األوروبية.
الـــحـــرفـــة شــهــدت   

ّ
أن ُيــخــفــي مــحــمــد  وال 

الــســنــوات األخــيــرة،  تراجعًا كبيرًا خــالل 
ها تنتعش أساسًا في فصل الصيف، 

ّ
لكن

بـــســـبـــب كــــثــــرة األعـــــــــــراس واملـــنـــاســـبـــات 
واألعــيــاد. وفــي األيـــام األخـــرى، فــإن أكثر 

مـــن يــقــبــل عــلــيــهــا هـــم الــشــيــوخ واألئـــمـــة. 
وما زال الكثير من كبار السن يحافظون 
فــي معظم  التونسية  الجّبة  ارتـــداء  على 
أّيـــامـــهـــم. صــالــح ضــيــف الــلــه )62 عــامــًا( 
الجبة مذ كان صغيرًا، ويوضح  يرتدي 
ه لم يغّير عاداته على الرغم من انتشار 

ّ
أن

ــه ال يشعر  الـــبـــدالت الــعــصــريــة. يــقــول إنـ
بالراحة خالل ارتــداء ثياب ضيقة، علمًا 
 الــجــّبــة تــبــدو لباسًا 

ّ
ـــه يــوافــق عــلــى أن

ّ
أن

القيام ببعض األعمال  غير مريٍح خــالل 
الشباب  غالبية  أن  الالفت   

ّ
لكن اليدوية. 

الجّبة  بـــارتـــداء  يفخر  زال  مــا  الــتــونــســي 
التي ال تغيب عن العديد من املناسبات. 
ق بتغّير عادات التونسيني، 

ّ
وفي ما يتعل

الباحث االجتماعي طــارق بلحاج  يقول 
باس ليس 

ّ
محّمد لـ »العربي الجديد«: »الل

مــجــرد زي نــرتــديــه، بــل يحمل مجموعة 
ــــدالالت الــثــقــافــيــة«. وتعد  مــن الــرمــوز والـ
يعّبر  تقليديًا  لــبــاســًا  التونسية  الــجــّبــة 
ها 

ّ
عن هوية التونسيني دون سواهم ألن

تختلف عن بقية األزياء العربية األخرى، 
العربي.  املغرب  املــوجــودة في  حتى تلك 

لكن مع فتح الحدود والعوملة، بات غزو 
الــبــضــائــع األجــنــبــيــة لــــأســــواق ظــاهــرة 
فما  الــكــبــرى،  الـــدول  منها  تشكو  عاملية 
املحلية؟«.  ومجتمعاتنا  بأسواقنا  بالك 
عــام ليست  السلع بشكل   

ّ
أن إلــى  ويلفت 

من  لالستهالك وخالية  منتجات  مجرد 
والثقافي،  الحضاري  واملضمون  املعنى 
بـــل إنـــهـــا مـــصـــدر لــلــمــضــامــني الــثــقــافــيــة 
تحمل  املستوردة  والسلع  والحضارية. 
معها مضامني ثقافية مختلفة عن ثقافة 
ق 

ّ
تعل إذا  خصوصًا  املــحــلــي،  مجتمعنا 

األمر باللباس واملظهر الخارجي. 
الــعــصــر فرضت  ــبــات 

ّ
 مــتــطــل

ّ
يــضــيــف أن

نوعًا جديدًا من املالبس الحديثة التي 
تـــســـّهـــل حـــيـــاة وتـــنـــقـــل وعـــمـــل الـــنـــاس، 
لم تقض على  ها 

ّ
لكن العصر،  وتحاكي 

 التونسيني 
ّ
هوية لباسنا خصوصًا أن

ــيــــوم الـــوطـــنـــي  ــالــ ــل عــــــام بــ ــ يـــحـــتـــفـــون كـ
 غالبّية األزياء 

ّ
باس التقليدي، كما أن

ّ
لل

الــتــقــلــيــديــة الــتــونــســيــة، نــســائــيــة كــانــت 
أم رجـــالـــيـــة، ال تــغــيــب عـــن مــنــاســبــاتــنــا 

وأفراحنا. 

الجبّة تنافس اللباس العصري

جاهزة للبيع )العربي الجديد(

يتأنّى في التطريز )العربي الجديد(

تحّرك سابق ضد التحرش 
الجنسي بالقاهرة 

)أحمد إسماعيل/ األناضول(

يخضعون إلى االمتحانات لكّن شهاداتهم غير مضمونة )عامر السيد علي(

1500
دوالر أميركي هو المبلغ الذي 

تتقاضاه إحدى جامعات ريف إدلب 
من الطالب، ما يَُعّد »مبالَغًا به«

تبقى »الُجبة«، 
وهي لباس تقليدي 

في تونس، حاضرة في 
األعراس والمناسبات. 

صحيح أن هناك إقباًال 
على المالبس العصرية، 

إال أنها ما زالت موجودة
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MEDIA

»تويتر« يختبر ميزات جديدة: 
محاوالت جذب مستمرة

أفضل مواقع كتب مسموعة 
عربية وعالمية

القاهرة ـ العربي الجديد

لـــقـــانـــون الــهــيــئــة الــوطــنــيــة لــلــصــحــافــة رقــم 
املعروف بقانون »إعدام  )179( لسنة 2018، 
ــة« الــــــذي صــــــادق عــلــيــه الــرئــيــس  ــافـ الـــصـــحـ
املــصــري األســبــوع املــاضــي، تــداعــيــاٍت عـــّدة، 
بينها تقييد الحرّيات الصحافية، والتمهيد 

لغلق ودمج الصحف الحكومّية.

تغيير رؤساء تحرير
وكشفت مصادر صحافية مطلعة في مصر 
السيسي  الفتاح  عبد  الرئيس  مصادقة   

ّ
أن

من  للصحافة،  الوطنّية  الهيئة  قانون  على 
دون قــانــونــيــي الــهــيــئــة الــوطــنــيــة لـــإعـــام، 
واملجلس األعلى لتنظيم اإلعام، يستهدف 
الصحف  تــحــريــر  رؤســــاء  لتغيير  التمهيد 
الــقــومــيــة الــحــالــيــن، والــبــدء فــي خــطــة إلــغــاء 
بـــعـــض اإلصـــــــــــدارات الـــصـــحـــافـــيـــة املــمــلــوكــة 
ــة، ودمـــــــج الـــبـــعـــض اآلخــــــــر، بـــدعـــوى  ــلــــدولــ لــ
تعّرضها للخسائر، وعدم تحقيقها أرباحًا 
مالية. ودفع تصديق السيسي على القانون 
ــن الــصــحــافــيــن إلــــى إعــــــادة نشر  الـــعـــديـــد مـ
وســم »#ال_لــقــانــون_إعــدام_الــصــحــافــة« على 
صفحاتهم الشخصية في مواقع التواصل، 
تعبيرًا عن تمّسكهم برفض التشريع الجديد 
مــن 500 صحافي نقابي  أكثر  الــذي وصمه 
»املــــشــــبــــوه«، فــــي بــــيــــاٍن مـــشـــتـــرك ألعـــضـــاء  بـــــ
الــجــمــعــّيــة الــعــمــومــّيــة لــنــقــابــة الــصــحــافــيــن، 
ُيدين املوقف املتخاذل ملجلس النقابة، تحت 
للسلطة،  املــوالــي  الصحافين  نقيب  قــيــادة 

عبد املحسن سامة.
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« إنــه  ــالـــت املــــصــــادر لــــ وقـ
مـــن املــســتــهــدف إلـــغـــاء ودمـــــج جـــانـــب كبير 
ــدارات األســبــوعــّيــة والــشــهــرّيــة في  ــ مــن اإلصــ
مؤسسات »األهــرام« و»أخبار اليوم« و»دار 
العاملن  وتوزيع  الهال«،  و»دار  التحرير« 
إلى   

ً
اليومّية، مشيرة فيها على اإلصـــدارات 

 القانون منح »الهيئة الوطنية للصحافة« 
ّ
أن

صــاحــّيــات غــيــر مسبوقة عــلــى املــؤســســات 
القومّية، بغرض خفض حجم مديونّياتها، 
في ضوِء ارتفاع تكاليف مدخات الصحافة.

الهيئة تعتزم تغيير   
ّ
بــأن املــصــادر  ــادت  وأفـ

وتــحــريــر  إدارات  مـــجـــالـــس  ــاء  ــ ــ رؤسـ جــمــيــع 
الـــصـــحـــف الـــقـــومـــّيـــة، لــفــشــلــهــم فــــي تــطــويــر 
املـــؤســـســـات الــصــحــافــّيــة املــمــلــوكــة لــلــدولــة، 
التراجع  مــع  خصوصًا  هيَكلتها،  إعـــادة  أو 
الــكــبــيــر فـــي تـــوزيـــعـــهـــا، وانــــصــــراف الـــقـــارئ 
 مؤسسة الرئاسة بدأت 

ّ
 إلى أن

ً
عنها، مشيرة

بــالــفــعــل فـــي إعـــــداد قــائــمــة بــأســمــاء رؤســــاء 
الــتــحــريــر الـــجـــدد، لــعــدم رضـــا املــؤســســة عن 
أداء رؤســـــاء الــتــحــريــر الــحــالــيــن، وضــعــف 

مستواهم املهني.
ــواٍر صــحــافــي مع  ولـــم يــجــِر السيسي أيَّ حــ
أحـــد مــن رؤســــاء الــتــحــريــر الــحــالــيــن الــذيــن 

منوعات

مــايــو/أيــار 2017،  فــي 31  تــولــوا مناصبهم 
الصيت  ذائعة  الصحف  بعض  وقعت  فيما 
ــت مؤسسة الــرئــاســة، وعلى  فــي أخــطــاء مــسَّ
ــرام«  ــ ــشــر فـــي صــحــيــفــة »األهــ

ُ
رأســـهـــا خــطــأ ن

يــخــّص قــريــنــة الــرئــيــس، انــتــصــار السيسي، 
ــبــدل حـــرف بــآخــر ُدّون فــي إحــدى 

ُ
حــن اســت

الكلمات، وهو ما حّولها إلى كلمة »خارجة«، 
ــالـــغـــة لــهــا. ــــى إســــــــاءة بـ ــا إلــ ــهــ تــ ــراء تـــــــؤدي قــ

صالحيات الهيئة
الوطنية  »الهيئة  الــجــديــد،  التشريع  ومــنــح 
ــيـــــس مــجــلــس  ــ  عـــــــزل رئـ

ّ
ــافــــة«، حـــــــق ــلــــصــــحــ لــ

أو  الـــقـــومـــّيـــة،  الــصــحــافــّيــة  املـــؤســـســـة  إدارة 
ــر مــن  ــثـ ــيـــس تـــحـــريـــرهـــا، أو عـــضـــو أو أكـ رئـ
الجسيم  إذا ثبت »إخــالــه  املجلس،  أعــضــاء 
ــــروط  ــــن شـ ــًا مـ ــرطــ بــــواجــــبــــاتــــه«، أو فـــقـــد شــ
مـــّدة واليــة  إلــى تحديد  التعين، بــاإلضــافــة 

رئــيــس الــتــحــريــر بــثــاث ســـنـــوات، مــع جــواز 
تجديدها، وعدم جواز الجمع بن منصَبي 
الــتــحــريــر،  اإلدارة ورئـــيـــس  رئــيــس مــجــلــس 
الشرق األوســط«  »أنــبــاء  مع استثناء وكالة 

الرسمية من هذا القيد.
ــق نهائيًا  ــذي وافــ وعــمــد مــجــلــس الـــنـــواب الــ
املاضي،  يوليو/تموز   16 في  القانون  على 
إلــى تجاهل أغــلــب املــاحــظــات الــتــي تقّدمت 
بها نقابة الصحافين حول القانون، مبقيًا 
عــلــى الــعــديــد مـــن نــصــوصــه الــجــدلــيــة الــتــي 
ثير غضبًا مكتومًا في أوساط العاملن في 

ُ
ت

املؤسسات الصحافية، وتمنح الهيئة سلطة 
مــنــع الــصــحــافــيــن مــن مــمــارســة عملهم في 
الشارع، أو اللقاء باملواطنن واملسؤولن من 

دون أخذ تصريح من »الجهات املختصة«.
وأعــطــى الــقــانــون، الهيئة، الــحــق فــي »إلــغــاء 
ــدارات الصحافية  ــ ودمـــج املــؤســســات واإلصـ
القومية، ما يفتح الباب أمام خصخصتها، 
وتـــشـــريـــد الـــصـــحـــافـــيـــن الـــعـــامـــلـــن فــيــهــا«، 
عاوة على منحه رئيس الهيئة حق رئاسة 
كـــافـــة الــجــمــعــيــات الــعــمــومــيــة لــلــمــؤســســات 
الصحافية اململوكة للدولة، وكذلك الحق في 
ما  الهيئة،  من  بقرار  للصحافين  السن  مد 

يفتح الباب للمحاباة، ويطيح بالكفاءات.
وعــقــب إصــــدار 6 أعــضــاء فــي مجلس نقابة 
الــصــحــافــيــن، بــيــانــًا مشتركًا إلعـــان رفــض 
القانون، بوصفه »استمرارًا ملحاوالت تقييد 
اســتــقــال الــصــحــافــة، وحــصــار حــريــة الـــرأي 
الدستور«،  لنصوص  باملخالفة  والتعبير، 
للدعوة  مكتوب  بطلب  صحافيًا   183 تقدم 
للتصدي  طــارئــة  إلــى عقد جمعية عمومية 
عرقل  الصحافين  نقيب  أن  غير  لــلــقــانــون، 
عقد الجمعية، ضاربًا بقانون النقابة عرض 
الحائط، والذي ُيلزم بعقدها في حالة تقديم 

طلب موقع من 100 عضو فأكثر.
ــقـــانـــون تــمــثــيــل الــصــحــافــيــن في  وقـــلـــص الـ
إلـــى  الـــقـــومـــيـــة  الـــصـــحـــف  إدارات  مـــجـــالـــس 
صحافين اثنن فقط من مجموع 13 عضوًا، 
إذ نــــص عـــلـــى تــشــكــيــلــهــا بـــرئـــاســـة رئــيــس 
املنتمن  الهيئة غير  الهيئة، و3 من أعضاء 
للمؤسسة، و7 من الخبراء املتخصصن في 
املسائل االقتصادية واملحاسبية والقانونية 
من خارج املؤسسة تختارهم الهيئة، و6 من 
عن  عضوين  بواقع  املؤسسة،  في  العاملن 

فئات الصحافين، والعاملن، واإلدارين.
وألول مـــرة فــي تــاريــخ الــصــحــافــة املــصــريــة، 
ــدار املـــؤســـســـات الـــصـــحـــافـــيـــة الــقــومــيــة  ــتــ ســ
بعناصر من خارجها، بعدما حدد القانون 
الجمعية العمومية لها بواقع 17 عضوًا، من 
 
ً
بينهم 11 عضوًا من خارج املؤسسة، فضا

الخدمة،  نهاية  مكافأة  تحديد  تجاهله  عن 
أو التطرق إلى الكادر املالي، وتعامل معظم 
نــصــوصــه مـــع تــلــك املــؤســســات كــــ »شــركــات 

هادفة للربح« إيذانًا بخصخصتها.

ستدار المؤسسات 
الصحافية القومية 

بعناصر من خارجها

حمزة الترباوي

تــزايــد عـــدد املــّيــالــن إلـــى الــكــتــب الصوتية 
ــلـــيـــة جـــــــــدًا، يــمــكــن  ــهــــي عـــمـ املــــســــمــــوعــــة، فــ
سماعها في كل مكان، في قاعات االنتظار 
أو أثناء السياقة واملشي والرياضة، وهي 
الـــبـــديـــل املـــصـــيـــري لــلــمــكــفــوفــن وضــعــاف 
البصر. فيما يلي قائمة من املواقع األفضل 
للحصول على الكتب الصوتية املسموعة:

   
1ـ اقرأ لي

أحــــد أشـــهـــر تــطــبــيــقــات الــكــتــب واملـــقـــاالت 
العربي.  العالم  فــي  املسموعة  والــنــشــرات 
يعرض محتوى من التراث األدبي بطريقة 
كسل  مــن  التخلص  على  تساعد  عصرية 

القراءة وإعداد جيل أكثر تنورًا.
   

2ـ ميدان
أطــلــقــت شــبــكــة الـــجـــزيـــرة مــوقــع »مـــيـــدان« 
الشبابي، والذي يحوي قناة عبر »ساوند 
كـــــاود« تــضــم تــقــاريــر ومـــقـــاالت مفصلة 
وغنية باملعرفة واملعلومات في كل مقاالت 

صوتية مسموعة بجودة عالية.
   

3ـ روايات مسموعة
ــات  ــ ــروايـ ــ ــذه الـــقـــنـــاة فــــي الـ ــ تــخــصــصــت هــ

موّجه  تطوعي  مجهود  وهــي  املسموعة، 
لــلــمــكــفــوفــن بــالــدرجــة األولـــــى، ثـــم محبي 

الروايات والكتب الصوتية بصفة عامة.
   

4ـ البرنامج الثقافي
الثقافي  البرنامج  في »يوتيوب« تجدون 
الــتــابــع لـــإذاعـــة املـــصـــريـــة، والـــــذي ينشر 
العديد من األعمال الكاسيكية والحديثة 
بسهولة  تتميز  قــنــاة  وهــي  ممتع.  بشكل 
الـــوصـــول إلــيــهــا عــبــر »يــوتــيــوب« وتــنــوع 
محتواها بن األدب الكاسيكي واألفريقي 

واإليطالي وحتى اآلسيوي.
   

5ـ أوديوالبي
أطلق الشاب التونسي مــروان بنحفصية 
ــــي«، وهـــو تــطــبــيــق يــهــدف إلــى  ــوالبـ ــ »أوديـ
الكتب  تلخيص  طريقة  عــن  املــعــرفــة  نشر 
واملـــــقـــــاالت. ويــعــمــل الــتــطــبــيــق عــلــى أخــذ 
أشــهــر الــكــتــب واملــــقــــاالت وتــحــويــلــهــا إلــى 
االستماع  يمكن  صغيرة  صوتية  مقاطع 

إليها في كل مكان.
   

LibriVox 6ـ
هو موقع غير ربحي يحوي مئات اآلالف 
ــــات املــســمــوعــة يمكن  ــــروايـ مـــن الــكــتــب والـ
وتأتي  وقـــت،  أي  فــي  لسماعها  تحميلها 

العربية،  بينها  كثيرة  بلغات  فيه  الكتب 
ــيـــة  ــفـــرنـــسـ ــيــــزيــــة والـ ــلــ ــكــ إضـــــافـــــة إلـــــــى اإلنــ
ــة  ــيــ ــانــ ــبــ ــة واإلســ ــ ــيـ ــ ــالـ ــ ــطـ ــ ــة واإليـ ــ ــيــ ــ ــانــ ــ واألملــ

والصينية والبرتغالية.
   

Librophile 7ـ
يضم هــذا املوقع أيضًا أكثر من 100 ألف 
والفنون  الكاسيكيات  بن  تتنوع  كتاب 
والسياسة  واللغات  واألدب  والكوميديا 
واالقــتــصــاد، كما يــحــوي قصص األطــفــال 

والطبخ كذلك.

)Getty/دمج إصدارات في المؤسسات القومية )كارستن كوال

)Getty/جيفري غرينبرغ(

سان فرانسيسكو ـ العربي الجديد

لــم يستطع  فالتطبيق  األخــيــرة.  السنوات  بالخير، خــال  »تويتر«  أرقـــام  ر 
ّ

بش
ُ
ت ال 

ه يعاني في إقناع املغردين بميزاٍت جديدة ومفيدة، 
ّ
جذب مستخدمن جدد، كما أن

في وقٍت يرفض الخضوع لطلبات تحديثات، كإضافة زّر التعديل الذي ُيطالب به 
اآلالف في حملٍة عاملّية.

 موقع التواصل الشهير يسعى كي ُيعيد نفسه إلى خارطة املنافسة، 
ّ
لكن يبدو أن

من خال أواًل املحافظة على مستخدميه، وثانيًا استقطاب آخرين جدد.
ويختبر »تــويــتــر« ميزتن جــديــدتــن هما »أونـــايـــن« واملــحــادثــات املــتــرابــطــة، في 
ارتباطًا  أكثر  االجتماعي  التواصل  موقع  يكون  أن  منه  الــهــدف   

ّ
أن يبدو  تحديث 

باملحادثات، وُيشبه إلى حّد أكبر تطبيقات التراسل الفوري.
املتابعن متاح  تيح للمغردين معرفة أي من 

ُ
ت التي   )presence( »وميزة »أوناين

إلــى جانب صورته.  دائــرة خضراء  إظهار  التطبيق ونشط عليه عبر  حاليًا على 
ب التعليقات على التغريدات بشكٍل 

ّ
رت

ُ
أما ميزة املحادثات املترابطة )threading( فت

املرتبطة  التغريدات  القارئ  ُيمّيز  كي  مختلف  بلون  تغريدة   
ّ

كــل ظهر 
ُ
وت مترابط، 

التعليقات على موقع »فيسبوك«  املترابطة  الــردود  ببعضها ومن كتبها. وتشبه 
والذي يجمعها في تعليق واحد. ونشرت سارة حيدر، مسؤولة املنتج في »تويتر«، 
صــورتــن للميزتن الــجــديــدتــن، فــي مــنــشــور أعـــاد رئــيــس الــشــركــة جـــاك دورســـي 
عجبوا 

ُ
 املستخدمن أ

ّ
تغريده، لجمع آراء املغردين، قبل أيام. ومن الردود، يبدو أن

متواجدون  هم 
ّ
أن إظهار  ميزة  على  يوافقوا  لم  بينما  املترابطة،  املحادثات  بميزة 

 املغردين سيكون لهم السيطرة التامة على 
ّ
حاليًا على التطبيق. وأكدت حيدر أن

ميزة  ُيشبه  ما  النشطن حاليًا، وهــو  املستخدمن  ظهر 
ُ
ت التي  »بــريــزانــس«  ميزة 

»إنستغرام« التي ُيمكن تشغيلها أو إقفالها. 
ومؤخرًا، بدأ املوقع اختبارات على ميزة تقوم على اقتراح أن يقوم املغردون بإلغاء 
ها أثارت غضب 

ّ
متابعة )Unfollow( عدد من الحسابات )followed accounts(، لكن

َمن وصلت لهم في إطار التجربة.

تداعيات قانون الصحافة المصري

انتشرت السخرية بكثافة على تغريد
مواقع التواصل االجتماعي في 

سورية والعالم العربي بعد تخبّط 
إعالم النظام السوري في الروايات 

حول االنفجارات في مطار المزة 
العسكري فجر األحد، والتي قال 
اإلعالم إنّها غارات إسرائيلية ثم عزا 

الموضوع لـ»ماس كهربائي«.

حاز خبر إغالق وزارة التجارة الكويتية 
محًال لبيع األسماك كان يلصق 

عدسات بالستيكية على عينيها 
لتبدو طازجة انتشارًا وسخرية 

واسعين في العالم العربي، وصل 
إلى مواقع أجنبية. واعتبر المغردون 
أّن فكرة الغش »مبتكرة«، مشيرين إلى 

حاالت غش أخرى.

شهدت مواقع التواصل االجتماعي 
في مصر جدًال بعد انتشار حملة 
لمقاطعة شراء الفاكهة بسبب 

ارتفاع أسعارها، أطلق الداعون لها 
أكثر من وسم، وانقسمت اآلراء حولها 

بين من يؤيدها بسبب ارتفاع األسعار، 
وبين من يراها مخابراتية إللهاء 

المواطنين عن المسؤول الحقيقي.

كشف موقع تبادل المقاطع 
»يوتيوب« عن أدوات جديدة 
تسمح للمستخدمين بجمع 

األموال بسهولة أكبر للجمعيات 
واألعمال الخيرية. وبحسب موقع 

»ذا نيكست ويب« التقني، ستكون 
Super Chat for Good هي األداة 

األساسية، وستحظى بالشعبية األكبر. 

يُمّهد قانون »إعدام الصحافة« إلجراءات عّدة بحّق مؤسسات إعالميّة قومية في مصر، من ضمنها الدمج والغلق وتغيير رؤساء 
التحرير، باإلضافة إلى فرض قيود كبيرة على عمل الصحافيين

االثنين 3  سبتمبر/ أيلول 2018 م  23  ذو الحجة 1439 هـ  ¶  العدد 1463  السنة الخامسة
Monday 3 September 2018

قضايا

خيري عمر

ــيــــة،  ــبــ ــيــ ــلــ تــــشــــهــــد الـــــعـــــاصـــــمـــــة الــ
ــــس، مــــوجــــة جـــــديـــــدة مــن  ــلـ ــ ــرابـ ــ طـ
النزاع املسلح، تختلف في حّدتها 
ونطاقها عن الحاالت السابقة، منذ يوليو/

تموز 2014، فلم تعد التقسيمات التقليدية 
لتتداخل  الــنــزاع،  لخلفية  األســاســي  املعيار 
عـــوامـــل أخـــــرى، تــســاهــم فـــي إعـــــادة تشكيل 
تــتــاقــى غالبية  الــســيــاســة فــي ليبيا، حــيــث 
املـــكـــّونـــات الــعــســكــريــة والــســيــاســيــة عــلــى أن 
املجموعات املسلحة داخل العاصمة صارت 
تشّكل تهديدًا مشتركًا، ومن ثم، فإن التحّدي 
األســــاســــي يــكــمــن فـــي مــــدى قـــــدرة األطـــــراف 
الليبية على الخروج من أزمة السيطرة على 
العاصمة بإطار سياسي مائم، للخروج من 

الحالة االنتقالية. 

