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الجئون قّصر في ألمانيـا
يواجه الجئون قّصر في ألمانيا، وصلوا إلى البالد من دون أهلهم، صعوبات 

عديدة، في ظل معاناة يومية ومستقبل مجهول. ]18[

عبسي سميسم

النظــام  انتقــام  ثمــن  الســوريون  املدنيــون  يدفــع 
الســوري لعجزه العســكري عن تحقيق أي تقدم 
ت طائراته الحربيــة بالتعاون 

ّ
فــي حلــب، وقد شــن

حملــة  األربعــاء،  أمــس  الروســية،  الطائــرات  مــع 
قصــف كبيــرة، اســتهدفت مناطــق عــدة تســيطر 
عليهــا املعارضــة، مــا أدى إلــى ســقوط عشــرات 
املدنيــن بــن قتيــل وجريح. هــذا القصف العنيف 
مــن  عــدة،  ســورية  محافظــاٍت  بــن  ــل 

ّ
تنق الــذي 

حلــب إلــى إدلــب وحمــاة وحمــص وســط البــاد، 

إلــى غوطــة دمشــق الشــرقية، لــم يمنــح النظــام أي 
أفضليــة عســكرية علــى األرض، وبــدا كمحاولــة 
من النظام ليقول لجمهوره إنه ال يزال قادرًا على 
توجيه ضربات في املناطق التي تســيطر عليها 
املعارضــة، بعــد تداعــي دفاعاتــه أمــام املعارضــة 
فــي حلــب أخيرًا.  فــي موازاة ذلك، يواصل النظام 
واملعارضــة حشــد املزيــد مــن القــوات، اســتعدادًا 
النظــام  يســتعن  إذ  حلــب؛  فــي  فاصلــة  ملعركــة 
ومليشــيات  اللبنانــي  اللــه  حــزب  مــن  بعناصــر 
عراقية وإيرانية، كما يقوم بحملة اعتقال للذكور 
مــن أجــل تعويــض النقــص فــي عديــد قواتــه. ولــم 

تشــهد خطــوط االشــتباك فــي معركــة حلــب أي 
ذكــر، إذ بقيــت املعــارك كــرًا وفــرًا بــن 

ُ
تغييــرات ت

قــوات النظــام وفصائــل املعارضة.  أما املعارضة 
فتبــدو مرتاحــة لوضعهــا؛ إذ اعتبــر قائــد »غرفة 
عمليات فتح حلب«، الرائد ياسر عبد الرحيم، في 
حديث لـ«العربي الجديد«، أن »الوضع العســكري 
فــي املدينــة أكثــر من جيد، والــروح املعنوية عالية 
جــدًا بعــد االنتصــارات األخيرة للثــوار في غربي 
الحشــود  كل  مــن  الرغــم  علــى  حلــب،  وجنوبــي 
التــي يدفــع بهــا النظــام إلــى املنطقة«. وأشــار عبد 
الرحيم إلى أن »تجّمعات قوات النظام تتركز في 

معمل اإلســمنت وتل الذهبيات بشــكل رئيســي، 
أما نحن فاستعداداتنا كبيرة في غرفة عمليات 
إلــى غرفــة عمليــات جيــش  فتــح حلــب، إضافــة 
الفتــح مــن الجنــوب«. وعــن الوضــع داخــل حلــب، 
قال عبد الرحيم »إننا ننتظر من املجتمع الدولي 
واملنظمات اإلغاثية، التحرك بشكل جدي وفعلي 
إلدخــال مــواد إغاثية وإنســانية إلــى مدينة حلب، 
عتبر منكوبة بشكل كامل«. لكنه أعرب عن 

ُ
التي ت

تخّوفه من أن يلجأ النظام إلى الساح الكيماوي، 
عشية ذكرى مجزرة الغوطة الشرقية.

]التفاصيل ص. 4[

النظام العاجز عسكريًا في حلب... ينتقم من المدنيين
الحدث

توحي االشتباكات 
األخيرة في إثيوبيا 

بأنها مرشحة للتفاقم، 
وخصوصًا أن األزمة 

خلفياتها إثنية ـ 
سياسية. 
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اقتصاد

منوعات

ثقافة

رياضة

حملة إسرائيلية 
على المنظمات 

الدولية إلكمال 
خنق قطاع غزة

الجزائر: اقتراح 
حكومة الوفاق 

الوطني يقّسم 
المعارضة

مفتاح نظرية 
السينما: سؤال 

المصطلح 
وتوليداته 

المعرفية

مهرجان المسرح 
المصري: غياب 

أسرة نور الشريف 
وفوز »القروش 

الثالثة«

تأشيرة 
السعودية: زيادة 

الرسوم تهّدد 
بحرمان الماليين من 
أداء الحج والعمرة

ظلم تحكيمي 
ضد العب جودو 

لبناني في 
األولمبياد
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02

10

22

24

29

في العدد

اليمن

48 ساعة قبل االنقالب الثاني

230 مصريًا ُحكموا بتهمة التظاهر على خلفية تيران وصنافير  )األناضول(

7

مشروع 
تبرئة حسين 

سالم
تنجز األوساط 

القانونية المحسوبة 
على النظام 

المصري حاليًا، 
مشروعًا يسمح 

بعودة »رجل إسرائيل 
في مصر« زمن 

المخلوع حسني 
مبارك، حسين سالم، 

ضمن مسلسل 
عودة رموز نظام 

ما قبل ثورة 
25 يناير. 

سياسة

مصـر 
ُمعتَقلو 

األرض

تترجم المحاكمات 
التي يتعرض لها 

»معتقلو األرض« في 
مصر، على خلفية 

التظاهر ضد نقل 
سيادة تيران وصنافير، 

طريقة تعاطي 
النظام مع معارضيه 

عمومًا.

6ـ7

عادل األحمدي

دخــل اليمــن فعليــا مرحلة ســباق مــع الزمن قبل 
الوصــول إلــى اســتحقاق بعــد غــد الســبت، حــن 
 املوعد الذي حّدده طرفا االنقالب، النعقاد 

ّ
يحل

أولــى جلســات البرملــان اليمنــي الــذي يملــك فيــه 
املخلــوع علــي عبــد اللــه صالــح غالبيــة عدديــة، 

ــوه قبــل عامــن. 
ّ
والــذي ســبق للحوثيــن أن حل

اجتماع ينوي الحوثيون وأتباع صالح تحويله 
إلــى تاريــخ النقــالب ثــاٍن، بمــا أن املطــروح هــو 
تشريع وضعية ما يسمى »املجلس السياسي« 
الذي ألفه »أنصار الله« وحزب املؤتمر الشعبي 
 عــن »طــرح الثقــة« 

ً
العــام التابــع لصالــح، فضــال

بحكومــة أحمــد بــن دغــر، وصــواًل إلــى »إقالــة« 

خطــوات  هــادي.  منصــور  ربــه  عبــد  الرئيــس 
بأنهــا  الشــرعية  الحكومــة  لّوحــت  انقالبيــة 
ســتكون بــال قيمــة، وهــو مــا تزامــن مــع تكثيــف 
لوتيــرة الغــارات واملعــارك العســكرية للتحالــف 
صنعــاء.  فــي  »الحســم«  شــعار  تحــت  العربــي، 
الســاعات  تكــون  أن  يتوقــع  ذلــك،  مــن  انطالقــا 
الـــ48 املقبلــة حاســمة عســكريا وسياســيا، مــن 

الطرفن، وصواًل إلى يوم السبت، فإما أن تكون 
التطورات العســكرية قد أدت وظيفتها في لجم 
الســلوك االنقالبــي لتحالــف صالــح ــــ الحوثــي، 
مــع  موعــدًا   2016 أغســطس/آب   13 يســجل  أو 
انقــالب يمنــي ثــاٍن هــو االبــن غيــر الشــرعي لـ 21 

سبتمبر/أيلول 2014.
]التفاصيل ص. 6[
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سياسة

صكوك 
المواطنة 

األردنية

بعض المؤسسات 
أوقفت عملها وحجبت 

التمويل متأثرة بحملة 
االحتالل

تخضع المنظمات 
الدولية في غزة لنظام 
رقابة يضمن الشفافية

نجح بوتفليقة عام 2000 
في تشكيل حكومة تضم 

مستقلين و7 أحزاب

للحدث تتمة...

إكمال خنق غزة

اتهامات  فبركة  خالل  من  غزة،  في  الدولية  المنظمات  ضد  حملة  إسرائيل  تشن 
اإلسالمية  المقاومة  لحركة  مالية  مساعدات  تقدم  فروعها  أن  مفادها  بحقها، 
)حماس(. لكن األمر يتعلق بتحامل يهدف إلى تفريغ القطاع من األنشطة اإلنسانية، 

وتشديد الحصار عليه وزيادة معاناة الشعب الفلسطيني

غزة ـ ضياء خليل

فـــــــــجـــــــــرت ســـــــلـــــــطـــــــات االحـــــــــتـــــــــال 
اإلســرائــيــلــي قضيتني فــي أســبــوع 
واحــــــــد ضـــــد فــلــســطــيــنــيــني اثـــنـــني 
يـــعـــمـــان فــــي مـــنـــظـــمـــات دولــــيــــة فــــي قــطــاع 
غــــزة، بــزعــم تــجــيــيــرهــمــا أمــــــوااًل ومــشــاريــع 
مـــن مــنــظــمــتــيــهــمــا لــصــالــح حـــركـــة املــقــاومــة 
اإلســامــيــة )حـــمـــاس(، وذراعـــهـــا العسكرية 
اتهام  مــع  الحكاية  بــدأت  الــقــســام«.  »كتائب 
مــديــر مــكــتــب مــنــظــمــة »وورلــــــد فــيــجــن« في 
غزة، محمد الحلبي، املعتقل حاليًا، بتجيير 
أمــوال طائلة من ميزانية املؤسسة لصالح 
 املــنــظــمــة وعــائــلــة الحلبي 

ّ
»حــــمــــاس«. لــكــن

 
ً
والحركة الفلسطينية نفت االتهامات جملة
. وتـــؤكـــد »وورلـــــد فــيــجــن«، الــتــي 

ً
وتــفــصــيــا

غــزة على خلفية  فــي  مؤقتًا  أوقــفــت عملها 
االتــهــامــات، أن املــبــالــغ الــتــي تــتــحــدث عنها 
املؤسسة  بكثير من ميزانية  أكبر  إسرائيل 
إسرائيل   

ّ
أن يعني  مــا  للقطاع،  املخصصة 

ــات املـــوجـــهـــة  ــ ــامـ ــ ــهـ ــ ــــي االتـ بـــالـــغـــت كـــثـــيـــرًا فـ
للمهندس الفلسطيني.

وبعد أيام من إثارة قضية الحلبي، اعتقلت 
السلطات اإلسرائيلية املهندس الفلسطيني 
ــذي يــعــمــل فــــي بــرنــامــج  ــ ــيـــد الــــبــــرش، الــ وحـ
واتهمته   ،)UNDP( للتنمية  املتحدة  األمــم 
باستخدام صاحياته في عمليات الترميم 
والبناء لصالح حركة حماس، وهو ما نفته 

أيضًا عائلته والحركة.
ويــشــيــر الــســلــوك اإلســرائــيــلــي املــفــاجــئ إلــى 
ــتـــال يــســعــى لــتــحــريــض املــنــظــمــات   االحـ

ّ
أن

الـــدولـــيـــة ضـــد فــروعــهــا الــعــامــلــة فـــي قــطــاع 
غـــزة، فــي خــطــوة تــهــدف إلــى تفريغ القطاع 
منها، وخلق مزيد من الضغط االقتصادي 
تعمل  التي  املحاصرة،  غــزة  في  واإلنساني 
فــيــهــا عـــشـــرات املــنــظــمــات الـــدولـــيـــة، املعنية 
بينها  ومــن  اإلنسانية،  والــشــؤون  باإلغاثة 
مؤسسات عربية وإسامية. وهناك خشية 
مـــن وجـــــود تـــوجـــه إســـرائـــيـــلـــي يـــهـــدف إلــى 
»فبركة« االتهامات بحقها، وما يمثله ذلك 
مـــن تــهــديــد فــعــلــي لــبــرامــج الــخــدمــات الــتــي 
تــقــدمــهــا فـــروع تــلــك املــنــظــمــات ملــا يــزيــد عن 
الفقر  يــعــانــون  غـــزة،  فــي  فلسطيني  مليون 

والبطالة وظروفًا اقتصادية صعبة.
ويــــقــــول الـــنـــاطـــق بـــاســـم حـــركـــة »حــــمــــاس«، 
 
ّ
ــــد«، إن ــديـ ــ ــــجـ ــي الـ ــربــ ــعــ »الــ ـــ ــم، لــ ــ ــــاسـ حـــــــازم قـ
لها  أســاس  الــروايــة اإلسرائيلية باطلة وال 
مـــن الــصــحــة، مــضــيــفــًا أن هـــذا الــســلــوك هو 
ــة االحــتــال الــرامــيــة  اســتــمــرار لسياسة دولـ

إلـــى تــشــويــه صــــورة املــقــاومــة وقــطــاع غــزة، 
 هـــذه االتـــهـــامـــات مــحــاولــة 

ّ
ومــشــيــرًا إلـــى أن

لــتــبــريــر الــحــصــار الــظــالــم عــلــى قــطــاع غــزة 
وزيادة خنق القطاع، ال سيما مع استمرار 
ــعــــب الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي ورفــــضــــه  ــــود الــــشــ ــمـ ــ صـ
ــطــــروحــــات اإلســـرائـــيـــلـــيـــة.  ــع الــ الـــتـــعـــاطـــي مــ
 الــحــكــومــة والــجــيــش 

ّ
ويــلــفــت قــاســم إلـــى أن

متواصلة  ضغوطًا  يواجهان  إسرائيل  فــي 
القطاع،  الحرب على  جــراء إخفاقاتهما في 
وعجزهما عن فرض مشاريع سياسية على 
الــقــطــاع بــعــد الــحــرب، وعـــدم قــدرتــهــمــا على 
استعادة املفقودين اإلسرائيلني في غزة. كل 
هــذه الخيبات دفــعــت تــل أبــيــب إلــى البحث 
عــن »إنـــجـــاز وهــمــي« لتسويقه أمـــام الـــرأي 

العام اإلسرائيلي.
ولــتــوقــيــت الحملة عــلــى املــنــظــمــات الــدولــيــة 
دالالت مهمة، إذ يشير قاسم إلى أنه »منذ 
بداية االستيطان الصهيوني في فلسطني، 
ــل )إســـــرائـــــيـــــل( تـــزيـــيـــف الـــــروايـــــات  ــ ــــواصـ تـ
الــتــاريــخــيــة وتـــزويـــر الــوقــائــع عــلــى األرض 
للمستوطنني«، مضيفًا  قدم  إليجاد موطن 
الفترات  طيلة  تــواصــلــت  السياسة  هــذه  أن 
الــســابــقــة، مترافقة مــع »شــعــارات ال أســاس 
لها، مثل أرض با شعب لشعب با أرض«، 
»منهجية  إذ اعتبر قاسم أن األمر يتعلق بـ
ــذا اإلطـــــــار،  ــ صـــهـــيـــونـــيـــة مـــتـــأصـــلـــة«. فــــي هــ
ـــه خال 

ّ
يــوضــح الناطق بــاســم »حــمــاس« أن

الـــحـــروب املــتــكــررة عــلــى الــقــطــاع تــم تلفيق 
في  الحقيقة  لــتــشــويــه  األكـــاذيـــب  مــن  جملة 
ما يتعلق بالجرائم واملجازر التي ارتكبها 
 رواية »تمويل 

ّ
االحتال هناك، الفتًا إلى أن

ــاك«  ــ ــابـ ــ ــشـ ــ حـــــمـــــاس« مــــصــــدرهــــا جــــهــــاز »الـ
ــــروف بـــعـــدائـــه لــلــشــعــب  ــعـ ــ ــلــــي، املـ ــيــ ــرائــ اإلســ
وســيــاســاتــه  بــحــقــه،  وإجـــرامـــه  الفلسطيني 
الـــروايـــات والــوقــائــع، حتى تلك  فــي تزييف 
املتعلقة بالشأن الداخلي في دولة االحتال.
ويضيف قاسم أنه من الواضح أن إسرائيل 

تــريــد الــتــضــيــيــق عــلــى املــؤســســات الــدولــيــة 
غــزة، لتضييق  فــي قطاع  العاملة  اإلغــاثــيــة 
الخناق على القطاع، كما تريد إرهاب هذه 
تخفيف  أو  إليـــقـــاف  ودفـــعـــهـــا  املـــؤســـســـات 
ــتـــواء  ــــي، كـــمـــا تــســعــى الحـ ــاثـ ــ نــشــاطــهــا اإلغـ
الفلسطينية  القضية  املتزايد مع  التعاطف 
ــة فــــي املــــحــــافــــل الــــدولــــيــــة. ويـــشـــدد  ــادلــ ــعــ الــ
أنــه ملواجهة  بــاســم »حــمــاس« على  الناطق 
هــــذه الـــســـيـــاســـة، ال بـــد مـــن تــشــكــيــل جبهة 
التصدي للحصار  أجــل  وطنية جامعة من 

الـــظـــالـــم عـــلـــى غــــــزة، وأن تـــقـــف املـــؤســـســـات 
والدبلوماسية خلف  الحقوقية واإلعامية 
حـــق الــشــعــب فـــي الــقــطــاع بــالــعــيــش الــكــريــم 
ورفــــع الــحــصــار عــنــه، داعــيــًا الــدبــلــومــاســيــة 
الــفــلــســطــيــنــيــة الــرســمــيــة لــلــتــحــرك فـــي هــذا 
اإلطار ومواجهة الهجمة اإلعامية الشرسة 
عــلــى الــشــعــب ومـــقـــاومـــتـــه. ويـــطـــالـــب قــاســم 
بأن تعتبر كل القوى والفصائل أن الشعب 
االحــتــال، وأن من  واقــع تحت  الفلسطيني 
حقه ممارسة املقاومة حتى تحرير األرض 
واإلنــــســــان الــفــلــســطــيــنــي، مـــؤكـــدًا مـــن جهة 
أخــــــرى، عــلــى أن املــنــظــمــات الـــدولـــيـــة تــقــوم 
وأن  املحاصر،  الشعب  هــذا  تجاه  بواجبها 
»مسؤولية قانونية مفروضة  األمر يتعلق بـ

عليها«.
فــي هــذا الــســيــاق، يــقــول مــديــر مــركــز أبحاث 
االعتقاالت  إن  املــدهــون،  إبراهيم  املستقبل، 
ــرة بـــحـــق اثــــنــــني مــن  ــ ــيــ ــ ــيــــة األخــ ــلــ ــيــ اإلســــرائــ
إجراء  الدولية هو  املؤسسات  في  العاملني 
إلى  أمنيًا، ويهدف  أكثر من كونه  سياسي 
تــشــديــد الــخــنــاق عــلــى قــطــاع غـــزة املحاصر 
ــنــــوات. ويــوضــح  إســرائــيــلــيــًا مــنــذ عــشــر ســ
ــذا   هـ

ّ
أن ــــد«،  ــــديـ ــــجـ الـ ــربــــي  ــعــ »الــ ـــ لــ املـــــدهـــــون 

اإلجراء األخير يهدف لتشديد الخناق على 

وبني  بينه  فجوة  اقتصاديًا وخلق  القطاع 
فــيــه، ال سيما  العاملة  الــدولــيــة  املــؤســســات 

تلك التي تحمل طابعًا إنسانيًا.
ــــى وجـــــــود اســتــجــابــة  ــدهـــــون إلــ ــيـــر املـــ ويـــشـ
ســريــعــة مـــن قــبــل بــعــض املــؤســســات لــوقــف 
عملها في القطاع أو حجب التمويل في ظل 
اختاق  على  اإلســرائــيــلــيــة  السلطات  قـــدرة 

»الـــفـــبـــركـــات« اإلعـــامـــيـــة، وحـــالـــة الــتــعــاطــي 
السريع معها، وعدم تحرك »منظمة التحرير 
الفلسطينية« لتكذيب الرواية اإلسرائيلية. 
وينّبه املدهون إلى أن التضييق اإلسرائيلي 
التي تقدم املساعدات  على هذه املؤسسات 
املالية وتوفر قوت الناس اليومي سيؤدي، 
فــي الــنــهــايــة، إلـــى انــفــجــار ســيــدفــع الجميع 

ثــمــنــه، إذا اســتــمــرت إســرائــيــل بــاســتــهــداف 
اإلنسانية  الدولية  املؤسسات  العاملني في 

بغزة. 
ويـــرجـــح وجـــــود خــطــة إســرائــيــلــيــة تــهــدف 
ــلـــتـــضـــيـــيـــق عــــلــــى املـــــؤســـــســـــات الــــدولــــيــــة  لـ
اإلنـــســـانـــيـــة وجــعــلــهــا ورقـــــة بــيــد االحـــتـــال 
ــــال اعـــتـــقـــال شــخــصــني يـــعـــمـــان مــع  مــــن خـ
إمكانية  إلى  الدولية، باإلضافة  املؤسسات 
أن تشهد الفترة املقبلة مزيدًا من االعتقاالت 

تحت ذريعة دعم املقاومة الفلسطينية.
والخبير  املحامي  عنه  يعّبر  مماثل  موقف 
الــقــانــونــي، صـــاح عــبــد الــعــاطــي، بــقــولــه إن 
املنظمات  بتحويل  اإلسرائيلية  ــاءات  االدعـ
الــدولــيــة لــأمــوال لصالح حــركــة »حــمــاس«، 
باطلة ال أساس لها من الصحة، وتستخدم 
ــلـــي  ــيـ ــل تـــشـــديـــد الـــحـــصـــار اإلســـرائـ ــ مــــن أجــ
الــقــطــاع منذ عشر ســنــوات.  املــفــروض على 
»العربي الجديد«،  لـ ويوضح عبد العاطي، 
ــار اإلســـرائـــيـــلـــي  الـــحـــصـ  فـــشـــل ســـيـــاســـة 

ّ
أن

املفروض على القطاع أدى لتوجه إسرائيل 
نحو وقف التمويل الازم للمشاريع الدولية 
الذي تنفذها املؤسسات واملنظمات الدولية 
من أجل تحويل غزة لسجن كبير، كجزء من 

فرض العقوبات على الشعب الفلسطيني. 
ويــضــيــف أن املــؤســســات الــدولــيــة واألمــمــيــة 
الــعــامــلــة فــي الــقــطــاع، تخضع لــنــظــام رقــابــة 
دولية مفروض عليها باإلضافة إلى الرقابة 
الــداخــلــيــة عــلــى الــعــامــلــني فــيــهــا، مــا يضمن 
الشفافية وعدم هدر األموال. ويرجح الخبير 
اتساعًا  املقبلة  الــفــتــرة  تشهد  أن  الــقــانــونــي 
فــي حــمــات االعــتــقــاالت بــحــق الــعــامــلــني في 
املؤسسات الدولية، عبر الحملة اإلسرائيلية 
املــتــواصــلــة الــهــادفــة لــتــشــديــد الــخــنــاق على 
محاوالت  كــل  وإفــشــال  الفلسطيني  الشعب 

التضامن العاملي معه.
ــيـــس املـــرصـــد  ــــرى رئـ فــــي الـــســـيـــاق نـــفـــســـه، يـ
ــان«،  اإلنــــســ لــحــقــوق  مــتــوســطــي   - »األورو 
ــبــــده، أن الـــخـــطـــوات اإلســرائــيــلــيــة  رامــــــي عــ
املــؤســســات  بــاســتــهــداف  املتمثلة  األخـــيـــرة، 
الخيرية واإلقليمية، تعني أنها عازمة على 
الــتــضــيــيــق عــلــى ســكــان الــقــطــاع املــحــاصــر، 
عبر استهداف مؤسسات العون اإلنساني. 
 طريقة 

ّ
»العربي الجديد«، إن ويقول عبده لـ

واملبالغة  االتهامات  لهذه  االحتال  إخــراج 
الــواضــحــة فـــي حــيــثــيــاتــهــا يــمــكــن أن تــكــون 
لها آثار واضحة، إذ إن إسرائيل تستهدف 
بــشــكــل أســاســي مــنــظــمــات الــعــمــل الــخــيــري، 
األمر الذي سيمس بشكل جوهري بعصب 
الــحــيــاة األخــيــر لنحو مليوني مــواطــن في 

غزة، وفق قوله. 
 تطلب األمــم 

ّ
إلــى ضـــرورة أن ويشير عــبــده 

املتحدة من دولة االحتال إثبات االدعاءات، 
وعــدم الخروج بهذه االتهامات ما لم تقدم 
االتهامات  تلك  إسرائيل  تعرض  وأن  أدلـــة، 
ــيــــة بــعــمــل  ــنــ ــة املــــعــ ــ ــيـ ــ ــمـ ــ ــنــــة األمـ ــلــــجــ عــــلــــى الــ
في  عملها  تنسق  التي  الدولية  املؤسسات 

األراضي الفلسطينية املحتلة. 
التصريح   طــريــقــة 

ّ
أن إلـــى  عــبــده  كــمــا يلفت 

اإلســـرائـــيـــلـــي أو مـــا يــســربــه اإلعــــــام يمس 
بشكل مباشر سمعة تلك املنظمات الدولية 
ويجعل  للخطر،  عملها  وفـــرق  ويــعــرضــهــا 
مــن عملها أمـــرًا غير مــرحــب بــه، معتبرًا أن 
سلطات االحتال تريد أن تحرم سكان غزة 
 تضغط بشكل أكبر 

ّ
من هذه املؤسسات، وأن

مـــن ســيــطــرتــهــا عليهم،  تــزيــد  عــلــيــهــم، وأن 
بـــهـــدف قـــهـــرهـــم أو إخـــضـــاعـــهـــم لــلــرغــبــات 

اإلسرائيلية.

محمد الفضيالت

االنتخابات البرملانية املنتظرة في 
األردن، في العشرين من سبتمبر/
أيلول املقبل، استحقاق مصيري 

يأتي في وقت دقيق وحساس 
تعيشه اململكة، املحاطة بإقليم 

مضطرب. ال تبدو هذه الديباجة 
التي تسّوقها الدولة للتشجيع على 

املشاركة في االنتخاب، جديدة 
بالنسبة لألردنيني. فاالنتخابات 

املاضية أجريت في ظروف 
استثنائية، والتي سبقتها جرت في 

لحظة مصيرية عاشتها املنطقة. 
وعليه فإن االنتخابات املنتظرة 
ستكون أيضًا حدثًا مصيريًا 
يحدد مستقبل الدولة، الذي لم 

تحدده جميع االنتخابات السابقة. 
فما الجديد؟ ال شيء. الجديد 

دائمًا تكرار الديباجة التي يقترب 
إيقاعها من دق طبول الحرب 

لشحذ همم الناخبني للتوجه إلى 
صناديق االقتراع. التشجيع على 

املشاركة في االنتخابات دور مهم 
تضطلع فيه الدولة بكل أجهزتها 
مع كل انتخابات نيابية تعيشها 
اململكة، وتقصيرها بالقيام بهذا 
الدور سيكون بالضرورة محل 

انتقاد عنيف ستتلقاه من كل حدب 
وصوب.

االستماتة في تحريض الناخبني 
على التوجه إلى صناديق االقتراع 

تبدو واضحة، وقد تبدو أكثر 
وضوحًا من انتخابات سابقة. ومن 

أجل ذلك أطلقت الهيئة املستقلة 
لالنتخاب، امللقى على عاتقها، 
مهمة إدارة العملية االنتخابية 

واإلشراف عليها، في وقت مبكر، 
حملة ضخمة للحض على املشاركة 

في االنتخابات، وهي التي تدرك 
جيدًا ويدرك رئيسها، خالد 

الكاللدة، الذي كان قبل وقت قصير 
معارضًا، حّرض على مقاطعة 

انتخابات سابقة، جملة الصعوبات 
التي تعيق دفع الناخبني إلى 

صناديق االنتخاب. وهي معيقات 
تتجاوز ذاكرة التزوير وتواضع 

إدارة املجالس املتعاقبة، إلى الشعور 
بالعدمية وفقدان األمل من نتائج 
العملية االنتخابية. الهيئة وضمن 

جهودها النشطة للحث على 
املشاركة، أطلقت أخيرًا شعارًا يقول 

»أنا أشارك إذًا أنا أردني«، لتقدم 
نفسها بذلك وصية على املواطنة 

وتعطي نفسها الحق بإعادة 
تعريف املواطن املعّرف بالنصوص 
الدستورية ومواد القانون، ليحقق 
الشعار املثير، الذي تضمن طعنًا 

بمواطنة كل من لن يشارك في 
االنتخابات، نتائج سلبية عززت من 

حضور الحمالت الداعية ملقاطعة 
االنتخابات. التصويت في األردن 
ليس إجباريًا، وال يفرض القانون 

عقوبات على من يحجم عن 
االقتراع أو يروج للمقاطعة، وأخيرًا 
فإن املواطنة ليست صكوك غفران 

توزع على األردنيني.

الحويجة... »عاصمة« إجرام داعش بصمت حكوميالجزائر: اقتراح حكومة الوفاق يقسم المعارضة

حملة إسرائيلية 
على المنظمات 

الدولية

تحقيق

الجزائر ـ عثمان لحياني

ليست االنتخابات البرملانية املقبلة املقررة 
ــام 2017 مــــا يــقــلــق املـــعـــارضـــة  ــ مــنــتــصــف عـ
 بوادر 

ّ
السياسية في الجزائر، حاليًا، بل إن

الخافات في املواقف بدأت تبرز بني أقطاب 
تنسيقية  تكتل  تحت  املنضوية  املــعــارضــة 
التغيير واالنتقال الديمقراطي، الذي يضم 
بعدما  وتقدمية،  ووطنية  إسامية  أحزابًا 
طرحت حركة مجتمع السلم )أكبر األحزاب 
اإلسامية املعارضة( مقترح تشكيل حكومة 
وحــــدة وطــنــيــة تـــشـــارك فــيــهــا كـــل الــكــيــانــات 
لخمس  سياسية  هدنة  وإقـــرار  السياسية، 
ســـنـــوات بـــني الــســلــطــة واملــــعــــارضــــة. وتـــرى 
 هذا 

ّ
أحزاب سياسية معارضة في التكتل أن
املقترح خروج عن اإلجماع السياسي.

تحليل وليس مبادرة
في هذا السياق، يعتبر إسماعيل سعيداني 
ــــزب جـــيـــل جـــديـــد أن فــكــرة  الـــقـــيـــادي فــــي حـ
حـــكـــومـــة وحــــــدة وطـــنـــيـــة هــــي خـــطـــوة غــيــر 
الـــقـــرارات  مـــدروســـة وال تــتــوافــق مطلقًا مــع 
الــســيــاســيــة الــتــي كــانــت قـــوى املــعــارضــة قد 
اتها  ولقاء مشاوراتها  عبر  إليها  توصلت 
»العربي الجديد« إن »هذه  السابقة. ويقول لـ
الفكرة تعني نسف كل ما بنته املعارضة من 

توافق خال املرحلة املاضية«.
ويـــســـتـــغـــرب ســـعـــدانـــي الــــــذي شــــن هــجــومــًا 
عــنــيــفــًا عـــلـــى حـــركـــة مــجــتــمــع الـــســـلـــم الــتــي 
كــانــت تــشــارك فــي الــحــكــومــة مــن عـــام 1994 
اللقاء  حتى يونيو/حزيران 2012، إمكانية 
واملشاركة مجددًا مع السلطة التي تتهمها 
املــعــارضــة بــالــفــســاد الــســيــاســي والــهــيــمــنــة 
الــذي  الــوقــت  فــي  االنتخابية  العملية  على 
كــانــت فــيــه املــعــارضــة تــشــيــر فـــي بــيــانــاتــهــا 
وتحاليلها إلى أن السلطة غير شرعية وال 

بغداد ـ براء الشمري

ــيـــم »الـــــــدولـــــــة اإلســــامــــيــــة«  ــنـــظـ ــتـــغـــل تـ يـــسـ
ــة  ــيـ ــراقـ ــعـ )داعــــــــــــش(، تـــجـــاهـــل الـــحـــكـــومـــة الـ
الحويجة،  بلدة  في  يرتكبها  التي  للجرائم 
ليفرض  العراق،  كركوك، شمالي  بمحافظة 
قــوانــيــنــه ويــنــفــذ املــزيــد مــن عــقــوبــاتــه بحق 
الــســكــان املــحــلــيــني. وفــيــمــا تــنــتــقــد زعــامــات 
السلطات  صمت  سياسية  وقــيــادات  قبلية 
العراقية عما يجري في الحويجة، معتبرة 
أن تجاهل ما يجري يمنح التنظيم فرصة 
املــدنــيــني، تشير مصادر  مــن  أكــبــر لانتقام 
العسكرية  الــبــكــارة  قـــاعـــدة  أن  إلـــى  مــحــلــيــة 
فــي بــلــدة الحويجة تــحــّولــت إلــى مقر كبير 

النتهاكات »داعش«.

إحراق 20 مدنيًا
ــــش« فــي الــحــويــجــة كانت  آخـــر جــرائــم »داعـ
االنضمام  رفــضــوا  لديه  محتجزين  إحـــراق 
التنظيم، أمــس األربــعــاء،  أقــدم  لصفوفه، إذ 
عــلــى إحــــــراق 20 عـــراقـــيـــًا يــحــتــجــزهــم، كما 
»الــعــربــي الــجــديــد«.  كــشــف مــصــدر محلي لـــ
وأوضــح املصدر أن »داعــش« طالب الرجال 
املــحــتــجــزيــن لـــديـــه بـــاالنـــضـــمـــام لــصــفــوفــه، 
مقابل اإلفراج عنهم ودعمهم بمبالغ مالية، 
بــاملــوت،  تــوّعــدهــم  »التنظيم  أن  إلــى  مشيرًا 
التنظيم  أن  إلـــى  ولــفــت  أســـرهـــم«.  وتهجير 
املحتجزين،  »اختار نحو 20 شابًا من بني 
وبعدما  لصفوفه،  االنــضــمــام  منهم  وطــلــب 
رفضوا ذلــك، قــام بحرقهم أمــام أنظار بقية 

املحتجزين«.
وقال عضو مجلس شيوخ الحويجة روكان 
الجديد«،  »العربي  لـ حديث  فــي  الــجــبــوري، 
إلــى  تــحــّولــت  الــبــكــارة العسكرية  قــاعــدة  إن 
ماذ آمن لعناصر التنظيم، بسبب تغاضي 
األجـــهـــزة األمــنــيــة الــعــراقــيــة عـــن تــجــّمــعــات 

السلطة.  فهل األخيرة تزّور االنتخابات أم 
فيها. حددنا  يشارك  النظر عمن  ال، بغض 
موقفنا لكل سيناريو، وهل ستبقى أحزاب 
ومــا هو موقفنا  ال،  أم  املعارضة متماسكة 
 »املشكلة الوحيدة 

ّ
في الحالتني«، مضيفًا أن

ــــي الــســلــطــة  ــــي هــــــذه الـــســـيـــنـــاريـــوهـــات هـ فـ
وليست املعارضة«.