تصاعد أزمة األمن 
تـــطـــبـــيـــق  فـــــــي  ــل  ــ ــشـ ــ ــفـ ــ الـ إن  الـــــــقـــــــول  ــمــــكــــن  يــ
السياسي  األمنية، وفقًا لاتفاق  الترتيبات 
نـــفـــاذ  ــي  ــ فـ ســــاهــــم   ،)2015 )الــــصــــخــــيــــرات، 
ثــوار طرابلس،  كتيبة  املسلحة،  املجموعات 
أبــوســلــيــم، وقــوات  الــنــواصــي، كتيبة  كتيبة 
ــاٍت كــثــيــرة  ــة، إلـــــى مــــؤســــســ الــــــــردع الــــخــــاصــ
فـــي الـــدولـــة، حــيــث بــســطــت الــكــتــائــب األربـــع 
ســيــطــرتــهــا عــلــى املـــديـــنـــة، وقـــامـــت بتعين 
الحكومية،  املؤسسات  داخــل  لها  مندوبن 
بشكٍل وضع حكومة الوفاق تحت هيمنتها.

ــاق عــلــى بــدء  ــفــ وبــيــنــمــا قـــامـــت فــلــســفــة االتــ
تطبيق الــســيــاســات األمــنــيــة مــن طــرابــلــس، 
فإنه على العكس من ذلــك، كانت العاصمة 
هي املنطقة الّرخوة في السياسات األمنية، 
الــنــزاع بــن حكومتي  ــواء بسبب انــــدالع  سـ
إلـــى  ــا أّدى  ــاق، مــ ــ ــوفــ ــ ــنـــي والــ الـــوطـ اإلنــــقــــاذ 
لنفوذ  الطريق  أفسحت  فـــراغ،  وجــود حالة 
الحيوية  األجهزة  في  املسلحة  املجموعات 
البارزة متمثلة  في املدينة، وكانت العامة 
فــي فــشــل رئــيــس حــكــومــة الـــوفـــاق الــوطــنــي، 
ــراج، فـــي تــكــويــن جـــهـــاز الــحــرس  فـــايـــز الــــســ
الــرئــاســي بــشــكــٍل جعله أكــثــر اعــتــمــادًا على 
املجموعات املسلحة ودمجها في مؤسسات 

الدولة.
محلية،  بأنها  طرابلس  مجموعات  وتتسم 
ــردع الــخــاصــة« الــتــي تنتمي  ــ بــاســتــثــنــاء »الـ
ــنــــضــــوي  ــي، واملــ ــ ــلـ ــ ــدخـ ــ لـــلـــتـــيـــار الـــســـلـــفـــي املـ
ــبــــي«،  ــيــ ــلــ ــــش الــ ــيـ ــ ــجـ ــ عــــنــــاصــــرهــــا تــــحــــت »الـ
واملــنــتــشــرون فـــي أنـــحـــاء كــثــيــرة فـــي ليبيا. 
وعــلــى مـــدى الــســنــوات املــاضــيــة، لــم يتمّكن 
أي مــن هــذه املجموعات مــن تكوين والءات 
خارج طرابلس، كما أن اتجاها عاما تشّكل 

ضد مسلحي طرابلس يزيد من عزلتهم.
ومـــع تـــزايـــد نــفــوذ املــســلــحــن فـــي طــرابــلــس، 
بــــدأت مــــحــــاوالٌت مـــن الــكــيــانــات الــعــســكــريــة 
سيطرتها،  الســتــعــادة  الغربية  املنطقة  فــي 
 ،2017 الثاني  نوفمبر/تشرين  منذ  لكنها، 
واجـــــهـــــت قــــيــــدْيــــن؛ ضـــعـــف الـــتـــحـــالـــف بــن 
مــصــراتــة والـــزنـــتـــان وتـــرهـــونـــة، واعـــتـــراض 
البعثة األممية والــدول الغربية على اندالع 
ــــل طـــرابـــلـــس. وفــشــلــت مـــحـــاوالت  حــــرب داخـ
سياسيي مصراتة، في إبريل/نيسان 2018، 
في إقناع البعثة الدولية واملجلس الرئاسي 
قيادة  تحت  اإلرهــــاب  مكافحة  قـــوات  بنشر 

كتائب مصراتة.
أحــبــط الــســراج هــذه املــطــالــب بــإصــدار قــرار، 
بإسناد مهام  مــايــو/أيــار 2018، يقضي  في 
»قوة  لـ املنظمة واإلرهــاب  الجريمة  مكافحة 
الــــــــردع الــــخــــاصــــة«، وهـــــو مــــا يـــعـــنـــي بــلــوغ 
األزمة األمنية ذروتها، نتيجة زيادة تمكن 
كــتــائــب طــرابــلــس مــن املــؤســســات الرسمية 
الكيانات العسكرية،  العاصمة، وتضّرر  في 
ومـــدن املنطقة الــغــربــيــة، مــن تــنــامــي ضعف 

املجلس الرئاسي وانقسامه.
ويمكن القول إن نمط اندالع املعارك الحالية 
يختلف عن الحاالت السابقة، فهي ال تجري 
لكنها  مختلفتن،  بن سلطات وحكومتن 
ملــراجــعــة مسار  حــلــفــاء  عــلــى تجميع  تعمل 
حــكــومــة الــــوفــــاق، تــنــافــرت مــصــالــحــهــم في 
وقــت ســابــق، للتضامن حــول وقــف تغلغل 
الجماعات املسلحة داخل مؤسسات الدولة 
ــار. وهــنــا،  ــ ــــدثـ وحــمــايــتــهــا مـــن الــتــآكــل واالنـ
تكمن املشكلة في أن كتائب طرابلس تحمل 
ويــتــمــثــل هدفها  الـــدولـــة،  لتفكيك  مــشــروعــًا 
األســـاســـي فــي بــعــثــرة الــســلــطــة وإطــاحــتــهــا، 
إلــى نمط طفيلي،  أقــرب  إنها  القول  ويمكن 
يعمل على إفشال املؤسسات وإيجاد دوامة 
فـــوضـــويـــة، ال تــســمــح بـــالـــتـــقـــّدم نــحــو بــنــاء 

الدولة.

السراج والمعضلة األمنية
ــراج )30 أغـــســـطـــس/آب  ويـــذهـــب فـــايـــز الــــســ
املــجــمــوعــات  بــعــض  دخـــــول  أن  إلــــى   )2018
ــلـــس يــمــثــل تـــهـــديـــدًا لــلــســلــم  املــســلــحــة طـــرابـ
االجتماعي، كما يمثل اعتداًء على مؤسسات 
الـــدولـــة. وفـــي الــوقــت نــفــســه، حــــاول الــســراج 
التأكيد على مسألتن: األولــى، أن طرابلس 
مــديــنــة مــفــتــوحــة لــكــل الــلــيــبــيــن، وهـــو بذلك 
يتجاوز الشعارات التي تمنع غير املقيمن 
السياسية  من املشاركة في تقرير شؤونها 
واألمنية، حيث أوضح أنها كعاصمة للدولة 
تقع مسؤولية أمنها وسامتها على عاتق 

كــل الــلــيــبــيــن. أمـــا الــثــانــيــة، حــيــث اتــجــه إلــى 
تــصــنــيــف الــكــيــانــات الــعــســكــريــة الــشــرعــيــة، 
الــقــانــون.  الــتــي تعمل خـــارج  وتمييزها عــن 
ولـــذلـــك اعــتــبــر أن املـــعـــارك الـــتـــي يــخــوضــهــا 
املدينة  فــي جــنــوب  ـ ترهونة  السابع  الــلــواء 
مــن مجموعات خــارجــة عن  اعــتــداء  بمثابة 
القانون على مؤسسات الدولة. ولذلك اعتبر 
الكتائب دخــول طرابلس  أن محاولة بعض 
أشار  السياق،  هــذا  قانوني. وفــي  عمل غير 
أنــه ال يوجد جسم تحت مسّمى اللواء  إلــى 
الـــســـابـــع، فــقــد تـــم حــلــه مــنــذ إبــريــل/نــيــســان 
بالقرار 79/ 2018. ولذلك ال يتوفر  املاضي 
الــغــطــاء الــقــانــونــي ملــحــاوالتــه االشـــتـــراك في 
معارك طرابلس بحجة اإلصاح والتطهير.

وعــلــى الــرغــم مــن حــديــث الــســراج عــن حياد 
املـــؤســـســـات، وتــجــنــيــبــهــا الــــصــــراع املــســلــح، 
والوقوف على مسافة متساوية من مصالح 
ــدا أكــثــر انــحــيــازًا للكتائب  الــلــيــبــيــن، فــقــد بـ
املسلحة، وتمكينها من جهاز الدولة. وكان 
مــن الــافــت أنــه بينما تــم إصـــدار قـــرار بحل 
إبريل/نيسان  فــي  ترهونة  ـ  السابع  الــلــواء 
الـــردع الخاصة  2018، أدمـــج الــســراج قـــوات 
في جهاز أمني، لتكون مهمتها حفظ األمن 
الداخلي ومكافحة اإلرهـــاب، وهــو ما أوجد 
صيغا جديدة للصراعات، نتيجة استبعاد 
مــكــونــات أســاســيــة مـــن الــتــرتــيــبــات األمــنــيــة 
فـــي طـــرابـــلـــس، وفــــرض وجــــود املــجــمــوعــات 
ــذه الــوجــهــة،  ــن هــ ــرا واقــــعــــا. ومــ ــ املــســلــحــة أمـ
الـــســـراج لــتــكــويــن تحالفاته  تــبــدو تــحــيــزات 
الركيزة  تــكــون  مــع كتائب طــرابــلــس، بحيث 
األســاســيــة لسلطته فــي مــواجــهــة مــحــاوالت 
تحالفات  لظهور  للتصدي  وأيضا  إبــعــاده، 
أخـــــرى، يــجــري الــتــرتــيــب لــهــا بـــن الــجــنــرال 
خليفة حــفــتــر ورجــــل األعـــمـــال والــســيــاســي، 

عارف النايض، لتقاسم السلطة.

انهيار وقف إطالق النار
بعد اندالع االشتباكات في 27 الشهر املاضي 
ــهـــرت مــــحــــاوالت لــعــقــد  ــــس/آب(، ظـ ــطـ ــ ــسـ ــ )أغـ
هدنة، لكنه في ظل انخفاض مستوى الثقة 
بن األطراف املنخرطة في معارك طرابلس، 
الــســابــع )30 أغسطس/ الــلــواء  حيث يــراهــا 

الســـتـــفـــادة  مـــحـــاولـــة  وحـــلـــفـــاؤه   )2018 آب 
النار  إطــاق  مــن وقــف  املسلحة  املجموعات 
لترتيب صفوفها وحشد املوالن لها، وهذا 
مـــا يــمــكــن فــهــمــه مـــن قـــــرار رئـــيـــس املــجــلــس 
الــرئــاســي إســبــاغ الــحــمــايــة الــقــانــونــيــة على 
بتوفير  وتكليفها  طــرابــلــس،  فــي  الــكــتــائــب 

أغسطس/آب 2018( تجاه أحــداث طرابلس 
بــالــعــمــومــيــة الـــشـــديـــدة، حــيــث غــلــبــت عليه 
عواقب  من  للتحذير  الدبلوماسية  الطبعة 
ــرة وتـــعـــريـــضـــهـــا حــيــاة  ــ ــدائــ ــ ــ املــــواجــــهــــات ال
الــدعــوة  يتضمن  لــم  لكنه  للخطر،  املــدنــيــن 
ــاذ إجــــــــراءات، ســــوى الــــدعــــوة إلــى  ــى اتـــخـ إلــ
ــأن املجتمع  الـــحـــوار الــســلــمــي، والــتــلــويــح بـ
الـــدولـــي يـــراقـــب الـــوضـــع عـــن كــثــب. ويــمــكــن 
ــتــــدادا  ــذه الــصــيــغــة تــعــتــبــر امــ ــقــــول إن هـــ الــ
لــلــبــيــانــات املــشــتــركــة بـــشـــأن لــيــبــيــا، ســـواء 
تركت  فــقــد  خــفــتــت،  أو  لهجتها  حـــّدة  زادت 
الــنــزاعــات والــصــراعــات الــداخــلــيــة للفاعلن 
املحلين، فيما كان تدّخل الــدول األوروبية 
واألميركية في الصراع املسلح غير مباشر. 
وفـــي هـــذا الــســيــاق، يمكن الــقــول إن إصـــرار 
األوروبية  الــدول  املتحدة وبعض  الواليات 
على دعم السراج حا وحيدا لرئاسة الجهة 
الــتــنــفــيــذيــة، يــســاهــم فـــي تــأجــيــج الـــصـــراع 
املــســلــح وتــرســيــخ الــتــنــاقــضــات، لــيــس فقط 
بإضعاف األطراف، وعدم تمكينها من حسم 
الصراع، ولكن أيضا من وجهة أن السكوت 
على  السلفية  األيــديــولــوجــيــة  هيمنة  عــلــى 
الــدولــة واحــد من الصيغ التي تعمل  جهاز 

على فتح آفاق جديدة للصراع.

تكتل مضاد للمجلس الرئاسي والسراج
طرابلس،  في  االشتباكات  اندلعت  وبينما 
ــواب،  ــ ــنـ ــ ــي مـــجـــلـــس الـ ــ أصــــــــدر 80 عــــضــــوا فـ
ــاق الـــســـيـــاســـي، بـــيـــانـــًا، فــي  ــفــ يـــدعـــمـــون االتــ
من  الــقــلــق  يعكس   ،2018 أغــســطــس/آب   30
توسع نطاق املعارك، وأّكدوا فيه أن املجلس 
الــرئــاســي، بــوضــعــه الــحــالــي، لــم يــعــد يمثل 
مــفــهــوم الـــتـــوافـــق الـــوطـــنـــي. ولـــذلـــك طــالــبــوا 
بإعادة هيكلة السلطة التنفيذية على أساس 
مــجــلــس الــــنــــواب، فـــي 21 نــوفــمــبــر/تــشــريــن 
الــثــانــي 2017، بــحــيــث تــصــبــح مــكــونــة من 
رئــاســي برئيس ونــائــبــْن، ورئيس  مجلس 
تشمل  حكومة  تشكيل  على  يعمل  حكومة 
كل املكونات الليبية، مهمتها ترسيخ األمن 
وتوفير الظروف املائمة إلجراء انتخابات 
رئاسية وبرملانية، إلنهاء املرحلة االنتقالية 
في أقرب وقت ممكن، وفق خريطة واضحة 
املعالم يلتزم بها الجميع، كما طالب النواب 
الــرئــاســي، وعــزل  بعدم االعــتــراف باملجلس 

أعضائه من مناصبهم ومستشاريهم.
وبــغــض الــنــظــر عــن الــجــدل بــشــأن الصيغة 
الــقــانــونــيــة لــهــذه الــخــطــوة، فــإنــهــا تستكمل 
دائرة العزلة حول الجهة التنفيذية التفاق 
الصخيرات، وتتضامن مع االتجاه السائد 
ــّراج يفتقر  ــأن فـــايـــز الــــســ فـــي غــــرب لــيــبــيــا بــ
ــات وكــبــح  ــســ ــة املــــؤســ ــايـ ــمـ ــلـــى حـ لــــلــــقــــدرة عـ
أهــمــيــة موقف  املــســلــحــن. وتــكــمــن  تطلعات 
الرئاسي  املجلس  أنــهــا جعلت  فــي  الــنــواب 
غير مرغوب فيه على مستوى ليبيا، إذا ما 
املعترفن  الــنــواب  بقية  االعتبار  في  أخذنا 
بــالــحــكــومــة املــؤقــتــة )الــبــيــضــاء(. يــوفــر هــذا 
الـــوضـــع اإلطـــــار الــســيــاســي الـــداعـــم إلعــــادة 

هيكلة النظام األمني والسلطة التنفيذية.
وفـــي ســيــاٍق مــتــزامــن، أصــــدرت كــتــلــة نــواب 
ــواب بـــيـــانـــا،  ــ ــنـ ــ ــيـــم بــــرقــــة فــــي مـــجـــلـــس الـ ــلـ إقـ
حـــّمـــلـــت فـــيـــه املـــجـــلـــس الـــرئـــاســـي ورئــيــســه 
ــل الــداعــمــن  ــة، وكــ ــدولــ ــلـــى الــ واملـــجـــلـــس األعـ
لاتفاق السياسي، مسؤولية األحداث التي 
تشهدها طرابلس. وكان الفتًا تجّنب نواب 
ــرار عــلــى أن بــنــغــازي هـــي املــقــّر  ــ بــرقــة اإلصــ

من  صــار  أنــه  رأوا  حيث  لطرابلس،  البديل 
واملؤسسات  الحكومة  مقر  نقل  الــضــروري 
الــتــابــعــة لــهــا إلـــى أي مــديــنــة لــيــبــيــة أخـــرى، 
والــجــمــاعــات  املــلــيــشــيــات  عليها  تسيطر  ال 
ــذا الـــحـــد،  ــ ــم يـــتـــوقـــفـــوا عـــنـــد هـ ــ املـــســـلـــحـــة. ولـ
لــكــنــهــم تـــبـــّنـــوا الــــدعــــوة إلــــى فــتــح مــشــاركــة 
أعــضــاء مجلسي األعــلــى لــلــدولــة والــنــواب، 
للنظر في  الـــحـــوار،  فــي لجنتي  لــلــمــشــاركــة 
تــعــديــل االتـــفـــاق الــســيــاســي. ويــعــكــس هــذا 
الــتــقــارب لحل األزمــة  نــزوعــًا نحو  الخطاب 
السياسية، وهو ما يعتبر تطورًا نوعيًا في 
ولعل  الدولة.  تواجه  التي  التحّديات  إدراك 
التاقي مع مواقف الكيانات السياسية في 
غرب ليبيا تجاه املجلس الرئاسي يساعد 
فــي تــكــويــن أرضــيــة مــشــتــركــة لــاقــتــراب من 
السّراج  تمّسك  يفّسر  كما  السياسي،  الحل 
بــتــرتــيــبــاتــه األمــنــيــة فـــي طــرابــلــس كفرصة 

أخيرة لبقائه في السلطة.
وتشير مجموعة من البيانات الصادرة عن 
مجالس عسكرية ملدن املنطقة الغربية، منها 
ثوار غريان، في 29 أغسطس/آب 2018، إلى 
أن املجلس الرئاسي يفتقر للفاعلية، وصار 
ا من املشكلة. وقد دعا البيان إلى إخاء  جزء
العاصمة من املجموعات املسلحة، وتقديم 

الدعم للمؤسسات في العاصمة. 
ــلــــة بـــمـــوقـــف  ــتــ ــكــ ــتــــمــــل دائــــــــــــرة هــــــــذه الــ ــكــ وتــ
ــلـــدولـــة )30 أغــســطــس/ لـ ــلــــى  املـــجـــلـــس األعــ

آب(، حــيــث عــبــر عــن تــأيــيــده االتــجــاه الــعــام 
ــاع األمــنــيــة، خصوصًا  إلــى مــراجــعــة األوضــ
الــنــواب داعــمــي االتــفــاق  مــا يتعلق ببياني 
ــة فــي  ــرقـ الـــســـيـــاســـي وكـــتـــلـــة نــــــواب إقـــلـــيـــم بـ
مجلس النواب، فيما يتعلق بإعادة تشكيل 
املجلس الرئاسي، بسبب عجزه عن تسيير 
الشؤون االقتصادية واألمنية. ولهذا، أعلن 
استعداده الستئناف جوالت الحوار، طبقا 
لاتفاق السياسي، للبحث عن آليات اختيار 
ســلــطــة تــنــفــيــذيــة جــــديــــدة. وتــكــمــن الـــداللـــة 
األكثر أهمية في هذا الجانب في أن الكتلة 
التشريعية تتضامن، ككيان سياسي، حول 
ــداٍف تتمثل فــي أن الــوضــع فــي طرابلس  أهـ

صار يشّكل خطرًا مشتركًا.
وعـــلـــى الـــرغـــم مـــن افـــتـــقـــار هــــذه املـــحـــاوالت 
ــــن مــســاهــمــة  ــد مـ ــزيــ االبــــتــــكــــاريــــة، فـــإنـــهـــا تــ
ــع الـــســـيـــاســـة  ــنـ ــــات املـــحـــلـــيـــة فـــــي صـ ــّونـ ــ ــكـ ــ املـ
فـــي لــيــبــيــا، خــصــوصــًا مـــا يــرتــبــط بتناسق 
املطالبة بتشكيل املجلس الرئاسي، وتجاوز 
تــحــذيــرات بعثة األمـــم املــتــحــدة، فــهــي، على 
أيــة حــال، تعمل على تكوين أطــر سياسية 
أرضية  أن تشكل  جديدة، وتحالفات يمكن 
للتاقي بن أطراٍف لم تكن تقبل بالجلوس 
على مائدة واحدة في السابق، لكن التحدي 
األساسي يبقى متمثًا في فقر التصورات 

حول الخروج من الحالة االنتقالية.
النزاع املسلح سوف  وبشكل عــام، يبدو أن 
يــشــّكــل اآللـــيـــة األســـاســـيـــة، والـــحـــل األخـــيـــر، 
لــلــســيــطــرة عــلــى الــعــاصــمــة، حــيــث تــتــبــايــن 
طرابلس  داخـــل  املختلفة  األطــــراف  مــواقــف 
وخـــارجـــهـــا، وهــــو مـــا يـــرّجـــح الــــدخــــول في 
سوف  مختلفة،  ولعوامل  مفتوحة.  معركة 
تسمح بــتــكــرار تــجــربــة الــحــرب األهــلــيــة في 
بنغازي، بشكٍل يضعف فرصة توفير مسار 
ولــذلــك،  لــلــصــراع.  بــدائــل  سياسي لصياغة 
تبدو أهمية الوعي املتزامن بتهيئة البيئة 

د لانتقال السياسي.
ّ

لبلورة ترتيباٍت تمه
)باحث مصري(

موجة نزاع مسلح وفشل ترتيبات ما بعد اتفاق الصخيرات

اتجاهات األزمة األمنية في طرابلس

الفشل في تطبيق 
الترتيبات األمنية، وفقًا 

التفاق الصخيرات، 
ساهم في نفاذ 

المجموعات المسلحة 
إلى مؤسساٍت كثيرة 

في الدولة

يتسم الموقف 
المشترك لفرنسا 

وإيطاليا والمملكة 
المتحدة والواليات 

المتحدة تجاه أحداث 
طرابلس بالعمومية 

الشديدة

اشتدت في األيام القليلة الماضية اشتباكات بين مجموعات مسلحة في العاصمة الليبية، طرابلس، في داللة جديدة على فشل 
الترتيبات األمنية التي تم اتخاذها بعد االتفاق السياسي في الصخيرات في عام 2015، فضال عن تسرب عناصر من المجموعات 

المسلحة إلى كثير من مؤسسات الدولة

آثار ضربات قذائف في طرابلس أثناء اشتباكات مسلحة، 31/ 8/ 2018 )فرانس برس(

على  األوروبية  الدول  وبعض  المتحدة  الواليات  إصرار  إن  القول  يمكن 
الجهة  لرئاسة  وحيدا  حال  السراج،  فايز  الوفاق،  حكومة  رئيس  دعم 
التناقضات، ليس  التنفيذية، يساهم في تأجيج الصراع المسلح وترسيخ 
فقط بإضعاف األطراف، وعدم تمكينها من حسم الصراع، ولكن أيضا 
من وجهة أن السكوت على هيمنة األيديولوجية السلفية على جهاز 

الدولة واحدة من الصيغ التي تعمل على فتح آفاق جديدة للصراع.
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األمــــــن، وتــســيــيــر الـــحـــيـــاة الــطــبــيــعــيــة. وفــي 
غرب  فــي  العسكرية  الكيانات  إدراك  سياق 
ليبيا مخاطر اندالع املعارك، من دون حسم 
الــتــرتــيــبــات األمـــنـــيـــة فـــي طـــرابـــلـــس، أعــلــنــت 
داللــًة  يعد  مــا  بالهدنة، وهــو  التزامها  عــدم 
التناقضات بن كتائب طرابلس  على عمق 
واملكّونات العسكرية األخرى، وهو ما يعني 
ــادة هيكلة األمــن  اســتــمــرار املــعــارك حتى إعـ
قــوات ترهونة  تقّدم  العاصمة، ويشجع  في 
ــرات  ــذيـ ــل تـــحـ ــاهـ ــــي تـــجـ ــــرار فـ ــمـ ــ ــتـ ــ ــلـــى االسـ عـ
الـــســـراج والــبــعــثــة األمــمــيــة، خــصــوصــًا أنها 

تلقى تضامن مصراتة والزنتان.

تراخي الموقف الدولي
يــتــســم املــوقــف املــشــتــرك لــفــرنــســا وإيــطــالــيــا 
ــات املــتــحــدة )30  واملــمــلــكــة املــتــحــدة والـــواليـ
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كــل أربــعــة جــنــود أمــيــركــيــن أطــلــقــوا الــنــار في 
املـــواجـــهـــات بــنــيــة الــقــتــل رغــــم الـــتـــدريـــب الـــذي 
تلقوه. وكان مارشال يدعو الجيش في الكتاب 
إلى زيادة فعاليته وإلى استثمار مواردِه في 
تدريب سالح املشاة حتى يطلقوا النار بنية 
يناقش  اإلنسان«،  كتابه »حيونة  القتل. وفي 
الجماعي، وكيف  القتل  فكرة  عـــدوان  مــمــدوح 
للجندي  بالنسبة  »مــقــبــولــة«  الــفــكــرة  تصبح 
ــورة الــضــحــيــة  ــ املـــنـــفـــذ، حــيــث يــتــم تــغــيــيــب صـ
في  الجندي  ويكون   ،

ً
كامال تغييًبا  ومالمحه 

مواجهة أعداد فقط، وليس في مواجهة بشر. 
ولــربــمــا نــتــســاءل: كــيــف يــقــوى جــنــدٌي مــا في 
طائرة F16 على قتل مئات األشخاص من دون 

أن يتأثر؟ أو من دون أن يراجع نفسه وقتها؟

Black Mirror
مسلسل Black Mirror هو ديستوبيا ودراما 
وخــــيــــال عــلــمــي بـــريـــطـــانـــي يــــــدرس املــجــتــمــع 
بالعواقب  يتعلق  مــا  فــي  وال سيما  الــحــديــث 
غــيــر املــتــوقــعــة لــلــتــكــنــولــوجــيــا الــحــديــثــة. كل 

أنس سمحان

نــالحــظ أثــنــاء مــشــاهــدتــنــا لــأفــالم 
غـــيـــابـــا  ــاك  ــ ــنـ ــ هـ أن  واملــــســــلــــســــالت 
لــــتــــصــــويــــر الــــــعــــــدو كـــــإنـــــســـــان، أو 
تــشــويــهــا لـــصـــورة الـــعـــدو، ولــوجــهــه. نــالحــظ، 
أثــنــاء مشاهدتنا لسلسلة »هــاري  فــي  أيــضــا، 
بوتر« أنه ال يوجد لـ فولدمورت أنف. أو حتى 
فـــي »قـــراصـــنـــة الـــكـــاريـــبـــي«، كـــانـــت شخصية 
ــز بـــعـــيـــدة كــــل الـــبـــعـــد عــــن صــــورة  ــفـــي جـــونـ ديـ
ــا مــن دون أنــف. 

ً
اإلنــســان الــعــادي، وكـــان أيــض

ــاذا دائـــًمـــا مـــا يــتــم تــصــويــر الـــعـــدو عــلــى أنــه  ملــ
أقــــل مـــن شــخــصــيــة الــبــطــل أو أنــــه فـــي درجـــة 
ــا تــخــضــع  ــا مــ ــ ــًمـ ــ ــن اإلنـــــســـــان؟ ملــــــاذا دائـ أقـــــل مــ
املــالمــح  نـــزع  شــخــصــيــات »الــخــصــم« لعملية 
البشرية منها أو نزع كل ما يدل على اإلنسان 

Dehumanization؟ 
السابق ومــؤرخ  الجندي  في عــام 1947، نشر 
الحرب العاملية الثانية صامويل ليمان آتوود 
ــال فــي مواجهة  مــارشــال كــتــاًبــا بــعــنــوان »رجــ
 Men Against Fire: The Problem ــار«  ــنــ الــ
الكتابة  حــجــة  وتــقــوم   ،of Battle Command
األســـاســـيـــة عــلــى أن جــنــديــا واحــــــدًا فــقــط من 

يمثّل فيلم االفتتاح 
عودة مختلفة للمخرج 

ديفيد ماكينزي

لماذا يتم دائمًا تصوير 
العدو على أنه أقل من 

شخصية البطل؟

يسلط »الرسالة األخيرة« 
الضوء على مرحلة ما 

قبل اللجوء

2223
منوعات

ر  ــَصــوَّ
ُ
حلقة تــروي قصة منفصلة، عــادة مــا ت

الــقــصــص فـــي حــاضــر بــديــل أو فـــي مستقبل 
قريب، وغالًبا بنبرة مظلمة وساخرة.

في الحلقة الخامسة من املوسم الثالث )2016(، 
تــوجــد حــلــقــة بــنــفــس عـــنـــوان كــتــاب صــامــويــل 
في  سابقاتها  مثل  الحلقة  وتــكــون  مــارشــال، 
ــكـــون فــيــهــا الــبــشــر قد  املــســتــقــبــل الـــقـــريـــب، ويـ
وافقوا طواعية على التطور من كونهم مجرد 
»بـــشـــر«، عــن طــريــق عــمــلــيــات زرع واســتــبــدال 
وتقنيات  بــآالت  البشرية  واألجـــزاء  لأعضاء 

ور  تكنولوجية حديثة. في بداية الحلقة، ُيصُّ
لنا أن هناك فايروس يصيب البشر ويحّولهم 
إلـــى كــائــنــات زومـــبـــي تــســمــى »الــصــراصــيــر«، 
الــكــائــنــات تعد خــطــًرا على الجنس  وأن هــذه 
أي شفقة،  دون  قتلهم  يقتضي  لــذا  الــبــشــري، 
ونــرى في الحلقة أن قــوات الجيش قد ذهبت 
بــأن مالكها  ُيشاع  التي  البيوت  أحــد  ملداهمة 
الجندي  لديِه، ويصّوب  الكائنات  يؤوي هذه 
»سترايب« مباشرة ليقتل، وهو الذي كان في 
أول مهمة لــِه دون أن يــتــردد، ألنــه عندما رأى 

الكائنات، كانت تشبه الوحوش. 
يحمل  »الصراصير«  سترايب  يقتل  وبعدما 
ا أخــــضــــر، وكــــان  ــوًء ــ ــ ــًصـــا صـــغـــيـــرة تـــشـــع ضـ عـ
يلوح بها أحد الصراصير في وجهِه، فيسمع 
وقتها صراخا حاًدا جًدا للحظات، ثم يتوقف 
فــيــتــجــاهــلــه. ولــكــن هـــذا الـــصـــراخ الـــحـــاد، كــان 
يــأتــي ويــذهــب بــن الفترة واألخــــرى، ويسبب 
إلــى القسم  الــصــداع، مــا يستدعيه ليذهب  لــه 
أن  دون  الفحوصات  فــي جميع  فيمر  الطبي، 
يظهر أن هناك أي خلل سواء بِه أو في الجهاز 
املزروع في رأسِه.  ولكن عندما ذهب سترايب 
مع فرقتِه في مداهمة أخــرى، كــان هناك خلل 
ما. لم يعد سترايب يرى أي صراصير، وإنما 
صار يرى بشًرا، وفي نفس الوقت، كان هناك 
ما يثير الريبة، وهو أن أصدقاءه وزمالءه في 
الفرقة كانوا يطلقون النار عليهم. فحاول أن 
 ،

ً
أوال بالفشل  باءت  يمنعهم، ولكن محاوالته 
ولــكــنــه اســتــطــاع أن يــحــمــي بــعــض »الــبــشــر/

الــصــراصــيــر«.  فــي أثــنــاء ســيــر الــحــلــقــة وبعد 
أن  الــبــشــر، يكتشف  بــعــض  أن ينقذ ســتــرايــب 
الجهاز  ولكن  بشًرا،  إال  ليسوا  »الصراصير« 
ــِه  ــائـ ــــي رؤوس أصـــدقـ املــــــــزروع فــــي رأســـــــِه وفـ
كــائــنــات زومبي  أنــهــم  يــرونــهــم على  يجعلهم 
آدمــيــة، وهــذا حتى ُيسهل عملية قتلهم.  غير 
ا أن العصا التي حملها والتي 

ً
ويكتشف أيض

ا يتداخل 
ً
ا أخضر، كانت جهاز كانت تشع ضوًء

مع برمجة الجهاز املــزروع في رأسه ويجعله 
ــم الــبــشــريــة  ــهـ ــرى »الــــصــــراصــــيــــر« بـــصـــورتـ ــ يــ
الــحــقــيــقــيــة ال عــلــى أنـــهـــم كــائــنــات مــتــوحــشــة. 
سترايب،  على  القبض  الجيش  يلقي  أن  بعد 
يأتيه الدكتور النفسي ويخبره الجملة اآلتية: 
»التعاطف صفة تدل على اإلنسانية، وهي أمر 
جيد، إلى أن يصبح مستقبلك قائم على محو 

عدوك«.

Ender’s Game
ــــروي الــفــيــلــم قــصــة طــفــل )إنــــــدر( لـــه مــوهــبــة  يـ
ــــى مــــدرســــة عــســكــريــة  اســـتـــثـــنـــائـــيـــة يــــرســــل إلــ
مـــتـــقـــدمـــة فـــــي الــــفــــضــــاء لــــالســــتــــعــــداد لـــغـــزو 
أثــنــاء  الــفــضــائــيــة، وفـــي  لــلــكــائــنــات  مستقبلي 
سير الفيلم يكون على »الطفل« أن يقود فريقه 
في محاكاة حاسوبية للقضاء على أحد أنواع 
الــكــائــنــات الــفــضــائــيــة بــشــكــل كـــامـــل، وهــــو ما 
يكون هذا الطفل ضده )ضد عملية محو نوع 
كامل(، ولكن في نهاية الفيلم وفيما كان يظنه 
الطفل محاكاة، ينجح هو وفريقه في الحرب 
 ،)

ً
ضــد ذلــك الــنــوع )والـــذي هاجم األرض قبال

الكائنات  تلك  كل  في محو  ا 
ً

أيض وينجحون 
ا أنه لم يكن 

ً
عن بكرة أبيها، ليتضح له الحق

فــي مــحــاكــاة وإنــمــا فــي حـــرب حقيقية، ولكن 
أخبروا األطفال أنها محاكاة حتى ال يترددوا 

وال يتراجعوا عن العملية. 
ا مــن الــعــنــوان أن الــحــرب غــدت 

َ
يتضح لــنــا إذ

ــــداء«، ولــم يعد على  »لــعــبــة« فــي مــواجــهــة األعـ
الجنود رؤية أعدائهم في خضم عملية القتل، 
فعالية،  أكثر  القتل ويجعلها  ُيسهل  ما  وهــو 
ــا يـــعـــارضـــه إنــــــدر، ويــعــتــبــره مــخــالــفــا  ــو مـ وهــ
غراف  الكولونيل  يدفع  ما  لأخالقيات، وهو 
الـــحـــرب، ستكون  ــه: »عــنــدمــا تنتهي  لـ لــيــقــول 
أفعالنا«  أخالقية  فــي  للنظر  الرفاهية  لدينا 
ُمــبــرًرا أنــه وفــي ظل الــحــروب، كل شــيء متاح، 

فاملهم هو البقاء.

عمر بقبوق

قبل أيام، أعلنت شبكة »أورينت شو تايم« عن 
ثالثة مسلسالت روسية قصيرة ناطقة باللغة 
العربية، ستقوم بعرضها في شهر سبتمبر/

أيــلــول الــجــاري عــلــى الــتــوالــي، عــلــى قــنــاة »أو 
يــا هــال«، وهــي: مسلسل »تائهات«  إس إن _ 
الذي بدأ عرضه أمس األحد، ويتلوه مسلسل 
»عمالء« الذي يبدأ عرضه يوم 16 من الشهر 
الجاري، ومن بعده سيعرض مسلسل »أسرار 
وأكــاذيــب« ابتداء من 26 من هذا الشهر. وقد 
تم اختيار اللهجة السورية التي اعتدنا على 
اللهجة  التركية لتكون  الــدرامــا  وجــودهــا في 
التي تتحدث بها الشخصيات في املسلسالت 
ــــى من  الـــثـــالثـــة. تــعــد هــــذه األعـــمـــال هـــي األولــ
نــوعــهــا، فــلــم يــســبــق أن دبــلــجــت املــســلــســالت 
الــروســيــة إلـــى الــلــهــجــة الــســوريــة ســابــقــا، وال 
سيما أن الدراما الروسية ال تحظى بمتابعة 
عــربــيــة، كــمــا أنــهــا ال تــحــظــى بــــذات االهــتــمــام 
األميركية  الــدرامــا  بها  تتمتع  الــتــي  والقيمة 
أو الالتينية، أو حتى التركية، على املستوى 

كما  السينمائي،  التمثيل  ريــدفــورد  روبـــرت 
ــًرا، بـ«العجوز واملــســدس«، الــذي 

ّ
صــّرح مــؤخ

ــا. وأعــلــن املهرجان 
ً

ُيــعــرض فــي تورنتو ايــض
عــن حــضــور نــجــوم عــديــديــن كــضــيــوف، أمثال 
جوليا روبــرتــس ونــاتــالــي بــورتــمــان ونيكول 
كيدمان وألك بالدوين وهيو جاكمان ويواكن 
فونيكس وكيارا نايتلي وجيمي لي كورتيس 
وسلمى حايك وجاد لو وكولن فاريل وفيوال 
ديفيس وليام نيسون وأوليفيا مون وجوليان 
مــور وروبــــرت باتينسون وهــيــالري ســوانــك. 
كما يحضر نجوم آخرون للترويج ألعمالهم، 
ــراون ســتــيــرلــنــغ ومــكــيــغــان ومـــايـــكـــل كن  ــبــ كــ
بــاول وكريستيان ستيلر  وآرون  أحمد  وريــز 
وكــريــســتــانــســن هــيــنــدريــك وكــــن هــاريــنــغــن، 
ُيــشــارك بــرادلــي كــووبــر واليــــدي غاغا  بينما 
في املهرجان إلطالق العرض األول في أميركا 
 A مسلسل  مــن  الــجــديــدة  للنسخة  الشمالية 
اإلخراجية  التجربة  ُيــعــّد  الــذي   ،Star is Born

األولى لكووبر.
ــة إلــــــــى هــــــــــــؤالء، هـــــنـــــاك جــــيــــزون  ــ ــافــ ــ ــاإلضــ ــ بــ
ســوديــكــيــس وأولـــيـــفـــيـــا وايـــلـــد وبــيــنــيــلــوبــي 
كروز وخافيير بارديم. أما السينما العربية 
بنانية 

ّ
لل بـ«كفرناحوم«  الــعــام  هــذا  ــشــارك 

ُ
فــت

ــة(، الـــفـــائـــز  ــ ــاصــ ــ ــن لـــبـــكـــي )عـــــــــروض خــ ــ ــاديـ ــ نـ

تورونتو ـ أسامة صفار

ــان تــــورنــــتــــو الـــســـيـــنـــمـــائـــي  ــ ــــرجـ ــهـ ــ يـــحـــظـــى »مـ
عقد دورته الرابعة والثالثون 

ُ
الدولي«، الذي ت

2018، بحضور  أيــلــول  و16 سبتمبر/   6 بــن 
عدد كبير من نجوم السينما العاملية، بينهم 
كريس   ،Outlaw King االفــتــتــاح  فــيــلــم  نــجــوم 
تــايــلــور. كما يشهد عــرض فيلم  بــايــن وآرون 
حضور   Jeremiah Terminator Leroy الختام 
أبطاله كريستن ستيوارت ولورا ديرن وجيم 
ـــل فــيــلــم االفـــتـــتـــاح عـــودة 

ّ
ســـتـــورجـــيـــس. ويـــمـــث

مختلفة لــلــمــخــرج ديــفــيــد مــاكــيــنــزي، ويـــؤّدي 
كـــريـــس بـــايـــن فــيــه دور املـــحـــارب األســـطـــوري 
بشّدة  املخلص  بـــروس،  روبـــرت  االسكتلندي 
ــده، والـــخـــصـــم الــــشــــرس بــالــقــدر  ــلــ لـــرجـــالـــه وبــ
ــة. يـــســـخـــر وزمـــــــــــالؤه مــن  ــ ــــركـ ــعـ ــ نـــفـــســـه فـــــي املـ
العرش  يتبّوأ  ثم  لحكمهم.  إنكلترا  محاوالت 
إنــكــلــتــرا غضبها عليه  ــنــزل 

ُ
فــت االســكــتــلــنــدي، 

»خــارج  بأنه  سيئة  سمعة  فيكتسب  وتنفيه، 
على القانون«، ليبدأ بعدها استخدام مهارات 
ــــحــــارب بـــهـــدف اســـتـــعـــادة عـــرشـــه. تــتــقــاطــع 

ُ
امل

الــقــصــة مـــع قــصــة ويــلــيــام واالس بــطــل »قــلــب 
شـــجـــاع« ملــيــل غــيــبــســون. أمــــا فــيــلــم الــخــتــام، 
ــرأة شـــابـــة تـــدعـــى ســافــانــا  ــ ــيـــروي حــكــايــة امــ فـ
كــنــوب، تقضي ســتــة أعــــوام مــن عــمــرهــا وهــي 
تــتــظــاهــر بــأنــهــا الــكــاتــبــة املــشــهــورة جـــي. تــي. 
لشقيقة  املحّببة  األدبــيــة  الشخصية  لــيــروي، 
زوجــــهــــا. مــــن »مـــهـــرجـــان فــيــنــيــســيــا«، الــــذي 
ــه الـــــخــامــســة والسبعن  حــضــر افــتــتــاح دورتــ
لـــدامـــيـــان  األول«  ــل  ــرجــ »الــ الـــجـــديـــد  بــفــيــلــمــه 
رايــن غوزلينغ  الكندي  املمثل  يأتي  شــازيــل، 
تورنتو مع  املهرجان  تورنتو لحضور  على 
شازيل والفيلم نفسه. بينما يوّدع األميركي 

الــعــاملــي.  يتزامن عــرض هــذه املسلسالت مع 
الــذي بدأ بعد تدخل  الروسي  الثقافي  الغزو 
الــقــوات الــروســيــة عسكريا فــي ســوريــة. ففي 
الـــروس يدخلون في  بــدأ  العامن األخــيــريــن، 
ســوق اإلنــتــاج الثقافي والــفــنــي الــعــربــي، فتم 
إنشاء موقع »املسكوبية« اإلخباري الروسي، 
املوجه ملنطقة الشرق األوسط باللغة العربية، 
ــذلـــك يــتــم الــتــحــضــيــر ملــســلــســل وفــيــلــم من  وكـ
إنتاج روسي - سوري مشترك؛ لتكون دبلجة 
املسلسالت الروسية خطوة جديدة يخطوها 
على  الثقافية  للسيطرة  محاولة  فــي  الـــروس 

املنطقة. 
وتـــــتـــــنـــــوع املــــــوضــــــوعــــــات الـــــتـــــي تـــطـــرحـــهـــا 
املــســلــســالت واألنــــمــــاط الــتــي تــنــتــمــي إلــيــهــا؛ 
اجتماعي،  مسلسل  هو  »تائهات«  فمسلسل 
يـــــروي قــصــة انـــهـــيـــار فـــتـــاة تــكــتــشــف خــيــانــة 
لــهــا بــعــد زواج دام 18 ســنــة، وبــعــد  زوجـــهـــا 
أن تــوفــي زوجـــهـــا بـــظـــروف غــامــضــة، تلتقي 
بــدورهــا  لــم تكن تعلم  الــتــي  الثانية،  زوجــتــه 
بوجود األولى، لتبدأ رحلة البحث املشتركة 
فــي مــاضــي الــعــالقــة الــثــالثــيــة. وأمـــا مسلسل 
»عـــمـــالء«، فــهــو مسلسل آكــشــن، يـــروي قصة 
حب تجمع بن معلم رياضيات ومعلمة علم 
والعبقرية،  الشعبية  بنفس  كالهما  أحــيــاء، 
ويــعــمــالن ســـرًا كــجــاســوســن. وأمــــا مسلسل 
»أســــــــــرار وأكــــــــاذيــــــــب«؛ فـــهـــو يـــنـــتـــمـــي لــنــمــط 
الجريمة واإلثــارة، ويــروي العمل قصة رجل 
سيئ الحظ، ُيتهم بقتل طفل في الخامسة من 
عمره، يسكن بجواره، وهو األمر الذي يدفعه 

للتخفي وخوض مغامرة لكشف الحقيقة.
ومن خالل امللفات التعريفية، تبدو مواضيع 
املسلسالت املدبلجة غير مقترنة بالسياسة، 
تــــبــــدو كــحــصــة  الــــتــــي  الـــخـــطـــوة  إال أن هـــــذه 

في  تــداعــيــات  لها  أكــثــر، سيكون  ال  ترفيهية 
املــســتــقــبــل الــقــريــب، وقـــد يــتــم تــمــريــر رســائــل 
ــع الــــوجــــود  ــ ــيـــة تــــهــــدف لــلــتــطــبــيــع مـ ــيـــاسـ سـ
الــعــســكــري الــــروســــي فـــي املــنــطــقــة مـــن خــالل 
اللهجة السورية  أن  الدراما.  وجدير بالذكر 
ــد اســتــخــدمــت فـــي الـــبـــدايـــة لــدبــلــجــة  كـــانـــت قـ

ـــســـتـــخـــدم 
ُ
ت ــيــــة، قـــبـــل أن  ــتــــركــ الــ املـــســـلـــســـالت 

ــا اإليـــرانـــيـــة والــهــنــديــة على  لــدبــلــجــة الــــدرامــ
نطاق محدود. وفي بداية هذه السنة، أوقفت 
مسلسالتها  عـــرض  ســـي«  بــي  »إم  مجموعة 
السورية  الــدوبــالج  شــركــات  لتتجه  التركية، 
إلـــى مسلسالت أمــيــركــا الــالتــيــنــيــة، ولـــم تكن 

الـــبـــديـــل األول، رغــم  ــيـــة هـــي  الـــروسـ الــــدرامــــا 
الــتــحــالــف الــعــســكــري بـــن الـــنـــظـــام الـــســـوري 
وروســــيــــا؛ وذلــــك يــعــود إلــــى ضــعــف الـــدرامـــا 
الــروســيــة واقــتــصــار حــدودهــا على املستوى 
املــحــلــي. إذًا، كــيــف يمكن الــتــعــويــل عــلــى هــذه 

الدراما لخلق حصة ترفيهية؟

بـــجـــائـــزة لــجــنــة الــتــحــكــيــم فـــي الـــــــدورة الـــــ71 
 »

ّ
أيــــار 2018( ملــهــرجــان »كــــان ـ 19 مــايــو/   8(

السينمائي الدولي، و«في ِعينّيا« للتونسي 
نجيب بلقاضي، وهو الفيلم العربي الوحيد 
املـــشـــارك فــي الــالئــحــة الــرســمــيــة لــلــمــهــرجــان، 
وتــــــدور أحــــداثــــه بـــن فــرنــســا وتـــونـــس حــول 
شــــخــــص يــــدعــــى لــــطــــفــــي، مــــهــــاجــــر تـــونـــســـي 
إلــى تونس  للعودة  مقيم في فرنسا، اضطّر 

لالعتناء بابنه املصاب بمرض التوّحد.
ا »ليل/ خارجي« للمصري أحمد 

ً
هناك أيض

عــبــدالــلــه الــســّيــد )سينما الــعــالــم املــعــاصــر(: 
3 أشـــخـــاص، وهــــم مـــو وتـــوتـــو ومــصــطــفــى، 
فتتقاطع  متوقعة  غير  ظـــروف  فــي  يلتقون 
حــيــواتــهــم مـــًعـــا، ويــدخــلــون فـــي مــغــامــرة لم 
ــبـــحـــون شــاهــديــن  تـــكـــن بـــالـــحـــســـبـــان، وُيـــصـ
املدينة.  مــن  معلوم  وغير  خفي  جانب  على 
واخـــتـــارت إدارة املــهــرجــان املــمــثــل املــصــري 
املستقبل  »نجوم  ضمن  مالك  أحمد  الشاب 
الـــــواعـــــديـــــن«، بــــن 8 مــــواهــــب مــــن مــخــتــلــف 
ــم. مـــن جــهــة أخــــــرى، ستشهد  ــالـ ــعـ أنـــحـــاء الـ
مدينة تــورنــتــو، الـــدورة الــحــاديــة عشرة من 
السينمائي«،  فلسطن  تــورنــتــو  »مــهــرجــان 
الفلسطيني«  الفيلم  مه »مؤّسسة 

ّ
نظ

ُ
ت الذي 

التالية:  األفــالم  نفسها،  الكندية  املدينة  في 
ــا بـــاشـــا  ــيــ ــة« لــــجــــولــ ــ ــاضــ ــ ــفــ ــ ــتــ ــ ــة واالنــ ــ ــلـ ــ ــائـ ــ »نـ
و«بونبون« لراكان مياسي و«ســالم« لكلير 
املــخــيــم« لسامر سالمة  فــلــور و«نــحــن أوالد 
بـــــدران و«مــــاذا  ــرة األرض« لــســمــيــرة  ــ ــ و«ذاكـ
و«مكسور«  غــارالنــد  لكريستي  والء«  تــريــد 
ملحمد العطار و«نافذة« لعلي أوكيه و«1984 
تريمليت و«رجــل  ألنـــدي  والــكــارثــة«  الخلق 
عــائــد« ملــهــدي فليفل، الـــذي ُيــعــرض لــه فيلم 

ثان بعنوان »وقعت العريضة«.

مسلسالت روسية مدبلجة للهجة السورية... تحالف جديد»تورنتو السينمائي«... األفالم العربية حاضرة
خالل هذا الشهر، تشهد 
إحدى الفضائيات عرض 

ثالثة مسلسالت روسية 
مدبلجة إلى اللهجة 

السورية. يبدو األمر كأنه 
خطوة جديدة للتطبيع 

مع الوجود الروسي

نور عويتي

مؤخرًا، أنتج املخرج السوري الشاب عروة أحمد، 
بفيلمه  القصير، وشــارك  األخيرة«  »الرسالة  فيلم 
في العديد من املهرجانات العاملية املهمة، أبرزها 
مــهــرجــان كـــان الــســيــنــمــائــي، ومــهــرجــان السينما 
ــي لـــقـــاء خــاص  املــســتــقــلــة فـــي لــــوس أنــجــلــيــس. وفــ
التالي  الــحــوار  الــجــديــد« مــع أحــمــد، دار  لـ«العربي 

حول فيلمه األخير وعمله.
 

في  تعيقك كمخرج ســوري  التي  الصعوبات  ما هي   ¶
بالد االغتراب؟ وهل تعتقد أن الثورة السورية ساهمت 
العاملية؟  نحو  الشباب  للمخرجني  الطريق  إفــســاح  فــي 

كيف؟ وملاذا؟  
كــســوري  تــرتــبــط بجنسيتي  تــوجــد صــعــوبــات  ال 
فــي أوروبــــا؛ الجميع ســواســيــة هــنــا، فيما يرتبط 
بالحقوق واالحترام. الثورة كسرت حاجز الخوف، 
وفتحت أبواب التعبير، ولكن وصول الصوت إلى 
الــعــاملــيــة يــرتــبــط بــعــوامــل إضــافــيــة، أهــمــهــا أدوات 

ترجمة هذا الصوت؛ فاألصوات كثيرة.