حفظ ماء الوجه
في املقابل، رأت قراءات سياسية مقترحات 
ــدة وطــنــيــة فـــي ســيــاق  تــشــكــيــل حــكــومــة وحــ
ــيـــاســـي الـــــراهـــــن فــي  حــلــحــلــة الــــوضــــع الـــسـ
الجزائر، إذ يعتبر املحلل السياسي رضوان 
أن ما طرحته حركة مجتمع  الله  بن عطاء 
السلم بشأن حكومة وحدة وطنية، وهدنة 
ــة بــعــد  ــارضــ ــعــ ســيــاســيــة بــــني الــســلــطــة واملــ
أفكار  هــي  املقبلة  التشريعية  االنــتــخــابــات 
أقرب إلى مبادرة سياسية منها إلى مقاربة 

أو تحليل سياسي.
ووفقًا لنب عطاء الله، فإن هذه املبادرة »قد 
للخروج من  للمعارضة  الــوجــه  مــاء  تحفظ 
عنق الزجاجة، خصوصًا أن السلطة أدارت 
يتعلق  ما  في  املعارضة  ملقترحات  ظهرها 
بإنشاء هيئة مستقلة لتنظيم االنتخابات«. 
ويضيف أن »الحركة التي تعد أكبر األحزاب 
الجمود  إزالــة  تحاول  املعارضة  اإلسامية 
السياسي وتعيد الحرارة لخط الحوار بني 
السلطة واملعارضة من خال فكرة تشكيل 
ــة، بـــعـــد انــتــخــابــات  ــيـ ــنـ حـــكـــومـــة وحــــــدة وطـ

تشريعية نزيهة«.
ــن أي جـــــــدل ســـيـــاســـي  ــ ــر عــ ــظــ ــنــ ــغـــــض الــ ــ وبـ
أثــارتــه مقترحات حــركــة مجتمع  وإعــامــي 
السلم، وعــودة النقاش بشأن جدية توصل 
إلــى إجماع سياسي طويل  قــوى املعارضة 
السلطة  التعاطي مــع  األمــد بشأن خــيــارات 
الـــتـــي تـــحـــاول اســـتـــغـــال الـــجـــدل بـــني قــوى 

ــا الـــجـــبـــوري رئـــيـــس الـــــــوزراء الــعــراقــي  ــ ودعـ
حيدر العبادي، بصفته القائد العام للقوات 
املسلحة، ومحافظ كركوك نجم الدين كريم، 
ل 

ّ
وممثلي املحافظة في البرملان، إلى التدخ

الــعــاجــل إلنـــقـــاذ ســكــان الــحــويــجــة، مطالبًا 
ــيـــة فـــي هــذا  بــاالســتــعــانــة بــالــجــهــود الـــدولـ

املجال.
ــلـــي نـــايـــف  ــبـ ــقـ ــم الـ ــيــ ــزعــ ــال الــ ــ ــ مـــــن جــــهــــتــــه، قـ
الــنــعــيــمــي، إن الــتــنــظــيــم نـــفـــذ جـــرائـــمـــه فــي 
الــبــكــارة فــي بــلــدة الحويجة، مشيرًا  قــاعــدة 
فـــي تــصــريــح صــحــافــي إلـــى فـــرض عناصر 

»داعش« إتاوات على املدنيني.

آالف المحتجزين
ذ يوم السبت املاضي، 

ّ
وكان التنظيم قد نف

حملة إعدامات طاولت 62 مدنيًا من سكان 
والتخابر  التعاون  بتهمة  الحويجة،  بلدة 
ــــادت مــصــادر  مـــع الـــقـــوات الــعــراقــيــة. كــمــا أفـ

السياسية  نــوايــاهــا  إلـــى  االطــمــئــنــان  يمكن 
تشكيل  أو  نزيهة  انتخابات  تنظيم  بشأن 

حكومة وفاق. 
ويــلــفــت إلــــى أن الــســلــطــة ال تــريــد مـــن قــوى 
ــكــــون ديـــــكـــــورا فــي  املــــعــــارضــــة ســــــوى أن تــ
املشهد السياسي، كما كانت بعض أحزاب 
املــعــارضــة فـــي الــحــكــومــات الــســابــقــة. ويـــرد 
رئــيــس حــركــة مــجــتــمــع الــســلــم عــبــد الــــرزاق 
مقري على مواقف بعض أحــزاب املعارضة 
لم نقدم  ، »نحن 

ً
قــائــا من مقترحات حزبه، 

سياسيًا   
ً
تحليا قدمنا  لكننا  مــبــادرة  أي 

تحقيقها  املمكن  الخيارات  فيه  استشرفنا 
كــحــلــول لـــأزمـــة الـــقـــائـــمـــة، وفــــق تــصــرفــات 

الــقــاعــدة، مــؤكــدًا أن التنظيم  ــــش« فــي  »داعـ
ارتــــكــــب مـــنـــذ مـــطـــلـــع شـــهـــر أغـــســـطـــس/ آب 
الــحــالــي جــرائــم مــروعــة بــحــق املــدنــيــني، من 
خــــال حــــرق 20 شـــابـــًا رفـــضـــوا االنــضــمــام 
لصفوفه، وإعدام أكثر من 140 آخرين بتهم 
ــردة« والــخــيــانــة والــتــخــابــر مــع األجــهــزة  ــ »الـ
ثاثة  نحو  احتجاز  عــن   

ً
فضا الحكومية، 

آالف مدني، بينهم نساء وأطفال.
كبت 

ُ
ارت الجرائم  أن »جميع هذه  إلى  ولفت 

فـــي قـــاعـــدة الـــبـــكـــارة، تــحــت مــــرأى الــطــيــران 
الــعــراقــي والــــدولــــي«، مــعــتــبــرًا أن الــتــجــاهــل 
»داعــش«  منح  الحويجة،  ملأساة  الحكومي 
فــرصــة أكــبــر لــانــتــقــام مــن املــدنــيــني. وأشـــار 
ــى قـــيـــام عـــنـــاصـــر »داعــــــــش« بــاســتــخــدام  ــ إلـ
مكبرات الصوت في املساجد، ملنع األهالي 
الحويجة،  الخافة« في  »أرض  من مغادرة 
وتـــهـــديـــدهـــم بـــأنـــهـــم ســـيـــواجـــهـــون مــصــيــرًا 

مشابهًا للمحتجزين في قاعدة البكارة.

املــعــارضــة إلفــقــادهــا كــل مــســاحــة للمناورة 
طرح عما 

ُ
السياسية، فإن تساؤالت جدية ت

إذا كــانــت هـــذه األفـــكـــار تــجــد آذانــــًا صاغية 
كانت  إذا  ومــا  السلطة،  قبل  املعارضة  عند 
ضد   

ً
حــائــا ستكون  السياسية  الحسابات 
كل توجه جماعي توافقي في الجزائر.

ال توضح هكذا انتقادات واعتراضات لفكرة 
الهوة  تشكيل حكومة وحــدة وطنية حجم 
الراهنة بني السلطة واملعارضة، على الرغم 
مــن تــطــوع بعض أحـــزاب املــعــارضــة للقيام 
بـــــدور الـــوســـاطـــة عــبــر مــــبــــادرات ســيــاســيــة 
كالتي طرحتها حركة مجتمع السلم، لكنها 
جــدوى  بشأن  الحسابات  تعيد  املقابل  فــي 
تــشــكــيــل حــكــومــات تـــوافـــق وطـــنـــي. فبغض 
النظر عن موقف السلطة الرافض ألية أفكار 
تطرحها قوى املعارضة بما فيها تلك التي 
عام  قبل  االشتراكية  الــقــوى  جبهة  قدمتها 
ــــدوة لــإجــمــاع الــوطــنــي  واملــتــعــلــقــة بــعــقــد نـ
تــــشــــارك فــيــهــا الــســلــطــة وأحــــزابــــهــــا وقــــوى 
املــعــارضــة، فــإن فــكــرة حكومة وفـــاق وطني 
كــانــت حيز الــواقــع فــي بــدايــة حكم الرئيس 

الحالي عبد العزيز بوتفليقة. 
تــشــكــيــل  فـــــي   2000 عـــــــام  األخـــــيـــــر  ونــــجــــح 
حــكــومــة تــضــم مــســتــقــلــني وســبــعــة أحــــزاب 
ــة مــنــهــا مـــعـــارضـــة وهــــي؛  ــعــ ســـيـــاســـيـــة، أربــ
حـــركـــة مــجــتــمــع الـــســـلـــم، وحـــركـــة الــنــهــضــة، 
والديمقراطية،  الثقافة  أجــل  مــن  والتجمع 
والــتــجــديــد الـــجـــزائـــري، إضــافــة إلـــى حــزَبــي 
الوطني والتجمع  التحرير  السلطة )جبهة 
الــديــمــقــراطــي(، وحـــزب يميني هو  الوطني 
التحالف الجمهوري. لكن هذه الحكومة لم 
والسياسية  االقتصادية  أولوياتها  تحقق 
صناعة  على  أخـــرى  أجــهــزة  هيمنة  بسبب 
الــقــرار فــي الــجــزائــر، مــا يجعل املشاركة في 
 ،

ّ
إال ليس  سياسيًا  »كــومــبــارس«  الحكومة، 

وفقًا ملراقبني.

لدى  محتجزًا  عراقيًا   80 مقتل  عــن  محلية 
الــتــنــظــيــم يــــوم الــجــمــعــة املــــاضــــي. وأعــلــنــت 
الاجئني،  لــشــؤون  املتحدة  األمــم  مفوضية 
األسبوع املاضي، أن »داعش« يحتجز آالف 
الــعــراقــيــني فـــي مــحــافــظــة كــــركــــوك، شــمــالــي 
الـــعـــراق. وقـــالـــت املــفــوضــيــة، فـــي تــقــريــر عن 
الــعــراق، إن »التنظيم يحتجز  األحـــداث فــي 
نحو ثاثة آالف شخص حاولوا الفرار من 

بلدة الحويجة في كركوك«.
ــكـــارة الــعــســكــريــة جــنــوب  ــبـ وتـــقـــع قـــاعـــدة الـ
ــانــــت تـــضـــم مــعــســكــرًا  بـــلـــدة الـــحـــويـــجـــة، وكــ
الراحل  الرئيس  عهد  فــي  العراقي  للجيش 
صــــدام حــســني، قــبــل أن تــتــحــّول إلـــى قــاعــدة 
عـــام 2003، ومنها  بــعــد  الــعــراقــي  لــلــجــيــش 
الــوزراء  رئيس  أرسلها  التي  القوة  انطلقت 
الـــعـــراقـــي الــســابــق نــــوري املــالــكــي القــتــحــام 
ســاحــة اعــتــصــام الحويجة فــي مــايــو/ أيــار 
»مجزرة  بـ ُعــرف حينها  2013، وارتكبت ما 

.
ً
فت نحو 60 قتيا

ّ
الحويجة« التي خل

محافظة  عن  العراقي  البرملان  ودعــا عضو 
ــركـــوك خـــالـــد املـــفـــرجـــي، فـــي وقــــت ســابــق،  كـ
ــة الــــعــــراقــــيــــة إلــــــى إطـــــــاق عــمــلــيــة  ــكـــومـ الـــحـ
الستعادة السيطرة على الحويجة، وحّملها 
ثاثة  »داعـــش«  تنظيم  اختطاف  مسؤولية 
آالف شخص من البلدة، موضحًا في بيان، 
أن التنظيم اقتاد نحو ألف منهم إلى جهة 
مـــجـــهـــولـــة. وأضـــــــاف أن »الــتــنــظــيــم يــعــتــزم 
استخدام األسر املحاصرة كدروع بشرية«، 
مطلبًا  أصبح  الحويجة  تحرير  أن  معتبرًا 

وطنيًا إلنهاء مأساة األهالي املحاصرين.
ــدة  ــلـ ــم »داعـــــــــــــش« عــــلــــى بـ ــيـ ــظـ ــنـ وســــيــــطــــر تـ
الـــحـــويـــجـــة، بـــعـــد اجـــتـــيـــاحـــه لــلــمــوصــل فــي 
الــقــوات  يــونــيــو/ حــزيــران 2014، ولـــم تنفذ 
الــعــراقــيــة أيــــة عــمــلــيــة عــســكــريــة الســتــعــادة 
املناشدات  الرغم من  السيطرة عليها، على 

املتكررة من سكانها.

أمس  الجديد«،  لـ»العربي  بشر  خالد  تلفيت  قرية  مجلس  رئيس  قال 
عامًا   85 العمر  من  البالغ  مسلم  محمد  موسى  »المزارع  إن  األربعاء، 
من قرية تلفيت جنوبي نابلس، إلى الشمال من الضفة الغربية المحتلة، 
استشهد على الفور بعدما تعرض للدهس من قبل مستوطن يقود 
دوما«.  قرية  من  القريب  الرئيسي  الطريق  يقطع  كان  إذ  نارية،  دراجة 
وأوضح بشر أن مسلم، الذي يملك مزرعة يربي فيها أغنامًا في خربة 

المراجم، كان يقطع الطريق على حماره.

استشهاد مسّن في نابلس

إخطار بهدم 
ثالثة منازل 

كشف نائب رئيس 
بلدية حوارة جنوبي 

نابلس، كمال جبر، أمس 
األربعاء، عن إخطار قوات 

االحتالل اإلسرائيلي، خالل 
األيام القليلة الماضية، 

بهدم ثالثة منازل لعائالت 
فلسطينية في البلدة، 
بحجة عدم الترخيص. 
وأوضح جبر لـ»العربي 

الجديد« أن قوات االحتالل 
سلمت المواطن يوسف 

خالد عودة، أمس، 
إخطارًا بهدم منزله 

الذي ال يزال قيد اإلنشاء، 
بحجة وقوع المنزل في 
أراضي مصنّفة ج بحسب 
اتفاقية أوسلو، وبحجة 

عدم ترخيصه.

وقفة تضامنية مع 
مدير »وورلد فيجن« 

في غزة محمد الحلبي 
)Getty/مؤمن فايز(

إضاءة متابعة

يدفع المدنيون ثمن انتقام التنظيم )ايمريه يورولماز/األناضول(

الخميس 11  أغسطس / آب 2016 م  8 ذو القعدة 1437 هـ  ¶  العدد 710  السنة الثانية
Thursday 11 August 2016

الخميس 11  أغسطس / آب 2016 م  8 ذو القعدة 1437 هـ  ¶  العدد 710  السنة الثانية
Thursday 11 August 2016

  شرق
      غرب

العبادي ينتقد 
المعترضين على 

المقاتلين اإليرانيين
ــيــــس الــــــــــــوزراء الـــعـــراقـــي  انـــتـــقـــد رئــ
حــيــدر الــعــبــادي )الــــصــــورة(، خــال 
كلمته فــي مــؤتــمــر ُعــقــد فــي بــغــداد 
أمــس األربــعــاء، األصـــوات الرافضة 
لــتــدخــل قـــائـــد »فــيــلــق الـــقـــدس« في 
ــــي قــاســم  ــرانـ ــ ــوري اإليـ ــثــ الــــحــــرس الــ
ــيـــني  ــرانـ ــلـــني إيـ ــاتـ ــقـ ســـلـــيـــمـــانـــي، ومـ
آخــريــن، فــي املــعــارك الــتــي تشهدها 
عدد من املدن العراقية ضد تنظيم 
»الدولة اإلسامية« )داعش(، معربًا 
عـــن أســفــه ملـــا ســمــاهــا »الــصــرخــات 
الــــرافــــضــــة لـــــوجـــــود املـــســـتـــشـــاريـــن 

اإليرانيني في العراق«. 
)العربي الجديد(

قتلى في تفجير 
انتحاري ببغداد

ــــي قـــيـــادة  ــي فـ ــنــ ــدر أمــ أوضـــــــح مــــصــ
الجديد«،  »العربي  لـ  بغداد،  شرطة 
ناسفًا  حزامًا  يرتدي  »انتحاريًا   

ّ
أن

فـــّجـــر نــفــســه، أمــــس األربــــعــــاء، على 
العراقي  للجيش  تابع  أمني  حاجز 
بغداد،  جنوبي  اللطيفية،  بمنطقة 
ــا أســـفـــر عــــن مــقــتــل ثـــاثـــة جــنــود  مــ
وإصــــابــــة 12 آخــــريــــن فــــي حــصــيــلــة 
 
ّ
ــــادة«. وأشــــــــار إلـــــى أن ــزيـ ــ ــلـ ــ قـــابـــلـــة لـ
»قوات أمنّية طّوقت منطقة الحادث 
ف في محيطه، 

ّ
وانتشرت بشكل مكث

خشية تنفيذ هجوم آخر«. 
)العربي الجديد(

»داعش« يحرق آبارًا 
نفطية في كركوك

ـــي فــــي مــحــافــظــة 
ّ
قـــــال مـــصـــدر مـــحـــل

كركوك )شمالي العراق(، لـ »العربي 
 »تنظيم 

ّ
الجديد«، أمس األربعاء، إن

داعــش تسلل إلــى آبــار نفط الدبس 
شــمــال غــربــي كــركــوك، وفــّجــر ثاثة 
 
ّ
مــنــهــا بـــعـــبـــوات نـــاســـفـــة، مــبــّيــنــًا أن

»حريقًا كبيرًا اندلع في تلك اآلبار«. 
على صعيد آخــر، قال املصدر ذاته، 
هاجم  الدولي  التحالف  »طيران   

ّ
إن

الحويجة  بلدة  في  التنظيم  مقرات 
الخاضعة له، ما أسفر عن قتل نحو 
20 عنصرًا من التنظيم وإصابة 20 

آخرين«.
)العربي الجديد( 

رئيس حزب »آفاق 
تونس« يقاطع 

الحكومة المقبلة 
أعـــلـــن وزيـــــر الــتــنــمــيــة واالســتــثــمــار 
والـــــتـــــعـــــاون الــــــدولــــــي فـــــي حـــكـــومـــة 
تــصــريــف األعــــمــــال، ورئـــيـــس حــزب 
ــــونـــــس«، يـــاســـني إبـــراهـــيـــم  »آفـــــــاق تـ
)الـــصـــورة(، أول مــن أمــس الــثــاثــاء، 
املقبلة  الحكومة  فــي  املــشــاركــة  عــدم 
والــــتــــفــــرغ لـــلـــعـــمـــل الـــســـيـــاســـي فــي 
حــزبــه. وأوضــــح إبــراهــيــم أن الــقــرار 
خذ بالتداول مع املكتب السياسي 

ُ
أ

لــلــحــزب، مــبــيــنــًا أن »مــشــاركــة آفـــاق 
ــة عــن  ــفـ ــلـ ــتـ تـــــونـــــس لــــــن تـــــكـــــون مـــخـ
مـــشـــاركـــتـــي فــــي االئــــتــــاف الــحــاكــم 
بداية عام 2015، وكوادر من الحزب 
الحكومي  الفريق  فــي  البقاء  قـــّررت 

املقبل«.
)العربي الجديد(

مطالبة أفريقية بتعليق 
مذكرات االعتقال الدولية

أكد رؤساء أجهزة األمن واملخابرات 
ــلـــى ضــــــــرورة تــعــلــيــق  األفـــريـــقـــيـــة عـ
مـــؤقـــت لــجــمــيــع مــــذكــــرات االعــتــقــال 
واملــــاحــــقــــات الـــقـــضـــائـــيـــة الـــدولـــيـــة 
املرفوعة ضد القادة األفارقة وكبار 
الــقــارة. وطالب بيان  املسؤولني في 
ــزة األمــــــن واملــــخــــابــــرات  ــهــ لــجــنــة أجــ
ــيـــة »الـــســـيـــســـا«، فــــي خــتــام  ــقـ األفـــريـ
الــســنــوي فــي العاصمة  اجــتــمــاعــهــا 
الرواندية كيغالي، بمشاركة رؤساء 
أجــــهــــزة االســـتـــخـــبـــارات لـــــــ51 دولــــة 
أفـــريـــقـــيـــة أو مــمــثــلــني عـــنـــهـــم، أمـــس 
األربــعــاء، بعدم التعامل مع قــرارات 
ــبــــر أن  ــتــ املـــحـــكـــمـــة الـــجـــنـــائـــيـــة، واعــ
كـــأدوات  تستخدم  املحكمة  قــوانــني 

لتعزيز مصالح الدول الغربية. 
)األناضول(
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السّراج: ال نحتاج قوات 
أجنبية في ليبيا

أعــــلــــن رئــــيــــس املــــجــــلــــس الــــرئــــاســــي 
الليبي فائز السراج )الصورة(، أمس 
لــيــســت بحاجة  بــــاده  األربــــعــــاء، أن 
إلـــى قــــوات أجــنــبــيــة عــلــى أراضــيــهــا، 
تنظيم  تقاتل  التي  القوات  ملساعدة 
بــــعــــد أن ذكـــــرت  »داعـــــــــــــش«، وذلـــــــــك 
 
ّ
ــن بــــوســــت« أن ــطــ ــنــ صــحــيــفــة »واشــ

جــنــودًا مــن الــكــومــانــدوس األميركي 
يـــقـــدمـــون الــــدعــــم املـــبـــاشـــر لـــلـــقـــوات 
ــراج،  الــلــيــبــيــة فـــي ســـــرت. وقـــــال الـــسـ
»كورييري  صحيفة  مــع  مقابلة  فــي 
ــرا« اإليـــطـــالـــيـــة: »طــالــبــت  ــيــ ديـــــا ســ
فــقــط بــضــربــات جــويــة أمــيــركــيــة، ال 
بد من أن تكون محدودة في الزمان 

واملكان، ودائمًا بالتعاون معنا«.
)فرانس برس(

سقوط طائرة حربية 
لقوات المجلس الرئاسي 

في سرت
أعــــلــــن املــــكــــتــــب اإلعــــــامــــــي لــعــلــمــيــة 
ــان املــــــــرصــــــــوص« ســـقـــوط  ــ ــيـ ــ ــنـ ــ ــبـ ــ »الـ
طائرة حربية تابعة لقوات املجلس 
الـــرئـــاســـي الــلــيــبــي خــــال تــنــفــيــذهــا 
عــمــلــيــة قــتــالــيــة أمــــس األربــــعــــاء في 
ــر املــــــــعــــــــارك فـــي  ــ ــيـ ــ ســـــــــــرت. وعـــــــــن سـ
املدينة، قال املكتب إن قوات املجلس 
الــرئــاســي ســيــطــرت بــعــد مــواجــهــات 
ــل الـــحـــي  ــ ــامـ ــ ــى كـ ــلــ ــاح أمـــــــس عــ ــ ــبـ ــ صـ
مــصــادر عسكرية  وقــالــت  الجامعي. 
»الــعــربــي الــجــديــد« إن الــتــقــّدم جاء  لـــ
بــشــكــل فــجــائــي وبــــأوامــــر مـــن قـــادة 
الكامل  التنسيق  دون  ميدانيني من 
مــع الــغــرفــة، مــا يعني إعـــادة ترتيب 
بــعــض الــخــطــط الــعــســكــريــة ملــعــركــة 

الحسم.
)العربي الجديد(

انسحاب القوات الفرنسية 
الخاصة من بنغازي

كــشــفــت مـــصـــادر عــســكــريــة وأمــنــيــة 
ليبية لوكالة »األناضول« أن القوات 
لقوات  الــداعــمــة  الــخــاصــة  الفرنسية 
من  انسحبت  حــفــتــر،  خليفة  الــلــواء 
مــنــطــقــة بـــنـــغـــازي مــنــذ قـــرابـــة ثــاثــة 
أيــام، غير أنها لم تستبعد عودتها 
مــــرة أخــــرى فـــي أي وقــــت. ورجــحــت 
املـــصـــادر أن الـــقـــوات الــفــرنــســيــة قد 
ــعـــد خــــروجــــهــــا مــن  ــبــــت بـ ــكــــون ذهــ تــ
قريبة  أميركية  قــاعــدة  إلــى  بنغازي 

من مالطا.
)األناضول(

النظام السوري دّمر 
57% من المستشفيات 

قـــــال وزيــــــر الـــصـــحـــة فــــي الــحــكــومــة 
ــــراس الــجــنــدي  ــة املـــؤقـــتـــة فــ الـــســـوريـ
مــن  ــة  ــ ــائـ ــ املـ ــي  ــ فـ  57 إن  )الـــــــصـــــــورة( 
املــســتــشــفــيــات فـــي مــنــاطــق ســيــطــرة 
ــــال  ــا خـ ــ ــــرهـ ــيـ ــ ــــدمـ ــم تـ ــ ــ املــــــعــــــارضــــــة تـ
ــيــــة بـــفـــعـــل قــصــف  الــــســــنــــوات املــــاضــ
ــاف الجندي  الــنــظــام وروســيــا. وأضـ
»األنــــــاضــــــول«  ــات لـــــــ ــحــ ــريــ ــي تــــصــ ــ فــ
أمــــس، أن املــســتــشــفــيــات فــي مناطق 
ــــن نـــقـــص فــي  املــــعــــارضــــة تـــعـــانـــي مـ
ــوارد والـــكـــوادر واالخــتــصــاصــات  ــ املـ
الــطــبــيــة، مـــا يــضــطــرهــا لــلــعــمــل ليل 
نــهــار وفــــوق طــاقــتــهــا بــكــثــيــر، الفــتــًا 
إلى أن أكثر املناطق التي تعاني من 

تدهور صحي هي مدينة حلب.
)األناضول(

السعودية تعترض 
صاروخين باليستيين 

أطلقا من اليمن 
اعـــــتـــــرضـــــت الــــــــقــــــــوات الــــســــعــــوديــــة 
صــــاروخــــني بــالــيــســتــيــني أطــلــقــا من 
مدينتي  باتجاه  اليمنية،  األراضـــي 
ــنـــوب  ــط، جـ ــيــ ــشــ ــيــــس مــ ــمــ أبـــــهـــــا وخــ
تحالف  »قيادة  وأعلنت  السعودية. 
دعــم الشرعية فــي الــيــمــن« فــي بيان 
التحالف ردت على  قــوات  أن  أمــس، 
ــاروخــــني، بــاســتــهــداف  ــــاق الــــصــ إطــ
مواقع إطاقها، في محافظة عمران، 
والــــتــــي تــســيــطــر عــلــيــهــا مــلــيــشــيــات 
اليمني  الــرئــيــس  وقـــوات  الحوثيني 

املخلوع، علي عبدالله صالح.
)العربي الجديد(

عبسي سميسم

بعد الــتــداعــي الكبير وغــيــر املــســبــوق، والــذي 
ــوات الـــنـــظـــام الـــســـوري  ــ ُمـــنـــيـــت بــــه دفــــاعــــات قــ
ــعـــارك مــتــواصــلــة  فـــي حــلــب، حــيــث مـــا تــــزال املـ
ــت 

ّ
ــًا، شــن ــومــ فــــي جـــنـــوبـــهـــا مـــنـــذ أحـــــد عـــشـــر يــ

الــغــارات في  الجوية عشرات  النظام  مقاتات 
مــحــافــظــات ســوريــة مــتــعــددة، أمـــس األربــعــاء، 
بــــدا مـــن خــالــهــا الـــنـــظـــام ســاعــيــًا إلظـــهـــار أن 
ــادرة عــلــى توجيه  ــ ــزال قـ قــوتــه الــضــاربــة مـــا تــ
ضـــربـــات فـــي املـــنـــاطـــق الـــتـــي تــســيــطــر عليها 
الــجــويــة، على  املــعــارضــة. لكن هــذه الهجمات 
النظام أي  أمــس، لم تمنح  الرغم من كثافتها 
فقط  أدت  بــل  األرض،  على  عسكرية  أفضلية 
إلـــى ســقــوط عـــشـــرات الــضــحــايــا مـــن املــدنــيــني 
فــي حلب وإدلـــب خصوصًا. جــاء ذلــك فيما ال 
يـــزال الــنــظــام واملــعــارضــة يــحــشــدان املــزيــد من 
القوات استعدادًا ملعركة فاصلة في حلب من 
األرض  على  الــقــوى  مــوازيــن  تقلب  أن  شأنها 
النظام  يستعني  إذ  املفاوضات،  طاولة  وعلى 
بــعــنــاصــر مــن حـــزب الــلــه ومــلــيــشــيــات عــراقــيــة 
وإيرانية، كما يقوم بحملة اعتقال للذكور بني 
عمر 18 و45 عامًا بغض النظر عن عملهم، من 

أجل تعويض النقص في عديد قواته.
وكان الفتًا يوم أمس تزايد الضربات الجوية 
التي نفذت طائرات النظام السوري معظمها، 
فيما شن ساح الجو الروسي غــارات أخرى، 
وعلى الرغم من أن معظم الغارات تركزت في 
محافظتي حلب وإدلــب إال أنها شملت أيضًا 
وسط  وحمص  حماة  محافظتي  فــي  مناطق 

الباد، وكذلك في غوطة دمشق الشرقية.
ــبــــاك فــــي مــعــركــة  ــتــ ولـــــم تــشــهــد خـــطـــوط االشــ
ـــذكـــر، إذ بــقــيــت املــعــارك 

ُ
حــلــب أي تــغــيــيــرات ت

ريان محمد

يعيش عشرات آالف املدنيني في حي الوعر 
السورية  املــعــارضــة  معاقل  آخــر  الحمصي، 
في مدينة حمص )وســط ســوريــة(، شهرهم 
الـــســـادس مـــن الــحــصــار املــطــبــق الــــذي يــكــاد 
يــفــقــدهــم أبــســط مــقــومــات الــحــيــاة، مــن مــواد 
غــذائــيــة أهــمــهــا الــخــبــز، إضـــافـــة إلــــى فــقــدان 
الوقود الذي يهدد بتعطيل املستشفيات. في 
حني أطلقت جهات معارضة عدة مناشدات 
الــذي يرى  الحي  الحصار عن  لفك  استغاثة 
كــثــيــرون أنـــه أســـلـــوب يـــنـــدرج ضــمــن تــجــارة 

املناطق املحاصرة.
ــقــــول املـــتـــحـــدث بــاســم  ــاق، يــ ــيــ ــذا الــــســ ــ فــــي هــ
السباعي،  اإلعــامــي«، محمد  »مركز حمص 
فــي  »الــــــوضــــــع   

ّ
إن الـــــجـــــديـــــد«،  »الــــعــــربــــي  لـــــ

الــوعــر يــتــدهــور، يــومــيــًا، فــالــقــوات النظامية 
املدنيني  تستهدف  لها  املوالية  واملليشيات 
عـــبـــر عــــربــــات الــشــيــلــكــا )قـــتـــالـــيـــة مـــجـــنـــزرة( 
الهاون والدبابات، في حني قطعت  وقذائف 
استهداف  بسبب  الــحــي  أوصـــال  القناصات 
الــطــرقــات الــرئــيــســيــة والــفــرعــيــة بــالــرصــاص 

املتفجر«.
ويوضح أن »أخطر القناصات موجودة في 
مستشفى حمص الكبير، )الوطني الجديد(، 
وبرج الغاردينيا، امللقب ببرج املوت، إضافة 
- املستشفى  الــحــربــيــة  الــكــلــيــة  قــنــاصــة  إلــــى 
الـــعـــســـكـــري، املـــــوجـــــودة بــمــنــطــقــة الـــغـــابـــة - 
الــبــســاتــني. أما  الــتــاســعــة، ومنطقة  الــجــزيــرة 
ــودة بــمــنــطــقــة  ــوجــ عــــربــــات الــشــيــلــكــا فـــهـــي مــ
البساتني والجزيرة التاسعة املاصقة لقرية 

املزرعة املوالية للنظام«. 
ويــلــفــت إلــــى أن الـــنـــاس »تــتــجــنــب الــطــرقــات 
ــودة مــــن الـــقـــنـــاصـــات، خـــصـــوصـــًا أن  ــ ــرصـ ــ املـ
الوعر شوارعها طويلة، ما يجعل حمايتها 
مــن الــقــنــاصــة أمـــرًا صــعــبــًا. وعــلــى الــرغــم من 

ــائــــل  كــــــــرًا وفــــــــــرًا بــــــني قــــــــــوات الـــــنـــــظـــــام وفــــصــ
املــعــارضــة. وتــمــّكــن الــنــظــام مــن اســتــعــادة تلة 
لتعود  أمــس،  يــوم  االستراتيجية  املــحــروقــات 
قــــوات املـــعـــارضـــة وتــســتــردهــا، إال أن الــنــظــام 
لضرب  الطيران  استخدم  الــروس  وبمساعدة 
قــدرتــه على  لعدم  االنتقام  مــن  كنوع  املدنيني 
الــتــقــّدم على جبهات الــقــتــال، فــي الــوقــت الــذي 
املــواد  بتأمني  الــدولــيــة  املنظمات  فيه  تطالب 

اإلغاثية للمدنيني في املدينة.
الرائد  فتح حلب«  »عمليات  غرفة  قائد  وقــال 
»الــعــربــي  ــيـــم، فـــي حـــديـــث لـــ يـــاســـر عــبــد الـــرحـ
الــجــديــد«، إن »الـــوضـــع الــعــســكــري فــي مدينة 
حــلــب أكــثــر مــن جــيــد والــــروح املــعــنــويــة عالية 
جدًا بعد االنتصارات األخيرة للثوار في غربي 
وجــنــوبــي حــلــب، على الــرغــم مــن كــل الحشود 
النظام إلى املنطقة«. وأضاف  التي يدفع بها 
عبد الرحيم: »نحن نتابع بحسب معلوماتنا 
االستطاعية الحشود الكبيرة لقوات النظام، 
ــدادًا كبيرة  ــ ولــديــنــا مــعــلــومــات أنـــه يــجــلــب أعــ
بينهم  ومــن  واللبنانيني  األفغان  املرتزقة  من 
قـــيـــادي مـــن حــــزب الــلــه يــدعــى رضــــــوان، وهــو 
شهير بارتكابه املجازر وكان قائد قوات حزب 
الله في منطقة القصير، كما تمت االستعانة 
بقيادي من الحرس الجمهوري ارتكب مجازر، 
منها مجزرة الغوطة بالكيماوي«، معربًا عن 
تخّوفه من أن يلجأ النظام للساح الكيماوي، 
مطالبًا املجتمع الدولي بنزع هذا الساح منه.
ــعـــات  ــّمـ ــى أن »تـــجـ ــ ــ ــم إلـ ــيــ ــرحــ وأشــــــــــار عــــبــــد الــ
ــام تـــتـــركـــز فــــي مــعــمــل األســمــنــت  ــنـــظـ قــــــوات الـ
ــيـــســـي، أمـــــا نــحــن  ــيـــات بــشــكــل رئـ ــبـ وتـــــل الـــذهـ
فتح  عمليات  غرفة  في  كبيرة  فاستعداداتنا 
الفتح  إلــى غرفة عمليات جيش  حلب إضافة 
مــن الــجــنــوب«. ووصــــف الــــروس واإليــرانــيــني 
استغرقوا سنة  أنــهــم  »األغــبــيــاء«، موضحًا  بـــ
كاملة للسيطرة على الكاستيلو، بينما تمّكن 
»جيش الفتح« فــي أســبــوع واحــد مــن تحرير 
ــقــــوات الـــنـــظـــام فــــي حـــلـــب وهـــي  ــر نــقــطــة لــ ــبـ أكـ