¶ املشاركة في مهرجانات عاملية هي هاجس لكل مخرج، 
اختياراتها،  املهرجانات، من خــالل  هــذه  توّجه  هل  ولكن 
املخرجني السوريني نحو مواضيع محددة تتعلق بظرف 

اللجوء ورحالت البحر وما شابه؟
تمحور مواضيع األفالم التي يصنعها السوريون 

حول آثار الحرب وتجارب اللجوء، هو أمر طبيعي، 
وواجب أخالقّي أيضا أمام مرحلٍة استثنائية في 
 دور رئــيــســي فــي توثيق 

ّ
تــاريــخ الــســوريــن. لــلــفــن

ــــرح مــشــاكــل املــجــتــمــع، ومــــن غــيــر املــنــطــقــّي أن  وطـ
يصنع ســورّي في الوقت الراهن فيلما ال يتقاطع 
بشكٍل أو بآخر مع ما يحدث في سورية. وال عالقة 
للمهرجانات بهذا األمــر، ألن دورهــا يقتصر على 
فنّية،  معايير  وفـــق  وتقييمها  األفــــالم،  اســتــقــبــال 
ــحــاكــي املــأســاة 

ُ
ألنــنــا، وكــمــا ذكــرنــا، األفــــالم الــتــي ت

السورية كثيرة.

ما  برأيك  فرنسية،  األخير بمصورة  بفيلمك  استعنت   ¶
هي إيجابيات وسلبيات التنوع في جنسيات فريق العمل؟ 
ــّك، ال ســّيــمــا وأن مــواقــع  ــ الـــتـــنـــوع إيـــجـــابـــي بـــال شـ
فرنسا،  في  كانت  الفيلم  التصوير ألغلب مشاهد 
هذا  فــي  »كــلــوي«  الرئيسي الختيار  العامل  ولكن 
ة الـــتـــي تــمــتــلــكــهــا مـــن ضمن  املـــشـــروع هـــو الـــكـــفـــاء

الخيارات املطروحة أمامي في فرنسا.

السوريني  الالجئني  التي تتحدث عن  األفــالم  ¶ أصبحت 
البحر مــكــررة؛ فما  التي يخوضونها في  املــوت  ورحــالت 
ــذا املـــوضـــوع لفيلم »الــرســالــة  ــــذي دفــعــك إلـــى اخــتــيــار هـ ال

األخيرة«؟
السبب هو ذاته موجود في سؤالك: أن األفالم التي 
تتحدث عن تلك التجارب باتت مكّررة، ومستهلكة، 
ـــدة. و«الـــرســـالـــة  ــ وتـــتـــنـــاول الـــحـــدث مـــن زاويـــــة واحـ
األخــيــرة« هو توثيق درامــي لقصة حقيقية تعّبر 
عن حال الكثير من الشباب السورّي الذي يسعى 
للمضّي نحو أوروبــا. الفيلم ال يخوض في رحلة 
اللجوء، وما نتج عنها، بل إنه يسلط الضوء على 
مــرحــلــة مـــا قــبــل الـــلـــجـــوء، واألســــبــــاب الــتــي دفــعــت 
بــالــكــثــيــر مـــن الـــســـوريـــن إلــــى اتـــخـــاذ هــــذا الــخــيــار 

الصعب.

¶ فــي فيلمك األخــيــر تــلــعــب أنـــت الــــدور الــرئــيــســي؟ ملــاذا 
لــم تكتف بـــدور املـــراقـــب والــصــانــع، وتــوكــل املــهــمــة ملمثل 

محترف؟
هناك فرق كبير بن املؤدي املحترف وبن النجم، 
ل في املسرح منذ 

ّ
وأنا ال أربط بينهما إطالقا. أمث

عـــام 2009 عــلــى خــشــبــات بــيــروت وحــمــص ودبـــي، 
ومع ذلك هذا هو الدور األول الذي اخترت أن ألعبه 
ــــدور اســتــفــزنــي، واملــعــالــجــة  كــمــمــثــل ســيــنــمــائــّي. الـ
الــدرامــيــة للشخصية تــطــّورت فــي ذهني منذ عام 
الــفــيــلــم عـــام 2018، وارتــأيــت  2014 حــتــى تــصــويــر 

كمخرج للعمل أنني قادر على تقّمص هذا الدور.

رفاهية النظر في األخالق

ال تحظى الدراما الروسية باهتمام عربي بسبب محلّيتها )يوتيوب(

أول دور يلعبه 
األحمد كممثل 
سينمائي 
)العربي الجديد(

)IMDB( يحضر في المهرجان كريس باين وآرون تايلر

)IMDB( يظهر اللورد فولدمورت في »هاري بوتر« من دون أنف

في المسلسالت الهوليوودية، واألفالم كذلك؛ غالبًا ما يتم إظهار »العدو« على أنه كائن غير 
بشري، ومشّوه مضمونًا وشكًال. هنا، قراءة في عملين قائمين على هذه الفكرة

العدو في السينما

عروة األحمد ورسالته األخيرة

فنون وكوكتيل
قراءة

حوار

درامامهرجان

على النقيض من 
هذا االستخدام، هناك 
مخرجون عملوا على 
أنسنة المجرمين، لدفع 

المشاهدين إلى تأييدهم 
وتبرير مواقفهم، مثلما 

حصل في مسلسل 
Breaking Bad و«ديكستر« 
ومسلسالت وأفالم أخرى 
كثيرة، وآخرها »ثانوس« 

 Avengers: في فيلم
Infinity War، حيث ظهر 

ثانوس بألوان زاهية 
ومالمح شبه إنسانية، 

وأُعطَي مساحة كافية 
للحديث عن موقفه 

وتبرير نفسه.

أنسنة 
المجرمين
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واملطر واملوج
 بني الثمرة وجلدها

ُ
ينبلج الفوحان

ى األسى
ّ
البرزخ يمتّد حت

أرقُب املعنى في الفجر
الــــــــازورُد يستقبل  الــبــعــيــدة  ـــفـــاف 

ّ
الـــض بـــني 

األحياَء
الجّو الغارق يمتلئ بكل األصوات 

عندها إذن تولد الكلمة
 في برزخ أيامي

ٌ
ليس للّصمت مكان

ببطء تكُبُر ذاكرتي تنبني بكلمات وطاسم 
ذات أصوات حاّدة لعصافير ما وراء البحار

أرقُب املعنى في الفجر  
)من مجموعة  »على راحة يدي«، 2003(

■ ■ ■
أبجدية الساعة الزّرقاء

أ
ْسِقِط السماُء ِقناعها اليومي

ُ
لت

َ
ف

فلينحدر على حافة املاء
هذا الفضاء املعتم 

 حيث الكلمات
ُ

وليسكِن الليل
ذّرات دموٍع 

تهوي في بياض العيون

 الليل 
ُ

أزرق
نوُر

الساعة الزرقاء

ب
 داخل الظل

ّ
ظل

جرح مفتوح في النظرة الهزيلة
للنور

زخرفة من الحرير
 من أثر الدم

ً
ية

ّ
صارت ُبن

يد تخيط شفتي الجرح 
ال يهم 

سيان األزرق هذا
سيتكلم باسمك  

ت
ليلة بعد ليلة

 جسد السماء من فرط الكدمات
ُّ

يزرق
ُد اآللهة بالسقوط  يهدِّ

 ما يملكه اإلنسان
ُّ

كل
ي به إلنقاذ حِّ

َ
ُيض

بصيرته

ليلة بعد ليلة
ها مراٍس في األزرق

ّ
وكأن

الدموع تصعد في عيون السماء
عندما يتحّدث اآللهة في صمت

ث
في عني طائر الليل

الذي فّرخ للتو 
هذا النور الضعيف

صوت خصّي
:
ً
َيزيُد الغروَب عتمة

يزداد القمر إشعاعًا
بفضل طيران البوم

 الطريدة
ُّ

ظل
يمّر عبر الحدقة الزرقاء

في العني السوداء 
لطائر الليل

 
ً
يبقى األبيض باسا

 يأخذ من الفجر زرقته
ٍّ

 من قش
ٌّ

عش

ج
تحت الجفون

فوق األبيض الداكن
 تحترق بالليل

ٌ
عيون

 الصدأ
ُ

ف
ِّ
الصمُت ُيخل

في زوايا 

أيمن حسن

العب الشطرنج
ستجد مكانًا في مصيرك

بني اآلخرين معدومي الوجوه
أيها الاعب ذو األفكار القاتمة

د ملكًا شريدًا يا من يهدِّ

معهم تحفر قبرك
معهم تعدُّ الدقائق

بك السقوط
ّ
التي ستجن

أيها الاعب املتهاوي

هل اخترت املوت أم الحياة؟
دع عنك بيادق السفسطائيني

وكن فيلسوفًا
كم أشفق عليك يا العب الشطرنج امللعون.

)من مجموعة »براعم وبواكير«، 1999(

■ ■ ■
أرخبيل

ُ
بيننا يمتدُّ البرزخ

الكام الذي كان بيننا َصَمَت
أجماٌت تحجب وجهِك

َمَحِك
ْ
 بعض األنسجة تغطي َمل

الذي  والكام  الّصاخب  الّصمت  يمتدُّ  بيننا 
كان بيننا يرتخي

الــحــجــر الــقــرمــزّي ينصهر مــنــحــوتــًا بــالــريــح 

تونس ـ ليلى بن صالح

الثورة )2011( في تونس موقعًا على  أخــذت 
تحّولت  حيث  واإلبــداعــيــة،  الفكرية  الخريطة 
إلــى مــوضــوع أثير ُيكتب عنه ويــجــري تأّمله 
مــن زوايــــا عـــدة، ربــمــا بسبب املــتــغــّيــرات التي 
تفاصيل  إلــى  السياسي  املشهد  من  فرضتها 
الــحــيــاة الـــيـــوم، ولــكــن لــلــوقــع الـــذي تــركــتــه في 

اب أنفسهم.
ّ
نفوس الكت

ابــن  و»حــلــقــة  آرت«  إن  »جــمــعــيــة  مــن  بتنظيم 
رشد«، أقيم الجمعة املاضي لقاء حول هذا األثر 
في » دار سيدي عبد الله« بمدينة الحمامات، 
بمشاركة كل من الشاعر أيمن حسن في ورقة 
بعنوان عن »الكتابة زمن الثورة«، وأستاذ علم 
النفس االجتماعي شفيق غربال في محاضرة 

بعنوان »تناقضات ما بعد ثورة 2011«.
ينطلق غربال من اعتبار الثورة إطارًا إلعادة 
ترتيب املجتمع، بما يتضّمنه ذلك من افتراض 
أن يكون هذا التغيير نحو األفضل، وفي حال 
لم يتحقق ذلك سرعان ما تنقلب اآليــة لنجد 
أنــفــســنــا فـــي حــالــة تـــراجـــع وانـــكـــفـــاء، وهـــو ما 
ف 

ّ
يدعو املحاضر للتساؤل: أين يمكن أن نصن

ثــورة تونس؟ مشيرًا إلــى وجــود تناقض بني 
هذه الوضعية وتلك.

يــقــّدم غــربــال الحــقــًا قـــراءة فــي بعض عناصر 
ــلـــم الــنــفــس  ــتـــونـــســـي مــــن زاويــــــــة عـ املـــشـــهـــد الـ
 عــــــودة قــويــة 

ً
االجـــتـــمـــاعـــي، إذ يـــاحـــظ مـــثـــا

لــلــديــنــي، َصــحــبــه صــعــود الــعــنــف، وبــالــتــالــي 
الشعور بعدم األمـــان. ومــن جانب آخــر يشير 
إلــــى أن الــنــخــب نــفــســهــا أبـــانـــت عـــن أعــــراض 

ليس للصمت مكان 
في برزخ أيامي

في عام 2015 حصل الشاعر التونسي أيمن حسن على جائزة »روجي كوفالسكي 
للّشعر«، وكان أّول شاعر عربي وأجنبي ينال الجائزة التي نالتها أسماء مثل إيف بونفوا 

وفرانك فيناي، لكن تجربته الشعرية بقيت بعيدة عن متناول القارئ العربي. هنا قصائد 
مختارة من بعض مجموعات صاحب »تَْونََسة« ترجمها لـ»العربي الجديد«

على مسافة سنوات 
قليلة، كيف تنعكس 

الثورة في ذاكرة مثقفي 
تونس، سواء في الفكر 

أو في األدب؟ سؤال 
ُطرح الجمعة الماضي 

في مدينة الحمامات 
التونسية

أيمن حسن وشفيق غربال  لحظة تجعل من الكتابة مختلفة

لكن ما الذي يبقى لنراه

آخر إصدارات أيمن حسن كان رواية 
تحت عنوان »المأزق أو فّن الحب 
بمثابة  وهي  )الصورة(  التونسي« 
وتلميذه،  معلّم  بين  جديد  لقاء 
كانت فرّقتهما الثورة. لقاء يبدو 
السيد يبدو  التعقيد ألّن  ضاربا في 
متورطا في قضية اختفاء امرأة. 
قصة  السياسية،  الفوضى  وسط 
ومصير  رجــل  مصير  تختم  حــب 
تاريخ  مــن  صفحات  ــدة  ع جيل 
إلى  مدفوعة  كلّها  بــأســره  بلد 

»مأزق«.

المأزق أو فّن الحب التونسي

2425
ثقافة

مزوار اإلدريسي

الترجمة  في  بالحق  ق 
َّ
يتعل توجيهًا   ،2010  

َ
سنة األوروبـــي،  البرملاُن  ى 

ّ
بن

َ
ت

الفورية بتوفير مترِجم وترجمة الوثائق املكتوبة أثناء اإلجراءات الجنائية، 
 
ً
 ُمتاَبع في محاكمة عادلة. وجليٌّ أن هذا القرار يكشف رغبة

ِّ
إحقاقًا لحق كل

، ولكل مْن ُيتاَبع 
ً
صريحة في َصــْون كرامة مواطني االتحاد األوروبــي أّوال

ث بلغة البلد الذي ُيوَجد فيه ثانيًا. على أراضيه مّمن ال ُيتقن التحدُّ
وال يخفى أّن القرار ينسجم مع قولة الناقد األميركي بول أنجل الذي رأى 
 قدرًا ال فكاَك منه، و»يجب أن تكون الجملة الحاسمة بالنسبة إلى 

َ
الترجمة

السنوات الباقية من حياتنا على األرض هي: الترجمة أو املوت. إن أسباب 
الحياة بالنسبة إلى كل مخلوق على ظهر األرض ربما تعتمد يومًا ما على 
 لكل 

ّ
الترجمة الفورية والدقيقة لكلمة واحدة«. ويتأكد بذلك أن الترجمة حق

ها، على 
ْ
إنسان مهما كانت جنسيته أو ثقافته أو ِعرقه، بل إنَّ أوروبا اعتبَرت

دة بينها«. ها املوحِّ
َ
َغت

ُ
لسان أمبرتو إيكو »ل

زاويــة مختلفة  والفكري من  األدبــي  املجالْي  في  إليها  ُينظر  الترجمة  لكّن 
 حول كتابة أو إعادة كتابة، 

ً
ف بكونها كتابة

َّ
صن

ُ
تمامًا؛ فطاملا أن الترجمة ت

 على قول، أو كتابة متفّرعة عن أصل، فمعناه أن وجوَدها يرتهن 
ً
أو قوال

قَبل تلقائيًا بأْن 
َ
إلى عمل سابق عليها؛ ما كان لها أن توجد لــواله، فهي ت

فًا ثانيًا للعمل، لذلك ُوضعت قواني من ِقَبل ُدول وهيئات 
ِّ
ُيَعدَّ املترِجم مؤل

التي   ،WIPO الفكرية«  للملكية  ية 
َ
العامل مة 

َّ
»املنظ أشهرها   

َّ
لعل مات، 

َّ
ومنظ

أن  املترِجم، وال تفتأ تناضل من أجل  تأليف   
ُ

راعى حقوق
ُ
ت أْن  ت على  ألحَّ

الكتاب،  أن يظهر اسُمه على غالف  املادية على جهده، وفي  ينال مكافأته 
فون. 

ِّ
وسواها من الحقوق، على غرار ما يحظى به املؤل

م 
َ
فالعال واملــتــرِجــم وحــدهــمــا،  ــف 

ِّ
املــؤل الترجمة ال يقف عند  فــي  الــحــق  لكن 

واملعارف،  والخبرات  املعلومات  انتقال  في  خارقة  سرعة  يشهد  املعاصر 
َع األجناس، لذلك يحق  وينتقل كل ذلك بلغات مختلفة اختالف الثقافات وتنوُّ
م، 

َ
العال َد ثقافات  د تعدُّ املتعدِّ ُيفيدوا من اآلخر  أن  للمجتمع ككل، وألفــراده 

م الكثيرة وإتقاِنها، وهو أمر 
َ
م لغات العال

ُّ
وال سبيل إلى بلوغ ذلك سوى تعل

مستحيل، أو اعتماد الترجمة وسيطًا بي ثقافتْي، وهذا طريق ممكن إذا 
أت له ظروف وشروط، ويكون تدريس األدب املترَجم في املؤسسات  ما تهيَّ

 رئيسًا إلى ذلك.
ً
ال

َ
التعليمية مدخ

بِرُزه الحياة 
ُ
م من منظور يكاد يكون ُمباشرًا، وت

َ
 العال

ُ
م لنا الترجمة قدِّ

ُ
هكذا ت

ه، في 
ُ

م الذي تفرض
ُّ
لة من التحك

ِّ
، وتكاد تكون ُمتحل

ً
رة

ِّ
لدى اآلخرين متحض

ة، دوائــُر لها مصلحة أكيدة في إبقاء  املجتمعات املحافظة والــدول املستبدَّ
نة، وأْن يسوَد تلك الشعوَب منظوٌر واحٌد إلى  وضع شعوبها في حال معيَّ
ل  ر والتحوُّ  عن التغيُّ

ُ
ف فيه الحياة

َّ
الوجود واألشياء، في الوقت الذي ال تتوق

د.   والتجدُّ
رواج  دون  للحيلولة   شرسة 

ً
ُمقاَومة  

ُ
الترجمة تجابه  أن  في  غرابة  ال  إذن، 

ُيمكن  ألنها  م؛ 
ّ
والتحك للسيطرة  أيضًا وسيلة  تغدو هي  أْن  وفــي  سوقها، 

َهة التي   في الترويج من قبل تلك الدوائر لنوع من الترجمة املَوجَّ
َّ

غل
َ
ست

ُ
أن ت

ذيع إيديولوجيا وخطابات تخدمها إلخراج َمْحكوميها من التاريخ الفعلي.
ُ
ت

الحق في الترجمة

شعر

فعاليات

الليالي البيض

لكن ما الذي يبقى لنراه
سوى الليل ذاته

الليِل ذي الوجه البشري؟   

ح
فة

ّ
 ذو عيوٍن معن

ٌ
ليل

ها بّراقة
ّ
بيد أن

كما بتوّهج
أبدًا لم يقع الطعن فيه

إنها ميدالّية دون قفا
تحمل في ثناياها الوجه ذا الثاثة آالف عام

ال يكاد قد مّسها صدأ النحاس 

خ
ملّرة واحدة الكتابة

أزرق على أبيض
صمت على كام

العيون شديدة االنغاق
عند منام الليل

تشهد انباج الساعة الزرقاء

اليسارية  التنظيمات  مثال  ضــاربــًا  مرضية، 
الـــتـــي مـــن املـــفـــتـــرض أن تــحــمــل آمـــــال الــشــعــب 
أنتج  بانفجار  أشبه  لكن مشهدها  التقدمية، 
»إيغو« القادة  مجموعات صغيرة محكومة بـ
ــــردي عـــلـــى حــســاب  ــفـ ــ تــعــمــل عـــلـــى تـــكـــريـــس الـ
الجماعي، وهذا أيضًا أنتج حالة من صعوبة 
التطّور. في كلمته التي كانت أقرب إلى شهادة 
ذاتية-أدبية، يعتبر حسن أن »الكتابة في زمن 
مختلف«، حيث  بشكل  الكتابة  تعني  الــثــورة 
يشير إلى شعوره باختاف بني كتاباته قبل 
الــثــورة والتي تمتد من 1999 إلــى 2011، وما 
بعدها حني يقول »في الليلة الفاصلة بني 13 
و14 كانون الثاني/ يناير 2011 حدث أمر ما، 
وهــذا األمــر وجــدت أثــره فــي مــا أكــتــب«. يشير 
حسن إلى أن الثورة تخلق حالة من التفاعل، 
 أنه بات يلتقط في ما يقرأ إشارات 

ً
فيذكر مثا

تدفعه للكتابة في اتجاهات عدة بني الفكري 
والــشــعــري واأليــديــولــوجــي.  يــذكــر حسن هنا 
بــأنــه حـــني عــــاد إلــــى تــونــس فـــي 2008 - بعد 
سنوات أقام فيها في فرنسا - لم يكن يتوقع 
إزاحة بن علي بالوسائل الشعبية. مرة أخرى 
موّصفًا  الديكتاتور،  مــغــادرة  ليلة  إلــى  يعود 
وقع  أنــه  »يكفي  ويشير:  »السحرية«،  بـ إياها 
إنهاء الرقابة على اإلنترنت«، ثم يسرد حالته 
وهو يمضي ليلته في تصفح موقع يوتيوب 

الذي كان مغلقًا.

مرة أخرى الكتابة
أزرق الليل 

نور
الساعة الزرقاء

د
والدم األزرق حبيس 

عروق الرماد

والليل الذي يحترق 
على طرف ألسنة النار

والليل الذي ليس فيه شروخ بعد
وليس فيه تماما منطقة ظل

وال ساعة رملية حيث تسقط فيه 
الريح زخات زخات 

والليل دون شروخ 
والبرزخ الذي يجمع بني الفضاء والزمن 

والليل الذي يحترق 
في الزمن ـــ الفضاء

والليل البتول

والساعة الزرقاء

ذ
ليس لديك عيون أبيك الزرق

وال النور املائي لجفونه املنغلقة
وال األحام التي يلمح عبر التشقق

في وعيه النائم

ليس لديك عيون أبيك الزرق

تنتصُب واقفًا
الليل

ال ُيفقدك توازنك

خيط من العطر
يغمر صمتك

قشعريرة طائر »أبي زريق«
الذي يشتمُّ زهوك

 عن عصر ذهبي جديد:
ُ
علن

ُ
ت

الزعتر بني قدميك يناجي
الزياتني املزهرة

ر
العني اآلن منطفئة

إطاللة
سيرة

ــام 1981  ــ ــن حـــســـن عـ ــمـ ُولــــــد أيـ
بحّمام سوسة في تونس، وهو 
الفرنسية  باللغة  يكتب  شــاعــر 
ونــاقــد أدبــــي ومــتــرجــم وأســتــاذ 
ــتــــاجــــه، فــي  ــاز إنــ ــتــ ــي. امــ ــامـــعـ جـ
ــزارة  ــغــ ــي، بــ ــيــ ــاضــ ــن املــ ــديـ ــقـ ــعـ الـ
الفـــتـــة مـــقـــارنـــة بــمــجــايــلــيــه. من 
وكتبه  الشعرية  بي مجموعاته 
راحة  »على  والفكرية:  السردية 
جوم 

ّ
الن »شــظــايــا   ،2003 يـــدي« 

ــل األعـــــــوج«  ــّرجـــ - اكـــتـــشـــاف الـــ
ــة  ــاعـ ــّسـ الـ »أبــــجــــدّيــــة   ،)2006(
الزرقاء« مع مقدمة إليف لوكلير 
 ،)2007( فـــــارن  ــبــيــار  ل وتـــتـــّمـــة 
»الـــيـــأس الــجــذل لـــدى ســيــوران« 
)»ســمــّو«  »إيــريــبــونــغ«   ،)2007(
باألملانية( مع صور فوتوغرافّية 
 ،)2008( توماشفسكي،  لــيــان 
ــع مــقــّدمــة  »الـــّصـــمـــت الـــعـــمـــى« مـ
ــــوال )2009(، 

ُ
ن ــاعــر بــرنــار 

ّ
لــلــش

 ،)2010( تــونــســّيــة«  »طـــفـــوالت 
ــا. شــــــذرات الــّديــجــا  ــ ــورّيً »حــــضــ
العظيمة«  »الكذبة   ،)2010( فو« 

.2011
إلى  العربّية  ترجم نصوًصا من 
الــفــرنــســّيــة والـــعـــكـــس بــالــعــكــس. 
مــن بــي األعــمــال التي نقلها إلى 
ملوريس  مــوتــي«  »لحظة  العربية 
بــالنــشــو، وهـــو بــصــدد تحضير 
»أســـــطـــــورة  ــة لــــــ ــيــ ــ ــرب ــة عــ ــمــ ــرجــ تــ
ڨارن و»غائب  اإلنسان« ألرمــال 

عن بغداد« لجون كلود ِبيروت.
أما ترجماته إلى الفرنسية: فمن 
ــا: »قــــــارب إلــــى لــســبــوس«  آخــــرهــ
للشاعر الــســوري نــوري الــجــّراح 
القدس«  و»كونشيرتو   ،)2016(
ــــس  ــيـ ــ لـــلـــشـــاعـــر الــــــســــــوري أدونـ
املــديــنــة  و»شـــــحـــــرور   ،)2016(
قصائد  مــن  مــخــتــارات  لة« 

َ
املعتق

ــي  ــ
ّ
ــن ــزغــ ــف املــ ــنــــصــ ـــــاعـــــر املــ

ّ
الـــــش

أعــطــى،  أكــثــر مــا  )2014(، و»مـــا 
 ما أخــذت« مختارات من 

ّ
ما أقــل

الُغّزي  محمد  التونسي  الشاعر 
.)2009(

في الثورة بين تناقضاتها ونصوصها العربي«  الرقمي  التعبير  »مؤّسسة  ُتنّظمه  الذي  دّكة«  »سينما  برنامج  ضمن 
للمخرج   )2014( ذيب  فيلم  الثالثاء  غٍد  مساء  من  السابعة  عند  يُعَرض  القاهرة، 
األردني ناجي أبو نوار. ويُتلى العرض بنقاش الشريط الذي يروي قّصة شقيَقين في 

بدايات القرن العشرين يتركان قبيلتهما في رحلة محفوفة بالمخاطر.

في  الطلق  الهواء  مسرح  على  تنطلق  سفطة،  سفيان  للموسيقي  بحفل 
السابعة  الدورة  فعاليات  التونسية  جندوبة  في  السعيدي«  عمر  الثقافي  »المرّكب 
من مهرجان القيتارة وتختتم في التاسع من الشهر الجاري. ُتشارك في التظاهرة، 
الثقافة« فرٌق محليّة؛ مثل: »ماكان«، و»روود 66«،  أوتار  ُتنّظمها »جمعية  التي 

و»هايت غاين«.

المحسن  عبد  »مؤّسسة  مقرّ  يحتضن  األربعاء،  غٍد  بعد  مساء  من  الثامنة  عند 
القّطان« في رام اهلل أمسية موسيقية بعنوان دجل يُقّدمها عازف العود والمؤلّف 
الموسيقي الفلسطيني، رمسيس قّسيس )1976(. يطرح قّسيس في هذا العمل، 
الذي يمزج بين المقامات العربية واإليقاعات المرّكبة واالرتجاالت الحرّة، فكرة احتيال 

الموسيقى على المستمع، من خالل نقله بين الحقيقة والخيال.

للتمثيل  محترف  وهو  المسرح  خشبة  ع  ورشــات  من  جديدة  حلقٌة  غدًا  ُتقام 
والكتابة واإلخراج المسرحي يُنّظمه »مسرح شغل بيت« في بيروت كّل يوم ثالثاء، 
منذ العاشر من نيسان/ أبريل الماضي. يستمرّ المحترف حتى كانون الثاني/ يناير المقبل؛ 

حيُث يُختتم بعرض مسرحي من تمثيل وإخراج المشاركين.

االثنين 3  سبتمبر/ أيلول 2018 م  23  ذو الحجة 1439 هـ  ¶  العدد 1463  السنة الخامسة
Monday 3 September 2018

االثنين 3  سبتمبر/ أيلول 2018 م  23  ذو الحجة 1439 هـ  ¶  العدد 1463  السنة الخامسة
Monday 3 September 2018

عاصفة عمل

أيمن حسن 
وشفيق غربال 
في الندوة

النص الكامل 
على الموقع األلكتروني

أيمن حسن )يوسف بن عمار(

العني الزرقاء اآلن منطفئة:
»مقاطع لفظّية أحرف مّيتة«

تقول في سريرتك ال شيء ُيشفي أبدا
رغبتك في الليل

العني الزرقاء اآلن منطفئة:
لم تعد أنت نفسك

لم تعد كلماتك نفسها
 

ّ
أنتم نور الظل

النوُر األكثُر ليا في الوجود

ي
اآلن كل السماء أبجديتك أبجدية العميان

رموز محسوسة دموع حبلى بالنور
ال عماء بإمكانه حجب اإلشراق

اآلن وحيدا بإمكانك أن تتلو أدعيتك
بصُر دون أن ترى 

ُ
الليل يرقد في عينيك: ت

تّوُج السهر
ُ
 الزرقاء ت

ُ
ومن الليل الساعة

)من »أبجدية الساعة الّزرقاء«، صدر في تونس 
عام 2005 وفي فرنسا 2007، مع مقدمة للشاعر 
إيف لوكلير وتتمة لـبيار غاريغ(



سينما

فينيسيا ـ محمد هاشم عبد السالم

الـــــــــــــ75 )29  الــــــــــــــدورة  ــــتــــحــــت 
ُ
افــــت

أغسطس/ آبـ  8 سبتمبر/ أيلول 
فــيــنــيــســيــا  »مــــهــــرجــــان  ـــ لــ  )2018
»الرجل  بـ الــدولــي«،  السينمائي  )البندقية( 
املسابقة  أفــام  أول  لداميان شازيل،  األول« 
ــة، بـــعـــد عــــامــــن اثــــنــــن فـــقـــط عــلــى  ــيـ ــمـ الـــرسـ
افتتاح الــدورة الـــ73 )31 أغسطس/ آب ـ 10 
نفسه  للمهرجان   )2016 أيــلــول  سبتمبر/ 

ا، هو »ال ال الند«.
ً

بفيلم لشازيل أيض
بعد ُمشاهدة الفيلم الروائي الطويل الرابع 
رح 

ُ
هذا للفرنسي األميركي شازيل )1985(، ط

سؤال: ما الذي دفع املخرج إلى تحقيق هذا 
إنجاز نوعية  أثبت تمّكنه في  الفيلم؟ فهو 
أحــٌد، وكانت  فيها  ينافسه  أن  يندر  معّينة 
ــّر تــمــّيــزه ومــوهــبــتــه، وهـــو الــنــوع  فــعــلــًيــا سـ
 يعشق شازيل املوسيقى إلى 

ْ
املوسيقي، إذ

الــهــوس. فبفضلها اســتــطــاع إضافة  درجـــة 
الجديد إلى السينما، التي تفتقد منذ عقود 
لكن،  الراقية.  النوعية  تلك  من  فنية  أفــاًمــا 
ــرى:  ـــرحـــت أســئــلــة أخــ

ُ
فـــي الـــوقـــت نــفــســه، ط

ا أال يحصر املــبــدع نفسه في 
ً
ُمــحــّبــذ ألــيــس 

د؟ أليس األفضل له أن يخرج  نوع فني محدَّ
مـــن مــنــطــقــتــه املـــعـــتـــادة، مـــن حـــن إلــــى آخـــر، 
ليمارس التجريب، بصرف النظر عن نجاح 

الــتــجــربــة أو فــشــلــهــا؟ ألــيــس هــــذا هـــو الــفــن 
وجوهره؟

ــل اخـــتـــبـــار تـــجـــارب  ــازيــ  لــــدامــــيــــان شــ
ّ

يـــحـــق
 ُيــحــِســن 

ْ
مــخــتــلــفــة. فــالــتــجــريــب مــحــمــوٌد إن

 يــكــن لـــديـــه جــديــد 
ْ
املـــخـــرج االخـــتـــيـــار، وإن

إن في  الــقــول  للغاية  لــكــن، يصعب  يــقــّدمــه. 
ــا أو  ــارقــ ــذا جــــديــــدًا أو خــ ــ ــيــــر هـ فــيــلــمــه األخــ
ــَرفــــي،  ُمــخــتــلــفــا، أواًل كــمــخــرج ومـــبـــدع وِحــ
ــنـــوع مـــن األفـــــام.  ــذا الـ وثـــانـــًيـــا فـــي إطـــــار هــ
»الرجل األول« ليس خيااًل علمًيا بل درامي  فـ
وفنية،  علمية  معلومات  يتضّمن  إنساني 
ويــســرد مــن دون تــحــريــف واقــعــة تاريخية 
السينمائي  الــنــوع  لــهــذا  كــثــيــرون.  يعرفها 
والحماسة  ــارة  اإلثــ غــيــاب  أوالهـــا  مشاكله، 
ــشــاِهــد نهاية 

ُ
امل مــعــرفــة  إن   

ْ
إذ والــتــشــويــق، 

 شغف، 
ّ

الحكاية وبعض التفاصيل تقتل كل
ــرة، الــتــي تنقل  ــيـ ــم جــمــال الــلــقــطــات األخـ رغـ
لــحــظــات هــبــوط املــركــبــة عــلــى ســطــح القمر 
 أرمسترونغ )رايــن 

ْ
ِنــل وفتح بابها، ونــزول 

م املركبة، ورصد خطوات أّول 
َّ
غوزلينغ( ُسل

بشرّي تطأ قدماه سطح القمر. تلك لقطات 
عتبر األجمل واألقوى في الفيلم.

ُ
ت

مختلفة  تــــطــــّورات  األول«  »الـــرجـــل  يــرصــد 
في ستينيات  أرمسترونغ  في سيرة حياة 
القرن الـ20، حتى لحظة هبوطه على سطح 
القمر في 20 يوليو/ تموز 1969، ثم عودته 
إلـــى األرض. بــهــذا، يــجــمــع الــســيــنــاريــو بن 
خطن: مقتطفات من الحياة الخاّصة لرائد 
عــديــدة  ولــحــظــات   ،)2012 ـ   1930( الــفــضــاء 
ل شازيل 

َّ
يتنق بينهما،  العملية.  من حياته 

 على 
ٌّ
بفضل املونتاج، من دون أن يطغى خط

، يظهر أرمسترونغ في بيته مع 
ً
تـــارة آخــر. 

عائلته، منذ فقدانه ابنته وهي في الخامسة 
مـــن عــمــرهــا؛ والـــحـــب الــنــاضــج بــيــنــه وبــن 
زوجته األولى جانيت شيرون )كلير فوي(، 
وتــجــاوزهــمــا مــًعــا لتلك املــحــنــة؛ ثــم حملها 
الاحق بصبي آخر، هو االبن الثاني لهما. 
وتارة أخرى، يبتعد عن الحياة األسرية: لم 

الفضاء  أرمسترونغ يعمل في »وكالة  يكن 
األميركية )ناسا(« منذ تقّدمه لوظيفة رائد 
ا بهذا الخصوص 

ً
فضاء، بعد قراءته إعان

منشوًرا في الصحف. لكنه ُيقبل، ويخضع 
لــلــتــدريــب مــع زمـــاء لـــه، وصــــواًل إلـــى سيره 

على سطح القمر.
الحثيثة  الــجــهــود  تــظــهــر  دقــيــقــة،   138 فـــي 
للوكالة ورجالها، وتوظيف العلم والتدريب 
الفيلم  يحاول  التي  املعجزة،  تلك  لتحقيق 
القول إنها لم تكن وليدة صدفة وال نتيجة 
، بــل ثــمــرة جهد 

ّ
نــجــاح عــابــر أو ُمــجــّرد حـــظ

ــد 5 أفـــراد 
َ
ــق

َ
وتــعــب وعــمــل ألعــــواٍم طــويــلــة، ف

أرواحهم خالها في تجارب ُمختلفة، قبل أن 

أرمسترونغ ورفيقيه على   
ْ

ِنــل  مركبة 
ّ
تحط

عــانــت جانيت وطفاه  أعـــوام  القمر.  سطح 
جمة،  ــا 

ً
وضــغــوط بالغة  صــعــوبــات  خالها 

فيما  معهم  بجلوسه  النهاية  في  ِتمت 
ُ
اخت

يشبه لقاء الوداع األخير، قبل صعوده إلى 
القمر في رحلة لم تكن مضمونة العواقب.

لـــم يــهــتــّم »الـــرجـــل األول« بــســبــاق الــفــضــاء 
املتحّدة  الــواليــات  بــن  املــحــمــوم  والتنافس 
األمــيــركــيــة واالتـــحـــاد الــســوفــيــاتــي الــســابــق 
كــتــلــك  ــا  ــ ــاًمـ ــ ــمـ ــ تـ ــرة،  عـــــــابـــــ ــد  ــاهــ ــشــ مــ ــي  ــ فــ  

ّ
إال

الــخــاّصــة بــالــتــظــاهــرات االحــتــجــاجــيــة ضد 
ــدم االهــتــمــام بــاعــتــراض  حـــرب فــيــتــنــام، وعــ
األميركين، وبينهم أعضاء في الكونغرس، 
ــه، متسائلن عــن جــــدواه وعــن 

ّ
عــلــى هـــذا كــل

جــــدوى وصــــول اإلنـــســـان إلـــى ســطــح القمر 
مــنــه، بينما  االســتــفــادة  وأهميته وجــوانــب 
هدر، 

ُ
ت أموالهم  بأن  الضرائب  دافعو  يشعر 

كــثــيــرة منهم تعاني  خــصــوًصــا أن شــرائــح 
صعوبات مالية ومعيشية مختلفة.

مــع مــخــرج مــوهــوب وُمــتــمــّرس مــثــل دامــيــان 
شازيل، ال ُيمكن الحديث عن هفوات إخراجية 

اخـــتـــيـــار  كــيــفــيــة  أو  تـــصـــويـــريـــة  مـــشـــاكـــل  أو 
، لكن 

ً
املــمــثــلــن. صــحــيــٌح أن ال إبـــــداع مـــذهـــا

الفيلم واإلخراج رائعان من دون شك، علًما أن 
ذ هو ستيفن سبيلبيرغ. األزياء 

ِّ
ف

َ
ن

ُ
امل ُمنتجه 

قنع املشاهدين بمناخ الستينيات، كما 
ُ
 ت

ً
مثا

الــخــارجــي. ورايـــن  الــفــضــاء  قنعهم مــشــاهــد 
ُ
ت

غوزلينغ اجتهد لاقتراب بصدق حقيقي من 
بعض  مقنًعا  وكـــان  أرمــســتــرونــغ،  شخصية 
ــأّدت دور الـــزوجـــة  ــ ــا كــلــيــر فــــوي فــ الـــشـــيء. أمــ
ــاع وقــلــق عــلــى زوجـــهـــا ال  ــنـ بــقــوة بــالــغــة، وإقـ
ــل األول«، بــاتــت  افــتــعــال فــيــهــمــا. بــعــد »الـــرجـ
النوع السينمائي  إلــى  عــودة دامــيــان شازيل 
املــعــتــاد لــديــه ُمــنــتــظــرة. فــفــي جــديــده الــاحــق 
لــهــذا الــفــيــلــم، الـــذي أعــلــن عــنــه مـــؤخـــًرا، يعود 
 تلفزيونًيا 

ً
إلى املوسيقى، بإخراجه مسلسا

تـــدور أحــداثــهــمــا فــي حانة  اثــنــتــن  بحلقتن 
ا موسيقية يومية. لكن، 

ً
باريسية تقّدم عروض

بعيًدا عــن هــذا املــشــروع، فــإن تجربة »الرجل 
ــا في 

ً
ــذكــر الحــق

ُ
األول« ســتــمــّر ســريــًعــا، ولـــن ت

إضافته  لعدم  اإلخراجية لصاحبها،  السيرة 
أي جديد لها، رغم إيجابياته.

جماليات 
ناقصة

نِل أرمسترونغ يفتتح »فينيسيا الـ75«

راين غوزلينغ في افتتاح فينيسيا الـ75 )الموقع اإللكتروني للمهرجان(

جوليان مور وإد هاريس: لعبة األداء )فيسبوك(

26

ال هفوات إخراجية 
في فيلٍم يُخرجه شازيل 

ويُنتجه سبيلبيرغ

نديم جرجوره

ــد رحـــــيـــــل الــــســــيــــاســــي األمــــيــــركــــي  ــيـ ــعـ ــتـ ــسـ يـ
ــا(  ــ ــزونـ ــ ــة أريـ ــ ــ جـــــون مــــاكــــن )ســـيـــنـــاتـــور واليـ
السابقة  املــراحــل  يــتــنــاول  تلفزيونًيا  فيلًما 
 .2008 عام  األميركية  الرئاسية  لانتخابات 
املحطة التلفزيونية HBO تقتبس، عام 2012، 
للصحافين   )2010( الــلــعــبــة«  »تــغــّيــر  كــتــاب 
هيلمان.  وجــون  هالبيرن  مــارك  السياسين 
إلـــى   

ً
ــاقــــا نــ ُيـــخـــرجـــه جـــــاي روش،  ــبـــاس  ــتـ اقـ

ا مكتوًبا بلغة سلسة عن حكاية  الشاشة نّصً
مليئة باملنعطفات واملفاجآت والتحّديات.

ا 
ً
لــكــن، بــقــدر مــا »يــوهــم« الفيلم تــنــاولــه شيئ

لــحــظــات سياسية  فــي  مــاكــن  مــن شخصية 
الفيلم  اللعبة« )عنوان  حرجة، يذهب »تغّير 
ا( إلى ساره بايلن حاكمة والية أالسكا، 

ً
أيض

بيروت ـ العربي الجديد

م »جمعية متروبوليس« و»معهد غوته 
ِّ
نظ

ُ
ت

الفيلم  »أســـبـــوع  لــــ خــامــســة  دورة  بـــيـــروت«  ـ 
األملاني«، بن 13 و23 سبتمبر/ أيلول 2018، 
في صالة سينما »متروبوليس« )األشرفية(، 
أفـــام ُمنتجة بــن عامي  ــعــرض خــالــهــا 9 

ُ
ت

2016 و2018، باإلضافة إلى 4 أفام منضوية 
في إطار تكريم املمثلة األملانية هانا شيغوال 
ديسمبر/   25 بولندا،  في  خــوزوف  )مواليد 

كانون األول 1943(.
احتفال ببعض الجديد السينمائي األملاني 
أملانيا  ساهم 

ُ
ت واحــًدا  عربًيا  فيلًما  يتضّمن 

ــى جـــانـــب لـــبـــنـــان وســـوريـــة  ــ فــــي إنـــتـــاجـــه، إلـ
لــلــســوري  وقــطــر: »طــعــم اإلســمــنــت« )2017( 
ــثـــوم. وهــــــذا يــكــشــف أن الــبــرنــامــج  ــلـ زيــــــاد كـ

ح إلى منصب نيابة الرئاسة 
ّ

املختارة للترش
ــات،  ــ ــزالقـ ــ ــة مــحــفــوفــة بــمــخــاطــر وانـ ــلـ فــــي رحـ
الجمهوري  ح 

ّ
للمرش الديمقراطي  فاملنافس 

مـــاكـــن ســيــكــون بــــــاراك أوبــــامــــا، أول أســـود 
يجتهد للدخول إلى البيت األبيض )وهو أول 
رئيس أسود، يتولى إدارة الحكم في الواليات 
 يتابع 

ْ
املتحّدة األميركية 8 أعوام(. والفيلم، إذ

في  الــجــاريــة  العمليات  فــي  عــديــدة  تفاصيل 
االنـــتـــخـــابـــيـــة، يستفيض  الــحــمــلــة  كـــوالـــيـــس 
بايلن،  درامــيــة لشخصية  مقاربة  في  كثيًرا 
ا 

ً
املرأة واألم والسياسية والحاكمة، لكن أيض

دركة أموًرا عديدة في الشؤون 
ُ
السّيدة غير امل

رغم   ،
ّ

األقــل على  واقتصاًدا  الدولية، سياسة 
راك جندٌي يخدم في العراق 

ُ
أن ابنها البكر ت

مرات عديدة. 
يرتكز »تغّير اللعبة« على ثنائية »تحليلية 

ــة فــي  ــيــ ــانــ ــارات األملــ ــ ــبـ ــ ــتـ ــ يـــعـــكـــس بـــعـــض االخـ
ا: »3 

ً
ل بـ3 أفام أيض

ّ
اإلنتاج املشترك، املتمث

 
ْ

آيِتف إليميلي   )2018( كويبيرون«  في  أيــام 
غــريــزيــبــاخ  لــفــالــيــســكــا   )2017( ــتــــرن«  و»وســ

وخو.
ُ
ف

ْ
و»بوال« )2016( لكريستيان ش

يــتــابــع كــلــثــوم يــومــيــات عــّمــال ســوريــن في 
لبنان عبر كاميرا تلتقط التفاصيل الكثيرة 
بناء،  كعّمال  مهنتهم  فــي  يعيشونها  التي 
ـــقـــيـــم فـــي عــنــٍف 

ُ
وفــــي ارتـــبـــاطـــهـــم بــبــلــدهــم امل

 مامح من عاقة املمثلة 
ْ

م آيِتف قدِّ
ُ
يومي؛ وت

ر الـــفـــوتـــوغـــرافـــي  ــــصــــوِّ
ُ
ــي شـــنـــايـــدر بــــامل ــ رومــ

معالم  غريزيباخ  وتنقل  ليبيكس،  روبـــرت 
ــان  ــال أملــ ــّمــ ــي عـــاقـــة عــ ــتــــبــــاس الـــقـــائـــم فــ االلــ
بــجــيــران أوروبـــيـــن فــي بــلــغــاريــا والــيــونــان، 
بينما يعود »بـــاوال« إلــى عــام 1876 ليروي 
 بكم في أملانيا« 

ً
سيرة بوال بيكر. في »أهــا

ع عـــلـــى شــخــصــيــتــي جـــون 
ّ
ـ نــفــســيــة« تــــتــــوز

)إد هاريس( وســاره بايلن )جوليان  ماكن 
 يــهــتــّم بــالــثــانــيــة أكــثــر. 

ْ
ــًدا، وإن ــــور( تـــحـــديـ مـ

إمعاٍن  دون  يحول  لن  النفسي  التحليل  لكن 
الــســابــقــة ليوم  الــفــتــرة  تــنــاول  فــي  سينمائّي 
االنتخاب )4 نوفمبر/ تشرين الثاني 2008(، 
الذي ُيدخل أوباما إلى البيت األبيض. فترة 
مليئة بالتوتر والضغوط واملواجهات داخل 
فـــريـــق الــحــمــلــة االنــتــخــابــيــة، الـــــذي يــتــّرأســه 
أحـــد  ــن(،  ــســ ــارلــ هــ )وودي  شـــمـــيـــدت  ســتــيــف 
أبـــرز اســتــراتــيــجــيــي الــحــمــات تــلــك والخبير 
والعامل  املــرئــّي،  والتواصل  اإلعــام  بشؤون 
في حملتن انتخابيتن لجورج بوش االبن 
شوارزينيغر  وآرنــولــد  األميركية(  )الرئاسة 
ـــف 

ّ
ـــكـــل

ُ
ــا(، وامل ــيـ ــورنـ ــفـ ــيـ ــالـ )حـــاكـــمـــيـــة واليـــــــة كـ

ــبــــاشــــر عـــلـــى تـــأهـــيـــل بــايــلــن  بــــــاإلشــــــراف املــ
وجعلها تستحق منصًبا كهذا. 

الحبكة  تفاصيل  استعادة  مهّمة  تكون  لن 
ـ  ماكن  الثنائي  بهزيمة  املنتهية  الدرامية، 
بايلن. لكن رحيل األول )25 أغسطس/ آب 
أيــام فقط على احتفاله بعيد   4 2018، قبل 
الــــ82( دافــٌع إلــى استعادة الحضور  مياده 
ـــ3 مــمــثــلــن ُيـــعـــتـــبـــرون األفـــضـــل  ــ األدائـــــــــي لــ
واألهــــّم فــي املــشــهــد الــهــولــيــوودي: هــاريــس 
 .)1961( وهــارلــســن   )1960( ومـــور   )1950(
الكبير في الشكل بن  التشابه  فإلى جانب 
ثانًيا،  وبايلن  ومــور  أواًل  هاريس وماكن 
ــاعــهــا على 

ّ
وهــو مفاجئ ملــور فــي بــدايــة اط

ن 
ّ
الــذي يتفن التمثيل  املشروع، هناك سحر 

ـــ3 فــي االشــتــغــال عــلــيــه بتقديمهم  هــــؤالء الــ
الشخصيات.

عائلة  تنكشف  فــرهــوفــن،  لسيمون   )2016(
هــــارتــــمــــان أمــــــام الــجــمــيــع بــســبــب املــشــاكــل 
الكثيرة التي تعتري أفرادها؛ ويتناول »في 
قصة  شــتــوبــر  لــتــومــاس   )2018( ــرات«  ــمــ املــ
ــــب بــــن كــريــســتــيــان ومــــاريــــون  إعــــجــــاب وحـ
الــلــذيــن يــعــمــان فــي مــجــّمــع تــجــاري واحـــد؛ 
أما »منازل الصيف« )2017( لزونيا كرونر 
مضيها 

ُ
فُيعيد سرد وقائع إجازة صيفية ت

إيفا وزوجها وأوالدها عام 1976؛ في حن أن 
»حدث ذات يوم في مقاطعة إنديا« )2017( 
أنــواع سينمائية  ألوكــر تشاتاك يجمع بن 
مــخــتــلــفــة )مــاكــمــة وفــيــلــم طــريــق ووســتــرن 
ــاٍب يــعــشــقــون  ــبـ وغـــيـــرهـــا( لـــســـرد حــكــايــة شـ
املوسيقى. وفي »هذا القلب الغبي« )2017( 
ملــــارك روثــمــونــد، يــبــحــث مــراهــق فــي معنى 

الحياة واالنفعال.

»تغيّر اللعبة«: أداٌء يُثير متعة الُمشاهدة

»أسبوع الفيلم األلماني الـ5« في بيروت

أثار »الرجل األول« 
لداميان شازيل، الذي 

افتتح »مهرجان فينيسيا 
الـ75« مساء 29 أغسطس 

الفائت، نقاًشا حول 
انعدام الجديد فيه، رغم 

أهمية إخراجه

لبناني   
ّ

فلكل اللبنانيني.  ومشاهديها  أفالمي  بني  مشكلة  هناك 
 إلخراجه. لكن رّدة فعل 

ً
سيناريو فيلم عن لبنان ينتظر مناسبة

 سلبية من تلك التي ُيبديها لبنانيو فرنسا. 
ّ

قيمني في لبنان أقل
ُ
امل

ــــون ال ُيــعــانــون مشكلة انــعــكــاس صــورتــهــم لــدى اآلخـــر، أما  األول
أم  مندمجون  هم  هل  انفصام:  حالة  فيعيشون  فرنسا  لبنانيو 
يعيشون حالة  بهم؟  الفرنسي  باالعتراف  االندماج  يمّر  ال؟ هل 
ون إلى لبنان وُيعانون النفي ويرغبون في االندماج.

ّ
صعبة: يحن

مارون بغدادي

على السينمائي الذي يمتلك تفكيًرا سياسًيا االقتناع بأن هناك 
هذا  ربما   .