مدرسة املدفعية.
وعن الوضع داخــل حلب التي تم فتح طريق 
إليها، قال عبد الرحيم: »ننتظر من املجتمع 
الــدولــي واملــنــظــمــات اإلغــاثــيــة الــتــحــرك بشكل 
جدي وفعلي إلدخــال مواد إغاثية وإنسانية 
عتبر منكوبة بشكل كامل 

ُ
ملدينة حلب التي ت

بــعــد تــدمــيــر املــســتــشــفــيــات واملـــرافـــق الــعــامــة، 
كما ندعوهم للدخول إلى أحياء حلب ورؤية 
املـــجـــازر والـــدمـــار الــــذي لــحــق بــهــا«، مضيفًا: 
التحرك  عليكم  لكن  طريقًا  فتحنا  لقد  »نعم 

ذلـــــك، قـــامـــت الــفــصــائــل املــســلــحــة املــعــارضــة 
بــرفــع ســواتــر تــرابــيــة تــؤّمــن حــمــايــة نسبية 
مـــن رصــــاص الــقــنــاصــة«. ويــضــيــف أن »مــن 
الوعر هي  بها  ُيقصف  التي  القذائف  أشهر 
»تي  الـ بمادة  املليئة  املتفجرة  األســطــوانــات 
أن تــي« والــســي فــور ومـــواد متفجرة أخــرى، 
لشظايا  تتحول  وخــــردوات  حديدية  وقــطــع 

مجرد انفجارها«.
ــى أن »الـــنـــظـــام يــكــرر  ــ ويـــشـــيـــر الـــســـبـــاعـــي إلـ
مــحــاوالتــه لــلــتــقــدم فــي الــحــي، مــعــتــمــدًا على 
عنصر املفاجأة، فبمعدل كل 10 أيام تقريبًا، 
يــكــثــف الـــنـــظـــام قــصــفــه لـــلـــجـــزيـــرة الــســابــعــة 
أبــراج  أو  أبنية  للسيطرة على  مــحــاولــة  فــي 
لــتــضــيــيــق مــســاحــة الـــحـــي املـــحـــاصـــر. وحــني 
تفشل قـــوات الــنــظــام بــالــتــقــدم تــقــوم بتركيز 
كاملة،  وتهدمها  النقاط  هــذه  على  القصف 
كــمــا حـــدث فــي بـــرج الــرفــاعــي«. وعـــن الــواقــع 
املعيشي في الحي املحاصر، يقول املتحدث 
ــــه »فــي 

ّ
بــاســم »مـــركـــز حــمــص اإلعــــامــــي«، إن

ساعة  ملــدة  الكهرباء  تصلنا  كانت  السابق، 
واحـــدة فــي الــيــوم، لكن فــي األشــهــر األخــيــرة 
ظهرت،  »كما  أنــه  ويضيف  نهائيًا«.  قطعت 
التي أصبحت شبه  أزمة املحروقات،  أخيرًا، 
مــعــدومــة، حــتــى فــي املــســتــشــفــيــات املــيــدانــيــة 

أكثر من  »العربي الجديد«، إن  لـ إدلــب  مدينة 
ــتــلــوا وأصــيــب عــشــرات 

ُ
خمسة عــشــر مــدنــيــًا ق

ــارات الــتــي اســتــهــدفــت ســوقــًا  ــغـ ــــرون فـــي الـ آخـ
تل خمسة 

ُ
ق إدلـــب. كما  وســط مركز محافظة 

مــــدنــــيــــني، وأصــــيــــب خـــمـــســـة عـــشـــر بــــجــــروح، 
نتيجة الـــغـــارات الــتــي ضــربــت مــديــنــة أريــحــا 
فــي الــريــف الــجــنــوبــي ملحافظة إدلــــب، والــتــي 
تــعــرضــت أمـــس، لــعــشــرات الــهــجــمــات الجوية 
تل خمسة أشخاص في مدينة 

ُ
أيضًا. كذلك ق

والتي  الجنوبي،  إدلــب  بريف  النعمان  معرة 
استهدف طيران النظام سوق الهال في حيها 
الغربي، كما طاول القصف مدينة سراقب من 

دون أن يسفر عن ضحايا.
ــنـــصـــور حــســني  وقـــــــال الــــنــــاشــــط اإلعـــــامـــــي مـ
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«، إن »الـــطـــيـــران الــحــربــي  لـــ
 منذ صــبــاح أمــس عــشــرات الــغــارات على 

ّ
شــن

مشيرًا  حــلــب«،  محافظة  فــي  مختلفة  مناطق 
إلــى أن إحــداهــا أدت إلــى سقوط خمسة قتلى 

فصائل املعارضة، في مقدمتها حركة أحرار 
الشام، في حني تغيب القوى السياسية، أّما 

املدنية فتكاد ال تذكر«، وفقًا للسباعي.
فــي الــســيــاق ذاتــــه، تــقــول مــصــادر مــن داخــل 
»املأساة  إن  الجديد«،  »العربي  لـ الوعر،  حي 
الحرب  ــراء  وأمـ تجار  مصالح  ألن  مستمرة، 
التقت من جميع األطراف، إذ تقوم بني بعض 
الفصائل املسلحة وقوات النظام واملليشيات 
املــوالــيــة لــهــا، تــجــارة معابر يتم مــن خالها 
إدخــــال مــا تــريــده هـــذه الــفــصــائــل، ولــيــس ما 
سلة  على  يعيشون  الــذيــن  الــنــاس  يحتاجه 
غــذائــيــة واحـــــدة فـــي الـــيـــوم، والـــتـــي تقدمها 

املنظمات الدولية بني الحني واآلخر«.
وتــوضــح هــذه املــصــادر أن هناك معابر بني 
املستشفى  كمعبر  فــاعــلــة،  تـــزال  ال  الــطــرفــني 
الــوطــنــي، الــخــاضــع لسيطرة كــتــائــب الــهــدى 
»حــنــيــش«، وهــو مــن بدو  وقــائــدهــا ُيــعــرف بـــ
 عـــن مــعــبــر دوار املــهــنــدســني، 

ً
ــر، فــضــا الـــوعـ

»هــيــئــة حــمــايــة  ويـــتـــشـــارك فــيــه مـــا يــســمــى بـــ
املدنيني«. ويضاف إليهما معبر القواس في 
الوعر القديم، وهو بيد البدو. وأهم ما يدخل 
عــبــر هــــذه املـــعـــابـــر: املــــحــــروقــــات، والــــدخــــان، 
 عن غاء األسعار لبعض 

ً
والبطاريات، فضا

املــــواد الــتــي تبيعها حــواجــز هـــذه األطــــراف، 
وفقًا للمصادر.

وتــعــتــبــر أن »الــنــظــام هـــو صــاحــب مصلحة 
كبرى في الحصار على أهل الوعر، إذ يحصل 
اإلنسانية  املساعدات  كبيرة من  على حصة 
ــل عـــبـــر مـــنـــاطـــقـــه إلــــــى املـــنـــاطـــق  ــدخــ ــي تــ ــتــ الــ
املحاصرة، توزع على مواليه ومقاتليه، كما 
أن األموال التي تصل إلى املناطق املحاصرة 
بالقطع األجنبي، تصب في النهاية بجيبه، 
املــواد  لــشــراء  واملنظمات  الفصائل  تعود  إذ 
مــــن الـــنـــظـــام بـــأســـعـــار مـــضـــاعـــفـــة«. وتــلــفــت 
ــــوال  ــل الـــحـــي، إلـــى أن »األمـ مـــصـــادر مـــن داخــ
ع على 

ّ
ــجــنــى مـــن هــــذه املـــعـــابـــر تــــــوز

ُ
الـــتـــي ت

النظام،  في  ومستوياتها  القيادات  مختلف 
مـــا يــجــعــل املــنــاطــق املــحــاصــرة بــالــنــســبــة له 
ــًا«، عــلــى حــّد  ــبـ كــالــدجــاجــة الــتــي تــبــيــض ذهـ
تعبيره. وترى املصادر ذاتها أن »الحل اليوم 
والجدية،  اإلرادة  امتلك  لــو  النظام  بيد  هــو 
فيكفيه أن يفتح املعابر أمام الناس، معتمدًا 
على التدقيق بتهريب الساح حتى يسحب 
ــراء وتــجــار الــحــرب، إال  الــبــســاط مــن تحت أمـ
أن شبكة مــعــقــدة مــن املــصــالــح املــشــتــركــة لن 
تنتج حلواًل للمناطق املحاصرة خصوصًا، 

وسورية عمومًا«.

ــاعـــدات إنـــســـانـــيـــة«. فـــي مـــــوازاة  إلدخــــــال مـــسـ
 طـــيـــران الــنــظــام الــحــربــي 

ّ
ــن مــعــركــة حـــلـــب، شــ

والـــطـــيـــران الــــروســــي عـــشـــرات الــــغــــارات على 
مختلف مناطق سيطرة املعارضة، مستهدفًا 
املدنيني. وطاولت  الشعبية وبيوت  األســواق 
الــغــارات مــدن إدلـــب ومــعــرة النعمان وأريــحــا 
وســــراقــــب، إضـــافـــة إلــــى بــعــض مــــدن وبــلــدات 
الـــغـــوطـــة الـــشـــرقـــيـــة لـــدمـــشـــق، مــــع اســـتـــمـــرار 
القصف على القسم التابع لسيطرة املعارضة 
فــي مدينة حــلــب. وقــالــت مــصــادر محلية في 

والدفاع املدني، ألن منع املحروقات بدأ منذ 
ثاث سنوات«. 

وعن الوضع الغذائي، يقول إنه »مضت ستة 
أشــهــر عــلــى أهــالــي حــي الــوعــر، مــنــع النظام 
خــالــهــا مـــن إدخــــــال الــخــبــز وجــمــيــع املــــواد 
الــغــذائــيــة والــطــبــيــة، فــاعــتــمــد الــســكــان على 
دخلت عبر املنظمات 

ُ
أ الكميات القليلة التي 

الدولية. واضطر أبناء الوعر إلى طحن األرز 
والــــــذرة الــبــيــضــاء لــلــحــصــول عــلــى الــخــبــز«. 
 هذا الوضع سيعّجل من نفاد 

ّ
ويشير إلى أن

املــــواد الــغــذائــيــة املـــوجـــودة فــي املـــنـــازل، »فــي 
وقت تعيش فيه بعض العائات على وجبة 
تفاقم  الوضع   

ّ
أن ويضيف  باليوم«.  واحــدة 

بــعــد انــقــطــاع حــلــيــب األطـــفـــال مــنــذ 6 أشــهــر، 
»ما دفع األهالي إلى استبداله بطحن األرز«. 
عسكريًا، توجد في حي الوعر مجموعة من 

من املدنيني وإصابة عدد كبير آخر، في بلدة 
أورم الــكــبــرى بــريــف حــلــب الــغــربــي. وطــاولــت 
هـــــذه الـــهـــجـــمـــات الـــجـــويـــة قـــبـــل ذلـــــــك، أحـــيـــاء 
في  املعارضة  عليها  تسيطر  أخــرى  ومناطق 
املدنيني،  إلــى سقوط جرحى من  حلب، وأدت 
في الغارات التي استهدفت أحياء الصاخور، 
مــســاكــن هــنــانــو، الـــشـــعـــار، الـــســـكـــري، املــشــهــد 
وغيرها. كما أفادت مصادر محلية في الغوطة 
عدد  »سقوط  بـ الجديد«،  »العربي  لـ الشرقية 
إثــر غارتني  أطــفــال،  الجرحى بينهم  كبيٍر من 
اســتــهــدفــتــا وســـط بــلــدة مــســرابــا«، كــمــا طــاول 
الغوطة  الجوي مدينة دومــا شمالي  القصف 
الشرقية. كذلك أفادت شبكة »سورية مباشر« 
اإلخـــبـــاريـــة، بــتــعــرض كـــل مـــن مــديــنــة الــرســن 
بريف حمص الشمالي، وبلدة كفرزيتا بريف 
لــغــاراٍت نفذها  الــبــاد،  الشمالي وســط  حماة 
معلوماٍت  ورود  دون  الحربي،  النظام  طيران 

عن سقوط ضحايا.

لقاء أردوغان وبوتين

العاقات  األول  تناول  اجتماعان منفصان، 
االقتصادي  التعاون  تعزيز  وسبل  الثنائية 
والــــتــــعــــاون فــــي حــــل مـــشـــاكـــل الــــقــــوقــــاز. أمـــا 
بشكل  تناول  فقد  املصغر،  الثاني  االجتماع 

أساسي امللف السوري.
وسادت لغة االرتياح على املؤتمر الصحافي 
الرئيسان في سانت بطرسبورغ.  الذي عقده 
وغلبت لغة املصالح املشتركة والحرص على 
فتح صفحة جديدة في العاقات بينهما. وقال 
بــوتــني: »أجـــريـــت مــحــادثــة مــوضــوعــيــة، وأود 
الطيف  اءة حــول 

ّ
بن أنها كانت  التشديد على 

الكامل من العاقات الثنائية، وأيضًا األجندة 
الدولية )...( نحن واألصدقاء األتراك سنتغلب 
على هذه الصعاب من أجل مواطنينا، فهنالك 
العاقات  استئناف  تتطلب  سامية  مصالح 
بني الدولتني«، عبر »رفع العقوبات الروسية 
عــلــى تــركــيــا بــشــكــل تـــدريـــجـــي«، الفــتــًا إلــــى أن 
»اســتــئــنــاف الــعــاقــات بشكل كــامــل ضـــروري، 

وسنعمل عليه«.
ــاون فــــي الــقــطــاع  ــعـ ــتـ ــــى تـــعـــزيـــز الـ  إلـ

ً
ــة ــ ــافـ ــ وإضـ

ما  في  الخطوات  بعض  اتخاذ  تم  السياحي، 
مجال  فــي  الكبرى  املشتركة  املشاريع  يخص 
الطاقة. ويتعلق األمر تحديدًا بإنشاء مفاعل 
»أك كويو« النووي في تركيا، ومشروع السيل 
التركي لنقل الغاز من روسيا إلى أوروبا عبر 
تركيا، على الرغم من العقبات التي تعترضه 

من قبل االتحاد األوروبي.
أما أردوغان فقد أكد حرص باده على تطوير 
ــرة، عـــبـــر »فــتــح  ــ ــقـ ــ الــــعــــاقــــات بــــني مـــوســـكـــو أنـ
الطريق أمام النشاط االقتصادي«، الفتًا إلى أن 
محادثاته مع بوتني »كانت مثمرة، وسنعيد 
ــــني الــــدولــــتــــني ونــلــغــي  ــة بـ الــــخــــطــــوط الــــجــــويــ
الــعــقــوبــات االقـــتـــصـــاديـــة«، مــشــيــرًا إلــــى رغــبــة 
تركيا بــرفــع الــتــبــادل الــتــجــاري بــني الجانبني 

اسطنبول ـ باسم دباغ

التي قام  الرسمية  الزيارة  نجحت 
بــهــا الــرئــيــس الــتــركــي رجـــب طيب 
أردوغان، يوم االثنني املاضي، إلى 
بإعادة  الــروســيــة،  بطرسبورغ  سانت  مدينة 
تطبيع الــعــاقــات بــني مــوســكــو وأنـــقـــرة، بما 
يــتــحــاوز الــتــنــســيــق فـــي الـــشـــأن االقــتــصــادي، 
نــحــو مـــزيـــد مـــن الــتــفــاهــمــات حــــول الــقــضــايــا 
اإلقــلــيــمــيــة، ال سيما األزمــــة الــســوريــة، مــع أن 
الخافات بني الجانبني ال تزال واسعة. وحقق 
الــزيــارة:  األتــــراك تقريبًا جميع أهــدافــهــم مــن 
فقد تــم االتــفــاق على تسريع خــطــوات إعــادة 
االقــتــصــاديــة على مختلف  الــعــاقــات  تطبيع 
األصعدة، بما يعيدها إلى مستويات ما قبل 
انــدالع األزمــة بني البلدين إثــر إسقاط ساح 
الــجــو الــتــركــي ملــقــاتــلــة روســيــة فــي نوفمبر/ 
تـــشـــريـــن الـــثـــانـــي املــــاضــــي؛ ونـــجـــح الـــطـــرفـــان 
التعاون  التقدم على مستوى  بــإحــراز بعض 
االســـتـــخـــبـــاراتـــي والـــعـــســـكـــري فــــي ســــوريــــة؛ 
الضغوطات  لــزيــادة  الــزيــارة وسيلة  وشكلت 
التركية على الغرب في سبيل الحصول على 
مزيد من التعاون على عدة مستويات، سواء 
فـــي مـــا يــخــص إعـــفـــاء املـــواطـــنـــني األتــــــراك من 
األوروبــي  االتحاد  إلــى دول  الدخول  تأشيرة 
والــحــفــاظ عــلــى اتــفــاقــيــة الــاجــئــني، أو فــي ما 
يتعلق بتعزيز تعاون حلف شمال األطلسي 
مع أنقرة في املشاريع الدفاعية، تحديدًا تلك 
املتعلقة بسعي تركيا المتاك وتصنيع نظام 

دفاعي صاروخي.
ويـــــبـــــدو أن الـــــــزيـــــــارة ســــاهــــمــــت فـــــي إعـــــــادة 
ــة على  ــيـ ــات الــتــركــيــة الـــروسـ ــعـــاقـ تــرتــيــب الـ
الرئيس  وأجـــرى  امللفات.  مبدأ فصل  أســاس 
بوتني،  فاديمير  الــروســي،  ونظيره  التركي 

من 28 مليار دوالر )قائم بشكل أساسي على 
إلى  املاضي،  العام  الطاقة(  تركيا من  واردات 
مــئــة مــلــيــار دوالر، مـــع أن هــــذا الـــهـــدف يــبــدو 
صــعــب املــنــال عــلــى األقـــل خـــال الــعــقــد املقبل. 
الــســوري على حّيز مهم من  امللف  واستحوذ 
مــحــادثــات بــوتــني وأردوغــــــان. وأتـــت العملية 
الــســوريــة  املــعــارضــة  نفذتها  الــتــي  العسكرية 
فــي مدينة حلب وأســفــرت عــن تقدم كبير في 
املدينة، لتعزز املوقف التركي أثناء لقاء سانت 
بــطــرســبــورغ. وتــوصــل الــجــانــبــان إلــى نتيجة 

مفادها »استحالة تجاوز أي منهما اآلخر في 
سورية«، وأن الحل العسكري أمر غير ممكن، 
األمر الذي بدا واضحًا في تصريحات كل من 
بوتني وأردوغــان. لكن نقاط التقاطع هذه، لم 
تبدد الخافات الواسعة بني الجانبني في هذا 
النظام  رئــيــس  لناحية مصير  ســـواء  الــشــأن، 
الهيئة  السوري، بشار األســد، أو تركيب وفد 

العليا للمفاوضات، التابعة للمعارضة.
ــق الــجــانــبــان خــرقــًا مــهــمــًا عــلــى مستوى 

ّ
وحــق

التعاون األمني واالستخباراتي في ما يخص 

األزمـــة الــســوريــة، وهــو األمـــر الـــذي أكـــده وزيــر 
الخارجية التركي، مولود جاووش أوغلو، في 
أدلــى بها لوكالة األنــاضــول، يوم  تصريحات 
: »في املاضي كانت لدينا 

ً
أمس األربعاء، قائا

اآلن قمنا  للتعاون مع روســيــا.  آلية منفصلة 
بجمع االستخبارات ووزارة الخارجية واآللية 
العسكرية معًا«، مشيرًا إلى زيارة مدير جهاز 
االستخبارات التركي، حاقان فيدان، وممثلني 
إلــى سانت بطرسبورغ،  املسلحة  الــقــوات  عن 
ــاعــــات أمــنــيــة  ــمــ ــتــ ــة فـــــي اجــ ــاركـ ــمـــشـ ــلـ أمــــــــس، لـ

بــحــضــور وزيـــــري خــارجــيــة روســـيـــا وتــركــيــا. 
ويــبــدو أن الــتــعــاون األمــنــي ســيــعــزز مــن دور 
الدول اإلقليمية، خصوصًا تركيا والسعودية، 
كــشــريــك لــروســيــا فـــي الــشــمــال الـــســـوري على 
موسكو  فشل  بعد  األميركية،  اإلدارة  حساب 
إلى  التوصل  وواشنطن، في وقت سابق، في 
اتفاق حــول ضــرب »جبهة فتح الــشــام«، األمر 
الــــذي أشــــار إلــيــه جــــاووش أوغــلــو بــالــقــول إن 
األتــراك  نظراءهم  طالبوا  الــروس  »املسؤولني 

بتحديد النقاط التي ال يتوجب ضربها«.

تـــــزال جــــاريــــة، يشير  ــفـــاوضـــات ال  املـ ــع أن  ومــ
ــاون األمـــنـــي الــتــركــي  ــعـ ــتـ ــبـــون إلــــى أن الـ ــراقـ مـ
ــه تـــبـــعـــات كـــبـــيـــرة عــلــى  ــكـــون لــ الــــروســــي قــــد تـ
التوصل  إمــكــانــيــة  لناحية  الـــســـوري،  الــداخــل 
لــوقــف إطــــاق الـــنـــار فـــي مــديــنــة حــلــب، يتيح 
إطــــاق مــفــاوضــات جــنــيــف مــجــددًا وبــالــتــالــي 
إيــقــاف خــطــط املــعــارضــة بــتــوســيــع هجومها 
ــار إليه  ــذا مــا أشــ لــلــســيــطــرة عــلــى املــديــنــة. وهــ
جاووش أوغلو حني قال »قد نكون مختلفني 
فـــي الــطــريــقــة )املــتــبــعــة( لــلــوصــول إلــــى وقــف 

إطاق النار، وبالنسبة لنا نحن ال نريد رؤية 
وباستثناء  للمدنيني،  األذى  تسبب  هجمات 
نرى  ال  اإلرهــابــيــة،  التنظيمات  على  الــهــجــوم 
الهجوم على قوات املعارضة املعتدلة مناسبًا، 

وكذلك ال نرى حصار حلب أمرًا مناسبًا«.
الجانبني  للتعاون بني  أن يكون  املرجح  ومن 
تـــأثـــيـــر عـــلـــى نــــفــــوذ حـــلـــيـــف واشـــنـــطـــن األهــــم 
أي حــزب  األول،  تــركــيــا  وعـــــدو  ــة،  ــوريــ فـــي ســ
ــاح الــــســــوري  ــنــ ــاد الـــديـــمـــقـــراطـــي )الــــجــ ــ ــحـ ــ االتـ
لـــلـــعـــمـــال الـــكـــردســـتـــانـــي(. ويـــشـــيـــر مـــراقـــبـــون 

ــى أن املـــســـؤولـــني األتــــــــراك ســيــطــلــبــون مــن  ــ إلـ
ــــروس الــســمــاح لــلــطــيــران الــتــركــي  نــظــرائــهــم الـ
بــالــتــدخــل لــدعــم قــــوات املـــعـــارضـــة املــتــواجــدة 
ــزاز، فـــي مــعــاركــهــا ضـــد تنظيم  ــ ــ فـــي جــيــب أعـ
»الــدولــة اإلسامية« )داعـــش(، والتي لم تتلق 
الــدعــم الكافي مــن الــطــيــران األمــيــركــي، وكذلك 
الستعادة املناطق التي سيطر عليها االتحاد 
الــديــمــقــراطــي فــي ريـــف حــلــب الــشــمــالــي بدعم 
روســـــي، مــثــل مــديــنــة تـــل رفـــعـــت ومـــطـــار منغ 
االتفاقات  تساهم  أن  املتوقع  ومــن  العسكري. 
بــإبــعــاد قــــوات الــنــظــام الـــســـوري عـــن الــحــدود 

التركية في شمال محافظة الاذقية.
الــروســي، يبقى  الــتــعــاون التركي  ز 

ّ
مهما تــعــز

. والــســبــب 
ً
الــتــحــالــف بـــني الــبــلــديــن مــســتــحــيــا

يتمثل بتشابك املصالح التركية الغربية على 
املــســتــويــني االقــتــصــادي والــعــســكــري. وتــجــدر 
ــار، إلـــى أن املــســؤولــني  ــ ــارة فـــي هـــذا اإلطــ ــ اإلشــ
ــادة  ــفـــادوا مـــن نـــجـــاح عــمــلــيــة إعــ ــتـ األتــــــراك اسـ
ملمارسة  الــروســيــة  التركية  الــعــاقــات  تطبيع 
الغربيني،  الحلفاء  على  الــضــغــوط  مــن  املــزيــد 
الذين خذلوا أنقرة في أكثر من ملف وقضية: 
االنقاب  محاولة  حيال  الفاترة  فعلهم  ردود 
ــة األمـــيـــركـــيـــة  ــاربــ ــقــ ــا، واملــ ــيـ ــركـ ــي تـ الـــفـــاشـــلـــة فــ
لــلــحــل فــي ســوريــة والــتــي اعــتــمــدت التحالف 
شأن  شأنها  الكردستاني،  العمال  جناح  مــع 
مماطلة األوروبيني في عملية انضمام تركيا 
لــاتــحــاد، وفـــي تــنــفــيــذ الــتــزامــاتــهــم فـــي إطـــار 
اتفاقية الاجئني وإلغاء تأشيرة الدخول عن 
املــواطــنــني االتـــراك الــراغــبــني فــي دخـــول فضاء 
شينغن، والــدعــم الــخــجــول الـــذي قــدمــه حلف 
شــمــال األطــلــســي إلــى أنــقــرة خــال أزمــتــهــا مع 
لتركيا  الحلف  دول  مساعدة  وعــدم  موسكو، 
ــاروخــــي، والــضــغــط  ــاع صــ ــ فـــي بـــنـــاء نـــظـــام دفـ
عــلــيــهــا لــلــتــراجــع عـــن االتـــفـــاق الــــذي كــانــت قد 
الشركات الصينية في هذا  وقعته مع إحــدى 
تركّيًا من  استياًء  أثــارت  كلها عوامل  املجال، 

الغرب.

عشرات الضحايا بالقصف الجوي للنظام وروسيا )عمر حج قدور/األناضول(

الموت جوعًا أو قصفًا )األناضول(

للتعاون التركي الروسي تبعات على الداخل السوري )ألكساندر نيمنوف/فرانس برس(

تطبيع  طريق  في  خطوات  روسيا  إلى  ــان  أردوغ طيب  رجب  التركي  الرئيس  زيــارة  حققت 
العالقات الثنائية، وعودة التعاون االقتصادي واستئناف الحوار، وربما التنسيق حول سورية. 
المستاءة  تركيا،  حليفين.  إلى  تحولهما  وتمنع  البلدين،  بين  عميقة  تزال  ال  الخالفات  لكن 

من تعاطي الغرب معها، والغاضبة من تقاعسه عن تقديم الدعم ال سيما في مجال بناء 
القدرات الدفاعية، لن تصطدم معه إلى درجة القطيعة، حتى وإْن تعاونت مع روسيا في 

بعض المجاالت األمنية واالستخباراتية والعسكرية المحددة
قراءة

تركيا مستفيدة سوريًّا 
واقتصاديًا بال تحالف

لقاء أردوغان وبوتين 
يمّهد لتعاون أمني وربما 

دفاعي

أنقرة وموسكو متفقتان 
على استحالة تجاوز أي 

منهما في سورية

قائد »عمليات فتح حلب«: 
الوضع العسكري في 

حلب أكثر من جيد

عشرات آالف المدنيين 
يعيشون تحت رحمة 

تجار الحرب

سعى النظام السوري 
إلظهار استمرار قدرته 

على استهداف مناطق 
المعارضة، فشّن حملة 

قصف كبيرة على مناطق 
عديدة، لم تمنحه أي 

أفضلية، فيما ال يزال الترقب 
يسيطر على حلب

يعاني أهالي حي الوعر 
المحاصر كليًا منذ 6 أشهر 

من قبل قوات النظام 
السوري ومليشياتها، 

شتى أنواع المآسي 
اإلنسانية

الــتــركــي، مولود  الــخــارجــيــة  لـــّوح وزيـــر 
األربعاء،  )الصورة(، أمس  أوغلو  جاووش 
في  تتمثل  التركي،  التاريخ  في  بسابقة 
في  الــروســي  التركي  التعاون  إمكانية 
»هناك  قائًال:  الدفاعية،  الصناعات  مجال 
خارج  من  أخرى  دول  مع  تتعاون  دول 
ما  في  األطلسي  شمال  حلف  منطقة 
ذلك  في  بما  الدفاعي،  التصنيع  يخص 
تصنيع الصواريخ«، مضيفًا أن تركيا »سعت 
حتى اليوم للتعاون في هذا المجال مع 
األطلسي،  حلف  في  المنضوية  ــدول  ال

لكن لم تصل إلى نتائج مطمئنة«.

تعاون عسكري مع روسيا؟

تحقيق الحدث
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سياسة

A A

القاهرة ـ العربي الجديد

كشفت مــصــادر فــي مجلس الــــوزراء املــصــري، 
أن وزارتي العدل والشؤون القانونية تعكفان 
على إعداد مشروع لتعديل قانون اإلجــراءات 
الجنائية، يسمح بإسقاط كل األحكام الغيابية 
الصادرة ضد رجل األعمال، حسني سالم، بعد 
ثــورة 25 يناير 2011 من دون أن يضطر إلى 
العودة إلى مصر، وذلك على الرغم من إتمامه 
تسوية مع الحكومة ممثلة في جهاز الكسب 
غير املــشــروع فــي وزارة الــعــدل إلســقــاط تهمة 
التنازل عن  مقابل  عنه  املــشــروع  غير  الكسب 
أمالك له بقيمة 5 مليارات و400 مليون جنيه 

تقريبًا )حوالى 608 ماليني دوالر(.
وأوضـــحـــت املـــصـــادر أن هـــذا الــتــعــديــل، الـــذي 
التشريع  تــاريــخ  فــي  نــوعــه  سيكون األول مــن 
املـــصـــري، ســيــجــيــز لــوكــيــل املــتــهــم )مــحــامــيــه( 
ــادة نــظــر الـــدعـــاوى في  أن يتخذ إجـــــراءات إعــ
األحــكــام الغيابية الــصــادرة ضــده من محاكم 
الـــجـــنـــايـــات، حــتــى تــقــضــي املــحــكــمــة بـــاإلدانـــة 
الــتــعــديــل سيتمّكن  الـــبـــراءة. وبـــإقـــرار هـــذا  أو 
بــإعــادة  املطالبة  مــن  فــي مصر  محامو ســالــم 
إجراءات كل القضايا، التي حوكم فيها غيابيًا 
وصدرت ضده فيها أحكام باإلدانة، وعددها 
أربع قضايا هي: قضية غسيل األموال املتهم 
فيها مع نجله وابنته وهو مدان فيها بعقوبة 
مــلــيــارات دوالر، وقضية  أربــعــة  غــرامــة بقيمة 
الــتــربــح لتصدير الــغــاز إلســرائــيــل وهــو مــدان 
مليون   400 تتجاوز  بغرامة  آخرين  مع  فيها 
أمام  )وتــعــاد محاكمة شركائه  جنيه مصري 
أول  إلغاء حكم  الجنايات حاليًا بعد  محكمة 

درجــــة فـــي مــرحــلــة الــنــقــض( وقــضــيــة الــتــربــح 
ــزيـــرة الــبــيــاضــيــة،  ــيـــالء عــلــى أرض جـ ــتـ واالسـ
وهــو مـــدان فيها مــع آخــريــن بــالــغــرامــة أيضًا، 
باإلضافة إلى القضية املعروفة بفساد قطاع 
الــكــهــربــاء، وهــو مـــدان فيها مــع نجله وابنته 

بعقوبة الغرامة أيضًا.
وكان من الطبيعي، وفقًا للقانون املصري، أن 
يتوجه سالم بناء على هذه األحكام الغيابية 
إلى النائب العام بعد عودته إلى مصر التخاذ 
إجـــــراءات إلعــــادة مــحــاكــمــتــه، غــيــر أن تمسكه 
بعدم العودة وقلقه من إمكانية إصدار أحكام 
بــغــرامــات ضخمة عليه، سيجعل من  جــديــدة 
األفضل له اتباع هذه الوسيلة الجديدة، التي 
ســتــقــّرهــا الــحــكــومــة املــصــريــة لتسهيل إعـــادة 

محاكمته من دون أن يضطر إلى العودة.

عادل األحمدي

يـــبـــدو الــيــمــن فـــي خــضــم ســـبـــاق جـــديـــد بني 
الــشــرعــيــة ومــلــيــشــيــات الحوثيني  الــحــكــومــة 
والــرئــيــس املــخــلــوع عــلــي عــبــد الــلــه صــالــح، 
تحت عنوان البرملان وسعي تحالف الحوثي 
صــالــح إلـــى تــحــويــلــه، يـــوم الــســبــت، عــنــوانــًا 
لــتــشــريــع االنـــقـــالب الــثــانــي مـــن خــــالل طــرح 
بندين اثنني على الجلسة في حال انعقدت 
السياسي  إقــرار ما يسمى املجلس  بالفعل: 
ــام،  ــالـــح قــبــل أيــ ــذي ألـــفـــه الــحــوثــيــون وصـ ــ الـ
وطــرح بند إقالة الرئيس عبد ربــه منصور 
الـــ48  هــادي. بناًء على ذلــك، تبدو الساعات 
التصعيد  لناحية  األهــمــيــة  شــديــدة  املقبلة 
البرملان  انعقاد  منع  إلى  الهادف  العسكري 
ــقـــالب على  ــرار تــحــالــف االنـ ــ مـــن جــهــة، وإصــ
واملؤسساتية  الدستورية  املفاعيل  ترسيخ 
لــالنــقــالب، مـــا يــزيــد مـــن احــتــمــاالت الحسم 
الــعــســكــري الــــذي يـــلـــّوح بـــه فــريــق الــشــرعــيــة 

مدعومًا من التحالف العربي.
الــدعــوة  اليمنية عــلــى  الــحــكــومــة  واعــتــرضــت 
التي وجهها االنقالبيون لعقد جلسة ملجلس 
ــــزب عـــلـــي عــبــدالــلــه  ــــذي يــمــتــلــك حـ ــــواب، الــ ــنـ ــ الـ
الدعوة  هــذه  وتمثل  أعضائه.  غالبية  صالح 
إلــى تكثيف الضغط  مــنــاورة واضحة تهدف 
عــلــى الــحــكــومــة الــشــرعــيــة، مــن خـــالل تحريك 
ورقة البرملان بوصفه مؤسسة دستورية، من 
جهة، وإلى محاولة تأمني غطاء لالتفاق الذي 
الله  أبرمه عبدالله صالح مع جماعة أنصار 
السياسي  )الحوثيني( أخيرًا، حول »املجلس 
من  االنقالبية،  الــخــطــوات  األعــلــى«، وشرعنة 

جهة ثانية. وكانت مصادر تابعة للحوثيني 
الــنــواب،  أن رئــاســة مجلس  ــام،  أيـ أعلنت منذ 
الذي يترأسه يحيى علي الراعي، أحد القيادات 
في حزب عبدالله صالح، عقدت اجتماعًا في 
املجلس،  جلسات  استئناف  وأقـــرت  صنعاء، 
بعد غد السبت، للمرة األولى، منذ ديسمبر/ 

كانون األول 2014.
وأعلنت الحكومة، في بيان قرأه نائب رئيس 
الوزراء، وزير الخارجية، عبد امللك املخالفي، 
فـــي مــؤتــمــر صــحــافــي عــقــده فـــي مــقــر مبنى 
الـــســـفـــارة الــيــمــنــيــة بـــالـــريـــاض، أن »الـــدعـــوة 
النــعــقــاد مــجــلــس الـــنـــواب فــي ظــــروف الــقــوة 
الــعــاصــمــة صنعاء  تعيشها  الــتــي  الــقــاهــرة 
وبعيدًا عن الوفاق الذي يحكم عمله في هذه 

وآليتها  الخليجية  للمبادرة  وفقًا  املرحلة 
التنفيذية، تعد مخالفة صريحة للمشروعية 
الــدســتــوريــة والــقــانــونــيــة وانــتــهــاكــًا صارخًا 
لــهــمــا، وتــشــكــل تـــهـــديـــدًا لـــلـــوحـــدة الــوطــنــيــة 
ولــلــســلــم واألمــــن االجــتــمــاعــيــني وتــســهــم في 
تــمــزيــق الـــبـــالد ومــضــاعــفــة أســـبـــاب الــحــرب 

التي أشعلها االنقالبيون«.
وكما توقعت »العربي الجديد«، فقد اتجهت 
الــحــكــومــة لــلــطــعــن بــــأي إجـــــــراءات محتملة 
لـــلـــبـــرملـــان، مـــن خــــالل الــــعــــودة إلــــى املـــبـــادرة 
اتخاذ  البرملان  على  تحتم  التي  الخليجية 
الــقــرارات بالتوافق. وفــي هــذا الصدد، أشار 
املخالفي إلى أن مجلس النواب، الذي انتهت 
فترته الدستورية وُمّدد له بموجب نصوص 

املــــبــــادرة الــخــلــيــجــيــة وآلــيــتــهــا الــتــنــفــيــذيــة، 
املــوقــعــة فـــي 23 نــوفــمــبــر/ تــشــريــن الــثــانــي 
االنتقالية  الفترة  في  يعمل  أن  يجب   ،2011
على أساس التوافق في كل أعماله، مضيفًا 
أن هذه النصوص »تشكل وثيقة دستورية 
تــحــتــوي عــلــى أحــكــام لــهــا صــفــة قطعية وال 
تقبل الطعن أمام مؤسسات الدولة«. وأشار 
إلى أن املادة 4 من اآللية التنفيذية للمبادرة 
الخليجية تنص على أن »يحل االتفاق على 
أي  تنفيذها محل  وآلية  الخليجية  املبادرة 
وال  قائمة  قانونية  أو  دســتــوريــة  ترتيبات 
يجوز الطعن فيهما أمام مؤسسات الدولة«.

السلطة  أن قيادة  إلــى  الحكومة  ولفت بيان 
الشرعية، ممثلة بالرئيس عبدربه منصور 
هــــادي، ورئــيــس الــحــكــومــة أحــمــد عــبــيــد بن 
دغر، والهيئة االستشارية للرئيس اليمني، 
عــقــدت اجــتــمــاعــًا اســتــثــنــائــيــًا يــــوم الــثــالثــاء 
املــــاضــــي، لـــلـــوقـــوف »أمــــــام اإلجـــــــــراءات غير 
الــشــرعــيــة واملــخــالــفــة لــلــدســتــور والــقــوانــني 
ــذة واملــــــبــــــادرة الــخــلــيــجــيــة وآلــيــتــهــا  ــافــ ــنــ الــ
الــتــنــفــيــذيــة ومـــخـــرجـــات الــــحــــوار الــوطــنــي 
وقــــرارات مجلس األمـــن الــدولــي ذات الصلة 
اتخذها  والتي   ،2216 القرار  مقدمتها  وفــي 

االنــقــالبــيــون فـــي تــصــعــيــد جــديــد بتشكيل 
ما سمي باملجلس السياسي ومــا تبع ذلك 
الــنــواب  ملجلس  القانونية  غير  الــدعــوة  مــن 

لالنعقاد«.
تجدر اإلشارة إلى أن والية البرملان اليمني 
 
ً
انتهت في عام 2009، لكن تم تمديدها، مرة

آنذاك، بموجب اتفاق سياسي بني األحزاب، 
 أخــرى بفضل املــبــادرة الخليجية عام 

ً
ومــرة

يمنية  ســيــاســيــة  مـــصـــادر  وأشــــــارت   .2011
»العربي الجديد«، إلى أن استنفار الجانب  لـ
الــحــكــومــي يــأتــي اســتــبــاقــًا ألي خــطــوات قد 
يــتــخــذهــا الـــبـــرملـــان، ومــــن ضــمــنــهــا مــحــاولــة 
بــن دغــر؛  بــرئــاســة  الحكومة  إبــطــال شرعية 
ــم تـــنـــل ثــقــة  ــ صـــحـــيـــح أن هــــــذه الـــحـــكـــومـــة لـ
البرملان وفقًا للدستور، لكنها تعتبر امتدادًا 
ــيـــس الـــــــــوزراء الـــســـابـــق، خــالــد  لــحــكــومــة رئـ
تــم تغيير رئيسها وعــدد   

ْ
بــحــاح، حتى وإن

من أعضائها.
في غضون ذلــك، وبانتظار ما سيؤول إليه 
الوضع في حال عقد البرملان جلسة له يوم 
الــســبــت، كــشــفــت تــســريــبــات مـــصـــادر مقربة 
ــال أن يــقــتــرح  ــمـ ــتـ ــن احـ ــن االنـــقـــالبـــيـــني، عــ مــ
هــؤالء أمــام مجلس النواب، التصويت على 
ــادي، والــتــي قدمها في  الــرئــيــس هـ استقالة 
وتــراجــع عنها  الثاني 2015  كــانــون  يناير/ 
بــعــد شــهــر. وتــشــيــر الــتــســريــبــات أيــضــًا إلــى 
احتمال توجيه اتهامات للحكومة الشرعية 
»الــخــيــانــة الــعــظــمــى«، لــكــنــهــا خـــطـــوة من  بـــ
املــســتــبــعــد أن تــنــجــح، بــســبــب عــــدم تحقيق 
ــثـــل بــثــلــثــي  ــمـ ــتـ ــــوري، ويـ ــتــ ــ ــــدســ ــاب الــ ــنــــصــ الــ

األعضاء.

كان يُفترض إطالق 
كل المتهمين لو ُحكم 

عليهم وفق القانون

تبرئة متهمين في 
قضية واحدة بينما 

أدين آخرون

معتقلو األرض 
في مصر

القاهرة ـ نادين ثابت 

التي  القضايا واملحاكمات  تشكل 
أي   ، األرض« »مــعــتــقــلــي  واجـــهـــت 
ــقــــي الــقــبــض  لــ

ُ
ــن أ ــذيــ املـــواطـــنـــني الــ

عــلــيــهــم لــرفــضــهــم اتــفــاقــيــة تــرســيــم الـــحـــدود 
التي  السعودية  العربية  واململكة  مصر  بني 
املاضي  إبريل/نيسان  الثامن من  في  وقعت 
تــيــران  جــزيــرتــي  تبعية  نــقــل  بموجبها  وتـــم 
وصــنــافــيــر لــلــســيــادة الـــســـعـــوديـــة، نــمــوذجــًا 
لطبيعة تعامل السلطة املصرية مع القضايا 

ذات الطابع السياسي في البالد. 
»الــعــربــي الــجــديــد« رصـــدت الــجــدول الزمني 
األرض«،  ــــري  ــاهـ ــ ــــظـ ــتـ ــ »مـ قــــضــــايــــا  ــع  ــيـ ــمـ ــجـ لـ
ســــواء الــذيــن اعــتــقــلــوا أثــنــاء مــشــاركــتــهــم في 
االتفاقية،  أعقبت  التي  الغاضبة  التظاهرات 
أو ألــقــي الــقــبــض عليهم مــن مــنــازلــهــم أو من 
الشوارع واملقاهي وتم الزج بهم في القضايا. 
ــــدت »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« املـــفـــارقـــات  كــمــا رصـ
الـــعـــديـــدة فـــي األحـــكـــام الــقــضــائــيــة الـــصـــادرة 
والتي  عليهم،  واملقبوض  املتظاهرين  بحق 
تتفاوت مــن قضية ألخــرى ومــن قــاٍض آلخر 
ومــن دائـــرة ألخـــرى، على الــرغــم مــن اتفاقهم 
ــامـــات وعــرائــضــهــا املــعــدة  ــهـ جــمــيــعــًا فـــي االتـ
ســلــفــًا بــهــدف »اصـــطـــيـــاد« بــعــض مــعــارضــي 
الــســلــطــة املــصــريــة. واقــــع يــوضــحــه املــحــامــي 
الحقوقي،  الدفاع  فريق  منير، عضو  مختار 
ــــذي حــمــل عــلــى عــاتــقــه الــــدفــــاع عـــن جميع  الـ

جمعة األرض األولى
التي نظمت في  األولـــى  فــي »جمعة األرض« 
متهمًا   22 حوكم  املاضي،  إبريل/نيسان   15
ــراءة، عــــدا ثــالثــة  ــ ــبـ ــ حــصــلــوا جــمــيــعــًا عــلــى الـ
يتم تحديد  لم  بينما  أطفال مخلى سبيلهم 
اتهامات  جميعهم  وواجـــه  بــعــد،  لهم  جلسة 
»االشتراك في تظاهرة، والتجمهر، وإذاعة  بـ
ُبنيت  ثــالث قضايا  كــاذبــة«.  أخبار وبيانات 
أســاســًا عــلــى تــحــريــات جــهــاز األمـــن الوطني 
املصري وبناًء عليها صدرت قرارات الضبط 
واإلحضار ملجموعة من األشخاص. القضية 
األولــــــى، هـــي قــضــيــة شــــرق الـــقـــاهـــرة الــكــلــيــة، 
وفيها تم القبض على 20 مواطنًا من املقاهي 
خــــلــــي ســبــيــل 15 مــنــهــم وبــقــي 

ُ
ــنـــازلـــهـــم، أ ومـ

خــمــســة آخــــرون وهـــم مــحــمــود هــشــام، وعلي 
مــيــكــي، وعــبــد الــرحــمــن حــمــزة، وأبـــو داوود، 
وأحــمــد عبد الــلــه، بـــدأوا إضــرابــًا عــن الطعام 
اعتراضًا على ظروف حبسهم منذ ما يقارب 

من أسبوع.
وعلى الرغم من أن العشرين املقبوض عليهم 
فــي القضية واجــهــوا اتــهــامــات واحـــدة وهي 
ســــســــت عـــلـــى خـــالف 

ُ
»االنــــضــــمــــام لــجــمــاعــة أ

ونشر  التظاهر،  على  والتحريض  الــقــانــون، 
وإذاعــــة أخــبــار كــاذبــة، والـــدعـــوة لقلب نظام 
الــحــكــم، وحــمــل رئــيــس الــجــمــهــوريــة بــالــقــوة 
والتحريض  عمله،  تنفيذ  عن  االمتناع  على 
وحيازة  والــشــرطــة،  الجيش  مؤسسات  على 
ــــرض مـــنـــهـــا تـــغـــيـــيـــر نـــظـــام  ــغـ ــ مـــطـــبـــوعـــات الـ
الــدولــة األســـاســـي«، إال أن أحـــدًا ال يــعــرف ما 
إخــــالء ســبــيــل 15 منهم  األســـبـــاب وراء  هـــي 
ــي نــفــس  ــ ــن فـ ــ ــريـ ــ واإلبــــــقــــــاء عـــلـــى خـــمـــســـة آخـ
القضية وبنفس االتهامات. القضية الثانية، 
التي بنيت على تحريات األمــن الوطني هي 
قــضــيــة شـــبـــرا الــخــيــمــة، واملـــتـــهـــم فــيــهــا سيد 
واملحامي  البنا، وسيد جابر، وأحمد سالم، 

متظاهري األرض مهما اختلفت انتماءاتهم 
السياسية والفكرية.

ثمة ثماني قضايا مختلفة ملعتقلي األرض 
ــاهـــرة والــجــيــزة  ــقـ فـــي نـــطـــاق مــحــافــظــتــي الـ
وحــدهــمــا، حــوكــم فيهم مــا يــقــارب مــن 230 
مـــواطـــنـــًا، بــخــالف عـــشـــرات آخـــريـــن صــــادرة 
بحقهم قرارات ضبط وإحضار على خلفية 
القبض عليهم  ُيــلــق  لــم  لكن  الــقــضــايــا،  تلك 
ولــم تــوجــه لهم اتــهــامــات رسمية إلــى اآلن، 
غــيــر أنــهــم يــكــتــشــفــون ذلـــك مــصــادفــة أثــنــاء 
أو  لهم  وأوراق رسمية  استخراج شــهــادات 

مع أول سفر لهم في خارج البالد.

 عن الصحافيني 
ً
الحقوقي مالك عدلي، فضال

محمود السقا وعــمــرو بــد. وواجـــه جميعهم 
على  أسست  لجماعة  »االنضمام  بـ اتهامات 
الــقــانــون، والــتــحــريــض على التظاهر  خــالف 
والــتــحــريــض عــلــى الــتــجــمــهــر، ونــشــر وإذاعـــة 
نظام  لقلب  والــدعــوة  كاذبة،  أخبار وبيانات 
الـــحـــكـــم«. وجــمــيــهــم مـــحـــبـــوســـون عـــلـــى ذمـــة 

القضية.
بناًء  أيــضــًا  قــامــت  الــتــي  الثالثة  القضية  أمــا 
ــن الـــوطـــنـــي، فهي  ــ عــلــى تــحــريــات جـــهـــاز األمـ
قــضــيــة نـــيـــابـــة األحـــــــــداث الــــطــــارئــــة بــجــنــوب 
ــيــــزة، وفـــيـــهـــا ثـــمـــانـــيـــة مـــتـــهـــمـــني، أخــلــي  الــــجــ
محمدين  هيثم  وبــقــي  منهم،  خمسة  سبيل 
وزيــزو عبده وحمدي قشطة. وجميع هؤالء 

ناشطون سياسيون معارضون للنظام.
أما قضية جنوب القاهرة، فاتهم فيها ياسر 
سناء  الحقوقية  الناشطة  معه  وكـــان  الــقــط، 
ــا يـــوســـف، لــكــن األخـــيـــرتـــني تم  ــنـ ســـيـــف، وديـ
اإلحالة  قــرار  قبل  القضية  مــن  استبعادهما 
ــده لــلــمــحــاكــمــة  ــ ــقـــط وحــ مـــبـــاشـــرة. وأحــــيــــل الـ
واتهامه  املــقــطــم،  مــن حــي  عليه  القبض  بعد 
بــحــيــازة مــطــبــوعــات، وُحــكــم عــلــيــه بالسجن 

عــامــا وغـــرامـــة مــائــتــي جــنــيــه، قــبــل تخفيض 
العقوبة في الحكم املستأنف إلى الحبس ملدة 
شهر واإلبــقــاء على الغرامة. وقــد أنهى القط 

عقوبته وخرج.

جمعة األرض الثانية
فــي 25 إبــريــل/نــيــســان، خـــرج املــصــريــون من 
جديد للتظاهر ضد اتفاقية ترسيم الحدود، 
ــــداد أكــبــر  ــأعـ ــ ــع وبـ ــ فــــي نـــطـــاق جـــغـــرافـــي أوســ
واســتــعــدادات أكــثــر كــثــافــة. فــي املــقــابــل كانت 
واعتقاالت  أشــرس  أمنية  اســتــعــدادات  هناك 
أوســــــع وأكــــثــــر. ألـــقـــي الـــقـــبـــض يـــومـــهـــا عــلــى 
من خالل  املحاكمات  إلــى  وأحيلوا  العشرات 
أربـــــع قــضــايــا مــخــتــلــفــة. األولــــــى هـــي قضية 
الدقي والعجوزة، وتضم 47 متهمًا حضوريًا 
حكم عليهم في الدرجة األولى من التقاضي 
بــالــســجــن خــمــس ســنــوات وغـــرامـــة 100 ألــف 
جنيه لكل منهم. وفي الحكم املستأنف، ألغي 
الغرامة.  على  اإلبقاء  مقابل  بالسجن  الحكم 
وتمكنت حمالت حقوقية وشعبية من جمع 
ألــف جنيه  قــدره 4 ماليني و700  مبلغ مالي 
في غضون أسابيع، وأفــرج عن الجميع عدا 

ــقـــط، هــــو هـــشـــام الــــزهــــيــــري، ســــوري  ــد فـ ــ واحــ
تنظر  املصرية  السلطات  تـــزال  ال  الجنسية، 

في قرار ترحيله خارج البالد.
قضيتي  كانتا  والثالثة،  الثانية  القضيتان 
 2016/6407 رقــم  تحمل  األولـــى  النيل.  قصر 

قصر النيل، واملتهم فيها 52 مواطنًا، حصلوا 
جميعًا على البراءة من الدرجة األولــى، لكن 
الــنــيــابــة الــعــامــة اســتــأنــفــت عــلــى الــحــكــم، وال 
تزال املحكمة تنظر في درجة االستئناف. أما 
القضية  فهي  النيل،  بقصر  الثانية  القضية 

فيها  واملــتــهــم  الــنــيــل،  رقــم 2016/6408 قصر 
األولـــى  الــدرجــة  فــي  ُحــكــم عليهم  63 متهمًا، 
من التقاضي بالسجن سنتني وخمسني ألف 
جنيه غرامة، ثم حصلوا على حكم بالبراءة 
فــي االســتــئــنــاف. القضية الــرابــعــة فــي جمعة 
الــثــانــيــة كــانــت قضية بــــوالق، وألــقــي  األرض 
الـــقـــبـــض فــيــهــا عـــلـــى 11 مــتــهــمــًا مــــن بــيــنــهــم 
الــنــاشــط حـــمـــدي قــشــطــة، وحـــكـــم عــلــيــهــم في 
الدرجة األولى بالسجن ثالث سنوات ومائة 
ألف جنيه غرامة، قبل أن يحصل قشطة على 

البراءة في الحكم املستأنف.

قضايا سياسية
يرى املحامي الحقوقي، مختار منير، عضو 
ــاع عـــن مــتــظــاهــري مــصــر،  ــدفـ فــريــق جــبــهــة الـ
فــي حــديــث إلــى »الــعــربــي الــجــديــد« أن جميع 
قضايا معتقلي األرض، هي قضايا سياسية 
فــي األســــاس، بــدلــيــل أنــهــا »قــضــايــا مختلفة 
بــنــفــس االتـــهـــامـــات، والــبــعــض يــحــصــل على 
بــل إن متهمني  الـــبـــراءة،  ــرون على  حكم وآخــ
فــــي قـــضـــيـــة واحــــــــدة وأمــــــــام نـــفـــس الـــقـــاضـــي 
ــبــــعــــض يـــحـــصـــل عــلــى  ــفــــس الــــــدفــــــوع، والــ ونــ

الــــبــــراءة والــبــعــض اآلخــــر يــحــاكــم بــالــســجــن، 
كما في قضية شرق القاهرة املعدة بناًء على 

تحريات جهاز األمن الوطني«.
حرية  مؤسسة  فــي  املــحــامــي  منير،  ويشير 
الــفــكــر والــتــعــبــيــر )مــنــظــمــة مــجــتــمــع مــدنــي 
مصرية(، إلى وجــود »اختالف بني القضاة 
أيـــضـــًا«. ويـــذكـــر عــلــى ســبــيــل املـــثـــال قــاضــي 
إبــريــل/نــيــســان،   15 األرض  جــمــعــة  قــضــيــة 
الــــذي أصــــدر حــكــمــًا »تــاريــخــيــًا«، مــن وجهة 
نظر منير، إذ إن منطوق الحكم نّص على أن 
»املحكمة لم تطمئن لتحريات املباحث التي 
سجلتها في محضر الضبط، وأن كل متهم 
اآلخــر، وهذا  تم ضبطه بمكان مختلف عن 
جعل عشوائية الضبط تثبت براءة املتهمني 
من تهمة التجمهر وفقًا للمادة 304 من قانون 
اإلجـــــــراءات الــجــنــائــيــة، وأن جــمــيــع مـــا ثبت 
إلــى كونها تهما  بمحضر الضبط ال يصل 
بحق املتهمني. كما لم يستقر في وجدانها 
االتـــهـــام املــســنــد لــلــمــتــهــمــني بــنــشــر األخـــبـــار 
الــكــاذبــة عــمــدًا، وإلـــحـــاق الــضــرر باملصلحة 
الــعــام، لخلو األوراق من دليل مــادي واحــد، 
ــن الــوطــنــي ال  وأن مـــا أثــبــتــتــه تــحــريــات األمــ
يعبر سوى عن وجهة نظر مجريها فقط«. 
كما يشير منير إلى مثال آخر ليثبت أن كل 
تلك القضايا سياسية في األســاس، ويقول 
الدقي والعجوزة، والتي حوكم  »في قضية 
القاضي  فــإن  وأربــعــون متهمًا،  فيها سبعة 
أصدر أقصى عقوبة في حكم الدرجة األولى. 
أمــــا فـــي حــكــم املـــســـتـــأنـــف، وبـــعـــد مــرافــعــات 
ــذكـــرة وحــافــظــة  47 مــحــامــيــًا وتـــقـــديـــم 47 مـ
مــســتــنــدات وطــلــبــات لــلــدفــاع، وبــعــد حــوالــي 
ســبــع ســـاعـــات كــامــلــة مـــن املـــرافـــعـــات طلبنا 
فــيــهــا تــأجــيــل أمــــد الــنــطــق بــالــحــكــم لتنفيذ 
الــقــاضــي  أن  إال  ــبـــات،  ــلـ ــطـ الـ ــن  مــ مـــجـــمـــوعـــة 
أصــدر حكمه عقب ربــع ساعة فقط من رفع 
»لم  القاضي  أن  إلى  الجلسة«. ويلفت منير 
ينظر في أوراق القضية وال حتى مر عليها 
مرور الكرام، فمن املستحيل أن يقرأ كل تلك 
املذكرات والحافظات ويصدر الحكم في ربع 

ساعة فقط«.
مصير  »نــعــرف  الحقوقي  املحامي  ويضيف 
ــا أيــــضــــًا مـــــن مــــجــــرد ســــمــــاع اســــم  ــايــ ــقــــضــ الــ
القاضي، فهناك قاٍض تاريخ أحكامه مشرف، 
أحكامه سيئ، وهناك من جاء  تاريخ  وآخــر 
بمنظورها  األمـــو  ويـــزن  شرطية  خلفية  مــن 
الــســيــاســي. ولــكــل قــــاٍض خلفية وانــتــمــاءات 
وتاريخ حافل يمكن القياس عليه«، على حد 
قــضــايــا معتقلي  أن  يـــرى  منير  أن  إال  قــولــه. 
ــا شــكــلــتــه مـــن حـــالـــة ضــغــط على  األرض ومــ
ــرأي الـــعـــام املـــصـــري أســهــمــت بــشــكــل كبير  ــ الـ
والعدالة  القضاء  منظومة  على  الضغط  في 
الضبط  »محاضر  أن  إلــى  ويلفت  فــي مصر. 
يــحــوي على  فــقــط  واإلحـــضـــار نصفها األول 
عريضة االتهامات، وباقي الصفحات عبارة 
ــنــــني لــم  عــــن أســــمــــاء مـــجـــمـــوعـــات مــــن املــــواطــ
القانون  اخــتــرقــوا  وال  عنف  أعــمــال  يرتكبوا 
وال حتى عطلوا املــرور، ومع ذلك يتم الحكم 
بأن  للجزم  األمـــر منير  هــذا  عليهم«. ويــدفــع 
»قضايا األذون التي تصدر بناًء على قرارات 
ضبط وإحضار، تتعامل معها النيابة العامة 
املــصــريــة ومــنــظــومــة الــقــضــاء بـــعـــدم مهنية 
بــحــتــة«. ووفــقــًا ملــنــيــر فــإنــه »لـــو حــكــم فــي كل 
تلك القضايا بالقانون، فمن املفترض أن يتم 
حفظ كل تلك القضايا وإخــالء سبيل جميع 
الصادر عن  الحكم  بعد  املتهمني، خصوصًا 
محكمة القضاء اإلداري بوقف تنفيذ اتفاقية 
الــواقــعــي مع  التعامل  أمــا  الــحــدود«،  ترسيم 
القضايا فيجعلها »مرهونة بقرار سياسي«، 

على حد تعبيره.

انتقام من المعارضين 
بغطاء قانوني

شهدت مصر تظاهرات في إبريل رفضًا لالتفاقية )عامر عبد الرحمن/األناضول(

والية البرلمان اليمني ُمددت مرتين بعد انتهائها عام 2009 )محمد حويس/فرانس برس(

التعديل القانوني يسمح بإسقاط األحكام الغيابية الصادرة ضد سالم )العربي الجديد(

البرلماني  المصري،  الــنــواب  مجلس  في  العامة  اللجنة  استبعدت 
مصطفى بكري من عضوية لجنة القيم، الخاصة بالتحقيق الداخلي 
للنظام  المخالفين  ــنــواب  ال مــع 
حسن  بالنائب  واستبدلته  الداخلي، 
العامة  اللجنة  قـــرار  البسيوني. 
علي  البرلمان  رئيس  يترأسها  التي 
ــورة(، جــاء في  ــص )ال الــعــال  عبد 
اعتذار  بدعوى  أمس،  اجتماعها 
عضويته  مــواصــلــة  ــن  ع بــكــري 
اللجنة  في  مصدرًا  أن  إال  باللجنة، 
ــة من  ــال كــشــف عـــن وجــــود ح

الغضب البرلماني تجاه بكري.

معاقبة بكري

تعكس المحاكمات التي تستهدف »معتقلو 
بسبب  عليهم  القبض  ألقي  الذين  األرض«، 
مصر  بين  الحدود  ترسيم  اتفاقية  رفضهم 

تبعية  نقل  بموجبها  تم  التي  والسعودية 
السعودية،  للسيادة  وصنافير  تيران  جزيرتي 
طبيعة تعامل السلطة المصرية مع القضايا 

ظاهر  كـــون  لجهة  خــصــوصــًا  الــســيــاســيــة، 
سياسي  جوهرها  بينما  قانونيًا،  المحاكمات 
يستهدف معارضين للنظام. وبدت المفارقات 

واضحة في األحكام بحق الموقوفين، التي 
من  الرغم  على  آخر،  إلى  قاٍض  من  تفاوتت 

اتفاقهم جميعًا في االتهامات
تحقيق

230 محكومًا 
وعشرات المطلوبين

خاصتقرير

ألقي 
القبض 

على 
البعض من 

منازلهم 
أو من 

الشوارع 
والمقاهي 

)محمد 
الشاهد /

فرانس برس(
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ــذا الــتــعــديــل تم  وأشــــــارت املـــصـــادر إلــــى أن هــ
فـــي وزارة  الــتــشــريــع  ِقــبــل إدارة  اقــتــراحــه مـــن 
الــــعــــدل اســــتــــمــــرارًا فــــي ســلــســلــة الـــتـــعـــديـــالت 
نظام  رمـــوز  بــعــودة  الــتــي تسمح  التشريعية، 
الرئيس املخلوع حسني مبارك إلى مصر من 
مطالبتهم  دون  ومـــن  أمــنــيــة،  مــالحــقــات  دون 
بمزيد من الغرامات والتعويضات إلى جانب 

املبالغ التي تتفق الحكومة معهم على دفعها 
لــلــتــســويــة وإســــقــــاط اتـــهـــامـــات الـــكـــســـب غــيــر 

املشروع.
أمــام حسني  القانونية  العقبات  إزالــة  ومقابل 
سالم وغيره من رموز نظام مبارك الهاربني، 
 آخـــر عــلــى قــانــون 

ً
ـــعـــّد وزارة الـــعـــدل تــعــديــال

ُ
ت

اإلجراءات الجنائية يضمن سرعة املحاكمات 
إعالميًا  تــوصــف  الــتــي  القضايا،  فــي  الحالية 
»قــضــايــا اإلرهـــــــاب«، واملــتــهــم فـــي معظمها  بـــ
وأنصار  املسلمني«  »اإلخـــوان  أعضاء جماعة 

الرئيس املعزول، محمد مرسي.
الثاني  التعديل  وبحسب املصادر ذاتها، فإن 
ينص على إجــراء محاكمة حضورية للمتهم 
الغائب أو الهارب بمجرد حضور محام عنه 
املوافقة  يتضمن  خــاص  بتوكيل  جلسة  أول 
على نظر الدعوى، حتى إذا لم يتم إعالن املتهم 
في موطنه، وحتى إذا غاب هو ومحاميه عن 
تنتدب  وأن  التالية،  الجلسات  فــي  الــحــضــور 

للمتهم الغائب محاميًا للدفاع عنه.
وذكـــرت املــصــادر أن الــهــدف مــن هــذا التعديل 
اإلســراع في فصل املحاكم في قضايا العنف 
واإلرهــــــاب، الــتــي يــتــأخــر الــحــكــم فــيــهــا فــتــرات 
طـــويـــلـــة بــســبــب غـــيـــاب أو هــــــروب املــتــهــمــني، 
وذلـــك بــغــض الــنــظــر عــن الــقــواعــد الــدســتــوريــة 
والقانونية التي تتطلب حضور املتهم بنفسه 

إجراءات إصدار حكم حضوري نهائي ضده.
ــادر أن مـــا دفــــع الــحــكــومــة إلــى  وأكــــــدت املــــصــ
التفكير في هذا املشروع، رفض مجلس الدولة 
ومجلس القضاء األعلى العام املاضي، إدخال 
تعديل يسمح باالستغناء عن سماع الشهود 

وجعله أمرًا ُيقّدره رئيس املحكمة.