ّ
أقــل م 

ّ
التكل ُيمكنه  وأخــرى  فيها  م 

ّ
التكل ُيمكنه  ــا 

ً
أوقــات

 شــيء أو ال 
ّ

 من القول »كــل
ً
ا. وبــدال

ً
 قــادر على اإلفــادة أيض

ّ
األقــل

ُمكلفة جــًدا وتحتاج  فالسينما  ا. 
ً
بيان أن يكتب  األفضل  شــيء«، 

إلى صاالت عرض.
يوسف شاهين

 لم يكن هناك 
ْ
تنفيذ »تراب املاس« )ملروان حامد( كان صعًبا، إذ

التي أؤّديها ذات طبيعة خاّصة:  أي مشهد سهل. شخصية طه 
إنسان طّيب وُمسالم يتحّول إلى قاتل. لذا، كان ال ُبّد من حدوث 
تحّول، من دون أن يطرأ أي تغيير على شكله الخارجي، فهو ليس 
ر«. ، لذا فإّن اتجاه طه إلى سلوك عنيف »ُمبرَّ

ً
بلطجًيا وليس قاتال

آسر ياسين

إلى  كورسيني  كاترين  تعود  مستحيل«،  »حــب  جديدها  فــي 
فة مكتب 

ّ
خمسينيات القرن الـ20، لتروي حكاية لقاء راشيل، موظ

مــتــواضــعــة، بفيليب، شـــاب المـــع ابـــن عــائــلــة بــورجــوازيــة. عالقة 
ثمر شانتال، لكن فيليب يرفض الزواج من فتاة 

ُ
قصيرة بينهما ت

غير بورجوازية، بينما ال تأبه راشيل بهذا، فشانتال حّب حياتها، 
وستعمل املستحيل لتربيتها، لوحدها، أفضل تربية ممكنة.

ميتاييه سيرة  وايــريــك  بيكون  أنــدريــا  للثنائي  »القطط«  يتابع 
بلوغها  منذ  والــرســم  الــرقــص  عاشقة  نفسها(،  )بيكون  أوديـــت 
الرشد  بلوغها ســّن  لكنها عند  تــواجــه تحّديات جــّمــة،  أعـــوام.   8
لها، في  الــذي ُيصبح مهنة  الرقص،  إلــى عالم  يتها 

ّ
بكل تنصرف 

دّوامة الحياة اليومية وتفاصيلها املختلفة.

ــال« لــلــروانــدّي جــويــل كــاريــكــازي مــن غابة  خذ »رحــلــة األدغــ
ّ
يت

»كيفو« في الكونغو مسرًحا له، كي يسرد وقائع يومية لجنديني 
من رواندا يجدان نفسيهما في منطقة عدّوة تابعة للكونغو، علًما 
عتبر األكبر واألوســع واألعمق واألخطر واألكثر 

ُ
ت الغابة  أن هذه 

عدائية. فيلم مشّوق يرتكز على حساسيات وانفعاالت ويوميات 
إنسانية متنّوعة.

أقوالهم

أفعالهم
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رياضة

اختيرت اليابانية 
ريكاكو إيكي 
أفضل رياضية 
في دورة 
األلعاب اآلسيوية 
الـ18 التي 
اختتمت، األحد، 
في إندونيسيا، 
لتصبح السباحة 
المتّوجة بست 
ميداليات ذهبية، 
أول امرأة يتم 
اختيارها لهذه 
الجائزة التي نالها 
دائمًا الذكور. 
وأصبحت إيكي، 
في الدورة 
التي أقيمت 
في جاكرتا 
وباليمبانغ، أول 
امرأة تفوز بست 
ميداليات ذهبية، 
لتعادل الرقم 
القياسي الذي 
حققه الرامي 
الكوري الشمالي 
سو جين مان 
إيكي حققت 6 ذهبيات من أصل ثماٍن )جويل صمد/فرانس برس(في عام 1982.

الرياضية األفضل

عزز كروز أزول صدارته ملرحلة ذهاب الدوري 
املكسيكي لكرة القدم )أبرتورا 2018( وذلك بعد 
فوزه على ضيفه فيراكروز )4-1( ليرفع الفارق 
بينه وبن وصيفه مونتيري ألربع نقاط، بعد 
خسارة األخير أمام مضيفه بويبا )2-1( في 

الجولة الثامنة من البطولة. وجاءت أهداف كروز 
بتوقيع املكسيكين روبرت ألبارادور وإلياس 

إيرنانديز واألرجنتيني ميلتون كاراغليو 
ورودريغو نويا الذي سجل هدفا في مرماه.

أعلن نادي فياريال أن الاعب األرجنتيني 
سانتياغو كاسيريس يعاني من التواء الرباط 

الجانبي الداخلي للركبة اليسرى من الدرجة 
الثانية سيستدعي غيابه عن املاعب من 8 إلى 
10 أسابيع. وتعرض العب الوسط األرجنتيني 

لإلصابة في الشوط الثاني من مباراة فريقه أمام 
جيرونا في الجولة الثالثة من الدوري اإلسباني 

التي انتهت بفوز جيرونا بهدف نظيف. وأفاد 
الجهاز الطبي بأنه لن يحتاج للخضوع لجراحة.

فازت الصن على الكوريتن بنتيجة 71-65 في 
منافسات كرة السلة النسائية بدورة األلعاب 

اآلسيوية 2018، عقب مباراة متكافئة أقيمت في 
مجمع بونغ كارنو في جاكارتا. وبهذا الفوز، 

حصدت الصن امليدالية الذهبية، بينما حصل 
فريق الكوريتن على امليدالية الفضية. وعلى 
الرغم من الهزيمة، قدم الفريق الكوري املكون 

من تسع العبات من كوريا الجنوبية وثاث من 
الشمالية، أداء جيدًا طوال اللقاء.

كروز أزول يعزز صدارته 
للدوري المكسيكي 

لكرة القدم

سانتياغو كاسيريس 
يغيب عن المالعب 

ألكثر من شهرين

الصين تهزم الكوريتين 
في كرة السلة النسائية 

بآسياد 2018
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رياضة

زوو يانغ بطل العالم 
2017 على جهاز المتوازي 

سيكون حاضرًا

شارابوفا ُتقصي أوستابينكو من أميركا المفتوحة
أطــاحــت الــروســيــة مــاريــا شــارابــوفــا، املصنفة الــــ22 عامليًا بــن العــبــات التنس 
ثالث  العاشرة عامليًا، في  أوستابينكو،  يلينا  الالتفية  بمنافستها  املحترفات، 
لتعبر  ســالم(،  )غــرانــد  الكبرى  البطوالت  رابــع  املفتوحة،  أميركا  بطولة  أدوار 
التي سبق  فــازت شارابوفا،  النهائي. وفــي ساعة و23 دقيقة،  إلــى ثمن  بذلك 
العاشرة  الالتفية، املرشحة  البطولة في 2006، على منافستها  وتّوجت بهذه 
للقب، بنتيجة 6-3 و6-2. وبهذا الفوز، عبرت الروسية إلى ثمن نهائي البطولة 
األميركية، وستواجه اإلسبانية كارال سواريز، املصنفة الـ24 عامليًا، التي فازت 

بدورها على الفرنسية كارولن غارسيا، بنتيجة 5-7 و6-4 و6-7 )4-7(.

... وكفيتوفا وكيربر تودعان المنافسات
عامًا،   20 العمر  مــن  البالغة  سابالينكا،  أريــانــا  البيالروسية  الالعبة  فــّجــرت 
الخامسة عامليًا، في  التشيكية بترا كفيتوفا، املصنفة  مفاجأة، بتغلبها على 
ثمن  إلــى  املؤهلة  البطاقات  آخــر  لتحجز  املفتوحة،  أميركا  بطولة  أدوار  ثالث 
للقب،  الـــ26  واملرشحة  عامليًا  الـــ20  املصنفة  سابالينكا،  واستطاعت  النهائي. 
أن تهزم كفيتوفا، املرشحة الخامسة للقب، بنتيجة 7-5 و6-1 في ساعة و25 
دقيقة. وتواجه سابالينكا في ثمن النهائي اليابانية ناعومي أوساكا، املصنفة 
الـ19 عامليًا، والتي تغلبت بدورها على البيالروسية ألياكسندرا ساسنوفيتش 
البطولة،  مــن  كفيتوفا  خـــروج  وقــبــل  فــقــط.  دقيقة  فــي 50  و0-6   0-6 بنتيجة 
وّدعتها األملانية أنجليكه كيربر، املصنفة الرابعة عامليًا واملرشحة الرابعة للقب 
وبطلة نسخة 2016، على يد السلوفاكية دومينيكا سيبولكوفا، املصنفة الـ35 

عامليًا، بواقع 3-6 و6-3 و3-6.

بايرن يهزم شتوتغارت بثالثية
املباراة  فاز فريق بايرن ميونخ على مضيفه شتوتغارت بثالثية نظيفة، في 
التي احتضنها ملعب )مرسيدس بينز ارينا(، ضمن منافسات الجولة الثانية 
صــدارة  البافاري  الفريق  ليحتل  )البوندسليغا(،  املمتاز  األملــانــي  الـــدوري  من 
ليون  العبه  طريق  عن   )37( الدقيقة  في  التسجيل  البايرن  وافتتح  املسابقة. 
غوريتزكا، بعدما سدد كرة قوية من على حدود منطقة الجزاء بيمناه لتسكن 
ليفاندوفسكي  روبــرت  البولندي  املهاجم  وأضــاف  للحارس.  اليسرى  الــزاويــة 
على  من  بيسراه  قوية  تسديدة  بعد  للفريق،   )62( الدقيقة  في  الثاني  الهدف 
اللقاء،  أهــداف  املخضرم توماس مولر  املهاجم  الجزاء. واختتم  حــدود منطقة 
بعد تسجيل الهدف الثالث للفريق البافاري في الدقيقة )76( على إثر استالمه 
بكل  ليضعها  الــجــزاء،  منطقة  داخــل  ليفاندوفسكي  زميله  من  رائعة  تمريرة 
ميونخ  بايرن  رفع  الفوز،  وبهذا  للحارس.  اليمنى  الزاوية  في  بيسراه  سهولة 
رصــيــده مــن الــنــقــاط إلـــى 6 فــي الـــصـــدارة، بــفــارق األهــــداف عــن فولفسبورغ 

الوصيف، فيما تذيل شتوتغارت الترتيب بدون نقاط.

كوريا الجنوبية تحصد ذهبية األلعاب اآلسيوية 
في كرة القدم

األلعاب  دورة  نهائي  فــي  الياباني،  نظيره  على  الجنوبية  كــوريــا  منتخب  فــاز 
الوقت  انتهاء  بعد  لواحد  بهدفن  إندونيسيا  في  املقامة  القدم  لكرة  اآلسيوية 
األصــلــي لــلــمــبــاراة بــالــتــعــادل السلبي واالحــتــكــام لــأشــواط اإلضــافــيــة. وعلى 
ملعب بكانساري، افتتح املنتخب الكوري التسجيل في الدقيقة )93( من زمن 
الشوط اإلضافي األول عن طريق الجناح األيسر للفريق، لي سيونغ وو، قبل 
الثاني )د.101( من نفس الشوط.  الهدف  أن يضيف زميله هوانغ هي-تشان 
وفي شوط املباراة اإلضافي الثاني تمّكن الالعب أياسي يويدا من إحراز هدف 
تقليص النتيجة للمنتخب الياباني )د.115(. وبذلك الفوز، نجح املنتخب الكوري 
الجنوبي في حصد امليدالية الذهبية للبطولة ونظيره الياباني للميدالية الفضية.

يذكر أن إعفاء الالعب الكوري الجنوبي، سون هيونغ من، نجم فريق توتنهام 
اإلنجليزي، من »التجنيد اإلجباري« في بالده كان مشروطًا بحصول املنتخب 

الوطني على ذهبية منافسات كرة القدم في دورة األلعاب اآلسيوية.

ــدأ الــعــد الــتــنــازلــي النـــطـــاق بــطــولــة الــعــالــم  بـ
نسختها  فــي   /2018 /قــطــر  الفني  للجمباز 
الثامنة واألربعني والتي تستضيفها الدوحة 
ألول مـــرة فــي منطقة الــشــرق األوســــط خــال 
الــقــادم  األول  أكتوبر/تشرين   25 مــن  الــفــتــرة 
وحــتــى 3 نــوفــمــبــر/تــشــريــن الـــثـــانـــي.  وأعــلــن 
علي الهتمي، رئيس اتحاد الجمباز ورئيس 
اللجنة املنظمة العليا للبطولة، في تصريح 
لــوكــالــة األنـــبـــاء الــقــطــريــة »قـــنـــا«، أن بــطــولــة 
أكثر  مــشــاركــة  )املـــونـــديـــال( ستشهد  الــعــالــم 
من 700 العب والعبة يمثلون 80 دولة حول 
دولية  مشاركة  أكبر  يعتبر  مــا  وهــو  العالم، 
ســتــشــهــدهــا الــبــطــولــة مــنــذ انــطــاقــهــا حيث 
التأهيلية  املــحــطــة  بــمــثــابــة  الــبــطــولــة  تعتبر 

األولى لأللعاب األوملبية طوكيو 2020. 
وأضــــاف أن ريــاضــة الــجــمــبــاز ال تــقــل أهمية 
عــن بــاقــي الــريــاضــات لــذا قطر حريصة على 
تنميتها بني الشباب والفتيات من عمر مبكر، 
فــهــي مــن الــريــاضــات األســاســيــة لــبــنــاء جسم 
والتوافق  واملــرونــة  باللياقة  يتمتع  رياضي 
الحركي والتركيز. مضيفًا »أيضًا هي رياضة 

حـــقـــق كــــل مــــن لـــيـــفـــربـــول وتــشــلــســي فــوزهــمــا 
إثر  الحالي،  املوسم  منذ مطلع  تواليًا  الــرابــع 
تغلب الريدز على مضيفه ليستر سيتي 1-2، 
والـــبـــلـــوز عــلــى بـــورنـــمـــوث 2-صــــفــــر، فـــي حني 
استعاد مانشستر سيتي نغمة الفوز، بتغلبه 
على نيوكاسل يونايتد 2-1، ضمن منافسات 
الجولة الرابعة في الدوري اإلنكليزي املمتاز.

وشــــهــــدت املـــــبـــــاراة الـــتـــي جــمــعــت لــيــفــربــول 
البرازيلي  الــحــارس  ارتــكــاب  سيتي  وليستر 
ألــيــســون بيكر خــطــًأ كــبــد فــريــقــه أول أهــدافــه 
فـــي املـــوســـم الــجــديــد، بــعــد أن تــمــكــن الــاعــب 
ــزال مـــن تــســجــيــل هــدف  ــ الـــجـــزائـــري رشـــيـــد غـ
من  كــل  للريدز  بينما سجل  الــوحــيــد،  فريقه 

ساديو ماني، وروبرتو فيرمينو.
وهــيــمــن لــيــفــربــول بــشــكــل كــبــيــر عــلــى مجمل 
قبل  تقدمه  تعزيز  مــن  وتمكن  األول،  الــشــوط 
أول  الــذي سجل  نهايته، وذلــك عبر فيرمينو 
ــك بــكــرة رأســيــة بعد  أهــدافــه هـــذا املــوســم، وذلـ
ــة ركـــنـــيـــة نـــفـــذهـــا جــيــمــس مــيــلــنــر، وكــــان  ــلـ ركـ
الفريق األحمر قريبًا من افتتاح التسجيل منذ 
الدقيقة الرابعة، بعدما أتاحت تمريرة متقنة 

ممتعة ولها جمهورها ومحبوها، وقد زادت 
ــــدأت قــطــر بــاســتــضــافــة  شــعــبــيــتــهــا مــنــذ أن بـ
جولة كأس العالم للجمباز على مدار العشرة 
أعوام املاضية. ونحن متحمسون الستضافة 
بـــطـــولـــة الـــعـــالـــم لــلــجــمــبــاز الـــفـــنـــي 2018 فــي 
شــهــر أكــتــوبــر املــقــبــل، وفـــخـــورون بتنظيمها 
ألول مــرة فــي منطقة الــشــرق األوســـط، حيث 
األوملبياد  وأبــطــال  العالم  أبــطــال  سنستقبل 
ــا فــــي الـــــدوحـــــة لـــيـــتـــنـــافـــســـوا ويـــتـــأهـــلـــوا  ــنـ هـ

لأللعاب األوملبية طوكيو 2020«. 
وحــول آخر االستعدادات للبطولة، قال علي 
ستكون  للجمباز  العالم  بطولة  إن  الهتمي 
بطولة استثنائية في تاريخ الجمباز العاملي 
من حيث دقة التنظيم واملتابعة الجماهيرية 
التي  الكبيرة  النجاح  ومقومات  واإلعامية 
تتمتع بها دولة قطر. وأكد أن الدوحة جاهزة 
تمامًا من اآلن لتنظيم بطولة مميزة، مشيرًا 
إلـــى أن الــلــجــان الــعــامــلــة فـــي الــبــطــولــة تــقــوم 
بدورها على أكمل وجه وأنــه قد تم تصميم 
النجاح  إلــى  الهتمي  وأشــار  البطولة.  شعار 
الــــذي يــتــحــقــق ســنــويــًا مـــن خـــال اســتــضــافــة 

لفيرمينو  املــصــري محمد صـــاح،  مــن نجمه 
مــن خال  مــرمــى شمايكل  تشكيل خطر على 
ــل املـــنـــطـــقـــة، تــصــدى  ــ تـــســـديـــدة قـــويـــة مــــن داخــ
لــهــا الــحــارس الــدنــمــاركــي وعــــادت إلـــى النجم 

املصري الذي تابعها خارج املرمى.
ولـــم يــشــكــل لــيــســتــر، بــطــل عـــام 2016، تــهــديــدًا 
كــبــيــرًا ملــرمــى ألــيــســون، وكــانــت أخــطــر فرصه 
تــســديــدة قــويــة مــن مــهــاجــمــه ديـــمـــاري غـــراي، 
بـــعـــد تـــمـــريـــرة فــــي الـــعـــمـــق مــــن غــــــــزال، إال أن 
أبعدها، ليتحسن  البرازيلي  الدولي  الحارس 
الثاني،  الــشــوط  فــي  كبير  بشكل  ليستر  أداء 
وتزايدت فرصه نحو مرمى ليفربول، ال سيما 
الــذي ســدد كــرة قوية  عبر جميس ماديسون 

في اتجاه املرمى التقطها أليسون.
ــادي لــيــفــربــول يــورغــن كــلــوب،  وعــبــر مـــدرب نـ
عــن عــدم رضــاه على بعض املــخــاطــرات التي 
أقدم عليها الحارس البرازيلي أليسون بيكر، 
قـــال لــوســائــل اإلعـــــام: »عــلــيــنــا أن نتعلم  إذ 
من ذلــك، لقد كــان األمــر واضحًا منذ املباراة 
املــاضــيــة، واعــتــقــدت حصوله مــرة أخـــرى في 

لقاء ليستر سيتي«.
وتـــابـــع تــشــلــســي بــدايــتــه الــقــويــة فـــي الــــدوري 
الــرابــع  فـــوزه  بعدما حقق  املــمــتــاز،  اإلنكليزي 
على الــتــوالــي، مــن جـــراء انــتــصــاره على فريق 
بــورنــمــوث بــهــدفــني مــقــابــل ال شــــيء، إذ نجح 
البديل الفرنسي أوليفييه جيرو من تمرير كرة 
متقنة، لزميله اإلسباني بيدرو رودريغيز، ثم 
سجل نجم البلوز إيدين هــازارد هدفًا رائعًا، 
لــيــقــود فــريــقــه نــحــو انــتــصــار جــديــد. واعــتــرف 

العالم والــذي  كــأس  القطري لجولة  االتــحــاد 
استمر ملدة 10 سنوات، وقال إنه تأكيد على 
العالم  قــادرة على استضافة بطولة  أن قطر 
بأفضل صورة ممكنة والخروج بها في أبهى 
صــورة، حيث تم توفير كافة اإلمكانيات من 
مـــنـــشـــآت ومــــعــــدات ومــخــتــلــف املــســتــلــزمــات 

الخاصة بالبطولة. 
ــد أن الــلــجــنــة املــنــظــمــة لــبــطــولــة الــعــالــم  ــ وأكــ
وفــــرت كــافــة املــتــطــلــبــات والــتــجــهــيــزات الــتــي 
طلبها وفد االتحاد الدولي الذي زار الدوحة 
مؤخرًا للوقوف على آخر استعدادات الدوحة 

الستضافة البطولة. 
وقال رئيس االتحاد القطري إن وفد االتحاد 
الــدولــي اطــمــأن تمامًا ملــا شــاهــده مــن مرافق 
رائعة بمواصفات عاملية ولألعمال  رياضية 
املنظمة  اللجنة  بها  تقوم  التي  والترتيبات 
حــالــيــًا مـــن نــاحــيــة الــتــحــضــيــرات والــخــطــط 
املوضوعة واآلليات املستخدمة واستعدادات 

ملعب البطولة وماعب التدريبات. 
ــح الــهــتــمــي أن عـــددا كــبــيــرًا مــن أبــطــال  وأوضــ
ــيــــاد أكــــــدوا مــشــاركــتــهــم في  ــبــ الـــعـــالـــم واألوملــ
الــبــطــولــة وفــــي مــقــدمــتــهــم الــبــطــلــة األوملــبــيــة 
األوزبـــكـــيـــة أوكـــســـانـــا تــشــوســوفــيــتــيــنــا أكــبــر 

الاعبات سنًا )43 عامًا(.
ــاء اخــتــيــار قــطــر بـــاإلجـــمـــاع بــرصــيــد 41  ــ وجـ
ــاء فـــي املــجــلــس  صـــوًتـــا يــمــثــلــون كـــل األعــــضــ
االســـتـــشـــاري واملـــكـــتـــب الــتــنــفــيــذي لــاتــحــاد 

الدولي للجمباز.
)قنا(

ماوريسيو  اإليطالي  الجديد  تشلسي  مــدرب 
ســاري عقب اللقاء لوسائل اإلعــام، أن مهمة 
العبيه في إحراز النقاط الثاث لم تكن سهلة، 
إذ قال: »كان العبو بورنموث منظمني بشكل 
جيد فــي الــدفــاع، لكن فــي مثل هــذا الــنــوع في 

املـــبـــاريـــات عــلــى الــاعــبــني الــتــحــلــي بــالــصــبــر، 
ألنــنــا نستطيع حــســم الــنــتــيــجــة فــي الــدقــائــق 

العشرين األخيرة«.
واســـتـــعـــاد مــانــشــســتــر ســيــتــي بـــطـــل املـــوســـم 
املاضي، نغمة الفوز على ملعبه بتغلبه على 

نيوكاسل يونايتد بهدفني مقابل هدف، بعد 
أن تعادل في منافسات الجولة الثالثة من عمر 
الدوري اإلنكليزي املمتاز أمام ولفرهامبتون 
بـــهـــدف ملــثــلــه، خـــاصـــة أن أبـــنـــاء املــــــدرب بيب 
غوارديوال استطاعوا الفوز في املرحلة األولى 
التسجيل  والثانية. وافتتح رحيم ستيرلينغ 
مــبــكــرا لــلــســيــتــيــزنــز، لــكــن الـــضـــيـــوف أدركـــــوا 
الــتــعــادل مــن هجمة مــرتــدة أنــهــاهــا األميركي 
دي أنــــدريــــه يـــدلـــني داخـــــل الـــشـــبـــاك، مـــا جعل 
الكلمة األخيرة ملدافع مانشستر سيتي كايل 
ووكر الذي سجل هدف الفوز الثمني، معطيًا 

ناديه ثاث نقاط مهمة.
وسقط إيفرتون في فخ التعادل على ملعبه 
مــع هــادرســفــيــلــد 1-1، بــعــد أن تــقــدم الــفــريــق 
دومينيك  لكن  بيلينغ،  فيليب  عبر  الضيف 
لفريقه،  التعادل  هــدف  لوين سجل  كالفيرت 
وفـــي مـــبـــاراة أخــــرى خــســر كــريــســتــال بــاالس 
ــام ســاوثــهــامــبــتــون بــهــدفــني  ــ عــلــى مــلــعــبــه أمـ
مــقــابــل ال شـــــيء، ســجــلــهــا املـــهـــاجـــم الــجــديــد 
ــــي إيــنــغــز الـــقـــادم مـــن لــيــفــربــول،  لــلــفــريــق دانـ

والدنماركي بيار هوبيرغ.
تواليًا،  الــرابــعــة  بخسارته  ويستهام  ومــنــي 
بسقوطه أمام وولفرهامبتون، بهدف سجله 
أداما تراوري في الثواني األخيرة من املباراة، 
بينما أهـــدر فــولــهــام فـــوزًا كــان فــي متناوله، 
بعد أن تقدم على مضيفه برايتون، بهدفني، 
لــيــنــتــهــي  بـــهـــدفـــني  رد  األرض  لـــكـــن صـــاحـــب 

اللقاء بالتعادل اإليجابي.
)فرانس برس(

كبار »البريميير ليغ« يواصلون عروضهم القويةانطالق العد العكسي لبطولة العالم للجمباز في قطر
سيعيش عالم الجمباز في 

شهر أكتوبر/تشرين األول 
المقبل منافسات بطولة 
العالم التي ستُجرى بقطر

استعاد مانشستر سيتي 
نغمة الفوز بتغلبه على 

نيوكاسل يونايتد بهدفين 
مقابل هدف

)Getty/أوكسانا تشوسوفيتينا الملقبة بأم الالعبات وملكة الجمباز ستتواجد في قطر )ميناس باناجيوتاكيس