التحضير لتعديل 
يضمن سرعة المحاكمات 

في »قضايا اإلرهاب«

تعّد الدعوة النعقاد 
البرلمان بعيدًا عن الوفاق، 

مخالفة دستورية

  شرق
      غرب
»األطلسي«: عضوية 

تركيا ليست موضع 
تشكيك

ــلــــســــي، فــي  أعـــلـــن حـــلـــف شـــمـــال األطــ
ــــس األربـــــعـــــاء، أن عــضــويــة  ــان أمـ ــيـ بـ
تــركــيــا لــيــســت مــوضــع تــشــكــيــك، وأن 
أنقرة يمكنها االعتماد على تضامن 
ــة  الــــحــــلــــف ودعـــــــمـــــــه، بــــعــــد مــــحــــاولــ
ــقـــالب الــفــاشــلــة الــشــهــر املــاضــي،  االنـ
واسعة  تطهير  عملية  أثــارت  والتي 
النطاق لثاني أكبر جيش في الحلف. 
وشدد البيان على أن »تركيا حليف 
إسهامات  ويــقــدم  بالتقدير،  يحظى 
لحلف  املــشــتــركــة  للجهود  ملموسة 

شمال األطلسي«.
)رويترز( 

شتاينماير: ترامب يشكل 
خطرًا على العالم

ال يتبنى وزيـــر الــخــارجــيــة األملــانــي، 
فــــرانــــك فـــالـــتـــر شــتــايــنــمــايــر، مــوقــفــًا 
ــدًا فــــــي شــــــــأن االنــــتــــخــــابــــات  ــ ــايـ ــ ــحـ ــ مـ
ــة، ألنــــــه يـــرى  ــيــ ــركــ ــيــ ــيــــة األمــ الــــرئــــاســ
ــار الـــعـــالـــم  ــ ــظـ ــ ــيـــه أنـ ــتـــوجـ  لـ

ً
ضـــــــــــرورة

الــتــي يشكلها مرشح  املــخــاطــر  إلـــى 
الــحــزب الــجــمــهــوري، دونــالــد ترامب 
)الـــصـــورة(. هــذا مــا أعلنته متحدثة 
بــاســم شــتــايــنــمــايــر، أمـــس األربـــعـــاء، 
مثيرة  أن عدة تصريحات   

ً
موضحة

لــلــجــدل أدلـــى بــهــا تــرامــب، تـــدل على 
أن ثمة ما يثير قلق العالم في حالة 

انتخابه رئيسًا.
)رويترز(

مقتل ضابط وجندي 
روسيين في القرم

أكـــدت روســيــا، أمـــس األربـــعـــاء، أنها 
أحــبــطــت »هـــجـــمـــات إرهـــابـــيـــة كــانــت 
ــنــــاصــــر رئـــيـــســـيـــة فــي  تـــســـتـــهـــدف عــ
التموين  الــتــحــتــيــة ووســـائـــل  الــبــنــى 
فــــي شـــبـــه الــــجــــزيــــرة«، خــطــطــت لــهــا 
األوكرانية  العسكرية  االستخبارات 
في شبه جزيرة القرم، بهدف »زعزعة 
االســتــقــرار« فــيــهــا، وفـــق مــا جـــاء في 
التي  الروسية،  لالستخبارات  بيان 
أكــدت، في سياق متصل، أن ضابطًا 
فــي صــفــوفــهــا وجــنــديــًا روســيــًا قتال 
خــــــالل عـــمـــلـــيـــتـــني كــــانــــت تــنــفــذهــمــا 
ــــوة خـــاصـــة العـــتـــقـــال مــــا أســمــتــهــم  قـ

»مخربني« أوكرانيني.
)فرانس برس(

مجلس الشيوخ البرازيلي 
يوافق على محاكمة 

روسيف

البرازيلي،  الشيوخ  مجلس  صـــادق 
أمــس األربــعــاء، على اتــهــام الرئيسة 
روسيف  ديلما  العمل،  عن  املوقوفة 
)الصورة(، بمخالفة قوانني امليزانية 
ومحاكمتها في إطار عملية مساءلة 
ــهـــا  حــــكــــم حـــزبـ ــنــــهــــي  تــ أن  يــــتــــوقــــع 
الـــيـــســـاري الــــــذي اســـتـــمـــر 13 عـــامـــًا. 
أعـــــضـــــاء مــجــلــس  مـــــن  وصـــــــــوت 59 
الشيوخ، في برازيليا، ضد روسيف، 
ــوًا، خــــالل  ــ ــــضــ عــ رفـــــــض 21  ــل  ــابــ ــقــ مــ
ساعة   20 اســتــمــرت  صاخبة  جلسة 
وتــرأســهــا كــبــيــر الــقــضــاة، ريـــكـــاردو 

ليواندوسكي.
)فرانس برس(

إيران تنفي إعدام أكراد... 
وتجدد الهجمات 

في مريوان
ذكـــــر نـــائـــب قـــائـــد شـــرطـــة مــحــافــظــة 
كــردســتــان اإليـــرانـــيـــة، جــعــفــر اجــنــغ، 
أمــس األربــعــاء، أن راكبًا على دراجــة 
ــــدى  ــى قـــنـــبـــلـــة داخــــــــل إحـ ــقــ ــة ألــ ــ ــاريـ ــ نـ
ــة  ــعـ ــابـ ــتـ ــة الـ ــكــــريــ الــــــســــــيــــــارات الــــعــــســ
لدوريات الشرطة في منطقة مريوان 
غربي إيران، ما تسبب في جرح ثالثة 
من عناصرها. من جانب آخــر، نفت 
الــســلــطــات اإليــرانــيــة صــحــة األخــبــار 
ــتـــي تـــحـــدثـــت عــــن إعـــــــدام الــنــاشــط  الـ
الكردي املعارض، محمد عبد اللهي، 
العمل  املــاضــي، بتهمة  الثالثاء  يــوم 
ضــد الــنــظــام وتــهــديــد األمـــن القومي 
اإليـــرانـــي، إضــافــة إلـــى خمسة أكـــراد 
آخــــريــــن مــتــهــمــني بـــقـــضـــايـــا تــتــعــلــق 

بتجارة وتهريب املخدرات.
)العربي الجديد(

ُقــتــل مــدنــيــان مــصــريــان، أمــس 
جنوب  األمــن  برصاص  األربــعــاء، 
مـــديـــنـــة الـــشـــيـــخ زويــــــد فــي 
فيما  سيناء،  شمال  محافظة 
آخــرون،  وأصيب  مجندان  قتل 
ــات في  ــداف ــه ــت ــدة اس فــي عـ
المدينة. وقالت مصادر لـ»العربي 
الجديد« إن هجومًا واسعًا شنّته 
يعتقد  مسلحة  مجموعات 
انتماؤهم لتنظيم »والية سيناء« 
أبــو رفــاعــي وأبــو  على حــواجــز 
أن  وأكـــدت  والــتــومــة.  طويلة 
عبوة ناسفة استهدفت مدرعة 
أمنية أثناء سيرها بالطريق جنوب 
إلصابة  أدى  مما  ــد،  زوي الشيخ 
طاقمها.  مــن  مجندين  ثالثة 
قــوات  إن  عيان  شهود  وقــال 
األمن منعت باصات عمال حفظ 
منطقة  إلى  التوجه  من  السالم 

الجورة، بسبب وجود اشتباكات.

قتلى في سيناء
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الدوحة، قطر: سّجلت رشكة الفردان 

للسّيارات، الوكيل الحرصي واملوّزع 

املعتمد لسيارات MINI يف دولة 

قطر، ارتفاعاً يف مبيعات MINI بلغت 

نسبته %27 يف النصف األول من العام 

الجاري، وهو أحدث إنجاز يُسّجل خالل 

فرتة منّو متواصل.

وحّققت سّيارةHatch  MINI بثالثة 

أبواب، التي بقيت من أفضل السيارات 

مبيعاً، ارتفاعاً ملحوظاً يف منّو مبيعاتها 

بلغت نسبته %19 مقارنة بالوقت 

نفسه من العام املايض، فيام سجلت 

سّيارةHatch  MINI بخمسة أبواب 

ارتفاعاً يف املبيعات بلغ %15 مقارنة 

بالفرتة ذاتها من عام 2015. كام ساهم 

محبو سيارات MINI يف حفاظ رشكة 

الفردان للسيارات عىل موقعها الرائد 

 John Cooper يف مبيعات طرازات

Works إقليمياً، وذلك من خالل اختيار 

الفئة عالية األداء. هذا وشهدت سيارة 

MINI املكشوفة الجديدة كلياً والتي 

طُرحت ألول مرة يف املنطقة يف معرض 

قطر للسيارات يف يناير 2016، انطالقة 

استثنائية هذا العام.  

يف هذا اإلطار، قال السيد إيهاب عاّلم، 

مدير عام رشكة الفردان للسّيارات وكيل 

سيارات MINI يف قطر: “تؤكّد أرقام 

مبيعاتنا عىل الرغبة املتزايدة لدى ماليك 

السيارات الفاخرة يف قطر يف خوض 

تجربة MINI. فمن خالل الجمع بني 

تراث العالمة الربيطاين العريق وعنايتنا 

املتقنة بالعمالء وخدماتنا املعّدة حسب 

الطلب، متكّنا من عرض مجموعة 

طرازات العالمة التي تعترب األفضل يف 

فئتها إىل جانب عدد ضخم من املعدات 

واألكسسوارات. فنجاح MINI يف 

هذا السوق قائم عىل تجربة القيادة 

الفريدة التي توّفرها، والشعور الريايض 

الذي يختربه السائق املامثل لقيادة 

سيارة كارتينغ، فضالً عن تصميمها 

ومرونة حركتها التي توّفر تجربة راقية 

وممتازة.”

سيارة MINI املكشوفة الجديدة تعترب 

هي السيارة املكشوفة املرتفة الوحيدة 

يف العامل يف فئة السيارات الصغرية. 

وقد طّورت قيادة السيارات املكشوفة 

حني طرحت يف بداية هذه السنة من 

خالل خطوطها املمددة بشكل أنيق 

وطابعها الريايض املعزز. تأيت سيارة 

MINI املكشوفة بنفحة حداثة إىل 

تجربة القيادة من خالل سقفها اآليّل 

بالكامل والقابل للتعديل والذي 

ميكن أن يُفتح ويُغلق أو يستخدم 

كفتحة. كام يربز التصميم الوظيفّي 

واضحاً يف التكييف اآليّل عند كشف 

السيارة، وتكنولوجيا القيادة والتعليق 

املتطورة، والهيكل شديد املتانة 

، ويجذب السوق القطرّي الذي 

يركّز عىل األداء والجاملّية. وتتوافر 

سيارة MINI املكشوفة الجديدة 

 MINI كلياً بنسختني من محّركات

التي تضّم تكنولوجيا التوربو الثنايئ 

MINI TwinPower Turbo: محرّك 

بثالث أسطوانات يعمل بالبنزين بقّوة 

تبلغ 100 كيلوواط/136 حصاناً و141 

كيلوواط/192 حصاناً. والجدير بالذكر 

أّن سيارة MINI املكشوفة مرفقة بناقل 

حركة من سّت رسعات يشكّل إنجازاً 

جديداً يف مجال تجربة قيادة السيارات 

املكشوفة.

 Hatch  MINI من جهة أخرى، لقيت

  Hatchنجاحاً منذ أن وصلت سّيارة

MINI بثالثة أبواب إىل الرشق األوسط 

يف بداية عام 2014 وتبعتها سّيارة

Hatch  MINI بخمسة أبواب بعد 

ستة أشهر، فجذبت مجموعة جديدة 

من محبي السيارات من خالل رحابة 

الصندوق والفسحة املخصصة للرجلني 

 Hatch  MINIوالرأس. وتتوافر سّيارة

 Hatch  MINIبثالثة أبواب وسّيارة

بخمسة أبواب بنسختني من أحدث 

محّركات مجموعة BMW املؤلفة من 

3 و4 أسطوانات والتي تضّم تكنولوجيا 

 TwinPower Turbo التوربو الثنايئ

وتستخدم ناقل حركة من سّت رسعات.

وتتعزز تجربة MINI من خالل سيارة 

MINI John Cooper Works التي 

أتاحت ملاليك سيارات MINI يف قطر 

إضفاء متّيز وفرادة إىل سياراتهم وتعزيز 

أدائها. تتميز هذه السيارة مبحرك 

 TwinPower Turbo التوربو الثنايئ

سعة 2 ليرت والذي يولّد 231 حصاناً 

ويبلغ عزم دورانه 320 نيوتنمرت، أي 

بزيادة طاقة بنسبة %10 وعزم دوران 

بنسبة %23، ما يتيح للسائقني التمتع 

مبستويات جديدة من أداء القيادة.

لطاملا عززت MINI تجربة القيادة من 

خالل مجموعة متنوعة من املعدات 

واألكسسوارات التي وفرتها العالمة 

الربيطانية العريقة من خالل برنامج 

MINI Yours للتصميم حسب الطلب 

والذي يتيح للعمالء إمكانية تعديل 

سياراتهم وإضفاء طابع شخيص إليها 

مبا يتناسب مع أذواقهم وتفضيالتهم. 

تعترب كل سيارة MINI ابتكاراً فريداً 

معداً حسب طلب العميل، وذلك نظراً 

لتوافر مجموعة خيارات واسعة متعلقة 

بالطالء الخارجّي والعجالت بالسبائك 

املعدنية، والفرش، وألوان املقصورة 

الداخلية، واإلطارات واأللوان، فضالً عن 

الخيارات الحرصية لـ MINIمثل أغطية 

املرايا، واملصابيح األمامية اإلضافية، 

وديكور السقف، والعنارص البارزة.

وختم عالم قائالً: “تعكس األرقام 

امللفتة التي حققناها التغرّي يف هوية 

العالمة وانتقالها من كونها سيارة صغرية 

متمّيزة إىل سيارة راقية ومتطورة. 

فاملك سيارة MINI حالياً يبحث عن 

االبتكار ولديه مجموعة واسعة من 

االهتاممات واألفكار التي يتأثر بها. فقد 

أدركت MINI هذا ومكّنت املغامرين 

من خوض تجارب جديدة.”

و يستمّر النجاح: 

الفردان للسيارات تحّقق نموًا بنسبة 27% 
في مبيعات سيارات MINI في النصف األول من عام 2016

انتفاضة إثنية ضد ورثة زيناوي

احتجاجات إثيوبيا 
مرشحة للتصعيد

المثال التاريخي األقرب 
لما يحصل اليوم هو ثورة 

إطاحة هيال سيالسي

بيار عقيقي

إثيوبيــا  اســم  يقتــرن  مــا  عــادة 
بالحــرب األهليــة الداميــة )1974 ــــ 
 1983( الكبــرى  واملجاعــة   ،)1991
ــــ 1985(، وترحيــل يهــود الفاالشــا إلــى الكيــان 
مــع  والحــرب  الثمانينيــات،  فــي  اإلســرائيلي 
مــا  أن  غيــر  النهضــة،  ســّد  وأخيــرًا  إريتريــا، 
عتبر موئل 

ُ
جرى في األيام األخيرة، في بالٍد ت

أول إنسان عاقل في التاريخ، من احتجاجات 
»نــادرة« ترافقــت مــع ســقوط ضحايــا، يشــي 
عيــد أديــس أبابــا إلــى ســنوات 

ُ
بتحــّوالت قــد ت

أغســطس/ مــن  الخامــس  منــذ  الظــالم. 
فــي  األوضــاع  تتدهــور  أخــذت  الحالــي،  آب 
إثيوبيــا، بفعــل قيــام احتجاجــات فــي مناطق 
عدة، تطالب بإنهاء انتهاكات حقوق اإلنسان 
مــن قبــل الحكومــة فــي أديــس أبابــا، وإطــالق 
ســراح الســجناء السياســيني، وتوزيــع عــادل 
االقتصاديــة  املطالــب  مــن  وغيرهــا  للثــروة، 
مــن  أســبوع  نحــو  وبعــد  واالجتماعيــة. 
الســلطات  بــني  واملواجهــات  االحتجاجــات 
بمقتــل  الحكومــة  اعترفــت  واملعارضــني، 
ســبعة أشــخاص، فيمــا ذكــرت »رويتــرز« أنــه 
، بينمــا تتحــدث 

ً
تــّم إحصــاء ســقوط 90 قتيــال

املعارضة عن سقوط 400 قتيل.
ال تتوقف أبعاد االحتجاجات عند هذا الحّد، 
فاملعارضــون ينتمــون إلــى أكبــر مجموعتــني 
فــي   34.4( أورومــو  إثيوبيــا،  فــي  عرقّيتــني 

فــي  ثــم  األهليــة،  الحــرب  فــي  بناهــا،  التــي 
تزايــد  لناحيــة  تحديــدًا  السياســية،  الحيــاة 
انتقــادات املواطنــني ومواجهتهم قوات األمن. 
 ،)1995  1991( للبــالد  رئيســا  زينــاوي  كان 
زينــاوي،   .)2012  1995( للــوزراء  رئيســا  ثــم 
املنتمــي لألقليــة التيغريــة، جمــع كل خصــوم 
نظــام منغســتو هيــال مريام الشــيوعي )1974 
1987( فــي خنــدٍق واحــد، ونجــح في إســقاطه. 
الديمقراطيــة  الثوريــة  »الجبهــة  بـ أمســك  ثــم 
الشعبية اإلثيوبية«، التي ال تزال تحكم البالد 
حتــى اليــوم. كمــا خــاض الرجل حربــا ضارية 
القديــم،  »صديقــه«  مواجهــا  إريتريــا،  مــع 
الرئيس اإلريتري إسياس أفورقي. واستطاع 
زينــاوي أيضــا، تحســني االقتصــاد اإلثيوبي، 

قليلــة،  فئــة  أيــدي  بــني  الثــروة  بتركيــز  ولــو 
وجعــل أديــس أبابــا مــن أكثــر االقتصاديــات 

تحّركا في العقد األخير في أفريقيا.
بالنســبة إلــى إثيوبيــا، فإن األحــداث الحالية، 
املتصلــة  امللفــات  مختلــف  وضعيــة  تطــرح 
بدول الجوار. في األساس، تعمل أديس أبابا 
علــى إنجــاز ســّد النهضــة، املفتــرض أن يضــع 
 عــن 

ً
حــدًا لــكل مشــاكل الــري فــي البــالد، فضــال

العالقــة  أن  كمــا  الزراعــي.  االقتصــاد  تطويــر 
مــع إريتريــا، لــم تتحّســن قــط، ال بــل إن ظروف 
املعــارك والحــرب جاهــزة فــي كل لحظــة، وال 
 
ً
يــزال اشــتباك يونيو/حزيــران املاضــي، ماثال
فــي األذهــان. عــدا ذلــك، فــإن إلثيوبيــا، مهمــة 
»حركــة  مكافحــة  فــي  كينيــا،  مــع  مشــتركة 
انشــغال  حــال  وفــي  الصوماليــة،  الشــباب« 
أديس أبابا باضطراباتها الداخلية، فقد تجد 
 لتنفيــذ املزيــد مــن الهجمــات 

ً
الحركــة ســبيال

واالعتداءات، على إثيوبيا وكينيا معا.
عدا ذلك، فإن األميركيني، أضحوا على الخط، 
»قلقهــا  عــن  املتحــدة،  الواليــات  تعبيــر  مــع 
البالــغ لتطــورات األحــداث فــي إثيوبيــا«، كمــا 
أبابــا  أديــس  فــي  األميركيــة  الســفارة  دعــت 

إلــى »احتــرام الحقــوق املكفولــة مــن الدســتور 
اإلثيوبــي لــكل املواطنــني«، بينمــا اتهــم نائــب 
والقــرن  أفريقيــا  لشــرق  اإلقليمــي  املديــر 
فــي  العظمــى  البحيــرات  ومنطقــة  األفريقــي 
كاجــاري،  ميشــال  الدوليــة،  العفــو  منظمــة 
فــي تصريحــات لــه، قــوات األمــن فــي إثيوبيــا 
باســتخدام القوة املبالغ فيها من أجل إخماد 
أصــوات املعارضــة فــي البــالد. وتهتــم الصــني 
بالوضع اإلثيوبي، لكونها الشــريك التجاري 
مــن  املائــة  فــي   13 إثيوبيــا  )تصــّدر  األول 
فــي  الصــني، وتســتورد 15.3  إلــى  بضائعهــا 

املائة من احتياجاتها منها(.
مــع  قريبــا،  ســتهدأ  األوضــاع  أن  يبــدو  ال 
تنامي موجة االحتجاجات، وتزايد االهتمام 
ــص مؤســس موقــع 

ّ
اإلقليمــي والدولــي، ويلخ

محمــد  اإلثيوبــي  اإللكترونــي،  »أوبرايــد« 
أديمو، ما يجري بالقول إن »ما يحدث حاليا 
فــي البــالد ربما يســفر عن ســقوط الحكومة«، 
مضيفا »لم أَر مثل هذه االحتجاجات من قبل 
فــي حياتــي. ربما املثــال التاريخي األقرب هو 
الثــورة التــي انتهــت بســقوط آخــر إمبراطــور 

إثيوبي هيال سيالسي )في عام 1974(«.

سياسة

اندلعت االحتجاجات 
األخيرة في إثيوبيا على 

خلفية اجتماعية 
وسياسية، وال تزال 

األوضاع مرشحة للتوتر، 
إذ ينتمي المحتجون إلى 

أكبر مجموعتين عرقيّتين

إثيوبيون يتظاهرون في بريتوريا ضد ما يسمونه االضطهاد العرقي الذي تمارسه الحكومة )إحسان هافيجي/األناضول(

املائــة  فــي   27( وأمهــرة  الســكان(،  مــن  املائــة 
مــن الســكان(، املعترضتــني علــى حكــم األقليــة 
التيغرية )6.08 في املائة من السكان(. ويسكن 
األورومــو فــي منطقــة أوروميــا، التــي تجــاور 
 عن تطويقها 

ً
كينيا وجنوب الســودان، فضال

أبابــا.  أديــس  العاصمــة  وديمغرافيــا،  إداريــا 
إريتريــا  بمحــاذاة  فتقــع  أمهــرة  مناطــق  أمــا 
والســودان. وعــدا عــن تشــكيل املنطقتــني، فــي 
حــال اتحادهمــا معــا ضد حكــم التيغري، قوة 
ال ُيســتهان بهــا، يســمح لهــا بتغييــر الحكــم 
إلــى  لــم تصــل  األوضــاع  أن  إال  إثيوبيــا،  فــي 
هــذا الحــّد بعــد. ذلــك أن الســلطات اإلثيوبيــة 
الحاليــة، ال تــزال تتمتع بتأييد أطراف مؤثرة 
أن  دون  مــن  واألمهريــني،  األوروميــني  مــن 
يعنــي ذلــك، قدرتها على ضمان والئهم لوقٍت 
طويــل، مــا لــم تحقــق بعــض املطالــب، وربمــا 
قــد يكــون أهمهــا، تصحيــح الوضــع اإلداري 
التــي  اقتصاديــا،  املهمــة  وولكايــت،  ملقاطعــة 
يطالــب األمهريــون بعــدم دمجهــا مــع مناطــق 
للتيغريــني، ألنهــا ستســمح بتحّولهــا ملعقــٍل 

لهم، مع تجاهل حقوق األمهريني.
مــن  األولــى  ليســت  األخيــرة  االحتجاجــات 
اعتراضيــة  تحــركات  ســبقتها  إذ  نوعهــا، 
مماثلــة علــى مــدار الســنوات املاضيــة، آخرهــا 
التــي  املاضــي،  الثانــي  نوفمبر/تشــرين  فــي 
ســقط فيهــا عشــرات القتلــى، بــل ذكــرت بعض 
التقاريــر أنــه ســقط 400 قتيــل فــي ذلــك الحني. 
مــا  بفداحــة  الحكومــة  اعتــراف  عــدم  ومــع 
إزاء  »اإلنــكار«  سياســة  واعتمادهــا  يجــري، 
االنتفاضة األخيرة، فإن األمور مرشحة ملزيد 
مــن التصعيــد، خصوصا أن الســلطات أغلقت 
منــذ يــوم الجمعــة املاضيــة مواقــع التواصــل 
الرئيســية  القنــاة  عتبــر 

ُ
ت التــي  االجتماعــي، 

للنشطاء للدعوة إلى مثل هذه االحتجاجات. 
وتميــل الحكومــة إلــى املواظبــة علــى سياســة 
التعتيم اإلعالمي والقمع الجســدي والفكري، 

بغية تأمني ديمومة السلطات.
في الواقع، بدأت األمور تتضح مع وفاة رجل 
إثيوبيــا القــوي، ميليــس زينــاوي، عــام 2012، 
الحديديــة،  املنظومــة  بعــده  تتفــكك  وبــدأت 
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تصفية صرافة مصر
القاهرة ـ خالد المصري

الحكوميــة  الضربــات  اشــتدت 
مصــر،  فــي  الصرافــة  لشــركات 
املطالبــات  تعالــي  وســط 
املركــزي  البنــك  ألقــى  أن  بعــد  بتصفيتهــا، 
فــي  الشــركات  هــذه  بعــض  علــى  بالالئمــة 
صــرف  لســعر  املســبوق  غيــر  االرتفــاع 
قــال  أمــام الجنيــه، فيمــا  الــدوالر األميركــي 
الحكومــة  إن  الصــرف  ســوق  فــي  عاملــون 
فــداء«  »كبــش  وصفــوه  مــا  لتقديــم  تســعى 
حــل  إيجــاد  فــي  فشــلها  علــى  للغطــاء 
النحســار مــوارد النقــد األجنبــي والتدهــور 
النــواب  الكبيــر لالقتصــاد. ووافــق مجلــس 
الثالثــاء،  يــوم  نهائــي،  بشــكل  )البرملــان( 
البنــك  قانــون  أحــكام  بعــض  تعديــل  علــى 
يقضــي  بمــا  املصرفــي،  والجهــاز  املركــزي، 
بتغليــظ العقوبــات علــى شــركات الصرافــة 

واملتاجرين بالعمالت األجنبية في الســوق 
تقــل  ال  ملــدة  الســجن  إلــى  لتصــل  املوازيــة، 
عــن 3 ســنوات، وبغرامــة ال تقــل عــن مليــون 
جنيه وال تتجاوز 5 ماليني جنيه )بني 115 
طالــب  كمــا  دوالر(.  ألــف  و565  دوالر  ألــف 
أعضــاء  املجلــس،  رئيــس  عبدالعــال،  علــي 
املجلــس بســرعة إعــداد تشــريع ُيلغــي عمــل 
إياهــا  واصفــا  نهائيــا،  الصرافــة  شــركات 
بأنها »ســرطان ينهش في جســم االقتصاد 
ويدمــره«. وتزامــن تشــديد التشــريعات مــع 
حمــالت مكثفــة للبنــك املركــزي منــذ مطلــع 
العــام الجــاري 2016 ضــد شــركات الصرافة، 
أســفرت وفق مســؤول في البنك املركزي عن 
إغالق 48 شركة، منها 26 شركة تم إغالقها 
بــني  مــا  إغالقهــا  تــم  شــركة  و22  نهائيــا 
ثالثــة أشــهر وعــام. وكان إجمالــي شــركات 
الصرافــة املرخــص بالعمــل لهــا، يبلغ نهاية 
يبلــغ  اآلن  لكــن  شــركة،   115 املاضــي  العــام 

نائــب  خليــل،  بــالل  وقــال  فقــط.  شــركة   67
رئيــس شــعبة شــركات الصرافــة فــي اتحــاد 
إن  الجديــد«،  العربــي  لـــ«  التجاريــة  الغــرف 
» إلغــاء شــركات الصرافــة ســيفاقم األزمــة، 
فالشــركات تعمــل وفق النظــام املصرفي وال 
تعــد مــن الســوق املوازيــة«. وأربكــت حمالت 
البنــك املركــزي املصــري، وكذلــك تصريحات 
البرملانيــني بإلغــاء شــركات الصرافــة، عمــل 
هــذه الشــركات، فيمــا ال تزال أســعار الدوالر 
في الســوق الســوداء مرتفعة بأكثر من %40 

عن السعر الرسمي في املصارف. 
خــالل  املوازيــة  الســوق  فــي  الــدوالر  وقفــز 
إلــى  ليصــل  املاضيــة،  القليلــة  األشــهر 
يوليو/تمــوز  فــي  جنيهــا   13.50 مســتوى 
املاضــي، قبــل أن يتراجــع إلــى 12.65 جنيهــا 
وفقــا ملتعاملــني خــالل األســبوع الثانــي مــن 

أغسطس/آب الجاري.
القضــاء  فــي  املركــزي  البنــك  ينجــح  ولــم 

تخفيــف  حتــى  أو  الســوداء،  الســوق  علــى 
حــدة هبــوط الجنيــه مــن خــالل اإلجــراءات، 
التــي اتخذهــا خــالل الفتــرة املاضيــة ســواء 
بخفــض ســعر العملــة فــي مــارس/ آذار أو 
العطاءات االستثنائية أو سحب تراخيص 
حمــالت  أيضــا  تنجــح  لــم  كمــا  الشــركات. 
شــركات  علــى  العامــة  األمــوال  مباحــث 
الصرافــة فــي القضــاء علــى الســوق املوازية. 
وقــال مصــدر فى شــعبة الصرافــة باالتحاد 
مــن  الكثيــر  إن  التجاريــة،  للغــرف  املصــري 
الشــركات بــدأت في اتخــاذ تدابير تحوطية 
إلغائهــا،  علــى  الحكومــة  إقــدام  حــال  فــي 
مشــيرا إلــى أن هنــاك رؤوس أمــوال وآالف 
وأضــاف  الشــركات.  هــذه  فــي  العاملــني 
املصــدر، فــي تصريــح خــاص، » العديــد مــن 
شــركات الصرافــة أوقفــت التعامــالت، هناك 
األمــوال  مباحــث  مــن  وحمــالت  مداهمــات 

العامة والبنك املركزي«. 

كشف وزير الري اإلثيوبي، موتوما مكاسا، عن شروع 
بالده في بناء ثاني أكبر ســد بعد »النهضة«، بتكلفة 
2.2 مليــار يــورو )2.45 مليــار دوالر(، األمــر الذي يزيد 
مــن مخاطــر الوضــع املائــي ملصــر، الــذي وصفــه وزيــر 
مصــري أســبق بـ«الهــش«، بســبب بنــاء إثيوبيــا لســد 
النهضــة. ونقلــت وكالــة األنبــاء اإلثيوبيــة، أمــس، عــن 
وزيــر الــري قولــه، إن الســد الجديــد يهــدف إلــى توليــد 
إلــى  2160 ميغــاواط مــن الطاقــة الكهربائيــة، مشــيرا 
أن كافــة االســتعدادات قــد اكتملــت لبــدء العمــل مطلــع 
العــام القــادم 2017. وأضــاف أنــه »تــم توقيــع اتفاق مع 
شــركة ســاليني إمبريجيلــو اإليطاليــة لبناء الســد في 

إقليم شــعوب جنوبي إثيوبيا على الحدود الكينية«. 
وذكر أن الشركة اإليطالية تجري ترتيباتها النهائية 
للبــدء باألعمــال األوليــة لبنــاء الســد، بعــد حصولهــا 
علــى تمويــل 1.7 مليــار يــورو )1.88 مليــار دوالر( مــن 
مؤسســة ماليــة فــي إيطاليــا، علــى أن تغطــي الحكومة 

اإلثيوبية باقي املبلغ.
ويتــم بنــاء الســد الــذي يحمــل اســم »كويشــا« بارتفــاع 
170 متــرًا، علــى نهــر »أومــو«، وســتكون عليــه بحيــرة 

مساحتها 6 آالف مليون متر مكعب.
للطاقــة  مشــاريع  عــدة  ببنــاء  حاليــا  إثيوبيــا  وتقــوم 
الكهرومائيــة، أبرزهــا ســد النهضــة )على نهــر النيل(، 

الــذي تتجــاوز تكلفتــه 4 مليــارات دوالر إلنتــاج طاقــة 
كهرومائيــة قدرهــا 6 آالف ميغــاواط عنــد اكتمالــه فــي 

يونيو/حزيران 2017. 
والســودان  مصــر  وقعــت   ،2015 مــارس/آذار  وفــي 
فــي  النهضــة  ســد  مبــادئ  إعــالن  وثيقــة  وإثيوبيــا 
ضمنيــا  وتعنــي  الخرطــوم،  الســودانية  العاصمــة 
املوافقــة علــى اســتكمال إجــراءات بناء الســد، مع إقامة 
دراسات فنية لحماية الحصص املائية من نهر النيل 

للدول الثالث التي يمّر بها.
الســد علــى حصتهــا  تأثيــر  مــن  لكــن مصــر تتخــوف 
متــر  مليــار   55.5 البالغــة  النيــل  ميــاه  مــن  الســنوية 

مكعب، بينما يؤكد الجانب اإلثيوبي أن سد النهضة، 
ســيمثل نفعــا لهــا خاصــة فــي مجــال توليــد الطاقــة، 

معتبرة أنه لن يمثل ضررًا على السودان ومصر.
كان وزيــر الــري املصــري األســبق، محمــد نصــر عــالم، 
قــال لـ«العربــي الجديــد«، فــي نوفمبر/تشــرين الثانــي 
املاضي، إن إثيوبيا تقوم في تعتيم شــديد، بإنشــاء 5 

سدود جديدة على النيل.
وأكــد عــالم أن توقيــع مصــر علــى وثيقــة ســد النهضــة 
خطــأ اســتراتيجي، محــذرا مــن أن الوضــع املائــي فــي 

مصر سيصبح هشا مع استكمال السد.
)األناضول، العربي الجديد(

إثيوبيا تبني ثاني أكبر سد بعد »النهضة«

تراجع الدعم الخارجي 
للمغرب بنسبة %58

أظهر تقرير صادر عن وزارة 
املالية املغربية، أمس، تراجع الدعم 
الخارجي اإلجمالي للمغرب خالل 

النصف األول من العام الجاري 
بنسبة 58%، مقارنة مع الفترة 

املناظرة من 2015.

وبلغ إجمالي املنح املالية الخارجية 
للميزانية املغربية منذ مطلع العام 

الجاري، حتى نهاية يونيو/ حزيران 
3.9 مليارات درهم )398 مليون 

دوالر(، مقابل 9.3 مليارات درهم 
)951 مليون دوالر( خالل الفترة 

نفسها من العام املاضي.
وأشار التقرير إلى أن إجمالي 
املساعدات الخليجية للميزانية 

املغربية بلغ 1.9 مليار درهم )194 
مليون دوالر( في النصف األول من 

العام الجاري.

انخفاض األنشطة النفطية 
في ُعمان بأكثر من الثلث
ذكر تقرير صادر عن البنك 

املركزي الُعماني، أن الناتج املحلي 
اإلجمالي للسلطنة تراجع بنسبة 

14.1% خالل العام املاضي 2015، 
مشيرا إلى أن ذلك يأتي نتيجة 

انخفاض القيمة املضافة لألنشطة 
النفطية بنسبة %38.2.

تركيا تنشئ أول صندوق 
سيادي

تعتزم تركيا إنشاء أول صندوق 
سيادي في تاريخها، لدعم 

مشاريعها االستراتيجية والتنموية 
طويلة األمد، حيث يناقش البرملان 

مشروع قانون يسمح بإنشاء 
الصندوق، الذي سيكون تابعا 

لرئاسة الوزراء. وتهدف تركيا من 
مشروع القانون إلى الدخول في 
نادي العمالقة املالكني لصناديق 
سيادية، وهي الدولة الوحيدة بني 

دول مجموعة العشرين التي ال 
تمتلك صندوقًا سياديًا. ويبلغ 
مجموع قيمة أصول أكبر 15 

صندوقًا سياديًا في العالم 10.7 
تريليونات دوالر، بحسب مسح 

أجرته وكالة األناضول، باالستناد 
إلى معطيات معهد صناديق 

الثروات السيادية. والصناديق 
السيادية مهمتها إدارة الثروات 

واالحتياطات املالية للدول، وتتكون 
من أصول متنوعة، مثل العقارات 

واألسهم والسندات وغيرها من 
االستثمارات.

الزراعة تستحوذ على خمس 
قروض كويتية 

أعلن الصندوق الكويتي للتنمية 
االقتصادية العربية أن نسبة 

القروض املخصصة للمشاريع 
الزراعية املقدمة للدول تمثل %21 
من إجمالي قروضه، وذلك لتمويل 
197 مشروعا زراعيا بقيمة 969 
مليون دينار كويتي )3.2 مليارات 

دوالر( حتى نهاية عام 2015.
وقال الصندوق، في تقرير نشرته 

وكالة األنباء الكويتية )كونا(، أمس، 
إن 40% من املشروعات الزراعية 

املمولة من قبل الصندوق كانت 
من نصيب الدول العربية بنسبة 

تقدر بـ70% من إجمالي القروض 
الزراعية.

أخبار

الصين تكبح 
اإلنتاج المفرط

ذكــرت اللجنــة الوطنيــة للتنميــة واإلصــالح الصينيــة، أن البــالد حققــت تقدما في خفض القدرة املفرطة إلنتاج الفحم، لينخفض بنســبة 9.7% على أســاس 
ســنوي ليبلــغ 1.63 مليــار طــن فــي النصــف األول مــن عــام 2016 . ونقلــت وكالــة أنبــاء الصــني الجديدة شــينخوا عن اللجنة قولها، إن حجم اســتهالك الفحم 
انخفــض أيضــا فــي أنحــاء البــالد بنســبة 5.1% علــى أســاس ســنوي، ليصــل إلــى 1.82 مليــار طــن فــي النصــف األول مــن العــام. وكانــت لجنــة مراقبــة وإدارة 
األصــول اململوكــة للدولــة فــي الصــني، قــد أعلنــت مطلــع يوليــو/ تمــوز املاضــي، أن شــركات الصلــب والفحــم التابعــة للحكومــة املركزيــة ســتخفض طاقتهــا 

)Getty( .اإلنتاجية بنحو 10% خالل عامي 2017 و2018 و15% بحلول 2020، ضمن جهودها ملعالجة تخمة املعروض في القطاعني

اقتصاد
الخميس 11  أغسطس / آب 2016 م  8 ذو القعدة 1437 هـ  ¶  العدد 710  السنة الثانية
Thursday 11 August 2016



1011
اقتصاد

صنعاء ـ فاروق الكمالي

لـ  قــالــت مــصــادر حــكــومــيــة يمنية 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« إن الــتــحــالــف 
السياسي الجديد لالنقالبني بني 
جــمــاعــة الــحــوثــيــني والــرئــيــس املــخــلــوع، علي 
عــبــد الــلــه صـــالـــح، دفـــع مــؤســســات خليجية 
لليمن.  التنموي  دعمها  تعليق  إلــى  مانحة 
الـــعـــربـــي  الــــصــــنــــدوق  ــادر أن  ــ ــــصــ وأكـــــــــدت املــ
لــإنــمــاء االقـــتـــصـــادي واالجــتــمــاعــي والــبــنــك 
التنموي  الــدعــم  أوقــفــا  للتنمية،  اإلســـالمـــي 
لليمن عــقــب تــوقــيــع املــؤتــمــر الــشــعــبــي الــعــام 
مجلس  لتشكيل  اتفاقا  الحوثيني،  وجماعة 
ســيــاســي إلدارة الـــبـــالد. وبــحــســب املـــصـــادر، 
أعــلــن الــصــنــدوق الــعــربــي لــإنــمــاء عـــن وقــف 
الــدعــم املــالــي لــلــمــشــاريــع كثيفة الــعــمــالــة في 
الــيــمــن، ومـــشـــروع الــنــقــد مــقــابــل الــعــمــل، فــور 
توقيع االتــفــاق بــني املــؤتــمــر والــحــوثــيــني في 
البنك  توقف  فيما  املاضي،  يوليو/تموز   28

اإلسالمي للتنمية دون أي إشعار.

وأشـــارت املــصــادر إلــى أن الصندوق العربي 
الــيــمــنــيــة  الــتــخــطــيــط  وزارة  أبـــلـــغ  لـــإنـــمـــاء، 
والصندوق االجتماعي للتنمية وبنك األمل، 
الدعم  اللذين ينفذان املشاريع، بقرار تعليق 
ــالــــي ملــشــاريــعــه  ــم املــ ــدعــ الـــتـــنـــمـــوي ووقــــــف الــ

الجارية في مناطق سيطرة الحوثيني.
ــاء  ــمــ ــدوق الـــــعـــــربـــــي لــــإنــ ــ ــنــ ــ ــــصــ واســـــتـــــمـــــر الــ
االقـــتـــصـــادي واالجــتــمــاعــي ومـــقـــره الــكــويــت، 
والبنك اإلســالمــي للتنمية ومــقــره جــدة، في 
تقديم الدعم التنموي واإلنساني لليمن رغم 
الحرب املستمرة في البالد منذ مــارس/آذار 
2015. وعلق معظم املانحني دعمهم التنموي 
مليشيات  ســيــطــرة  عــقــب   ،2015 عـــام  لليمن 
اليمنية  العاصمة  على  املسلحة  الحوثيني 
على  وانقالبهم  الــدولــة،  صنعاء ومؤسسات 
الــرئــيــس الــشــرعــي لــلــبــالد، عبد ربــه منصور 
هــادي. ويبلغ حجم التمويالت املعتمدة من 
مــجــمــوعــة الــبــنــك اإلســـالمـــي لــلــتــنــمــيــة لــدعــم 
واالجتماعية  االقتصادية  التنمية  مشاريع 
البنك  وكــــان  دوالر،  مــلــيــون   970 الــيــمــن  فـــي 
يمول تنفيذ 29 مشروعا خــالل عامي 2015 

و2016 بمبلغ إجمالي 248 مليون دوالر. 
مشروعًا  للتنمية  اإلســـالمـــي  الــبــنــك  ويــمــول 
إجمالية  بكلفة  اليمن،  في  الشباب  لتوظيف 

تتراوح بني 35 إلى 50 مليون دوالر،
ــاء،  ــمـ فـــيـــمـــا يـــنـــفـــذ الــــصــــنــــدوق الــــعــــربــــي لـــإنـ
مشاريع بحوالى نصف مليار دوالر، منها 40 

مليون دوالر لصالح املشاريع كثيفة العمالة 
ومـــشـــروع الــنــقــد مــقــابــل الــعــمــل. وبــــدأ اليمن 
منذ عام 2012 تنفيذ مشاريع ملكافحة الفقر 
والــبــطــالــة عــن طــريــق الــصــنــدوق االجتماعي 
الـــوزراء، ويعنى  الــذي يتبع مجلس  للتنمية 
ــر  ــر، وأقــ ــقـ ــفـ ــن الـ ــد مــ ــحــ بــــشــــؤون الــتــنــمــيــة والــ
الــصــنــدوق حــزمــة مــشــاريــع حــتــى عـــام 2017، 

للحد من الفقر بتكلفة تزيد عن مليار دوالر.
برنامج  للتنمية  اليمني  الــصــنــدوق  وينفذ 
مليون   221 بتكلفة  العمالة  كثيفة  األشــغــال 
اإلجــمــالــيــة  ــنـــدوق  الـــصـ دوالر، ضــمــن خــطــة 
وأطـــلـــق  دوالر،  مـــلـــيـــار  ــن  ــ مـ ــر  ــثــ أكــ الـــبـــالـــغـــة 
الصندوق، منتصف عام 2014، مبادرة »النقد 
مقابل العمل«، من أجل تعزيز دور الصندوق 
فـــي دعــــم األســــر الــفــقــيــرة واإلســــهــــام فـــي سد 
من  مجموعة  وفــق  لديها،  االستهالك  فجوة 
البرامج ترتكز على قاعدة دفع األجر للعامل 

مقابل ما يؤديه من عمل.
وأدت الحرب والصراعات الجارية في اليمن 
وما رافقها من تعليق دعم املانحني للبرامج 
تعميق  إلــى  التنمية،  ومشاريع  االجتماعية 
وتفاقم  الفقر  وتفشي  التنموية  الــتــحــديــات 
من  وحرمانهم  للسكان،  املعيشية  األوضـــاع 

الوصول للخدمات االجتماعية األساسية.
تقرير  فــي  اليمنية  التخطيط  وزارة  وقــالــت 
حديث: »أوقــف املانحون دعمهم رغم ارتفاع 
ــاعـــدة  عـــــــدد الــــســــكــــان املــــحــــتــــاجــــني إلـــــــى مـــسـ
إنسانية من 15.9 مليون فرد عام 2014 إلى 
21.2 مليون فرد عام 2015 من إجمالي عدد 

السكان البالغ 26 مليون نسمة«. 
ــوزارة أن تعليق دعــم املانحني  الــ وأوضــحــت 
ــادة  ــ ــانـــب عــــوامــــل أخـــــــرى فــــي زيــ ــم بـــجـ ــاهــ ســ
عــجــز مـــيـــزان املــــدفــــوعــــات، وبـــالـــتـــالـــي، تــآكــل 
األجنبي،  النقد  من  الخارجية  االحتياطيات 
وتـــدهـــور قــيــمــة الــعــمــلــة الــوطــنــيــة حــيــث بلغ 
سعر الصرف حوالى 288 ريــاال للدوالر، في 

تونس ـ فرح سليم

ــى إعـــــــادة هــيــكــلــة  ــ ــونـــس إلـ ـــجـــه حـــكـــومـــة تـ
ّ
تـــت

صناعة السكر فــي الــبــالد، ألول مــرة منذ أن 
اســتــغــنــت فـــي تــســعــيــنــيــات الـــقـــرن املـــاضـــي، 
ــادة األولــيــة مــن اللفت السكري  ــة املـ عــن زراعـ
وتحويلها، مكتفية منذ ذلك التاريخ بتكرير 
السكر الخام الذي يتم استيراده من الخارج. 
وقررت الحكومة إحياء زراعة اللفت السكري، 
إلــى حدود  له  وزيـــادة املساحات املخصصة 
)الــهــكــتــار   2019 ــام  عــ بــحــلــول  هــكــتــار   4500

يساوي 2.381 فدانا(.
وتعيش صناعة السكر في تونس صعوبات 
ــدتــــني  ــن وجـــــــــود وحــ ــ ــم مــ ــ ــرغـ ــ ــالـ ــ مـــــتـــــعـــــددة، بـ
لــلــتــصــنــيــع مـــن أكــبــر الــــوحــــدات وأهــمــهــا في 
ــا، وذلــــــــك نـــتـــيـــجـــة خــــيــــارات  ــيــ ــقــ ــمــــال أفــــريــ شــ
منذ  املحلي  اإلنــتــاج  أنــهــت  سابقة  حكومية 
تـــوريـــد احــتــيــاجــات  بـــدعـــوى أن  ســنــة 1997، 
الــبــالد مــن الـــخـــارج أقـــل كــلــفــة مــن التصنيع 
املحلي. كما شهدت أسعار السكر في السوق 
العاملية تأثرا كبيرا بارتفاع كلفة النقل، وهو 
مــا أثـــر عــلــى نــفــقــات الــتــوريــد فــي جــل الـــدول 

لتوفير  الخارجية  السوق  تعتمد على  التي 
احتياجاتها من هذه املادة. ويعتبر الرئيس 
املدير العام للشركة التونسية للسكر بباجة 
إنـــشـــاء وحــــدة لتعليب  الـــنـــفـــزى، أن  مــخــتــار 
ــارا واســتــثــمــارا  ــيـ الــســكــر بــالــشــركــة، يــعــد خـ
ضــروريــا، مــن أجــل إنــقــاذ وحـــدات التصنيع 

من الوضع الصعب الذي تتخبط فيه. 
 وأشــــار فــي تــصــريــح لـــ »الــعــربــي الــجــديــد«، 
ــدة عـــن ضخ  ــى أن الــــدولــــة تــوقــفــت مــنــذ مــ إلــ
الـــقـــطـــاع، مكتفية  ــدة فـــي  ــديـ اســـتـــثـــمـــارات جـ
الجمركية  الــضــرائــب  ارتــفــاع  رغــم  بالتوريد 

املوظفة عليه إلى %15.
 ،2014 مــنــذ  ســعــوديــون  وأبــــدى مستثمرون 
الحكومية  السكر  شــركــة  شـــراء  فــي  رغبتهم 

ــدات الــتــصــنــيــع وتـــطـــويـــرهـــا،  ــ ــ وتـــجـــديـــد وحـ
الدولة  النور، لتمسك  لم تر  أن الصفقة  غير 
ــلـــى الـــقـــطـــاع  ــلـــى ســلــطــتــهــا عـ بـــاملـــحـــافـــظـــة عـ
ــــراف االجــتــمــاعــيــة الــتــفــريــط في  ورفـــض األطـ

املصنع الذي يعود إلى فترة الستينيات.
ف التونسيون من الشعوب املستهلكة 

ّ
ويصن

يعادل  العاملية، حيث  املــعــدالت  وفــق  للسكر 
استهالك الــفــرد الــواحــد مــن مــادة السكر 15 
فيما  يوميا(،  غراما   40( سنويا  كيلوغراما 
تــبــلــغ احــتــيــاجــات الــجــســم يــومــيــا نــحــو 250 
غراما من السكر، منها 10% فقط من السكر 
ديــوان  األبيض املضاف. وتقوم تونس عبر 
التجارة الحكومي، باستيراد نحو 300 ألف 
طن من السكر سنويا، مع توقعات بارتفاع 
معدل الواردات إلى 350 ألف طن، وهو ما دفع 
التعليب  البحث عــن حلول عبر  إلــى  الــدولــة 
املنتج وتقليص  قيمة مضافة على  إلضفاء 
فاتورة الدعم الحكومي التي تبلغ 300 مليم 
يــعــادل 0.150 دوالرا.   مــا  أي  الــواحــد،  للكلغ 
ويــعــانــي الــســكــر الــخــام حــســب الــخــبــراء، من 
أزمــة، نظرا إلى ارتفاع سعره وكلفة تكريره 

الباهظة، إضافة إلى كلفة نقله البحرية.

الرباط ـ مصطفى قماس

اإللــه  عبد  املغربية،  الحكومة  رئــيــس  أوصـــى 
اإلنفاق  بالكشف عن سقف  بنكيران، وزراءه 
عــلــى املــوظــفــني فـــي الـــــــوزارات الــتــي يــتــولــون 
أمــرهــا. وأكـــد بــنــكــيــران فــي مــذكــرة توجيهية 
ــام املــقــبــل  ــعــ ــانــــون مـــالـــيـــة الــ ــول مــــشــــروع قــ ــ حـ
ــلـــى أن عــجــز  ــه، عـ ــتـ ــكـــومـ ــا لــــــــــوزراء حـ ــهـ ــهـ وجـ
املوازنة يجب أن يحصر في العام املقبل في 
بلوغه  يــراد  حــدود 3%، مقابل 3.5% كهدف 

في نهاية العام الجاري.
وحث رئيس الحكومة، أول من أمس الثالثاء، 
الـــــــــوزراء بــــاإلبــــالغ عــــن ســـقـــف اإلنــــفــــاق عــلــى 
املــوظــفــني فـــي الـــعـــام املــقــبــل، تــمــهــيــدًا لــوضــع 
مـــشـــروع قـــانـــون املـــالـــيـــة، عــلــمــًا أن الــحــكــومــة 
تتطلع إلى حصر كتلة األجور في مستويات 

ال تفضي إلى توسيع عجز املوازنة.
قانون  أن يعرض مشروع  ويفترض، نظريًا، 
مالية العام املقبل، على البرملان في العشرين 
من أكتوبر/تشرين األول املقبل، أي أسبوعني، 
أن  ينتظر  التي  التشريعية  االنتخابات  بعد 
يشهدها املغرب في السابع من الشهر نفسه.

وعــنــدمــا يــلــح رئـــيـــس الــحــكــومــة عــلــى وضــع 
ســقــف لــإنــفــاق عــلــى املــوظــفــني الــحــكــومــيــني، 
ــور فـــي حـــدود  ــ فــأنــه يــريــد حــصــر كــتــلــة األجـ

املــحــلــي، كما  الــنــاتــج اإلجــمــالــي  11.5% مـــن 
أشــار إلــى ذلــك تقرير صندوق النقد الدولي 
الــــصــــادر قـــبـــل أيـــــــام. وشــــــدد بـــنـــكـــيـــران عــلــى 
اإلدارات،  بتسيير  املــرتــبــط  اإلنـــفـــاق  تــرشــيــد 
املــاء  باستهالك  األمــر  يتعلق  عندما  خاصة 

والكهرباء واالتصاالت والنقل.
ويــتــطــلــع رئـــيـــس الــحــكــومــة، كـــذلـــك، لخفض 
نــفــقــات الــــدعــــم، حــيــث يـــشـــدد عــلــى مــواصــلــة 
إصالح صندوق املقاصة، وتوجيه الهوامش 

ودعــم  الهشة،  الفئات  استهداف  إلــى  املالية، 
االستثمارات في البنيات التحتية األساسية 

والقطاعات املنتجة املدّرة لفرص العمل.
ويــنــتــظــر أن تــشــرع الــحــكــومــة، الــعــام املــقــبــل، 
فــي رفـــع الــدعــم عــن الــســكــر والــدقــيــق، وحتى 
غاز الطهو، بعدما عمدت في األعوام الثالثة 
األخيرة، إلى رفع الدعم عن السوالر والبنزين 
ديسمبر/كانون  في  تعمد  أن  قبل  والفيول، 
األول املاضي إلى رفع يدها عن هذه السلع، 

وتركها رهن قانون العرض والطلب.
الرهج،  محمد  املغربي،  االقتصادي  ويذهب 
»العربي  في تعليق على املذكرة التوجيهية لـ
الحكومة  أنــه سيصعب على  إلــى  الــجــديــد«، 
خفض كتلة األجــور، على اعتبار أنها تبقى 

مع خدمة الدين، عصية على التقليص.
وأكد على أن التحكم في كتلة األجور سيأتي 
على حساب التوظيف، علمًا أن عدد املحالني 
إلــى أن  ارتــفــاع. فهو يشير  التقاعد فــي  على 
التعليم العالي في العام الحالي، خصص له 

500 وظيفة، بينما أحيل على التقاعد 496.
ــرهـــج عــلــى أن الــتــعــاطــي مـــع عجز  وشـــــدد الـ
ــــزء مــنــه،  ــرب، يــبــقــى فــــي جـ ــغــ ــة فــــي املــ ــ ــــوازنـ املـ
املواد  أسعار  الدولي، خاصة  بالوضع  رهنًا 
األولية، مثل النفط، مؤكدًا على أن 3% كعجز 

يبقى هدفًا ال تتحكم فيه الحكومة.

اليمن 
ولعنة االنقالبيين

يتطلع رئيس الحكومة لخفض نفقات
)Getty( الدعم 

تونس ُتعيد إحياء صناعة السّكر

وصفة بنكيران لتقليص عجز الموازنة في 2017

تحالف الحوثيين وصالح 
يعلّق مساعدات المانحين

زيادة األسعار تهّدد بحرمان الماليين من أداء الحج والعمرة

أوقفت جهات 
دولية وعربية مانحة، 
مساعداتها التنموية 

لليمن، عقب إعالن 
الحوثيين والرئيس 

المخلوع، علي عبد 
اهلل صالح، عن تشكيل 
مجلس سياسي يتولى 

إدارة شؤون البالد

أسواق مال وسياسة

المغرب

15
السعودية  زوار  عدد  يبلغ 
والعمرة،  الحج  ــراض  ألغـ
شخص  مليون   15 قــرابــة 
أنحاء  جميع  مــن  سنويًا، 
العالم، فيما يعد المصريون 
على  المتوافدين  أكثر  من 
بواقع  المقدسة  األماكن 

1.2 مليون شخص سنويًا.

تحقيق

مجموعة البنك 
اإلسالمي للتنمية أوقفت 

مشاريع بـ 970 مليون 
دوالر

25.6 ألف مغربي 
يؤدون فريضة الحج  

والعمرة سنويًا

شركات السياحة تتوّقع 
تراجع أعداد الراغبين 

في أداء العمرة

تستورد تونس نحو 300 
ألف طن من السكر سنويًا، 

ما دفعها لإلنتاج

عواصم ـ العربي الجديد

ــة الـــــســـــعـــــوديـــــة  ــ ــطــ ــ ــخــ ــ طــــــــاولــــــــت الــ
لــتــعــزيــز اإليـــــــرادات غــيــر الــنــفــطــيــة، 
الــعــام ممن  ماليني املسلمني حــول 
الحج  فريضة  أداء  بــغــرض  اململكة  يقصدون 
والعمرة، بعد قرار مجلس الــوزراء السعودي 
قبل يومني، تعديل اإلجراءات املتعلقة برسوم 
الــتــأشــيــرات، مما أثــار مــخــاوف لــدى مواطني 
عـــــدد كـــبـــيـــر مــــن الـــــــــدول، ال ســـيـــمـــا الـــعـــربـــيـــة، 
بــشــأن ارتــفــاع أســعــار رحـــالت الــحــج والعمرة 

ملستويات تفوق قدرات كثيرين.
وقّرر مجلس الوزراء، أن تكون رسوم تأشيرة 
ــّرة واحــــدة، ألــفــي ريــال  الــدخــول إلـــى اململكة ملـ
تتحمل  أن  على  دوالرا(،   535 )نحو  سعودي 
القادمني للمرة األولــى  الرسم عن  الدولة هــذا 

ألداء الحج أو العمرة.

مصر... تضرر الماليين
ــرار الـــســـعـــودي شـــركـــات الــســيــاحــة  ــقــ أزعـــــج الــ
إلـــى  مـــنـــهـــا  اآلالف  تــــحــــول  الــــتــــي  املــــصــــريــــة، 
الـــعـــمـــل فــــي الــــحــــج والــــعــــمــــرة، نــتــيــجــة تــعــثــر 
ــر، فـــضـــال عــــن أن  ــة فــــي مــــصــ ــاحـ ــيـ قــــطــــاع الـــسـ
قــاصــدي السعودية مــن مصر، بغرض  أعـــداد 

السياحة الدينية، في تزايد مستمر.
واحــتــلــت مــصــر املـــركـــز األول فـــي قــائــمــة 251 
دولــة نظمت رحــالت العمرة للموسم املاضي 
)1436 هـــ/2015 م(، حيث بلغ عدد املعتمرين 
املـــصـــريـــني فــــي األراضـــــــــي الـــســـعـــوديـــة خـــالل 
املــاضــي 1.2 مليون معتمر، فــي حني  املــوســم 
تــبــلــغ الــحــصــة الــســنــويــة ملــصــر 79 ألـــف حــاج، 

وفق إحصائيات وزارة الحج السعودي.
وقــالــت غــرفــة شــركــات الــســيــاحــة فــي مــصــر إن 
السعودية  فرضتها  الــتــي  الــتــأشــيــرة،  رســـوم 
قبل يومني، لن تطبق على الحجاج في املوسم 
الــــجــــاري، وإن تــطــبــيــقــهــا ســيــبــدأ مـــع مــوســم 

العمرة، الذي يعقب الحج املقبل.
ــمـــود، مـــديـــر شـــركـــة ســيــاحــة  وقــــــال عـــلـــي مـــحـ
مــتــخــصــصــة فـــي رحــــالت الــحــج والـــعـــمـــرة، إن 
أســعــار الــحــج خــالل املــوســم الــجــاري ارتفعت 
انخفاض سعر صرف  مــن 25%، جــراء  بأكثر 
ــال الــــســــعــــودي، غـــيـــر أن  ــريــ الــجــنــيــه مـــقـــابـــل الــ

الـــرســـوم الــجــديــدة مـــن جــانــب املــمــلــكــة، تمهد 
الجديد«،  »العربي  لـــ  وأشـــار  إضافية.  ألعــبــاء 
ــوم الـــتـــي ســيــتــم تــطــبــيــقــهــا من  ــرســ إلــــى أن الــ
بـــدايـــة املـــوســـم املــقــبــل، ســتــرفــع األســـعـــار إلــى 
جــانــب االرتـــفـــاعـــات الــحــالــيــة جــــراء انــخــفــاض 
سعر الصرف، مشيرا إلى أن هذه االرتفاعات 
ســتــؤثــر ســلــبــا عــلــى أعـــــداد املــعــتــمــريــن خــالل 
املــوســم املــقــبــل. وتــابــع: »بــرنــامــج الــحــج الــذي 
في  أســعــاره  املصرية  السياحة  وزارة  حـــددت 
ــاس ســعــر ريـــال  الـــبـــدايـــة، تـــم وضــعــه عــلــى أســ
يقابله 2.5 جنيها، لكن سعر الريال وصل في 

األسواق املوازية إلى 3.5 جنيهات«.
ــــذي تــســتــحــوذ شــركــتــه  ويـــتـــوقـــع مـــحـــمـــود، الــ
على نسبة كبيرة من سوق العمرة في مصر، 
انخفاضا يتجاوز 20% في أعداد الراغبني في 
أداء العمرة والحج خالل املوسم املقبل، مشيرا 
إلى أن أسعار العمرة سترتفع بنسب تتراوح 

بني 30 إلى 35%خالل املوسم املقبل.

تونس... حجٌّ باهظ
بانزعاج شديد، استقبل نحو 8 آالف تونسي 

خبر إدراجهم على قائمة الحجيج هذا العام 
الــحــج بنحو 500 دوالر  فــي تسعيرة  بــزيــادة 
مــقــارنــة بــالــعــام املـــاضـــي لــتــســتــقــر فـــي حـــدود 
 4088 )نـــحـــو  ــد  ــواحــ الــ لـــلـــحـــاج  ــارا  ــنــ ديــ  8995

دوالرا( مقابل 7800 دينار العام املاضي.
وبّررت وزارة الشؤون الدينية االرتفاع الكبير 
في تكلفة الحج، بتراجع سعر الدينار مقابل 

الجانب  فــرض  عــن  األجنبية، فضال  العمالت 
الــســعــودي لــجــمــلــة مـــن اإلجـــــــراءات الــجــديــدة، 
مـــؤكـــدة أن املــشــرفــني عــلــى الــتــنــظــيــم يــســعــون 
إلى تحسني نوعية خدمات اإلقامة واملعيشة 

للحجيج مقابل التعريفة الجديدة.
ارتفاع في  التونسيون، عمومًا، من  ويشتكي 
تــكــالــيــف الــســيــاحــة الــديــنــيــة ســـواء الــعــمــرة أو 
الحج مــن سنة إلــى أخـــرى، مما جعل نشطاء 
عــلــى شــبــكــات الــتــواصــل االجــتــمــاعــي يــدعــون 
الــحــج وتــوجــيــه هــذه املصاريف  إلــى مقاطعة 
إلى أعمال خيرية أخرى، غير أن هذه الدعوات 
ال تــجــد صـــدى كــبــيــرا عــنــد الــتــونــســيــني، ممن 
يعتبرون الحج والعمرة أمرا مقدسا تستعد 
لـــه كـــل الــطــبــقــات االجــتــمــاعــيــة بـــاالدخـــار ملــدة 
ــار مــــن الــعــمــل  ــنــــوات لـــيـــكـــون تــتــويــجــًا ملـــسـ ســ
ألف  مــن 100  أكــثــر  والــجــهــد. ويسجل سنويًا 
تــونــســي فــي قــرعــة الــحــج غــيــر أن 8300 حــاج 
فقط يفوزون بمكان ألداء الفريضة في البقاع 
املــقــدســة، حــيــث يعكس عـــدد املــســجــلــني رغبة 

التونسيني في أداء هذه املناسك.
ويــشــيــر كــاتــب عـــام جــامــعــة وكــــاالت األســفــار، 

ظافر لطيف، إلى أن هامش الربح الذي تحققه 
الحج والعمرة  السياحة من نشاطي  شركات 
فـــي تـــراجـــع مــســتــمــر، بــســبــب قـــفـــزات األســعــار 
وفــــرض الــجــانــب الــســعــودي رســـومـــا جــديــدة 

تثقل كاهل املعتمرين والحجيج.
وأشـــار لـــ »الــعــربــي الــجــديــد«، إلــى أن املــواســم 
التونسيني  مــن  إحــجــامــا  قــد تشهد  الــقــادمــة، 
عــلــى أداء املــنــاســك فـــي حــــال اســتــمــر الــوضــع 

االقتصادي على ما هو عليه.
ــع ســعــر الــديــنــار  ــراجـ ولـــفـــت لــطــيــف إلــــى أن تـ
ــــــــر بـــشـــكـــل كـــبـــيـــر عـــلـــى أســـعـــار 

ّ
الـــتـــونـــســـي أث

تـــذاكـــر الـــطـــيـــران واإلقـــــامـــــات، مــشــيــرًا إلــــى أن 
في  مــن %20  بأكثر  زاد  العمرة  رحـــالت  سعر 
ــع املـــاضـــيـــة.  وبـــاإلضـــافـــة إلــى  ــ الــســنــوات األربـ
الحصة السنوية للحجيج، يقبل نحو50 ألف 
 30 العمرة،  أداء مناسك  تونسي سنويًا على 
ألفًا منهم يؤدونها في شهر رمضان. ويبلغ 
رقم معامالت قطاع السياحة الدينية أكثر من 
وهو  دوالر(،  مليون   140( ديــنــار  مليون   280
رقم تعتبره جامعة وكــاالت األسفار ضعيفا، 
ــة بـــاإلمـــكـــانـــيـــات الـــتـــي تـــتـــوفـــر عــلــيــهــا  ــارنـ ــقـ مـ
الـــســـوق الــتــونــســيــة فـــي حـــال الــتــحــريــر الكلي 

لنشاط السياحة الدينية. 

المغرب... عبء التأشيرة
 ما زالــت شركات السفر في املــغــرب، لم تعلم 
للحجاج  بالنسبة  الــدخــول  تــأشــيــرة  بــفــرض 
واملعتمرين من قبل العربية السعودية اإلثنني 
املــاضــي. وقـــال أحــد أصــحــاب شــركــات السفر 
في الدار البيضاء، الذي فضل عدم ذكر اسمه، 
إن فــــرض الـــتـــأشـــيـــرة، خـــاصـــة بــالــنــســبــة إلــى 
املعتمرين، سيشكل عبئًا كبيًرا على أغلبهم، 
خاصة أن منهم من يقوم بــاالدخــار من أجل 
ذلك. ويخضع الحج بالنسبة للمغاربة لنظام 
الــحــصــة، حــيــث يــفــتــرض فــيــمــن أدى فريضة 
الـــحـــج، مــــرة واحــــــدة، عــــدم الــحــج مــــرة ثــانــيــة، 
إال بــعــد عــشــرة أعــــوام. ووصـــل عـــدد الحجاج 
املـــغـــاربـــة، الــــذي يـــــؤدون مــنــاســك الـــحـــج، إلــى 
25.6 ألــف حــاج، بعدما كــان قبل ثالثة أعــوام 
نحو 30 ألف حاج.  ويعتبر موظف في إحدى 
أنــه في غياب بيانات رسمية  السفر  شركات 
حــول عــدد املعتمرين، فــإن عــددهــم قــد يكون 
ضعف من يؤدون مناسك الحج. ويذهب إلى 
أن املغاربة يقبلون على أداء العمرة في الفترة 
الفاصلة، بني ذكرى املولد النبوي ومنتصف 

شهر رمضان.
ــى أن تــكــلــفــة الـــعـــمـــرة مـــثـــال تــصــل  ــ ويـــشـــيـــر إلـ
دوالر،   1300 حـــــوالـــــى  إلـــــــى  املــــتــــوســــط  فـــــي 
داخــل  والتنقل  الــطــائــرة  تــذكــرة  حيث تضمن 
الــســعــوديــة واإلقـــامـــة. ويــؤكــد أن زيــــادة 2000 

ريـــال، أي حــوالــى 500 دوالر، سيشكل عامال، 
قد يكون عائقا أمام الكثيرين، خاصة الفقراء 

ممن يحلمون بأداء العمرة.
الحج والعمرة،  أن توحيد رســم  ويشّدد على 
ال يراعي القدرة الشرائية املختلفة بني الدول 
اإلســــالمــــيــــة، فـــهـــو يـــــرى أن مـــواطـــنـــي بــعــض 
البلدان الخليجية ال يطرح لهم ذلك أي مشكل، 

مقارنة بمواطني بلدان مثل املغرب.
ويعتبر صاحب إحدى وكاالت األسفار، الذي 
فرض  أن  رأيـــه،  الجديد«  »العربي  استطلعت 
ــرادات  ــ الــتــأشــيــرة، قـــد يــنــعــكــس ســلــًبــا عــلــى إيـ
الوكاالت، التي ستضطر إلى خفض األسعار 
والحفاظ  املعتمرين،  عــن  التخفيف  أجــل  مــن 

على أرقام معامالتها. تأشيرة 
السعودية

فرضت المملكة العربية السعودية رسومًا جديدة على تأشيرات راغبي الحج والعمرة، تصل 
إلى 535 دوالرًا، مما أثار مخاوف شركات السياحة في أكثر الدول اإلسالمية، ال سيما العربية، من 

تراجع أعداد الراغبين في أداء تلك الفريضة، بسبب ارتفاع تكلفتها بعد اإلجراء السعودي
األردن... توّقعات بتراجع أعداد زّوار األراضي المقدسة

»العربي الجديد«،  قال مسؤولون في شركات سياحة دينية باألردن، لـ
إن رفع أسعار تأشيرات الدخول إلى السعودية سيعمل على زيادة 
في  األســعــار  أن  إلــى  كبير، مشيرين  بشكل  والعمرة  الحج  تكاليف 
بالدهم مرتفعة أصال. وأشاروا إلى أن كلفة الحج العادي، والذي يعني 
وسائط نقل بري متواضعة وأماكن سكن تبعد عن الحرمني املكي 
واملدني، تصل إلى 2510 دوالرات، فيما تبلغ للحج املميز نحو 6450 
دوالرا، حيث يتم تحديد هذه األكالف من قبل وزارة األوقاف للحجاج 

الذين يتم اختيارهم من خاللها ضمن الحصة املخصصة لألردن.

نتيجة  املقبل، وذلــك  العام  والعمرة سترتفع  الحج  إن تكاليف  وقالوا 
والــتــي تبلغ حاليا  السعودية،  إلــى  الــدخــول  لــزيــادة أســعــار تأشيرات 
املبالغ  تــأمــني  فــي  املــواطــنــون صعوبة  يجد  فيما  دوالرًا،  حــوالــى 50 
الالزمة لتأدية هذه الفريضة. ويتوقع أن يؤدي رفع رسوم التأشيرات 
إلى تراجع أعداد املعتمرين في السنوات املقبلة، وفق عدد من مهنيي 

قطاع السياحة استطلعت »العربي الجديد« آراءهم.
لبالدهم  الرسمية  الحصة  بموجب  األردنــيــني  الــحــجــاج  عــدد  ويبلغ 

حوالى 6 آالف شخص.

نهاية شهر يونيو/حزيران املاضي، بمعدل 
مـــقـــارنـــة بما  فـــي حـــــدود %34.0  بــلــغ  تــغــيــر 
كـــان عليه قــبــل الــحــرب، مــا ســاهــم فــي زيـــادة 

التضخم وتفاقم مستويات الفقر.
املنح  مــن  السحب  تــراجــع  ــــوزارة،  الـ وبحسب 
مــلــيــار   2.158 مــــن  الـــخـــارجـــيـــة  ــــروض  ــقــ ــ ــ وال

إلــى 109 ماليني دوالر عام  دوالر عــام 2014 
2015، أي بحوالى 95%.  وشمل تعليق دعم 
املــانــحــني لــيــس فــقــط الـــبـــرامـــج االقــتــصــاديــة 
األساسية،  االجتماعية  البرامج  أيضًا  ولكن 
اإلنجابية  والصحة  األســاســي  التعليم  مثل 
والــحــمــايــة االجــتــمــاعــيــة، مــمــا أضـــر مختلف 

وأكــد  تمييز.  دون  اليمني  املجتمع  شــرائــح 
الجاري،  أغسطس/آب  مطلع  الــدولــي،  البنك 
إلــى الصراع  اليمن، باإلضافة  الحرب في  أن 
وأســـعـــار الــنــفــط املــنــخــفــضــة، أدت إلــــى أزمـــة 
إنسانية مفجعة وتــزايــدت أعــداد الفقراء في 

اليمن حتى تجاوزت 85% من السكان.