الترجي قد يالقي صعوبات في ربع النهائي )فرانس برس(

األهلي يمّر بفترة جيدة في اآلونة األخيرة )صالح حبيبي/فرانس برس(

)Getty/ماوريسيو ساري يواصل تألقه مع تشلسي )دارين واليش

مباريـات
      األسبـوع

مجدي طايل

تشهد العاصمة املصرية القاهرة 
دوري  نـــهـــائـــي  ربــــــع  دور  قــــرعــــة 
الــقــدم وسط  لــكــرة  أبــطــال أفريقيا 
ترقب شديد من األندية العربية الكبيرة التي 
صعدت إلى هذا الدور وتتطلع إلى مواصلة 

املشوار بنجاح نحو النهائي.
ــراع قـــــوي بــني  وتـــتـــفـــرد هـــــذه الـــنـــســـخـــة بــــصــ
األندية العربية بعدما صعدت 8 أندية منها، 
لتكمل عقد الربع نهائي، منها خمسة أندية 
عــربــيــة هـــي الــــــوداد املـــغـــربـــي، بــطــل النسخة 
ــيــــة، ووصـــيـــفـــه فــــي الـــنـــســـخـــة نــفــســهــا  املــــاضــ
األهلي املصري، والترجي والنجم الساحلي 

قرعة 
أبطال أفريقيا
مواجهات عربية مرتقبة في ربع النهائي

ستتجه األنظار إلى قرعة ربع نهائي دوري أبطال 
أفريقيا لكرة القدم، والتي تشهد وجودًا عربيًا 
النسخة  بطل  المغربي،  الوداد  تضم  إذ  كبيرًا، 
إضافة  وصيفه،  المصري  واألهلي  الماضية، 
للترجي والنجم الساحلي التونسي وكذلك وفاق 

صطيف الجزائري

تقرير

من تونس، بجانب وفاق سطيف الجزائري، 
ومــازيــمــبــي الــكــونــغــولــي، وحـــوريـــا الــغــيــنــي، 

وبريميرو دي أوغستو األنغولي.
وطــبــقــًا لــلــوائــح االتـــحـــاد األفــريــقــي »كـــاف« 
ــدارة فــي  ــ ــ ــــصـ ــ ــــي صــــاحــــب الـ ــاعـ ــ ــربـ ــ ــلـــعـــب الـ يـ
ــبـــي  ــمـ ــازيـ ــلـــــي ومـ املــــجــــمــــوعــــات، وهــــــو األهـــ

والوداد والنجم الساحلي، ضد األندية التي 
احتلت املركز الثاني، وهي الترجي ووفاق 
أوغستو،  دي  وبريميرو  وحــوريــا  سطيف 
على أال يلتقي فريقان من مجموعة واحدة 

في هذا الدور.
وإذا كان األهلي املصري والترجي التونسي 
أصبحا بمنأى عن مواجهة جديدة في هذه 
النسخة بعدما صعدا من املجموعة األولى، 
يلعب  فقد  العربية وشيكة،  املــواجــهــات  فــإن 
ــمــــر، نـــــادي الـــقـــرن األفـــريـــقـــي، مـــع وفـــاق  األحــ
سطيف الجزائري وصيف املجموعة الثانية، 
بالنسبة  اعتبار  كــرد  املــبــاراة  ستكون  وهنا 
للفريق املصري الذي سبق له الخسارة أمام 
عام  األفريقي  السوبر  فــي  الــجــزائــري  نظيره 
2015 بـــركـــات الــتــرجــيــح مـــن نــقــطــة الـــجـــزاء، 
وقد يكون األمر سهًا بالنسبة لألهلي الذي 
إذا ما واجــه بريميرو دي  تصدر مجموعته 
الغيني،  حوريا  حتى  أو  األنغولي  أوغستو 
وصيف املجموعة الثالثة، وإن كان األخير قد 

أقصى صن داونز الجنوب أفريقي.
يكون  فقد  التونسي،  الرياضي  الترجي  أمــا 
ــلـــي بــحــكــم احــتــالــه  مــوقــفــه أصـــعـــب مـــن األهـ
املـــركـــز الـــثـــانـــي فـــي املـــجـــمـــوعـــة، فــقــد يــواجــه 
مــازيــمــبــي الــكــونــغــولــي الــفــائــز بــالــلــقــب عــام 
2010 على حساب باب سويقة بعد خماسية 
نــظــيــفــة هــــزت الـــكـــرة الــتــونــســيــة وقــتــهــا قبل 
 منهما في تونس خال 

ّ
لكل التعادل بهدف 

جــولــة اإليــــاب، وإن كــان الــتــرجــي رد اعتباره 
التعادل  في نصف نهائي نسخة 2012 بعد 
ــفــــوز بـــهـــدف في  الــســلــبــي فـــي الـــكـــونـــغـــو، والــ
تونس. وقد تكون القمة العربية الكبرى مع 
الوداد البيضاوي املغربي حامل اللقب، الذي 
قـــد يــلــعــب أمــــام وفــــاق ســطــيــف فـــي مــواجــهــة 
الــنــهــائــي أو يلتقي  فـــي ربــــع  عــربــيــة أيـــضـــًا 

بريميرو دي أوغستو األنغولي.
أمــام  لقبني  املغربي  الفريق  خسر  أن  وسبق 
ــام 2009  الــتــرجــي، هــمــا الــبــطــولــة الــعــربــيــة عـ
بــالــهــزيــمــة بــهــدف نــظــيــف والـــتـــعـــادل بــهــدف 
لكل منهما، ودوري أبطال أفريقيا عام 2011 
ــغـــرب والـــخـــســـارة  بـــالـــتـــعـــادل الــســلــبــي فـــي املـ

بهدف في تونس.
وقــــــد تــــكــــون املــــواجــــهــــة الـــعـــربـــيـــة تــونــســيــة 
خــالــصــة بـــني الـــتـــرجـــي والـــنـــجـــم الــســاحــلــي، 
وهــو سيناريو حــدث مــن قبل أكثر مــن مــرة، 
الفريقان في الكونفيدرالية  وسبق أن تقابل 
األفريقية عام 2015، وفاز النجم ذهابًا وإيابًا، 
وفـــي نسخة 2008 تــفــوق الــنــجــم، وكـــرر ذلــك 
فــي نسخة 2006، وفــي دوري األبــطــال 2005 

خمسة أندية عربية 
وصلت إلى ربع نهائي 

المسابقة

الوداد يتطلع لمتابعة رحلة الحفاظ على لقبه )فرانس برس(

تــعــادل الــفــريــقــان الــشــقــيــقــان فــي املــواجــهــتــني 
بدور املجموعات.

ومـــن املــمــكــن أن تــســفــر الــقــرعــة عـــن مــواجــهــة 
عــربــيــة ســاخــنــة فــي الــــدور ربـــع الــنــهــائــي بني 
النجم الساحلي ووفــاق سطيف، وقــد يلعب 

باب سويقة بارتياح أمام حوريا الغيني.
ولم تنتظر األندية العربية القرعة، وحرصت 
إداراتها على شحن الاعبني من أجل مواصلة 
املشوار بنجاح وحصد اللقب من أجل اللعب 
في بطولة العالم لألندية. وأعلن نادي الوداد 
أميركي  آالف دوالر   5 البيضاوي عن صــرف 
 العب بعد نجاح الفريق في تخطي دور 

ّ
لكل

كـــارتـــيـــرون. ويـــحـــاول األهــلــي االســتــفــادة من 
الروح الجديدة بالفريق تحت قيادة الفرنسي 
املجموعات  دور  وإنــهــاء  كــارتــيــرون  باتريس 
فــــي صـــــــدارة املـــجـــمـــوعـــة األولـــــــى بـــعـــد أربـــعـــة 
اللقب  استعادة  أجــل  من  متتالية  انتصارات 

الغائب عن القلعة الحمراء منذ عام 2013.
أما النسر األســود، وفــاق سطيف الجزائري، 
فــــوزًا  ــقـــق  األوان، وحـ فــــــوات  قـــبـــل  فــانــتــفــض 
وحيدًا في مباريات اإلياب بدور املجموعات 
تأهل به إلى الدور ربع النهائي، معتمدًا على 

حماسة الاعبني الشبان.
ــــي دور  ــائـــج وفـــــــاق ســـطـــيـــف فـ ــتـ ــن نـ ــكـ ولــــــم تـ

من  النهائي  ربــع  للدور  والتأهل  املجموعات 
أجل تحفيز الاعبني، وهناك وعود بمكافآت 
أكــبــر مــع تــجــاوز كــل دور مــن أدوار البطولة 

النهائية.
االستفادة  فيحاول  اللقب،  األهلي حامل  أمــا 
مــن الــدفــعــة املــعــنــويــة األخــيــرة واالنــتــصــارات 
األفــريــقــيــة واملــحــلــيــة والــتــفــوق عــلــى الــتــرجــي 
الــتــونــســي فــي عــقــر داره، وأخــيــرًا الــفــوز على 
ــنــــدي فـــي الـــقـــاهـــرة ورد  كــمــبــاال ســيــتــي األوغــ
اعتباره بعد هزيمته في لقاء الذهاب بهدفني 
باملدير  أطاحت  التي  الهزيمة  رد، وهــي  دون 
الفني السابق حسام البدري ليخلفه الفرنسي 

املـــجـــمـــوعـــات مـــبـــشـــرة بـــصـــعـــوده، إذ بـــدأهـــا 
بــهــزيــمــة ثــقــيــلــة عــلــى تـــي بـــي مــازيــمــبــي 1/4 
مايو  مــن  الــثــامــن  أن يخسر على ملعب  قبل 
أمـــام مــولــوديــة الــجــزائــر، ثــم فــاز على الــدفــاع 
الــحــســنــي الـــجـــديـــدي بــهــدفــني مــقــابــل هــدف 
وعــــاد بــنــقــطــة مـــن املـــغـــرب بــعــد الـــتـــعـــادل مع 
الدفاع الحسني الجديدي وتعثر في الجولة 
الخامسة بالتعادل مع مازيمبي على ملعب 
الثامن من مايو، قبل أن يحسم صعوده في 

الجولة األخيرة أمام مولودية الجزائر.
ويـــقـــف الــنــجــم الــســاحــلــي الــتــونــســي كضلع 
قوي في الــدور ربع النهائي بعدما تفرد في  

الرابعة  املجموعة  بــصــدارة  املجموعات  دور 
برصيد 12 نقطة دون هزيمة، حيث تعادل في 
الجولة األخيرة مع مضيفه الزامبي زيسكو 
ــو صــاحــب  ــريـــق، وهــ يــونــايــتــد بـــهـــدف لــكــل فـ
ــوى دفــــاع فـــي مــجــمــوعــتــه،  ــ أقــــوى هــجــوم وأقـ
بعدما سجل 10 أهداف وتلقى 4 فقط، وعلى 
ــع، يــتــســاوى مع  ــ مــســتــوى  املــجــمــوعــات األربـ
مازيمبي الكونغولي، من حيث قوة الهجوم، 
الدفاع  الثاني على مستوى قوة  املركز  وفي 
مــع مازيمبي والــتــرجــي، وخلف  بــالــتــســاوي 
الوداد البيضاوي املغربي، الذي لم تستقبل 

شباكه سوى هدفني فقط.
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حسين غازي

على ُبعد أكثر من 1000 كيلومتر 
بــن الــعــاصــمــة اإلســبــانــيــة مــدريــد 
ــا اإليـــطـــالـــيـــة، كـــان  ــارمــ ــة بــ ــنـ ومـــديـ
الــجــمــيــع يـــراقـــب مـــا ســيــحــصــل فـــي مــبــاراتــن 

انطلقتا في نفس التوقيت تقريبًا.
ــا  فـــي مـــدريـــد، كـــان بــطــل دوري أبـــطـــال أوروبــ
الــدوري  في  الثالثة  مباراته  لخوض  يستعد 
اإلسباني، على أرضية ميدانه في سانتياغو 
أمــام نظيره ليغانيس، بينما دخل  برنابيو، 
على  وعينه  الــلــقــاء  إيطاليا  بطل  يوفنتوس 
تحقيق الفوز على بارما، الوافد الجديد إلى 

الدرجة األولى.
ــفــــوز، وأكــــــدا انــطــاقــتــهــمــا  حــقــق الـــفـــريـــقـــان الــ
الــقــويــة فــي الليغا والــكــالــتــشــيــو، لــكــن األمـــور 
املدينتن  ــواء  أجــ بــن  للغاية  مختلفة  كــانــت 

بالنسبة لبعض األسماء.
»لم أساهم في تغيير أحد، بنزيمة العب مميز 
والفضل يعود له، هو يشعر بالسعادة معنا 
وسيستمر هكذا، لم ال يسجل 30 أو 40 هدفًا؟ 
وأن  الفريق،  أن يسجل  له  بالنسبة  األولــويــة 
يحرز هو األهداف أيضا، لكن األداء الجماعي 
هــو األهـــم«، بهذه الكلمات أشــاد مــدرب ريــال 
بعد  بــمــهــاجــمــه،  لوبيتيغي،  جــولــن  مــدريــد، 

بين 
مدريد وبارما

للمرة الثالثة على التوالي في الدوري اإليطالي لكرة القدم، يفشل النجم 
 105 مقابل  يوفنتوس  إلى  الجديد  الوافد  رونالدو،  كريستيانو  البرتغالي 
ماليين يورو من ريال مدريد، في التسجيل. في المقابل، تابع نجما الميرنغي 

الويلزي غاريث بيل والفرنسي كريم بنزيمة تألقهما في الليغا

3031
رياضة

تقرير

انتهاء مباراة امليرنغي والفوز على ليغانيس 
بأربعة أهــداٍف لواحد على ملعب سانتياغو 
والقائد  بيل  غــاريــث  الــويــلــزي  عبر  برنابيو، 
سرخيو راموس والفرنسي كريم بنزيمة )2(.
على املقلب اآلخــر، كان يوفنتوس يعاني في 
مــديــنــة بــارمــا عــلــى ملعب »إنــيــو تــارديــنــي«، 
قــبــل أن يــهــديــه الــفــرنــســي بــلــيــس مــاتــويــدي، 
العالم مع منتخب بــاده،  املتوج بلقب كــأس 
هـــدف الـــفـــوز، عــلــى إثـــر تــمــريــرة بــكــعــب الــقــدم 
الــكــرواتــي مــاريــو ماندزوكيتش، صاحب  مــن 

الهدف األول.
بتحقيق  العجوز  السيدة  مــبــاراة  انتهت  إذا 
انـــتـــصـــاٍر جــديــد لــكــن بــهــدفــن لـــواحـــد، وهـــذا 
األمر سيلفت النظر قليًا، أين اسم البرتغالي 
كــريــســتــيــانــو رونــــالــــدو عــلــى الئـــحـــة هــدافــي 
املباراة؟ وما الذي يحصل في مدريد من أرقام 

تتحقق للمرة األولى منذ سنوات طويلة؟

في عام 2009، وصل رونالدو إلى ريال مدريد 
في  اإلنكليزي  يونايتد  مانشستر  مــن  قــادمــًا 
صــفــقــة قــيــاســيــة، وقــــدم خــــال تــلــك الــســنــوات 
نجمًا  نفسه  فنّصب  للغاية،  مبهرا  مستوى 
للفريق من دون منازع، بتسجيله العديد من 
ألقاب كثيرة،  إلى  امليرنغي  األهــداف وقيادته 
وهـــذا األمـــر كــان على حــســاب الفرنسي كريم 
ــان دائــمــًا  ــ ــــذي عــــاش فـــي الـــظـــل وكـ بــنــزيــمــة، الـ
يعمل بصمت، وإن تباينت أرقامه التهديفية 
من موسٍم آلخر، ال سيما املاضي، وهذا األمر 
ينطبق على الويلزي غاريث بيل، الذي وصل 
إلى القلعة امللكية عام 2013 قادمًا من توتنهام 
ــيــــزي. ســيــســجــل رونــــالــــدو  ــلــ ــكــ هـــوتـــســـبـــر اإلنــ
ــًا، وقـــد ينجح في  لــيــوفــنــتــوس عــاجــًا أم آجــ
يرى  الجميع  لكن  املعتادة،  الشهية  استعادة 
أنــه لــن يــكــون قـــادرًا على تحقيق ذات األرقـــام 
الـــتـــي كـــــان يـــعـــبـــرهـــا بـــســـهـــولـــة فــــي إســبــانــيــا 

كتسجيل أكثر من 50 هدفًا في املوسم.
على  مــرة   23 البرتغالي  ســدد  اللحظة،  حتى 
املـــرمـــى فـــي 3 مـــبـــاريـــات خــاضــهــا كــأســاســي، 
 الشباك، 

ّ
بمعدل 270 دقيقة، ولكنه فشل في هز

ما يعني أنــه أعلى رقــم، وبالتالي األســوأ في 
الدوريات الخمسة الكبرى.

ــًا في  ــمـ ــد عــاملــيــًا ويـــرغـــب دائـ ــ ــرقـــم واحـ ــو الـ »هــ
الــتــســجــيــل فـــي شــبــاك الــخــصــوم، هـــذا يعتبر 
بالهدوء،  يتحلى  أن  عليه  لكن  إيجابيًا،  أمــرًا 
ــــن األهــــــــــــداف، يــتــعــرض  ســـيـــســـجـــل الـــكـــثـــيـــر مـ
لـــحـــصـــاٍر كــبــيــر مــــن املـــنـــافـــســـن مـــمـــا يــســاعــد 
زماءه أكثر إليجاد املساحة، الكرة اإليطالية 
حاليًا  والــكــرة  بها،  خاصة  بصعوبات  تتسم 
تعانده«، لم يكن هذا التصريح لشبكة »سكاي 
سبورت« اإليطالية ملجرد الدفاع عن رونالدو 
وحــســب، إنــمــا هــي الحقيقة الــتــي يــؤمــن بها 
مدرب يوفنتوس ماسمليانو أليغري والعديد 
مــن جــمــاهــيــر يــوفــنــتــوس. كــريــســتــيــانــو حتى 
اللحظة لم يتأقلم مع طبيعة الدوري اإليطالي 
ونسقه وال حتى حصار املدافعن، كما أنه لم 
يجد الفرص السانحة للتسجيل، أي تلك التي 
كان يخلقها له زماؤه في ريال مدريد، حتى 
اللحظة تشعر وكــأن رونــالــدو يحاول وحيدًا 
من  تسديداته  عبر  الخصم  دفــاعــات  اخــتــراق 

خارج منطقة الجزاء.
بطبيعة الحال، لم ينجح رونالدو في معادلة 
ــر الـــذيـــن ســجــلــوا في  ــيـ أرقــــــام بــعــض األســـاطـ
)املــبــاراة  الــرابــعــة  الجولة  حــلــول  قبل  إيطاليا 
ــة(، لـــكـــن هـــــذا األمـــــــر لــــن يـــحـــبـــطـــه؛ إذ  ــ ــادمـ ــ ــقـ ــ الـ
املرحلة  كــاكــا  ريــكــاردو  السابق  زميله  انتظر 
الرابعة ليهز الشباك. أما الفرنسي زين الدين 
زيــــدان، مــدربــه الــســابــق، فــاحــتــاج 5 مــبــاريــات 
بينما  لــيــوفــنــتــوس،  ليسجل  الــكــالــتــشــيــو  فــي 
احتاج ديباال لـ6 )باليرمو( وماورو إيكاردي 
ـــ7 لـــقـــاءات،  ــا لــ )ســـمـــبـــدوريـــا( وإيـــفـــان زامــــورنــ

وأوليفر بيرهوف لـ13 مع ميان.
لــنــدع رونـــالـــدو وإيــطــالــيــا ونــعــد إلـــى مــدريــد 
مجددًا، لنتحدث عما يحدث مع بيل وبنزيمة، 

يوفنتوس وريال 
مدريد تابعا انطالقتهما 

القوية

سالسيدو وبيزارو يغيبان عن وديتي المكسيك لإلصابة
أعلن االتحاد املكسيكي لكرة القدم غياب مدافع آينتراخت فرانكفورت األملاني، كارلوس 
أمام  الوطني  الفريق  وديتي  بــيــزارو عن  رودولــفــو  املحلي،  مونتيري  سالسيدو، والعــب 
أوروغواي والواليات املتحدة، لإلصابة. وفي بيان، أوضح االتحاد أن الالعبني يعانيان من 
إصابة في الكاحل، مشيرًا إلى أنه سيتم استدعاء هوغو أياال بداًل من بيزارو. وسيواجه 
القادم على ملعب إن آر جي  منتخب املكسيك نظيره األوروغــوايــانــي وديــا يوم الجمعة 
ستاديوم في هيوسنت )الواليات املتحدة(، بينما يحل ضيفا على املنتخب األميركي في 

11 سبتمبر/أيلول الجاري على ملعب نيسان ستاديوم في ناشفيل بوالية تينيسي.

سيميوني يعترف بضرورة االنتباه بعد خسارة أتلتيكو
اعتبر األرجنتيني دييغو بابلو سيميوني، مدرب 
أتلتيكو مدريد، أن خسارة فريقه بهدفني نظيفني 
بطولة  مــن  الثالثة  الــجــولــة  فــي  فيغو  أمـــام سيلتا 
االنتباه  للفت  جيدة  و»دعــوة  عادلة  نتيجة  الليغا 
جــاءت في وقت مناسب« تزامنا مع فترة توقف 
ــال املـــــدرب فـــي املــؤتــمــر الــصــحــافــي  ــ الـــــــدوري. وقـ
الخسارة  أواًل تعد هذه  لي  »بالنسبة  اللقاء  عقب 
فــي مباراتنا  االنــتــبــاه،  للفت  دعـــوة جــيــدة  بمثابة 
أمــام رايــو فاييكانو لعبنا آخــر عشر دقائق من 
املباراة بشكل سيئ واليوم فعلنا املثل في بداية 
كاملة  املسؤولية  وأتحمل  الــثــانــي،  املــبــاراة  شــوط 
لعدم قدرتي على التدخل بشكل جيد«. ولم يتخذ 
محتملة  جــــزاء  ركــلــة  احــتــســاب  عـــدم  سيميوني 
ملهاجم الفريق نيكوال كالينيتش كمبرر للهزيمة، حيث اعترف أن املباراة لم تكن جيدة 
على اإلطالق ولم يكن ليقف عند هذه اللعبة. وأضاف األرجنتيني: »لم نقدم مباراة جيدة 
وسيلتا فيغو لعب بقوة كبيرة في بداية الشوط الثاني، في شوط املباراة األول سنحت لنا 
بعض الفرص لنتقدم من خاللها ولكن لم نستغلها بالطريقة املثلى، والحقا تمكنوا من 

حسم اللقاء في خمس دقائق فقط وكان فوزا مستحقا لهم«.

ألونسو سيختبر سيارة إندي كار األسبوع الحالي
يــقــوم بــطــل الــعــالــم الــســابــق اإلســبــانــي فــرنــانــدو 
الفورموال  لن يشارك في سباقات  الــذي  ألونسو 
إندي  باختبارات على سيارة  املقبل،  العام  واحد 
كار األسبوع املقبل، بحسب ما أشار زاك براون، 
الرئيس التنفيذي لفريقه الحالي ماكالرين، والذي 
الشمالية.  األميركية  السلسلة  إلــى  بضمه  يفكر 
بــراون »سيختبر فرناندو األربعاء سيارة  وقــال 
الــذي شــارك معه  )الفريق  أوتــوســبــورت  أندريتي 
 )2017 فــي  ميل   500 إنديانابوليس  سباق  فــي 
فــي بــاربــر مــوتــورســبــورتــس بــــارك« فــي آالبــامــا 
األميركية. وتابع املسؤول األميركي »سيسمح له هذا األمر بتقييم ما تقدمه سيارة إندي 
كار على الحلبة«. وتابع »األمر مماثل بالنسبة لنا )لدى ماكالرين(. سنقرر هذا الشهر 
ما إذا كنا سنشارك في 500 ميل في إنديانابوليس، في بطولة إندي كار أو ال. هذه هي 
الفورموال واحد وسباق لومان  العالم 2005 و2006 في  الثالثة«. وحدد بطل  الخيارات 
24 ساعة في حزيران/يونيو مع تويوتا التي يخوض معها موسم 2018-2019 للتحمل، 
رياضة  في  الثالثي«  »الــتــاج  إنديانابوليس إلحــراز  في  ميل  جــديــدًا: سباق 500  تحديا 
السيارات. وبحال تتويجه في إنديانابوليس في أيار/مايو املقبل، سينضم ابن السابعة 
والثالثني إلى اإلنكليزي غراهام هيل في سجل السائقني األكثر كمااًل في تاريخ رياضة 
السيارات، وهو الوحيد املتوج في لومان وإنديانابوليس وموناكو. وفي مشاركته األولى 
في سباق 500 ميل في 2017 تعرض لعطل ميكانيكي قبل 21 لفة من الوصول بينما 

كان في املقدمة. ويعد ألونسو من أكثر السائقني املوهوبني في عالم الفورموال واحد.

ريناتو أغوستو يعتذر عن عدم مشاركته في وديتي البرازيل
أعلن العب الوسط البرازيلي ريناتو أوغوستو أنه سيغيب عن وديتي منتخب بالده 
»أسباب شخصية«. واتصل صانع  الشهر املقبل أمام الواليات املتحدة والسلفادور لـ
ألعاب فريق بكني جوان الصيني بمدرب املنتخب البرازيلي تيتي ومنسق املنتخبات إدو 
غاسبار إلبالغهما بقرار الغياب عن املباراتني، وفقا ملا قاله االتحاد املحلي للعبة في 
بيان. وقررت اللجنة الفنية عدم استدعاء العب آخر لتعويض غياب أوغستو. وتلعب 
الواليات املتحدة في نيوجيرسي على أن  البرازيل في السابع من سبتمبر/أيلول مع 
تواجه السلفادور بعدها بأربعة أيام في واشنطن. وستكون هذه أول مباراة لـ«راقصي 
السامبا« بعد اإلقصاء املحبط الذي تعرض له الفريق من ربع نهائي مونديال روسيا 
أمام بلجيكا. ويغيب عن القائمة ظهيرا ريال مدريد وباريس سان جيرمان مارسيلو 
وداني ألفيش على الترتيب وميراندا قلب دفاع إنتر ميالن ومهاجم مانشستر سيتي 

غابرييل جيسوس.