21.2 مليون يمني 
بحاجة إلى مساعدات 
إنسانية 
)فرانس برس(

ماليين 
المسلمين 
يؤدون فريضة 
الحج سنويًا 
)Getty(

الخميس 11  أغسطس / آب 2016 م  8 ذو القعدة 1437 هـ  ¶  العدد 710  السنة الثانية
Thursday 11 August 2016

الخميس 11  أغسطس / آب 2016 م  8 ذو القعدة 1437 هـ  ¶  العدد 710  السنة الثانية
Thursday 11 August 2016



1213
اقتصاد

لندن ـ العربي الجديد

تــجــاهــلــت أســــــواق الـــطـــاقـــة أمــس 
ــاع مــحــتــمــل  ــمـ ــتـ ــن اجـ ــديـــث عــ ــحـ الـ
ــتـــاج الــنــفــط،  لــلــمــنــتــجــن لـــدعـــم إنـ
حيث  انخفاضها،  النفط  أســعــار  وواصــلــت 
ــــاء  ــعـ ــ ــفـــط أمــــــس األربـ ــنـ ــار الـ ــ ــعـ ــ تــــراجــــعــــت أسـ
ــتــــاج األمــيــركــي  مـــتـــأثـــرة بــتــحــســن آفـــــاق اإلنــ
املكررة، في  املنتجات  املعروض من  وتخمة 
حـــن تــوقــع املــحــلــلــون أن مــســاعــي فــنــزويــا 
ــتــــاج«،  إلحـــيـــاء خــطــط » تــثــبــيــت ســقــف اإلنــ
الذي فشل في أبريل/نيسان املاضي حينما 
رفضت إيران االنضمام إلى االتفاق، وقالت 
السعودية إنها لن توافق على االتفاق ما لم 
تنضم إليه جميع الدول األعضاء في منظمة 
»أوبــــك«.  وفــي لــنــدن انخفض خــام القياس 
الــعــاملــي مــزيــج بــرنــت فــي الــعــقــود اآلجــلــة 63 

سنتًا، إلى 44.35 دوالرًا للبرميل في الجلسة 
الصباحية، وجرى تداول خام غرب تكساس 
الوسيط األميركي في العقود اآلجلة بسعر 
سنتًا   64 منخفضًا  للبرميل  دوالرًا   42.13

عن آخر تسوية.
وقال تجار  لرويترز، إن تخمة املعروض من 

تؤثر سلبًا  املــكــّررة  واملنتجات  الــخــام  النفط 
على األسواق، في حن من املستبعد أن يسفر 
الــنــفــط عــن تحسن  اجــتــمــاع مــقــتــرح ملنتجي 
العضو  فنزويا،  وتحاول  السوق.  في  كبير 
في منظمة البلدان املصدرة للبترول )أوبك(، 
للمنتجن بهدف  اجتماع  لعقد  الدعم  حشد 
النفط.  التي تدعم أسعار  تحديد اإلجـــراءات 
وفشلت دول أوبك في االتفاق على أي إجراء 
عندما عقد املنتجون آخر محادثات مماثلة 

في أبريل/نيسان.
األمــيــركــيــة  الــطــاقــة  مــعــلــومــات  إدارة  وزادت 
اضطراب السوق، حيث توقعت يوم الثاثاء 
انخفاضًا أقل من املتوقع قبل شهر في إنتاج 
النفط الخام األميركي في 2016 نظرًا لزيادة 

أنشطة الحفر.
النفط  إنــتــاج  انخفاض  اآلن  اإلدارة  وتتوقع 
ألــف برميل يوميًا في  األمــيــركــي بنحو 700 
العام الحالي إلى 8.73 ماين برميل يوميا 
مــقــارنــة مــع انــخــفــاض قـــدره 820 ألــف برميل 
يوميًا في توقعاتها السابقة. ولكن رغم هذا 
االنـــخـــفـــاض، يــــرى مـــســـؤولـــون نــفــطــيــون في 
األســعــار ستتحسن خال  أن  املنتجة  الـــدول 

الشهور املقبلة.
فــي هــذا الــصــدد، قــال وزيــر الطاقة القطري 
والـــرئـــيـــس الـــحـــالـــي لــــ »أوبــــــــك«، مــحــمــد بن 
صالح السادة، إن سوق النفط في طريقها 
ــوازن عـــلـــى الــــرغــــم مــن  ــ ــتـ ــ نـــحـــو اســـتـــعـــادة الـ
ــة األخـــيـــرة.  ــ هــبــوط أســـعـــار الـــخـــام فـــي اآلونـ
وذكـــر الــســادة، فــي بــيــان صــدر يــوم اإلثنن 
املاضي، إن تراجع أسعار النفط في اآلونة 
أمر  الحالية  السوقية  والتقلبات  األخــيــرة 

دورة النفط

المستهلك 
في الدول 

الصناعية 
استفاد من 
رخص سعر 

الوقود
)Getty(

تواصل تخمة المعروض من المنتجات المكررة وزيادة اإلنتاج، في كل 
بدأت  التي  النفط  تأثيرها على دورة تحسن أسعار  العراق وإيران،  من 
منذ مارس/آذار الماضي لتخفض سعر النفط من  50 إلى مستويات 

تحت 45 دوالرًا للبرميل

تحسن األسعار يعتمد 
على النمو االقتصادي 

أكثر من اجتماعات أوبك

ليبيا تأمل رفع إنتاجها 
إلى 900 ألف برميل يوميًا 

بعد تسوية الصراع

ارتفاع الذهب أولى 
مؤشرات مخاوف 

المستثمرين من ترامب

األسعار تتجاهل 
اجتماعًا محتمًال 

لتثبيت اإلنتاج

ارتفعت أسعار الذهب في السوق العاملية، أمس، مع هبوط الــدوالر، إثر تراجع 
تــوقــعــات املــســتــثــمــريــن بــرفــع مــجــلــس االحــتــيــاطــي االتــــحــــادي )الــبــنــك املــركــزي 

األميركي( أسعار الفائدة هذا العام.
وصعد املعدن النفيس في العقود األميركية تسليم ديسمبر/ كانون األول املقبل 
بنسبة 0.86% إلى 1358.3 دوالرا لألوقية )األونصة(. كما ارتفع في املعامات 
إلـــى املــعــدن األصــفــر  إلـــى 1352.9 دوالرا لــألوقــيــة. ويــنــظــر  الــفــوريــة بنسبة %1 
على أنــه أداة تــحــّوط مــن املخاطر االقــتــصــاديــة واملــالــيــة. وقــفــز الــبــاديــوم كذلك 
في التعامات اآلسيوية مسجا أعلى مستوى في 14 شهرًا، بعد أن ارتفع في 

املعامات الفورية بنسبة 5.6% إلى 732.73 دوالرا لألوقية.

املركزي  البنك  أن يختار  املتوقع  إن من  تنفيذي مصرفي صيني،  قــال مسؤول 
املتحدة  العربية  اإلمـــارات  في  الــيــوان  معامات  لتسوية  بنكًا صينيًا  الصيني 
بن  املتنامية  االقتصادية  العاقات  سيعزز  مما   ،2016 الــجــاري  العام  بنهاية 
الصن والشرق األوسط. ويتولى مركز املقاصة كل مراحل تداوالت العملة منذ 

لحظة إبرام االلتزام حتى التسوية، مما يخفض تكاليف وزمن التداول.
الــتــجــارة واالستثمار مع  أثــر كبير على  فــي اإلمــــارات  وقــد يكون لبنك مقاصة 
الخليج، إذ تعد دبي أكبر مركز أعمال في املنطقة بتعاملها في تدفقات األموال 

والسلع املتجهة إلى دول التعاون الخليجي الست وغيرها.
وألسباب منها دور اإلمارات كنقطة شحن وسيطة للسلع إلى باقي الخليج فإن 
ارتفاعا من  العام املاضي،  بـ 60 مليار دوالر  التجارة بينها وبن الصن تقدر 

47.6 مليار دوالر في 2014، حسبما تظهره أرقام مركز دبي املالي العاملي.

أكد البنك الدولي، أن تطوير قطاع الخدمات يقدم فرصًا كبيرة لتنويع التجارة 
بيان نشره على موقعه  في  أفريقيا، مشيرا  في  للشباب  العمل  فــرص  وتوفير 

اإللكتروني، إلى أن الخدمات أصبحت موردًا رئيسيًا.
إمكانيات كبيرة في  أفريقيا  التقليدية، لدى  الخدمات  أنه بجانب  البنك  وذكــر 
الخدمات غير التقليدية كالخدمات التجارية والصحية بما يساعد على تطوير 
االقتصاد في القارة وتنويع تجارتها. ولفت إلى أن خدمة تصفيف الشعر في 
تنزانيا مثا تجد إقبااًل عليها من مواطني زامبيا، كما أن عمل مصففي الشعر 

ا من التحويات النقدية لبادهم. في الدول األجنبية يشكل جزء
وتشير البيانات إلى أن العديد من الدول األفريقية سجلت معدل نمو يتخطى 
ـــ 5% خــــال الـــعـــام املـــاضـــي، مــثــل ســاحــل الـــعـــاج وكــيــنــيــا والــســنــغــال، بفضل  الــ
املتوسطة  الطبقة  طلب  وزيـــادة  التحتية  البنية  بقطاع  الخاصة  االستثمارات 

على السلع االستهاكية.

أخبار في صور

الذهب يزداد بريقًا بانخفاض الدوالر

الصين تختار بنك مقاصة 
لليوان في اإلمارات

فرص كبيرة للخدمات في أفريقيا

المستثمرون قلقون على الدوالر رغم ضعف فرص فوز ترامب )Getty(إحدى منشآت النفط في ليبيا )فرانس برس(

إعــان مشترك،  فــي  طالبت ســت دول غربية، 
بــــأن تــعــود كـــل املــنــشــآت الــنــفــطــيــة فـــي ليبيا 
إلـــى سلطة  »مـــن دون تــأخــيــر أو تــحــفــظــات« 
حــكــومــة الـــوفـــاق الــوطــنــي الــلــيــبــيــة. وجـــاء في 
اإلعـــان، الــذي وصلت نسخة منه إلــى وكالة 
وإسبانيا  أملانيا  أن حكومات  بــرس،  فرانس 
والواليات املتحدة وفرنسا وإيطاليا واململكة 
السلطة على كل  بــأن تعود  املــتــحــدة، تطالب 
مسبقة  شـــروط  دون  »مـــن  النفطية  املــنــشــآت 
أيــدي السلطات  وال تحفظات وال تأخير إلى 
إلــى حكومة  الــشــرعــيــة«، فــي إشـــارة  الوطنية 

الوفاق الوطني.
وطالبت الدول الست »كل األطراف، باالمتناع 
عن القيام بأي عمل عدائي، وتجنب أي عمل 
يمكن أن يضر باملنشآت النفطية في ليبيا أو 

يعرقل عملها«.
التوتر  إزاء  الـــدول عــن »قلقها  وأعــربــت هــذه 
املــتــصــاعــد قـــرب مــرفــأ الــزويــتــيــنــة الــنــفــطــي«، 
حيث توجد أهم البنى التحتية النفطية على 
الشاطئ الشرقي للباد، على بعد حوالى 80 
كــلــم جــنــوب غــربــي مــديــنــة بــنــغــازي. وهـــددت 
املتمركزة  للواء خليفة حفتر  املوالية  القوات 
الوفاق  ليبيا واملــعــارضــة لحكومة  فــي شــرق 
الزويتينة ضد حرس  بالتدخل في  الوطني، 

املنشآت النفطية في هذا املرفأ.
ــة الـــــوفـــــاق الــــوطــــنــــي أعــلــنــت  ــكـــومـ وكــــانــــت حـ
عــزمــهــا عــلــى اإلشـــــراف مــجــددًا عــلــى تصدير 
النفط الليبي املتوقف منذ أشهر عدة بسبب 
الخافات السياسية وهجمات الجهادين. إال 

لندن ـ العربي الجديد

 ســعــر صـــرف الـــدوالر 
َ

تــوقــع خــبــراء انــخــفــاض
بــمــعــدالت حـــادة فــي حــال فــوز مــرشــح الحزب 
الجمهوري دونالد ترامب بانتخابات الرئاسة 
جرى في نوفمبر/ 

ُ
التي ست املقبلة  األميركية 

ــم أن اســتــفــتــاءات  تــشــريــن الــثــانــي املــقــبــل. ورغـ
الــرأي تستبعد حتى اآلن فوز املرشح دونالد 
أعضاء  الــذي يجد معارضة حتى من  ترامب 
كبار في حزبه، إال أن هنالك ثاثة أشهر يمكن 

أن تتغير فيها توجهات الناخب األميركي. 
ــرى مـــحـــلـــلـــون فــــي تـــقـــريـــر نـــشـــرتـــه وكـــالـــة  ــ ــ ويـ
بلومبيرغ أن مجلس االحتياط الفدرالي ربما 
ال يغير سياساته في الشهور األولى من والية 
ترامب في حال فوزه، إال أن العوامل النفسية 
ومــــخــــاوف تــطــبــيــق ســـيـــاســـات تـــتـــعـــارض مع 
مـــصـــالـــح الـــشـــركـــاء الـــتـــجـــاريـــن ســـتـــقـــود إلـــى 
تــخــلــي املـــضـــاربـــن عـــن الــــــدوالر وربـــمـــا بيعه 
بــكــثــافــة. ويـــهـــدد املـــرشـــح الــجــمــهــوري تــرامــب 

التي  األمــيــركــيــة  الــصــن والــشــركــات  بمعاقبة 
تنتج بضائعها في الخارج، إضافة إلى إلغاء 
وقعتها  التي  التجارية  االتفاقات  من  العديد 
ــي أول مـــؤشـــر على  أمـــيـــركـــا فـــي الـــســـابـــق. وفــ
مخاوف املستثمرين من خطط ترامب، ارتفع 
ــبـــال عــلــى ســنــدات  ســعــر الـــذهـــب وتـــراجـــع اإلقـ
الــخــزانــة األمــيــركــيــة. وتــعــد ســـنـــدات الــخــزانــة 
األميركية من أهم األدوات الثابتة التي تحظى 
بإقبال املستثمرين في أنحاء العالم، وتعتمد 

عليها الواليات املتحدة في تمويل امليزانية. 
وُيـــذكـــر أن دونـــالـــد تـــرامـــب أعـــلـــن فـــي خــطــاب 

خططًا  ميتشيغان،  بوالية  ديترويت  بمدينة 
لدفع عجلة االقتصاد. ووعد ترامب بتجميد 
ــرت مــــؤخــــرًا وتـــخـــفـــيـــض ضـــرائـــب  ــ ــ قــــوانــــن أقـ
الشركات. وقال »كل السياسات يجب أن تكون 
متجهة نحو الحفاظ على توفير فرص العمل 
والــثــروة داخـــل الــواليــات املــتــحــدة. وفــي إطــار 
خطتي ال يمكن ألية مؤسسة أميركية أن تدفع 
أكــثــر مــن 15% مــن الــضــرائــب عــلــى مدخولها 
الضرائب  أخرى سنخفض  كشركة. وبطريقة 
الــــذي  تــــرامــــب  وشــــــرح   .»%15 ــــى  إلـ  %35 مــــن 
تحدث في نادي االقتصاد بديترويت، خطته 
االقـــتـــصـــاديـــة الـــتـــي تـــقـــوم عــلــى وضــــع سقف 
لضريبة الدخل من األعمال التجارية، سيكون 
الـــحـــد األقـــصـــى  حـــــده األقــــصــــى 15%، ورفــــــع 
مع  تتماهى  بحيث  لــألفــراد  الــدخــل  لضريبة 

خطة الجمهورين في مجلس النواب.
وتـــواجـــه خــطــط تـــرامـــب بــانــتــقــادات املــرشــحــة 
الديمقراطية هياري كلينتون التي اعتبرتها 
تخدم الطبقة الثرية في الواليات املتحدة وال 
الــفــقــراء. واعــتــبــرت كلينتون أن خطط  تــخــدم 
ــادي يــصــل  ــ ــحــ ــ ــز االتــ ــعـــجـ تــــرامــــب ســتــجــعــل الـ

مستويات عالية جدًا.
الضرائبية  تــرامــب  »خــطــط  كلينتون  وقــالــت 
للشركات  كبيرة  ضريبية  إعــفــاءات  ستعطي 
الـــكـــبـــرى واألثــــــريــــــاء الــــذيــــن هــــم مـــثـــلـــه ومــثــل 
الـــذيـــن كــتــبــوا لـــه خــطــابــه«. وتــتــجــه املــرشــحــة 
في  أكــبــر  بنصيب  تحظى  الــتــي  الديمقراطية 
الفوز نحو رفع الضريبة على األثرياء. وقالت 
األثـــريـــاء يدفعون  الــصــدد »سنجعل  فــي هـــذا 
الضرائب بهدف التغيير، ولقد قلت هذا طيلة 
الحملة االنتخابية، لن أرفع ضرائب العائات 
املتوسطة، لكن بمساعدتكم سنجعل األثرياء 
يــدفــعــون ألن املــــال مــوجــود عــنــدهــم«. ويبقى 
االقــتــصــاد أحـــد االهــتــمــامــات الــرئــيــســيــة لــدى 
الناخبن األميركين، ولهذا يحاول كل مرشح 
لــانــتــخــابــات الــرئــاســيــة األمــيــركــيــة تحضير 
برنامج ضخم من شأنه زيادة حظوظه للفوز 

بالكرسي الرئاسي األميركي.

أن السلطات املوازية في شرق الباد املدعومة 
ــلـــواء حــفــتــر ال تـــوافـــق عــلــى تسليم  بـــقـــوات الـ
تصدير النفط لحكومة الوفاق. وهددت قوات 
حــفــتــر، فــي الـــســـادس والــعــشــريــن مــن تــمــوز/
»ضرب« ناقات النفط التي تتعامل  يوليو، بـ
ــلــــس، وحــــشــــدت عـــشـــرات  ــرابــ مــــع ســـلـــطـــات طــ
اآللــيــات فــي مــديــنــة اجــدابــيــا )900 كــلــم شــرق 
طرابلس( قرب الزويتينة، ما أثار مخاوف من 

نشوب معارك.
وحيال هــذا الوضع، أعربت الــدول الست عن 
»دعمها للجهود التي بذلتها حكومة الوفاق 
الــوطــنــي لــلــوصــول إلــى حــل سلمي للمشاكل 
ليبيا«.  في  الطاقة  تؤثر على صـــادرات  التي 
وخلص اإلعان املشترك إلى أن »من مصلحة 
كل الليبين دعم الجهود التي تبذلها حكومة 
األساسية  الخدمات  لتقديم  الوطني  الوفاق 
»الــضــروري  مــن  أن  معتبرًا  الليبي«،  للشعب 

جدًا« استئناف صادرات النفط.
ليبيا  عــائــدات  مــن  النفط نحو %94  ويشكل 
الـــعـــائـــدات  الـــنـــقـــد األجـــنـــبـــي، و60% مــــن  مــــن 
الحكومية، و30% من الناتج املحلي اإلجمالي. 
وتأمل ليبيا التي انخفض إنتاج النفط فيها 
 من 300 ألف برميل خال العام 

ً
إلى أكثر قليا

الجاري في حال تسوية القضايا السياسية، 
ــتــــاج لــنــحــو 900 ألــــف بــرمــيــل  فـــي زيــــــادة اإلنــ
الجاري، وهو ما يعادل  العام  يوميا بنهاية 
نحو 3 أضعاف الكمية املنتجة حاليًا. وكانت 
ليبيا تنتج حوالى 1.63 مليون برميل يوميًا 
قــبــل ســقــوط نــظــام الــعــقــيــد الــقــذافــي.  وكــانــت 

األمــم  تدعمها  التي  الوطني  الــوفــاق  حكومة 
املتحدة وحــرس املنشآت النفطية، وهي قوة 
عسكرية تسيطر على املنشآت الرئيسية، قد 
املشروطة«  »غير  الفتح  بإعادة  اتفاقًا  وقعت 
منطقة  في  خاصة  املغلقة،  النفطية  للمرافئ 

الهال النفطي.
من جانبها، أعربت املؤسسة الوطنية للنفط 
فــي لــيــبــيــا، فــي بــدايــة األســـبـــوع الـــجـــاري، عن 
قلقها إزاء األنباء الواردة حول صراع محتمل 
بن الجيش الوطني الليبي وحرس املنشآت 
ودعــت  النفطي،  الزويتينة  بميناء  النفطية 
كا الطرفن إلى تجنب املزيد من الدمار في 

البنية التحتية الضرورية للباد.
وقــــال رئــيــس مــجــلــس اإلدارة فــي املــؤســســة 
الوطنية للنفط، مصطفى صنع الله »نطلب 
من كا الجانبن عدم التعدي على املنشآت 
واملرافق في ميناء الزويتينة«، فهي مخزون 
ستخدم 

ُ
النفط الخام وملك للشعب الليبي، ت

من أجل إعادة بناء اقتصاد بلدنا«. وأضاف 
أن »اســـتـــئـــنـــاف تــصــديــر الــنــفــط مـــن مــيــنــاء 
على  بالفائدة  سيعود   

ً
مستقبا الزويتينة 

جــمــيــع الــلــيــبــيــن. ويــتــحــمــل الـــطـــرفـــان أمـــام 
الــشــعــب الــلــيــبــي مــســؤولــيــة املــحــافــظــة على 
البنية التحتية هناك. فا يجب الدخول في 
أي معركة يكون نتيجتها دمار تلك املنشآت 

والبنى التحتية«.
ــا الــطــرفــن  وأضــــــــاف صـــنـــع الـــلـــه »أدعــــــــو كــ
مــن شأنها  بأعمال  القيام  عــن  االمتناع  إلــى 
في  بما  للميناء،  التحتية  بالبنية  اإلضـــرار 
ــدام املـــنـــشـــآت الــنــفــطــيــة كــــدروع  ــتـــخـ ذلــــك اسـ
النفطية  املنشآت  تفخيخ  أو  بها  لاحتماء 
ــلــــب كـــذلـــك مــن  بـــاأللـــغـــام واملـــتـــفـــجـــرات. وأطــ
الجانبن منح املؤسسة ممرا آمنا اآلن، قبل 
ــك لنقل مــخــزون  الــبــدء فــي أي عــمــلــيــات، وذلـ
النفط في امليناء إلى موقع آمن«. وتعد ليبيا 
الــدول املصدرة للنفط الخفيف إلى  من أهــم 

أوروبا، خاصة إلى إيطاليا.
)العربي الجديد، فرانس برس(

مخاطر على الدوالر من فوز ترامبالغرب يطالب بعودة »النفط الليبي« للسلطة الشرعية

مراقبة  تــواصــل  املنظمة  أن  مــؤكــدا  مــؤقــت، 
التطورات عن كثب، وأنها تجري مشاورات 
الـــدول األعــضــاء بشأن  مستمرة مــع جميع 
سبل املساعدة في إعادة االستقرار والنظام 
إلى سوق النفط. وأضاف الوزير القطري أن 
اقتصادات الدول الكبرى املستهلكة للنفط، 

العضو في منظمة البلدان املصدرة للبترول 
)أوبــــــــك( مــــن أزمــــــة اقـــتـــصـــاديـــة وســيــاســيــة 
وتعتمد بقوة على إيرادات صادرات النفط. 
الفنزويلية منتجي  الحكومة  ولطاملا دعت 
إجـــراءات لدعم أسعار  إلــى  للتوصل  النفط 
ــال الــرئــيــس، نــيــكــوالس مــــادورو،  الــخــام. وقـ

مـــن املــفــتــرض أن تــســتــمــر فـــي الــنــمــو، األمـــر 
الذي بدوره سيزيد الطلب على الخام.

إلى ذلك قالت فنزويا إنها تسعى إلى عقد 
اجتماع ملنتجي النفط من أجل االتفاق على 
إجراءات دعم أسعار الخام، الذي يعد أكبر 
مصدر للدخل في الباد.  وتعاني فنزويا 

مساء الثاثاء، في التلفزيون الحكومي، إنه 
يــجــري مــحــادثــات مــع الــعــديــد مــن مصدري 
النفط اآلخرين لترتيب اجتماع للمنتجن. 
وقــــال مــــــادورو فـــي بــرنــامــجــه الــتــلــفــزيــونــي 
األســـبـــوعـــي: »تـــحـــدثـــت الـــيـــوم مـــع الــعــاهــل 
الـــســـعـــودي املـــلـــك ســـلـــمـــان. وفــــي الــســاعــات 

املــقــبــلــة ســأتــحــدث مــع أمــيــر قــطــر. وأرســلــت 
بيانا للرئيس فاديمير بوتن وسأتحدث 
مــع الــرئــيــس اإليـــرانـــي روحـــانـــي وأتــواصــل 
ومع  كوريا  )رفائيل(  اإلكـــوادور  رئيس  مع 
)املنتجن( من أوبك وخارجها« مضيفًا أن 
فنزويا تضغط مــن أجــل »اســتــقــرار« سعر 

النفط عند 40 دوالرا للبرميل.
وقـــال وزيـــر الــنــفــط الــفــنــزويــلــي، إيولوخيو 
يــوم اإلثــنــن، إن هــنــاك احتمااًل  ديــل بينو، 
لعقد اجتماع بن الــدول األعضاء في أوبك 
ــي األســـابـــيـــع  ــ ــا »فـ واملـــنـــتـــجـــن مــــن خـــارجـــهـ
املــقــبــلــة« وإن فــنــزويــا »تـــدعـــم بـــشـــدة عقد 
أعضاء  يجلس  بحيث  للمنتجن  اجــتــمــاع 
أوبك واملنتجون املستقلون معًا ليروا كيف 
ســيــبــدو الــســيــنــاريــو فـــي الــــشــــتــــاء.«. ولــكــن 
ــة تــقــول  ــيـ ــرانـ الــتــصــريــحــات الـــروســـيـــة واإليـ
عكس ذلك، حيث ال ترى موسكو من جدوى 
ملثل هذا االجتماع كما تعارض إيران، التي 
ــات اقــتــصــاديــة فــي أعــقــاب فشل  تــواجــه أزمــ
حصاد االتفاق النووي، أي خفض لإلنتاج. 
ويذكر أن الزيادة الكبيرة في إنتاج كل من 
إيــــران والـــعـــراق، هــي الــســبــب الــرئــيــســي في 
تخمة اإلنــتــاج الــتــي ضــربــت أســعــار النفط 

بعد ارتفاعها نحو 50 دوالرًا. 
يونيو  النفط 15% منذ  أســعــار  وتــراجــعــت 
لــلــبــرمــيــل بسبب  دوالرًا   40 إلـــى  /حـــزيـــران 
استمرار تخمة املعروض في أسواق النفط 
األسعار  وظلت  التكرير.  ومنتجات  الــخــام 
متعافية معظم الوقت في النصف األول من 
العام بعد هبوطها بنحو 70% خال الفترة 

من 2014 حتى أوائل 2016.
وهــنــالــك شــكــوك كــبــيــرة فـــي الـــســـوق بــشــأن 
نـــجـــاح مــســاعــي فــنــزويــا مـــن قــبــل الــبــنــوك 
وتراقب  بالنفط  تتاجر  التي  االستثمارية، 
ــــدول املــنــتــجــة. فـــي هـــذا الــصــدد  تــحــركــات الـ
يقول بنك »ايه.إن.زد« يوم األربعاء: »فشلت 
ــات املـــقـــتـــرحـــة  ــ ــادثـ ــ ــحـ ــ ــن املـ ــ جــــولــــة أخــــــــرى مـ
لتثبيت مستوى اإلنــتــاج في إثــارة حماس 

املستثمرين«.
وقالت روسيا، أكبر منتج للنفط في العالم، 
يــوم اإلثــنــن، إنــهــا ال تــرى مــا يــدعــو إلجــراء 
تثبيت مستوى  بــشــأن  جــديــدة  مــحــادثــات 
إنتاج النفط. لكنها أشارت إلى أنها منفتحة 
على إجراء مفاوضات. ومنذ انهيار أسعار 
ــرارًا  ــام 2014 حـــاولـــت فــنــزويــا مــ الــنــفــط عــ
مستوى  لتثبيت  اتفاقيات  لعقد  الــتــوســط 
اإلنتاج وخفض تخمة املعروض، لكنها لم 

تحقق الكثير من النجاح.

البلدان  لمنظمة  السعودية  أّكدت 
حسب  )أوبـــك(،   للبترول  المصدرة 
النفطي  إنتاجها  رفعت  أنها  رويترز، 
يوليو/ فــي  قياسي  مستوى  ــى  إل
كبار  أن  عــلــى  مــؤشــر  ــي  ف ــوز،  ــم ت
ــوا  زال مــا  المنظمة  فــي  ــاء  ــض األع
بدًال  السوقية  الحصة  على  يركزون 
المعروض  تخمة  مشكلة  حل  من 
وأظهرت  ــاج.  ــت اإلن كبح  خــال  مــن 
السعودية  قدمتها  التي  ــام  األرقـ
مايين   10.67 ضخت  أنــهــا  ألوبـــك 

برميل نفط يوميًا في يوليو/تموز. 

السعودية ّضخت 10.67 مايين برميل

طاقة

دعت 6 دول غربية، 
من بينها الواليات المتحدة، 

إلى عودة منشآت النفط 
الليبي إلى السلطة الشرعية، 

من دون شروط
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انتشار خدمات تصفيف الشعر في الدول األفريقية )فرانس برس(

)Getty( المعدن النفيس يرتفع 1% أمس في المعامالت الفورية

)Getty( الصين تسعى لتعزيز تجارتها مع الشرق األوسط



معين الطاهر

وحدها األنظمة االستبدادية تعيد تكرار 
الـــــدروس الــتــي حفظتها عـــن ظــهــر قــلــب، 
املــزعــومــة،  لشرعيتها  مــبــّررًا  واتــخــذتــهــا 
الحقب،  كل  فعبر  الستمرارها.   