دور البديل في التشكيلة، وذلك لتواجد أسماء كبيرة على 
مــســتــوى الـــدفـــاع  أمــثــال بــاولــو مــالــديــنــي وفــرانــكــو بــاريــزي 
الخلفي  الخط  هــذا  أن  العلم  مــع  وتــاســوتــي،  وكوستاكورتا 

ُيعتبر من األفضل في تاريخ اللعبة.
شارك نافا للمرة األولى مع الفريق في مباراة من بدايتها يوم 
5 سبتمبر/ أيلول 1990 على أرضه في ملعب سان سيرو 
الروسونيري على تريزتينا  انتصر  إيطاليا، حينها  بكأس 
بهدٍف دون مقابل، بينما كانت مشاركته األولى في الدوري 
اإليطالي يوم 3 مارس/ آذار 1991، وفاز الفريق بأربعة أهداف 
لواحد على نابولي. خالل مواسمه التي قضاها في النادي 
اللومباردي والتي لم تكن متتالية تحت قيادة أريغو ساكي 
)1990-1991( ثم فابيو كابيلو )1992-1995( شارك نافا 
في 47 مباراة في جميع املسابقات وسجل هدفا واحدًا. مع 
ميالن توج نافا بلقب الــدوري اإليطالي مرتني وكذلك كأس 

إيطاليا في 3 مناسبات أعوام 1992 و1992 و1994 إضافة 
اإلنتركونتينوتال،  وكـــأس  مــرتــني  األوروبــــي  الــســوبــر  للقب 
لكن البطولة األبرز في تاريخه كانت حمل لقب دوري أبطال 
أوروبا موسم 1993-1994 على حساب برشلونة برباعية 
نظيفة، والــذي كــان يقوده يوهان كرويف مع مجموعة من 
األساطير على غرار روماريو ورونالد كومان وآخرين، مع 
بــداًل من باولو  الدقيقة 83  أن نافا شــارك حينها في  العلم 
مالديني ليعوض خيبة أمل موسم 1992-1993 حني خسر 

نهائي »التشامبيونز« أمام مرسيليا بهدٍف نظيف. 
-1991( بارما  أخــرى  أندية  مع  نافا خــالل مسيرته  ولعب 
1992( حقق معه لقب كأس إيطاليا ثم دافع عن ألوان أندية 
عــام 2001  يعتزل  أن  قبل  بــادوفــا وسرفيتي وسمبدوريا 

بقميص برو يستو.
)العربي الجديد(

تحقيق بطولة دوري أبطال أوروبا يعتبر إنجازًا بحد ذاته، 
وهذا األمر عاشه املدافع اإليطالي ستيفانو نافا نجم فقرة 
اليوم، وهو الذي ولد يوم 19 فبراير/ شباط 1968 في مدينة 

ميالنو اإليطالية.
بــدأ نــافــا مسيرته فــي مــالعــب كــرة الــقــدم مــع فــريــق بــروس 
إلــى فريق ميالن للشباب  يستو عــام 1985 قبل أن ينتقل 
الفريق  للعب مع  لم يكن مخواًل  هناك تطور مستواه، لكنه 

األول الذي كان يقوده الفيلسوف اإليطالي أريغو ساكي.
نــادي  مــع  االحترافية  نافا  انطلقت مسيرة   1988 عــام  فــي 
مستوى  فقدم  الثالثة،  الدرجة  في  باتشالوني  فيريزسيت 
جيدا فــي ذلــك املــوســم بخوضه 30 مــبــاراة وسجل هدفني 
صفوفه  فــي  فقضى   ،»1919 »ريجيانا  نـــادي  إلــى  ليرحل 

موسما واحدًا كذلك شارك خالله في 32 مباراة.
ميالن ألخذ  إلــى  بعدها  ليعود  الخبرة  بعض  نافا  اكتسب 

ستيفانو نافا

على هامش الحدث

العٌب إيطالي لم 
يدافع عن ألوان 

المنتخب لكنه 
توج بلقب دوري 
أبطال أوروبا في 

مناسبة واحدة

رونالدو يوم كان 
في ريال مدريد إلى 
جانب بيل وبنزيمة 
)هيليوس دي ال روبيا/
)Getty

البرتغالي  على  عنيفًا  هجومًا  كرواتيا،  مــدرب  داليتش،  زالتكو  شّن 
بـ«األناني«،  وصفه  إذ  اإليطالي،  يوفنتوس  نجم  رونالدو،  كريستيانو 
وأكد أنه ال يرغب في وجود العب مثله في صفوف فريقه. وصرح 
داليتش خالل حوار نشرته جريدة »Sportske Novosti« الكرواتية الرياضية 
في  مثله  العب  وجود  في  مطلقًا  أرغب  وال  أناني  شخص  »رونالدو 
لوكا  بحصول  الخاصة  االنتقادات  على  رًدا  الهجوم  وجاء  فريقي«. 

مودريتش، على جائزة أفضل العب في أوروبا.

هجوُم داليتش

وجه رياضي

هــــذا الــثــنــائــي الــــذي نــجــح حــتــى الــلــحــظــة في 
تسجيل سبعة أهداف للميرنغي في الدوري، 
الاعبن معًا  الرقم األعلى منذ اجتماع  وهو 
أحــرز  املــيــرنــغــي، ففي مــوســم 2015-2014  فــي 
الــاعــبــان هــدفــن، وفـــي 2015-2016 ســجــا 4 
فــي 2017-2016  الــرقــم  انخفض  فيما  أهـــداف، 
إلـــى هــدفــن، قــبــل أن يــنــحــدر الــرقــم إلـــى هــدف 

االعتماد عليه في العديد من املناسبات، ولم 
يسمح له حتى في ترك الفريق خال امليركاتو 

الصيفي ما قبل املاضي.
بنزيمة دائــمــًا مــا كــان ظــل رونــالــدو فــي ريــال 
ــلـــى تــســجــيــل األهـــــــداف  مـــــدريـــــد، وســـــاعـــــده عـ
مـــن خـــال صــنــاعــتــهــا، وحــتــى خــلــق املــســاحــة 
للبرتغالي من أجل التوغل والتحرك بسهولة، 

واحد فقط في موسم 2017-2018. هذه األرقام 
تــطــرح الــعــديــد مــن أســئــلــة االســتــفــهــام خاصة 
بنزيمة، الذي أحرز 4 أهداف في 3 جوالت، مع 
العلم أنه املوسم املاضي انتظر حتى الجولة 
الخامسة والعشرين للوصول إلى هذا الرقم، 
بعدما تعّرض النتقادات الذعة من الجماهير، 
الــديــن زيـــدان أصـــّر على  إال أن الفرنسي زيــن 

وهــــذا األمــــر أّثــــر عــلــى مــســيــرتــه مـــن الــنــاحــيــة 
قــادرًا على لعب  أمــا بيل فلم يكن  الهجومية، 
الحالي  الــوقــت  فــي  أنـــه  إال  األول،  الــنــجــم  دور 
ُيــظــهــر ثــقــة كــبــيــرة، وهــــو قـــــادٌر عــلــى صــنــاعــة 
الـــفـــارق حــن يــســتــلــزم األمــــر، وهــــذا مــا يــريــده 
إلى  يسعى  هــو  بالضبط،  لوبيتيغي  املـــدرب 

خروجهما من عباءة البرتغالي.

آ« هــذا املوسم، بعدما حقق  تــذوق إنتر ميالنو طعم االنتصار ألول مــرة في »السيري 
فوزًا كبيرًا خارج قواعده على حساب بولونيا بثالثية على ملعب )ريناتو داالرا( ضمن 
مواجهات الجولة الثالثة بدوري الدرجة األولى اإليطالي لكرة القدم. وبعد شوط أول خرج 
بشباك نظيفة لكال الطرفني، قّص النجم البلجيكي رادجا ناينغوالن شريط األهداف في 
لـ«النيراتزوري«  الثاني  الهدف  كاندريفا  أنطونيو  أضــاف   82 الدقيقة  وفي   .67 الدقيقة 
ثالثية  بيريشيتش  إيفان  الكرواتي  اختتم  دقائق  بثالث  وبعدها  نظريا.  اللقاء  ليقتل 

الضيوف، ليرتفع رصيد النيراتزوري إلى 4 نقاط.

صورة في خبر

االنتصار األول
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»قيصريات« كركوك
تاريخ حضاري وبناء يعتمد األيام والزمن في تقسيماته

كركوك ـ علي الحسيني

 250( كــــــركــــــوك  ــة  ــنــ ــديــ مــ ــر  ــهـ ــتـ تـــشـ
ــــراق( بــإمــكــانــاتــهــا  ــعـ ــ كــــم شـــمـــال الـ
واألثــريــة  والــحــضــاريــة  السياحية 
التي تجعلها مدينة عراقية متميزة تعود 
ــور تـــاريـــخـــيـــة مــوغــلــة  مـــعـــاملـــهـــا إلــــــى عــــصــ
فـــي الـــحـــاضـــرات الـــتـــي تــعــاقــبــت عــلــى بــاد 
الرافدين، ومنها ما تعرف بـ »القيصريات« 
التاريخية وهي األسواق املخروطية املغلقة 
وجنوب  املدينة  وســط  تقع  التي  واملسقفة 

قلعتها األثرية.
ووفــقــا لــبــاحــثــن بــالــلــغــة فـــإن تسمية هــذه 
ــاءت مــــن كــونــهــا  ــ ــن بــالــقــيــصــريــة جــ ــاكــ األمــ
ــددة دون  ــحــ ــاء مــ ــيــ تــقــتــصــر عـــلـــى بـــيـــع أشــ
ــا، غــيــر أن هــــذا االســـــم لـــم يــفــارقــهــا  ســــواهــ
حــتــى بــعــد أن تــحــولــت إلـــى مــكــان لبيع كل 
شيء وأي شيء في عقود سابقة. وما زالت 
»الــقــيــصــريــات« حــتــى اآلن مــقــصــد الــنــاس 
الدكاكن  عــشــرات  تــتــوزع  وفيها  للتسوق، 
ــاع  ــبـ ــة الــــحــــجــــم، ويـ ــطـ ــتـــوسـ ــرة ومـ ــيـ ــغـ الـــصـ
الــبــهــار واملـــواد  فيها كــل شـــيء تقريبا مــن 
ــرورًا  ــة مــ والـــحـــاجـــيـــات املــنــزلــيــة الـــضـــروريـ
باملابس وحاجات النساء الخاصة انتهاء 

يتميز السوق، كباقي األبنية التاريخية والتراثية في كركوك معماريًا بأقبيته )العربي الجديد(

أحد  كركوك  قيصرية  والقماش.  بالفاكهة 
تــلــك األمـــاكـــن الـــتـــي تــعــد مــقــصــدًا رئــيــســيــا 
لتسهيل  تــجــاري  كمركز  وشــيــدت  للناس، 
عــمــلــيــات الــبــيــع والــــشــــراء لــســكــان مــديــنــة 
كـــركـــوك فـــي الــعــهــد الــعــثــمــانــي عـــام 1855، 
بحسب ما جاء في »السفرنامة« العثمانية 
وأعيد تعميره عام 1978. مساحة الدكاكن 
ال تتجاوز عرض مترين وطول ثاثة أمتار، 
وبعضها يصل إلى مترين طوال وعرضا، 
باإلضافة إلى أن جميع قبابها مبنية من 
مناطق شمال  تمتاز  إذ  والــجــص،  الحجر 

العراق بهذا النوع من البناء.
ــي األبـــنـــيـــة  ــاقــ ــبــ ــز الـــــــســـــــوق، كــ ــيـ ــمـ ــتـ ــا يـ ــمــ كــ
معماريا  كركوك  في  والتراثية  التاريخية 
بــأقــبــيــتــه وأقـــــواســـــه وعــــقــــوده وزخــــارفــــه، 
ومـــــن أبـــــــرز خـــصـــائـــص قـــبـــة هـــــذا الـــســـوق 
تخفيف الــقــوى الــضــاغــطــة عــلــى الــجــدران، 
وبالتالي على أساس البناء، وتعلو سطح 
الــقــيــصــريــة قـــبـــب مــســطــحــة فــــي مــنــتــصــف 
ة  كــل منها فتحة سقفية ألغـــراض اإلضـــاء
التي تزين مداخل  والتهوية، أما األقــواس 
الــجــص أو من  الــســوق ودكاكينه فهي مــن 
الــرخــام املــدبــب، الــقــيــصــريــة، هـــذه مــثــل أيــة 
بناية تاريخية وتراثية في كركوك ال تخلو 

من الزخارف التجميلية والرسوم التراثية 
التلون  واقـــع  تترجم  والثقافية  والقومية 

القومي في املدينة منذ عصور غابرة.
ــة قـــــــــيـــــــــدار، هــــــــي األخــــــــــــــــرى مـــن  ــ ــريـ ــ ــــصـ ــيـ ــ قـ
الـــقـــيـــصـــريـــات الـــقـــديـــمـــة بـــاملـــديـــنـــة وفــيــهــا 
محال تجارية صغيرة يباع فيها مختلف 
التجارية  املــــواد، ويــمــارس فيها األنــشــطــة 
املــخــتــلــفــة عـــدا عـــن كــونــهــا قــبــلــة الــبــاحــثــن 
عن الصناعات اليدوية. وتعود ملكية تلك 
القيصريات لدائرة اآلثار وتقوم بتقاضي 
مبالغ أقل من السعر الحقيقي لها وبعقود 
ــو مــــا جــعــل  ــ ــنـــن وهــ تـــمـــتـــد لــــعــــشــــرات الـــسـ
ـــتـــوارث أبـــا عـــن جــد.ويــقــول 

ُ
املـــحـــال فــيــهــا ت

مدير دائرة اآلثار والتراث في كركوك، أياد 
إن  الجديد«،  »العربي  لـ  طــارق، في حديث 
»الــقــيــصــريــات ســمــة تــمــيــز أســــواق كــركــوك 
عن باقي املحافظات العراقية، وقد شيدت 
ــقــــرن الــخــامــس  كــــأســــواق لـــكـــركـــوك مـــنـــذ الــ
عــشــر صـــعـــودًا، ولــديــنــا فـــي كـــركـــوك ثــاث 
قيصريات ما زالت تعمل وتنتج حتى اآلن 
رغــم الــقــرون الــتــي مضت عليها واألخـــرى 

تحولت آلثار«.
مــن جهته، قــال املختص فــي شــؤون اآلثــار 
ــان حـــســـن، فــــي حــديــث  ــدنــ فــــي كــــركــــوك، عــ

تمثل  »القيصرية  إن  الــجــديــد«،  »العربي  لـ
التاريخية،  كركوك وروحــهــا  مدينة  ذاكــرة 
وتــتــمــيــز هــــذه األســـــــواق بــطــريــقــة عجيبة 
أيام  اعتماد  من حيث  بنائها  تقاسيم  في 
ــذه مــيــزة  ــ األســــبــــوع والـــشـــهـــر والـــســـنـــة، وهـ
مميز  عثماني  أســلــوب  وقبابها  معمارية 

يفتقر الكثير من املواقع إليها اآلن«.
مميزة  الرئيسية  كــركــوك  قيصرية  وتــابــع 
ــــيء، حــيــث شـــيـــدت عــلــى أســـاس  فـــي كـــل شـ
األوقـــات، إذ تحتوي على 365 دكانا ترمز 
أيــام السنة، و24 فرعا ترمز إلى  إلــى عــدد 
عــدد ســاعــات الــيــوم، 12 غــرفــة صغيرة في 
طــابــقــه الــعــلــوي كـــإشـــارة إلــــى عــــدد أشــهــر 
الـــســـنـــة، و7 أبــــــواب إشــــــارة إلــــى عــــدد أيـــام 
األسبوع. لم يكتف معماريو السوق بذلك 
بل هداهم خيالهم الخصب إلى أن يجعلوا 
أحــــد املــــداخــــل الــســبــعــة تــســتــقــبــل الــشــمــس 
حــن تــشــرق ومــدخــل آخــر يــودعــهــا حينما 
ــــاب الــحــرف  تــغــيــب واســتــقــطــب الـــســـوق أربـ
املــخــتــلــفــة وزبــائــنــهــم، فــقــد شــغــل دكــاكــيــنــه 

باعة مختلفون.
ــة ومــنــهــا  ــريــ ــــع األثــ ــــواقـ ــــى أن »املـ ــار إلـ ــ ــ وأشـ
الـــقـــيـــصـــريـــات تـــحـــتـــاج إلــــــى دعــــــم رعـــايـــة 
ــة لــــغــــرض االهــــتــــمــــام بــــهــــا، بــعــد  ــيـ ــكـــومـ حـ
ــــي عـــلـــى املـــواقـــع  ــابـ ــ ــــش اإلرهـ هـــجـــمـــات داعــ
الـــتـــاريـــخـــيـــة فــــي نـــيـــنـــوى وصــــــاح الـــديـــن 
واألنــــبــــار«. وأكــــد أن »وجـــــود 728 مــوقــعــا 
أثريا في كركوك يكشف أهمية هذه املواقع، 
اآلثــــاري،  للتنقيب  تــحــتــاج  منها  والــكــثــيــر 
في  للتنقيب  املخصصة  األمــــوال  قــلــة  وأن 
ــذه املـــواقـــع جــعــلــت الــكــثــيــر مــنــهــا عرضة  هـ
للتنقيب من قبل املهربن وخاصة جنوب 

غربي كركوك«.

تسمية هذه األماكن 
بالقيصرية جاءت من 
كونها تقتصر على 

بيع أشياء محددة دون 
سواها، غير أن هذا 
االسم لم يفارقها.

■ ■ ■
قيصرية قيدار، 
هي األخرى من 

القيصريات القديمة 
باملدينة وفيها محال 

تجارية صغيرة 
يباع فيها مختلف 

املواد ويمارس فيها 
األنشطة التجارية 

املختلفة.

■ ■ ■
القيصرية تمثل 

ذاكرة مدينة كركوك 
وروحها التاريخية 

وتتميز هذه األسواق 
بطريقة عجيبة في 

بنائها.

باختصار

قيصرية كركوك أحد األماكن التي تعد مقصدًا رئيسيًا للناس وشيدت كمركز تجاري لتسهيل عمليات البيع والشراء لسكان 
مدينة كركوك في العهد العثماني عام 1855

هوامش

أمجد ناصر

ال يخطر في بالي، قوم، أو أقــوام، وأنا أمّر بأم الجمال، 
 إلى دير الكهف، بل وصوال إلى الصفاوي )كلها 

ً
وصوال

شرقي مدينتي املفرق( غير األنباط. هذا ما قرأناه على 
مقاعد الدرس. وتوّسعنا )من يهمه األمر( في معرفته 
ــدد تـــأثـــيـــرات األنــــبــــاط في  ــا. خــصــوصــا فـــي صــ ــقـ الحـ
تشكيل لغتنا العربية وصياغتها على نحو قريب مما 
ف الكشوفات األثرية عن تقديم أدلٍة 

ّ
نعرفه اآلن. ال تتوق

دامغٍة على دور األنباط في تكوين الحرف العربي.. لكن 
ينسب  الذين  الصفائيون  هناك  األنباط وحدهم.  ليس 
ويبدو  الــصــفــائــيــة..  والــكــتــابــة  الصفائي  الــحــرف  إليهم 
»تلول  منطقة  فــي  عربية سكنت  قبائل  هــم  هـــؤالء  أن 
الصفا«/ في محافظة السويداء السورية، حيث تمركز 
إرهابيو »داعش«، وشنوا غاراتهم الدموية على سكان 
الصفا  تلول  العرب.  في جبل  الــدرزيــة  والبلدات  القرى 
أي  الصفائية،  والنقوش  الكتابة  ذكــر  إليها  يعود  التي 
الكتابة العربية وما طرأ عليها من تحّوالت، هي  بداية 
اليوم، لألسف، ساحة للقتل والخطف وترويع لألهلني 
الــذيــن عــاشــوا فــي مناطقهم هــــذه، بــانــســجــام تـــام مع 

بيئتهم مئات السنني.
ــر الــنــقــوش الــصــفــائــيــة كــثــرتــهــا  مـــا هـــو مــثــيــٌر فـــي أمــ

الشك في »أصالتها«.  إلى درجــة تبعث على  املفرطة، 
يجهد علماء اآلثار، في العادة، في العثور على نقوٍش 
فــي غياب  مــا، خصوصا  تتعلق بحضارة  وكــتــابــات 
النقوش  ليس هذا حال  لكن  الكبيرة،  املادية  الشواهد 
الصفائية التي بوسع أي واحٍد منا يتجول في منطقة 
ــتــي تحمل  ــّرة الــعــثــور عــلــى عـــشـــرات الــحــجــارة ال الـــحـ
الكتابات، وتبدو ملن يراها، حتى من دون خبرة  هذه 

سابقة، كأنها مكتوبة اليوم. 
في  الجالد،  أحمد  الشاب  العربي،  العالم  أتابع رحــالت 
في  النبطية  الحضارة  األردنــيــة، وبعض مناطق  الَحّرة 
السعودية املتاخمة للحدود األردنية. هناك كثير من هذه 
النقوش التي تظهر في رحالته. هناك قراءة جديدة لها، 
بل ترقى قراءة الجالد محتوى هذه النقوش ودالالتها 
واللغة  العربي،  للحرف  تدوين سيرة مختلفة  إلى حد 
العربية التي قد تكون ولــدت في هذه املنطقة من بالد 
الشام وهاجرت، عكس السائد، إلى شبه الجزيرة العربية. 
لــكــن قــبــل األنــبــاط وقــبــل الــصــفــائــيــني الــذيــن عــاشــوا 
الشبيكة  إلــى  الصفا  تــلــول  مــن  املــمــتــدة  املنطقة  فــي 
ر بالنطوفيني 

ّ
في قلب الحّرة األردنية، علينا أن نفك

الذين نسبت إليهم الحفريات األخيرة في الحرة أقدم 
رغيف خبز في العالم. 

زرت الشبيكة صيف العام املاضي )كان معي أخي 

وصديق من أبناء املنطقة يدعى ذيب. كان علينا أن 
نقود سيارة دفع رباعي( بجانب سطٍح ال نهائي من 
الحجارة السوداء، ساعاٍت قبل أن تظهر »الشبيكة«.

طفُح األحشاء يغطي وجه األرض كقناٍع مشدود. املادة 
السوداء التي تفور وتبقبق في املراجل العميقة وجدت 
، فــنــفــذت مــنــهــا، كــقــنــاع مــحــارٍب 

ً
ــوة ــ  رخـ

ً
لــهــا خـــاصـــرة

مته الــريــح. الــســواد الفاحم املــقــذوف في 
ّ
صــحــراويٍّ ثل

 على 
ً
ي أرضــا مستسلمة

ّ
ألــٍم، يغط أو  َســـْورة غضٍب، 

مد النظر. 
لهيَب  بمعجزٍة،  اجــتــازت،  مــيــاٍه ضحلٍة  ِبــْركــة  هناك 
ة تــنــعــكــس عــلــى  ــرَّ ــ ــَم ــْحــ ــ  شـــمـــٍس ُم

ُ
الـــصـــيـــف. حــــــدوة

بجانب  منبطحٍة  هزيلٍة  كــالٍب  ثالثة  املــيــاه.  صفحة 
وتلهث.  أفواهها  تفتح  الحّر.  تلهث من شدة  الِبركة 
تــتــحــّرك. ثّمة  لــم  أمــامــهــا.  الــزهــريــة  ــى ألسنتها 

ّ
تــتــدل

طيوٌر صغيرة. يماٌم صحراوي، بحسب ذيب، يمدُّ 
إلى  املؤدية  املنطقة  هــذه  املــاء ويشرب.  مناقيره في 
يصعب  للتهريب  مسرحا  كانت  السورية  الــحــدود 
إنــهــم لطاملا  ضبطه. ذيــب خــدم عسكريا هــنــا. قــال 
الــصــوب.  املــهــّربــني فــي هــذا  اشتبكوا باألسلحة مــع 
املهّربون يعرفون أن املركبات، من أّي نوع، يستحيل 
أن  الخيل، أيضا، يستحيل  ة«.  »الَحرَّ أن تتحّرك في 
فقط  ال تستطيع.  »الــِجــمــال«  ة«.  ــرَّ ــَحـ »الـ فــي  تمشي 
قدم اإلنسان يمكنها أن تنتقل، بتعثٍر، بني مربعات 
الــبــازلــت. الــثــعــالــب والــكــالب والـــذئـــاب بــمــقــدورهــا أن 

تفعل. 
اٌت« كــثــٌر  « واحــــــدة. ثــّمــة »َحــــــــرَّ

ٌ
ة لــيــســت هــنــاك »َحـــــــرَّ

امتداَدها  الخرائط فقط،  الحالية، في  الحدوُد  قطعت 
ة« في  ــرَّ الــســيــادّي. أحــصــى يــاقــوت الحموي 29 »َحــ
البلدان«  »معجم  صاحب  فها  ُيعرِّ الشهير.  معجمه 
حِرقت 

ُ
ِخرة كأنها أ

َ
هكذا: أرٌض ذات حجارة سوداء ن

ات« في أيام العرب، ومنها  بالنار. كما ترد هذه »الَحرَّ
ة  ة حــقــل«، »َحــــرَّ ــرَّ ــ ة تـــقـــدة«، »َحـ ــرَّ ــ ة تـــبـــوك«، »َحـ ــرَّ ــ »َحـ

ة راجل«.. إلخ. ارة«، »َحرَّ الحمَّ

الحرف العربي و»تلول الصفا«

وأخيرًا

ثمة »َحرَّاٌت« كثرٌ قطعت 
الحدوُد الحالية، في الخرائط 

فقط، امتداَدها السيادّي
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