ً
وضمانة

القضية  كانت  االستبداد،  أنماط  وتعّدد 
الــفــلــســطــيــنــيــة، عـــلـــى الـــــــــدوام، الــشــمــاعــة 
دعايتها  األنظمة  تلك  عليها  تعلق  التي 
اتــهــا ضــد خصومها فــي الــداخــل  وإجــراء
بالعمل  الوهمي  االدعـــاء  عبر  والــخــارج. 
املعارضة  يتم تجريم  أجــل فلسطني،  من 
الداخلية، وإسكات صوتها، كما يتم اتهام 
األنــظــمــة املــنــافــســة بــالــتــواطــؤ والــخــيــانــة 
والتفريط. في حني يحظر على أصحاب 
النطق باسمها، بحجة  أنفسهم  القضية 
أنــهــا قضية قــومــيــة، وتــفــرض عليهم كل 

أشكال الوصاية املمكنة.
حــني انــطــلــق الــعــمــل الــفــدائــي، اتــهــم بأنه 
العربية في  األنظمة  تــوريــط  إلــى  يسعي 
مــعــركــٍة مــبــكــرٍة مـــع الـــعـــدو الــصــهــيــونــي، 
ــتـــحـــريـــر  ــيــــش الـ ــيـــل جــ ــكـ وحـــــــني تـــــــم  تـــشـ
الفلسطيني، جرى إلحاق وحداته الثالث، 
عني جالوت والقادسية وحطني، والحقا 
أراضيها، في  املرابطة على  بالدول  بــدر، 
لها،  قيمة حقيقية  تبعيٍة شكليٍة، ال  ظل 
العميد  إن  بــل  الــتــحــريــر،  لــقــيــادة منظمة 
طارق الخضرا قائد قوات حطني املرابطة 
في سورية أصدر، عام 1983، البيان رقم 

حلمي األسمر

ــبـــوديـــة فــي  فــــي املــــاضــــي، أيــــــام كـــانـــت الـــعـ
صــورتــهــا الـــبـــدائـــيـــة، مـــن حــيــث اســتــرقــاق 
البشر، وتشغيلهم مدى الحياة في خدمة 
السيد، كان واضحًا أن العبد ليس مضطرًا 
لتمويل عبوديته، فما عليه سوى العمل، 
ــه مــن  ــ ــوائـ ــ مـــقـــابـــل حــمــايــتــه وإطـــعـــامـــه وإيـ
سيده. عبودية »الدولة الحديثة!« في دول 
الــعــالــم الــثــالــث، والــثــانــي أيـــضـــًا، مختلفة 
تــمــامــًا، ويـــبـــدو أنــهــا أشــــّد مـــضـــاًء وظــلــمــًا 
مــن الــعــبــوديــة الــبــدائــيــة تــلــك، حــيــث كانت 
 وغـــيـــر مـــعـــقـــدة، وغـــيـــر مــلــتــبــســة، 

ً
بــســيــطــة

ــام بأنه  فالعبد عــبــد، ولــيــس لــديــه أي أوهـ
»سيد« وحر، وفي وسعه أن يتصّرف بناًء 
على هذا االعتبار الكاذب، وهو ليس أكثر 
آلــة ضخمة، يدور  من »برغي« صغير في 
حيث تدور، وال يكاد يملك من أمره شيئًا، 

وإن نودي: »السيد« فالن.
ــا بــعــد الـــحـــداثـــة فـــي بــــالد الــعــالــم  عــبــيــد مـ
بالكامل  ربــمــا، مكلفون  والــثــانــي  الــثــالــث، 
بــتــمــويــل تــكــالــيــف عــبــوديــتــهــم، وهــــذا هو 
، مما لم يكن العبيد 

ً
الجانب األكثر فداحة

ــي يــتــمــتــع  الـــكـــالســـيـــكـــيـــون مــكــلــفــني بـــــه، كــ
ومص  جبينهم،  عــرق  بلعق  ليس  السيد 
، أن يـــــــزّودوا 

ً
ــثــــال دمـــائـــهـــم، بــــل عــلــيــهــم، مــ

أدوات  لــشــراء  الــالزمــة  بامليزانية  زبانيته 
تعذيبهم، وتوفير ما يكفي من بصاق في 
بالبصق  لتكريمهم  الزبانية  هــؤالء  أفــواه 
ــا يــكــفــي مـــن قـــامـــوس الـــبـــذاءة  عــلــيــهــم، ومــ
إلغـــراقـــهـــم بــالــشــتــائــم، وتــلــمــيــع بــســاطــيــر 
ــيــــدًا، كــــي يــســتــمــتــعــوا فــيــمــا  الـــجـــالديـــن جــ
بعد  هــذا،  وبعد  بدمائهم.  بتلويثها  بعد 
تجّرع كل طقوس اإلهانة والبطش وإهدار 
برقيات  يرسلوا  أن  العبيد  على  الــكــرامــة، 
أساليب  مــن  مــزيــٍد  وطلب  للسيد،  التأييد 
الــقــهــر وســلــب الــحــريــة، ومـــصـــادرة الــفــرح، 
والنمو،  الــتــطــور  دائـــم  الــحــديــث  العلم  ألن 
وهــو ال يتوقف عن ابتداع طــرق التعذيب 
النفسي واالقتصادي واالجتماعي وحتى 
»التربوي«. نعم ثّمة تعذيٌب تربوي أيضًا، 
كـــإلـــزام الــعــبــيــد الــصــغــار بــتــأديــة امــتــحــان 
الثانوية العامة، وتوتير ماليني العائالت، 

عبد الصمد بن شريف

من بديهيات السياسة، ومن قواعد ممارسة 
رجالها  مرحلة  لكل  أن  وطقوسها،  الحكم 
وخــصــائــصــهــا ومــقــومــاتــهــا ومــفــاهــيــمــهــا 
بــدون  ينطبق،  مــا  ومناهج حكمها، وهــذا 
شــــك، عــلــى املــلــك مــحــمــد الــــســــادس، فــكــونــه 
انتقل من موقع ولي العهد عام 1999، إلى 
رجل الدولة املاسك بزمام األمور، يعني أن 
تغييرًا جوهريًا طرأ على أسلوبه وتفكيره، 
ــة تـــرتـــيـــب أولـــــويـــــاتـــــه فـــــي تــدبــيــر  ــيـ ــفـ ــيـ وكـ
الــحــكــم، وتــقــديــر األهـــــداف االســتــراتــيــجــيــة 
للمجتمع،  األساسية  والحاجيات  للدولة 
والــــصــــدمــــات  االحــــتــــقــــان  وأن  خـــصـــوصـــًا 
والصراعات التي ميزت التاريخ السياسي 
امــتــداد عقود، كانت من بني  للمغرب على 
دوافــــــع رئــيــســيــة لــعــبــت دورًا مـــركـــزيـــًا في 
والــذي  للسلطة،  الــجــديــد  املــفــهــوم  صياغة 
أعاد التأكيد عليه في الخطاب الذي وجهه 
إلــــى الــشــعــب املـــغـــربـــي، بــمــنــاســبــة الــذكــرى 
الــســابــعــة عــشــر لــعــيــد الـــجـــلـــوس، يــــوم 30 
ــّدده في  يــولــيــو/ تــمــوز املــاضــي، والــــذي حــ
أنه يشكل مذهبًا في الحكم، كما أنه يعني 
آليات  عبر  تتم  التي  واملحاسبة  لــة  املــســاء
الضبط واملراقبة، وتطبيق القانون. كما أن 
هذا املفهوم يقوم على محاربة الفساد بكل 
أشكاله: في االنتخابات واإلدارة والقضاء، 
وغــيــرهــا. وعـــدم الــقــيــام بــالــواجــب نــوع من 

الفساد.
االلتزام بتفعيل هذا البند وحده في سلوك 
)ومــــمــــارســــة( الــفــاعــلــني واملـــســـؤولـــني على 
اختالف مواقعهم، قادر على وقف عدد من 
املــظــاهــر املــســيــئــة ألي تــجــربــٍة ديــمــقــراطــيــٍة 
ــالــــة املــــغــــربــــيــــة، يـــطـــرح  ــئــــة. وفــــــي الــــحــ نــــاشــ
ــاع عــن املصلحة  ــدفـ بــنــد خــدمــة الــوطــن والـ
تـــســـاؤالٍت كــثــيــرة، بسبب أن هناك  الــعــامــة 
الفاعلني  تمثل  فــي  وعميقة  هيكلية  ــة  أزمـ
األخالقية  الــداللــة  واملسؤولني  السياسيني 
ــيـــعـــابـــهـــا.  ــتـ ــة لــــهــــذا الــــبــــنــــد واسـ ــيــ ــنــ والــــوطــ
وتتجلى مالمح هذه األزمة في انعدام قيم 
الحس الوطني وثقافته، وغياب اإلحساس 
بــاآلخــر، بــل نجد فــي تشريح هــذا السلوك 
انـــتـــمـــاًء مــتــطــرفــًا إلــــى املــصــلــحــة الــخــاصــة، 
وإيــمــانــًا راديــكــالــيــًا بــالــفــردانــيــة وانــتــصــارًا 

لالنتهازية والزبونية.
 مــن املــســؤولــني 

ً
والــغــريــب فــي األمـــر أن فــئــة

املغاربة تعّودوا على هذه املمارسات التي 
الــقــنــاعــات، فال  إلــى مستوى  ارتــقــت لديهم 
يــجــدون حــرجــًا فــي الــتــبــاهــي بــمــا حــقــقــوه، 
وتـــقـــديـــم الــحــجــج وحـــشـــد األدلـــــــة، إلظــهــار 
وصلوا  الــذي  واالجتماعي  املهني  النجاح 

واحد، مقلدا بيانات االنقالبات العربية، 
ومـــن عــلــى شــاشــة الــتــلــفــزيــون الـــســـوري، 
ليعلن االنــقــالب عــلــى يــاســر عــرفــات، في 
ظــل خــالف الــقــيــادة الــســوريــة مــع الزعيم 

الفلسطيني الراحل.
مـــبـــّكـــرا انــتــبــه الــفــلــســطــيــنــيــون إلــــى ذلـــك، 
املحيطة  العربية  التجاذبات  وإلى حجم 
ــا نــتــيــجــة  ــهـ ــرفـ بـــقـــضـــيـــتـــهـــم، والـــــتـــــي تـــحـ
ــة فــي  ــيــ ــربــ ــعــ مــــــحــــــاوالت اســــتــــغــــاللــــهــــا الــ
وتمنعها  الداخلية،  العربية  الصراعات 
بذلك من أن تكون قضية العرب املركزية 
الـــجـــامـــعـــة الــــتــــي تـــســـمـــو فــــــوق األهــــــــواء 
ــوا شـــعـــار اســتــقــالل  ــعـ ــرفـ والــــخــــالفــــات، فـ
النأي  بذلك  وأرادوا  الفلسطيني،  الــقــرار 
بأنفسهم وقضيتهم عن زّجها في محرقة 
ــم مــن  ــرغــ ــة. وعـــلـــى الــ ــيـ الــــخــــالفــــات الـــعـــربـ
االنــحــراف الــذي طــرأ على اســتــخــدام هذا 
الــقــرار، فــي مــرحــلــٍة مــتــأخــرٍة مــن النضال 
الــفــلــســطــيــنــي، حــني تــم تــبــريــر الــتــنــازالت 
جـــوهـــره  أن  إال  بـــاســـمـــه،  الــفــلــســطــيــنــيــة 
الفلسطينية  القضية  إبــعــاد  فــي  املتمثل 
يبقى صحيحًا  العربية،  الــصــراعــات  عــن 

على الدوام.
مناسبة هذا الحديث هو الضجة املفتعلة 
حول مؤتمر مقاطعة الكيان الصهيوني، 
الــذي نظمه فــرع املركز العربي لألبحاث 
ودراســــــة الــســيــاســات فـــي تـــونـــس، وكـــان 
لـــي شـــرف املــشــاركــة فــيــه، وإدارة إحـــدى 

جلساته. 

التوانسة  األصدقاء  أن  وأظــن  التونسية. 
مــحــقــون فـــي رأيـــهـــم هـــــذا، بـــل إن بــاحــثــا 
تونسيا مرموقًا، قاتل سابقا في صفوف 
الثورة الفلسطينية، أشار من على منصة 
املــؤتــمــر، حــني ســألــه أحــد املــتــداخــلــني عن 
املــخــاطــر الــتــي تــواجــه مــقــاومــة التطبيع 
فــــــي تــــــونــــــس، فــــــأشــــــار إلــــــــى مــــثــــل هــــذه 
املجموعة الــشــاذة. ولعلي أضيف أنــه لو 
كــان هــؤالء على درايــٍة بسيطٍة بالقضية 
قاعة  اقتحامهم  أن  لعلموا  الفلسطينية، 
املؤتمر قد تصادف مع الذكرى األربعني 
لسقوط مخيم تل الزعتر، وتواروا خجال 

لنتحّدث  مــمــا فعله أصــدقــاؤهــم ســابــقــا. 
بصراحة، ال عالقة لهذه الضجة املفتعلة 
بفلسطني وال باملقاطعة، وأجزم، هنا، أن 
كل من ساهم بها لم يقرأ حرفًا عما قيل 
فــي املــؤتــمــر، أو يــعــرف أســمــاء املشاركني 
ــو كــــلــــه مــــنــــشــــور عــــلــــى املــــوقــــع  ــ ــ فــــيــــه، وهـ
اإللـــكـــتـــرونـــي لــلــمــركــز الــعــربــي لــألبــحــاث 
ودراسة السياسات.  وإذا أردنا أن نسمي 
شيئا  تمس  فإنها  بمسمياتها  األشــيــاء 
واحــــدا، هــو انــزعــاج بعضهم مــن موقف 
املركز وموقف الدكتور عزمي بشارة من 
األزمــة السورية، وهــو، كما نعلم، واضح 
وكــــان  ــاد.  ــ ــهــ ــ األشــ ــلـــى رؤوس  عـ ــلـــن  ومـــعـ
فـــي وســــع هـــــؤالء وغـــيـــرهـــم لـــو امــتــلــكــوا 
الــحــجــة الــقــويــة أن يــعــلــنــوا مــعــارضــتــهــم 
هــذا املــوقــف، مــن دون أن يلجأوا إلــى لي 
عنق الحقيقة وإقحام فلسطني ومقاطعة 
فــي مــســألــٍة ال عالقة  الــكــيــان الصهيوني 

لهما فيها.
لست بــصــدد الــدفــاع عــن الــدكــتــور عزمي 
بـــشـــارة، وال أنــكــر حــق أّي كـــان بــاالتــفــاق 
ــتـــالف مــعــه فـــي أي مـــن الــقــضــايــا  أو االخـ
واملــواقــف واألفـــكـــار. ولــكــن، ال يــجــوز أوال 
أن نــكــذب على الــنــاس، فحبل الــكــذب في 
ــا، كــمــا يـــقـــال، قــصــيــر، كــــأن نــصــّور  بـــالدنـ
للتطبيع،  مــنــاهــضــًا  أكــاديــمــيــًا  مــؤتــمــرًا 
ــــدف إلــــــى دراســـــــــة اســـتـــراتـــيـــجـــيـــات  ــهـ ــ ويـ
مــؤتــمــر تطبيعي خدمة  بــأنــه  املــقــاطــعــة، 
ــنــــدات اإلقــلــيــمــيــة، ونــتــيــجــة  لــبــعــض األجــ

لــخــالف على املــوقــف مــن الــربــيــع العربي 
واألزمــة السورية، وهما أمــران لم ُيبحثا 
في املؤتمر، فإنه عار كبير يلحق بأولئك 
ــــوا مــثــل هـــذه األكـــذوبـــة، وهــم  الــذيــن رّوجـ
يــعــلــمــون حــقــيــقــتــهــا، ولــعــل املـــركـــز ينشر 
املــقــبــلــة،  الـــفـــتـــرة  فـــي  املـــؤتـــمـــر  كـــل أوراق 
والتي أظن أنها ستساهم في رفد حركة 
مقاطعة الكيان الصهيوني برؤى وأفكار 
تساهم في زيادة فعاليتها، وتمّكنها من 
مواجهة اإلجراءات الصهيونية والغربية 

املضادة.
مـــا حــــدث فـــي هــــذا املــؤتــمــر الــــذي اخــتــتــم 
أعماله بنجاح كبير نموذج حي ومتجّدد 
 
ً
خــدمــة الفلسطينية  القضية  الســتــغــالل 

األنظمة، تحت شعارات  ألجندات بعض 
ــم تــعــد  ــ ــ ــا، ول ــهــ ــقــــدت مـــعـــنـــاهـــا ومــــدلــــولــ فــ
والخداع  االستبداد  رائحة  ســوى  تحمل 
وتــزيــيــف الــحــقــائــق، وأظـــن أنـــه آن األوان 
املمانعة  أن تعيد لشعار  ألجيال جديدة 
مفهومه املقاوم فعال للكيان الصهيوني، 
بــمــنــع اســـتـــغـــالل الــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة 
مــن خــالل شــعــارات زائــفــة، وحــيــث املحّك 
الحقيقي هو بالنضال الفعلي ضد العدو 
ــل األرض املــحــتــلــة،  الــصــهــيــونــي فـــي داخــ
وبتصعيد املــقــاطــعــة فــي الــخــارج ضــده، 
ومــن ضمن ذلــك يأتي هــذا الجهد املثمر 
واملشكور للمركز العربي في تنظيم مثل 

هذا املؤتمر.
)كاتب فلسطيني(

ــي بـــوتـــقـــة رعــــــب، أيـــــن مــنــهــا  ــم فــ ــهـ ــعـ ووضـ
تــعــذيــب الــبــنــات الــصــغــيــرات بــالــوضــع في 
. ثمة تعذيب »خدماتي« 

ً
غرف الفئران مثال

أيـــضـــًا، وهـــو أشــــّد مـــضـــاًء مـــن أي تعذيب 
الغابرة،  الحقب  معنوي، عانى منه عبيد 
ــٍة تــثــبــت  ــقـ ــيـ فـــــأن يــحــصــل الـــعـــبـــد عـــلـــى وثـ
اسمه وتاريخ ميالده، يحتاج إلى سلسلة 
طويلة من إجـــراءات تقديم فــروض الــوالء 
والطاعة، واألمر أكثر تعقيدًا، إذا ما تعلق 
األمـــــر بـــجـــواز ســفــر أو بــــــراءة ذمـــــة، على 
اعتبار أن األصــل فــي ذمــة العبد املعاصر 
أنها بريئة، وتحتاج إلى شهادة إلبرائها، 
وكذا هو الحال، حني يتعلق األمر بشهادة 
املــعــاصــرون  العبيد  فكل  محكومية،  عــدم 
ــــون، حــــتــــى تــثــبــت  ــمـ ــ ــهـ ــ ــتـ ــ مــــحــــكــــومــــون ومـ

براءتهم)!(.
ــلـــى الـــعـــبـــيـــد فــــي الــــــــدول االســـتـــعـــبـــاديـــة  عـ
الــحــديــثــة، أن يــلــتــزمــوا بــتــمــويــل هـــذا كله، 
لــكــي يــكــونــوا عــبــيــدًا »صــالــحــني«، يـــؤدون 
ــاد، مــــن أصـــغـــرهـــم  ــيــ واجـــــــب الــــــــوالء لــــألســ
بالتمرد على  يفّكر  مــن  أكبرهم، وكــل  إلــى 
القيد، أو يرفض، على نحو أو آخر، تمويل 
ــه في  ــن لـ ــريـ عـــبـــوديـــتـــه، ســيــجــد عــبــيــدًا آخـ
املرصاد، يتوسلون إليه، أواًل، أن ال يخرج 
ــــوه  ــإن رفـــــض داسـ ــ ــــوم، فـ ــــرسـ عــــن الـــخـــط املـ
بــأقــدامــهــم هـــم، قــبــل أن يــبــلــغ خــبــر تــمــّرده 
األسياد، فتتسع دائرة العقاب، جريًا على 
برقيقهم  بالبطش  الــقــدمــاء  الــســادة  عـــادة 
بالجملة، منعًا لفتنة الوعي، ودرءًا ملفاسد 
لـــبـــذرتـــه، قــبــل أن تمتد  الـــتـــمـــرد، وســحــقــًا 

وتنمو وتستعصي على االستئصال.
ــد كــبــيــر،  الـــحـــديـــث أعــــــاله خــــــاص، إلـــــى حــ
ــانـــي.  ــثـ ــالـــث والـ ــثـ الـ الـــعـــاملـــني  بــعــبــيــد دول 
ولــكــن، ثّمة عبودية مــن نــوع آخــر، خاصة 
أن  املمكن  األول، عبودية من  العالم  بــدول 
من  تبقى  لكنها  وممتعة،  »جميلة«  تبدو 
أنواع االسترقاق املستحدثة التي ال يروق 
للعبيد املعاصرين االعتراف بها، أو حتى 

سماع كلمة واحدة عنها.
ــرقــون بــطــرق 

َ
عــبــيــد الـــدرجـــة األولـــــى ُمــســت

أخــــرى، وأســيــادهــم مـــتـــعـــّددون، الــشــركــات 
الــــكــــبــــرى )شـــــركـــــات األدويـــــــــــة، الــتــجــمــيــل، 
األسلحة، وأدوات  التكنولوجيا،  منتجات 

إلــــيــــه، بـــفـــضـــل ارتـــــــــداء صــــدريــــة املــصــلــحــة 
الــخــاصــة، ودرع حــمــايــة الـــفـــردانـــيـــة، وهــي 
 بتحصينهم، 

ٌ
أدواٌت، حسب اعتقادهم، كفيلة

ــأمـــني اســـتـــمـــراريـــة مــصــالــحــهــم. وتــأخــذ  وتـ
، عندما يتحول هذا 

ً
أبعادًا خطيرة املسألة 

املجتمع،  في  نموذٍج مرجعيٍّ  إلــى  السلوك 
ــاٌس كـــثـــيـــرون فـــي تقفي  ــ حــيــث ال يــــتــــرّدد نـ
الخطوات نفسها، والسير في الدرب نفسه، 
إلــى بناء  وهــم، فــي فعلهم  ذاك، يتطلعون 
بما  والفردانية، غير مكترثني  الــذات  وطــن 
يمكن أن ينجم عــن ذلـــك مــن أضــــراٍر وآثـــار 

سلبية.
ومـــــن هـــــذا املـــنـــطـــلـــق، يــمــكــن أن نــعــتــبــر أن 
إرســــاء مــفــاهــيــم وقـــواعـــد جــديــدة للسلطة، 
الشأن  تدبير  مجال  في  بديلة  وممارسات 
، كما أن إقناع قطاعات 

ً
العام، ليس أمرًا سهال

عريضة داخل املجتمع، وتيارات معارضة، 
دينيٍة  مرجعيٍة  إلــى  تستند  التي  ال سيما 
أو يــســاريــٍة راديــكــالــيــة، بــالــتــحــوالت الــتــي 
طــاولــت عــددًا مــن املــؤســســات واملــمــارســات، 
ــًا وبـــيـــداغـــوجـــيـــًا  ــيـ ــاسـ ــيـ ــًا سـ ــنـ ــريـ ــمـ شــــكــــل تـ
ــه لــم يــكــن جــــزءًا كبيرًا  وثــقــافــيــًا صــعــبــًا، ألنـ
مــن دعــائــم الــدولــة والحكم، وأيــضــًا شرائح 
واسعة من املجتمع والطبقة السياسية، لم 
ولو  تقبل،  أو  تتصور،  املكونات  هــذه  تكن 
افتراضيًا، أن ينخرط املغرب في عهد امللك 
الــورش  الــســادس فــي مجموعة مــن  محمد 
ــة، اتـــســـم بــعــضــهــا  ــيــ ــع اإلصــــالحــ ــاريــ ــشــ واملــ
بــطــابــع الـــثـــوريـــة، مــثــل تــجــربــة اإلنـــصـــاف 
ـــان فــيــهــا املــلــك محمد  واملــصــالــحــة الــتــي أبـ
الــســادس عــن حــسٍّ إنسانيٍّ عميق، وجــرأة 
مسبوقة  وغير  نـــادرة،  وأخالقية  سياسية 
فــي الــعــاملــني الــعــربــي واإلســـالمـــي، ومــدّونــة 
ــمـــرأة،  ــلـ ــار لـ ــبــ ــتــ ــتــــي أعــــــــادت االعــ األســــــــرة الــ
وحــّصــنــت مــؤســســة األســـــرة ضـــد الــتــفــكــك، 
وقانون الجنسية، وإصالح الحقل الديني، 
املغربية في  الــخــبــرة  ذلــك تصدير  فــي  بما 
األجــهــزة  وتــقــويــة  املعتدلني  األئــمــة  تكوين 
األمـــنـــيـــة واالســـتـــخـــبـــاراتـــيـــة وتــحــديــثــهــا، 
ملــواجــهــة ظـــاهـــرة اإلرهـــــــاب، وتــأهــيــل اآللـــة 
الدبلوماسية، ورسم خارطة طريق جديدة 
ــر فــي  ــظـ ــنـ لــلــتــنــمــيــة الـــبـــشـــريـــة، وإعــــــــــادة الـ
التجارية  الشركاء االقتصاديني واألســواق 
وإطالق مشاريع صناعية ضخمة، وإنشاء 
التنافسية،  عــلــى  عــالــيــة  قـــدرة  ذات  مــوانــئ 

مثل ميناء طنجة املتوسط. 
هــــذه  أن  ــتــــه  مــــالحــــظــ يــــمــــكــــن  مــــــا  أن  غــــيــــر 
املــؤســســة واملهيكلة،  اإلصــالحــيــة،  الــــورش 
ــراك  لـــم تــصــاحــبــهــا ديــنــامــيــة ســيــاســيــة وحـ
والنخب  السياسية  األحــــزاب  داخـــل  فــكــري 
)وفعالية(  تحركات  ظلت  حيث  واملجتمع، 

ــلـــوم،  مـــعـ هـــــو  وكــــمــــا  األول،  الـــــيـــــوم  فـــــي 
وخــــالل الــجــلــســة الــتــي كــانــت تــبــحــث في 
نخبة  وبمشاركة  املقاطعة،  استراتيجية 
قاعة  اقتحم  لهم،  املشهود  الباحثني  من 
ــدأوا  املــؤتــمــر نــحــو عــشــرة أشـــخـــاص، وبــ
نحو عشر دقــائــق  فــي إطـــالق الهتافات 
ضـــد الـــدكـــتـــور عـــزمـــي بـــشـــارة وقـــطـــر، لم 
يـــغـــادر أحــــد مــكــانــه، واســـتـــأنـــف املــؤتــمــر 
ــام، في  جلساته الــتــي اســتــمــرت ثــالثــة أيــ
حـــــني انـــشـــغـــلـــت مـــجـــمـــوعـــة املــقــتــحــمــني 
بــــالــــتــــقــــاط الــــــصــــــور الـــــتـــــذكـــــاريـــــة عــلــى 
ــل الـــفـــنـــدق، يــتــوســطــهــا عـــلـــم كــبــيــر  مـــدخـ
لــســوريــة، وعــلــى جانبي الــصــورة علمان 

فلسطينيان صغيران.
لـــهـــذه املــجــمــوعــة أن تنصت  ــان يــكــفــي  كــ
الالفتة  أن تقرأ  الدائر، بل  للنقاش  قليال 
ــــوق  ـــل الــــقــــاعــــة، وفـ ــدخـ الـــكـــبـــيـــرة عـــلـــى مــ
املؤتمر.  تــوضــح طبيعة  والــتــي  املــنــصــة، 
فلسطني  تــكــن  لـــم  الـــحـــال،  لــكــن، بطبيعة 
الصهيوني  الكيان  ومقاطعة  وقضيتها 
ــا جــــــاؤوا  ــ ــا يــشــغــلــهــم أو مـ ــ ــــو مـ فـــيـــهـــا هـ
قاله  أن استذكر ما  ألجله، وحسبي هنا 
ــاء األكـــاديـــمـــيـــون الــتــوانــســة عن  ــدقــ األصــ
هذه املجموعة املعروفة في تونس باسم 
مجموعة »عشاق القذافي«، وأنه لم ُيعرف 
بفلسطني  يتعلق  ســابــق  نــشــاط  أي  لــهــا 
أنها  وقضاياها، وكل ما يعرفونه عنها 
بإعادة  للمطالبة  دوريــًا  اعتصامًا  تنظم 
ــفـــارة الـــســـوريـــة فـــي الــعــاصــمــة  فــتــح الـــسـ

ــا( مــراكــز الــقــوى  املــــوت املــخــتــلــفــة، وســـواهـ
أذرع  عبر  بالقطيع،  تتحكم  التي  الخفية 
ووســـائـــل »مــمــتــعــة!« كــاســتــرقــاق شــركــات 
وأدوات  ــفـــة،  ــلـ ــتـ املـــخـ واملـــــالبـــــس  ــة  ــ ــــوضـ املـ
ما  إلى  العبيد  تحّول  املوهومة،  الرفاهية 
الــذي يبكي حــني تغيب عنه  الطفل  يشبه 
»رضاعة الحليب«. رجال اإلعــالم وصناع 
ــرأي الـــعـــام الـــذيـــن تــســيــطــر عــلــيــهــم قــوى  ــ الـ
أو  بــإرادتــهــم  بــاطــنــة وظـــاهـــرة، تبرمجهم 
بــغــيــرهــا، لــتــوجــيــه الــقــطــيــع الــوجــهــة التي 
تـــحـــقـــق »مـــصـــالـــحـــهـــم الـــعـــلـــيـــا«. وجـــهـــات 
أخــــرى، مــعــروفــة وغــيــر مــعــروفــة، مهمتها 
 على عرش املتعة، 

ً
األولى أن تبقى متربعة

الــفــرق بني  الــقــطــيــع.   بــخــط ســيــر 
ً
متحكمة

أنواع العبودية، أن ثمة علفًا وفيرًا لعبيد 
الـــدرجـــة األولــــــى، فـــي حـــني أن عــلــى عبيد 
الـــدرجـــة الــثــانــيــة أن يــتــحــمــلــوا عـــبء علف 

أسيادهم، وعلفهم هم.
العالم اليوم أسوأ كثيرًا من الغابة، بعدما 
ســـيـــطـــرت عــلــيــه حــــثــــاالٌت بـــشـــريـــة، تــخــلــو 
قلوبها مــن الــرحــمــة، وتــوجــهــهــا غــرائــزهــا 
ــة، وتــــــــــدوس قــــيــــم الــــحــــضــــارة  ــيــ ــوانــ ــيــ ــحــ الــ
بــوادر  أي  وتتعقب  باستمتاع،  واألخـــالق 
ــة  ــيـ ــانـ مـــــن شــــأنــــهــــا تـــعـــظـــيـــم الــــقــــيــــم اإلنـــسـ
 
ٌ
السامية، وإعادة االعتبار لها، إنها ذهنية
بها  وتستبد  الــتــوحــش،  يحكمها   

ٌ
مــرعــبــة

األنانية.
)كاتب من األردن(

 
ً
مرتبطة اختالف مشاربها،  على  األحـــزاب، 

بـــاالســـتـــحـــقـــاقـــات االنـــتـــخـــابـــيـــة الـــتـــي كــلــمــا 
اقترب موعدها تتحول إلى أشبه بالقيامة، 
مع ما يصاحب ذلــك من مــزايــداٍت وحــروٍب 
نفسية وإعــالمــيــة وســـجـــاالٍت، تــســاهــم في 
 

ّ
الــعــزوف االنــتــخــابــي، وتخل ارتــفــاع نسبة 

العملية  ومضمون  السياسي  العمل  بنبل 
ــذا مـــا تـــوقـــف عـــنـــده املــلــك  ــ االنــتــخــابــيــة. وهـ
محمد السادس في خطابه الجديد، عندما 
قال: ما يبعث على االستغراب، أن البعض 
ــبـــادئ  ــاٍت تـــتـــنـــافـــى مــــع مـ ــمــــارســ ــمــ ــقــــوم بــ يــ
ــيـــاســـي، ويــطــلــق  ــات الـــعـــمـــل الـــسـ ــيــ ــالقــ وأخــ
تصريحاٍت ومفاهيم تسيء لسمعة الوطن، 
وتـــمـــّس بــحــرمــة ومـــصـــداقـــيـــة املـــؤســـســـات، 
ــٍة لـــكـــســـب أصــــــــوات وتـــعـــاطـــف  ــاولــ فــــي مــــحــ
الناخبني. مضيفًا أنه بمجرد اقتراب موعد 
االنتخابات، وكأنها القيامة، ال أحد يعرف 
 وأحزابًا، مرشحني 

ً
اآلخر. والجميع حكومة

وناخبني، يفقدون صوابهم، ويدخلون في 
ــراعــــات، ال عــالقــة لــهــا بحرية  فــوضــى وصــ
أن  علمًا  االنــتــخــاب،  يمثلها  التي  االختيار 
املؤسسات  مختلف  فــي  املــواطــنــني،  تمثيل 
والــهــيــئــات، أمـــانـــة جــســيــمــة، فــهــي تتطلب 
الصدق واملسؤولية، والحرص على خدمة 

املواطن، وجعلها فوق أي اعتبار.
 مفصلية في تاريخه 

ً
ويعيش املغرب لحظة

الـــحـــديـــث، لــحــظــة إنـــجـــاز ورش إصــالحــيــة 
كـــبـــيـــرة، ســتــرهــن مــســتــقــبــل الـــبـــالد فـــي كل 
املــــجــــاالت. يــتــعــلــق األمــــر بــــورش الــجــهــويــة 
ــنـــودة بـــاملـــراجـــعـــة الــعــمــيــقــة  املـــتـــقـــّدمـــة املـــسـ
والشاملة للدستور، وبخطة الحكم الذاتي 
في الصحراء.  وخالفًا ملا كان عليه الشأن 
الجهوية  ورش  تتميز  سابقة،  تجارب  في 
املتقدمة، هذه املرة، بأنها تتجاوز الجوانب 
ــة واألمــنــيــة واالنــتــخــابــيــة الضيقة،  ــ اإلداريــ
لــتــنــفــتــح عــلــى رهــــانــــاٍت وتـــحـــديـــاٍت يمكن 
إجمالها في ثالثة مستويات: رهان التنمية 
التي ُيرجى أن تخلق الثروة وتوفر شروط 
العدالة االجتماعية واالستقرار السياسي، 
رهان انفتاح املغرب على محيطه األورو – 
متوسطي، في إطار التبادل التجاري الحر. 
واستيعاب  النخب  تجديد  رهـــان  وأخــيــرًا، 
الــفــئــات الـــشـــابـــة، نـــســـاًء ورجـــــــااًل، املسلحة 
املوضوعي  والحليف  والــكــفــاءة  بالطموح 
لنموذج دولة القانون، ضّدًا على انحرافات 

الفساد املالي والتطّرف الديني. 
وتمثل هذه املشاريع واإلصالحات املحّرك 
األســـاســـي لــلــتــنــمــيــة االقـــتـــصـــاديـــة والـــرقـــي 
االجــتــمــاعــي. وهــنــاك شبه إجــمــاع  على أن 
ــا حــقــقــه املــــغــــرب، فـــي ظــــرف 17 ســنــة في  مـ
يفوق  كثيرة،  ومــجــاالت  متنوعٍة،  قطاعاٍت 
ــازه عــلــى مــــدى حـــوالـــى أربــعــني  مـــا تـــم إنـــجـ

سنة. 
)كاتب وإعالمي مغربي(

بين فلسطين والممانعة ومقاومة التطــبيع

تمويل عبودية ما بعد الحداثة

الحكم بأسلوب مغاير 
في مغرب جديد

آن األوان ألجيال 
جديدة أن تعيد 
لشعار الممانعة 

مفهومه المقاِوم 
فعال للكيان 

الصهيوني

عبيد ما بعد 
الحداثة في العالم 
الثالث، والثاني ربما، 

مكلّفون بتمويل 
تكاليف عبوديتهم

ما حققه المغرب 
في 17 سنة في 

قطاعاٍت متنوعٍة 
يفوق ما تم إنجازه 

في أربعين سنة

آراء

معن البياري

أمام  أمــس،  الروسي، فالديمير بوتني، أول من  الرئيس  هناك نباهة ظاهرة في قول 
املؤتمر الصحافي املشترك مع ضيفه الرئيس التركي، رجب طيب أردوغــان، إنهما 
سيناقشان املوضوع السوري، بعد هذا اللقاء مع الصحافة. إذن، إذا كنتم منشغلني 
التي  األولــويــة  الشأن، فأنتم مخطئون، ألنــه ليست لقصة سورية  بقراراتنا في هــذا 
وقد  اختلفنا.  أو  فــي صــددهــا  اتفقنا  الــروســيــة،  التركية  العالقات  فــي  تفترضونها 
صدق بوتني، فقد أفاد وزير الخارجية التركي، مولود جاووش أوغلو، في تصريحات 
ــان ســـان بــطــرســبــورغ، بــأن  ــ خــص بــهــا وكــالــة أنــبــاء األنـــاضـــول، بــعــد مــغــادرة أردوغـ
مسؤولني استخباريني وعسكريني أتراكًا سيلتقون نظراء روسًا لهم لبحث تفاصيل 
توافق روسي  له عن  الــذي ال طعم  الكالم  وإغاثية في ســوريــة، وبعيدًا عن  ميدانية 
النار، وعلى ضــرورة الحل السياسي، جــاء شديد األهمية  تركي على وقــف إطــالق 
قول الوزير أوغلو إن املسؤولني الروس طلبوا من ضيوفهم »تحديد النقاط التي ال 
يتوجب ضربها« )!(.  املوجز األهم بعد لقاء سان بطرسبورغ، مسقط رأس بوتني، 
أن روســيــا قــوة كبرى وصاحبة قــرار مــركــزي فــي ســوريــة، وليس فــي وســع تركيا 
أردوغان أن تجبرها على شيء، أو تثنيها عن خياراتها العسكرية والسياسية هناك. 
هذه الحقيقة مؤكدة قبل تأزم العالقات بني موسكو وأنقرة عقب إسقاط طيار تركي 
مقاتلة سوخوي روسية في نوفمبر/ تشرين الثاني 2015. كانت العالقات أكثر من 
الخالفات  فيما  مشروع،  غير  في  متقّدم  البلدين  بني  والتعاون  اقتصاديًا،  ممتازة، 
الــخــالفــات بــشــأن إقليم نــاغــورنــي قــارابــاخ  بــشــأن ســوريــة ظــاهــرة ومعلنة، كما أن 
تقّدمان درسًا مفيدا جدا، في  وأنقرة  وجورجيا وغيرهما معلومة. كانت موسكو 
السياسة والعالقات الدولية، موجزه أنه يمكن التعايش مع أي خالفاٍت سياسية بني 
أيِّ بلدين، واملضي، في أثنائها، في أحسن تعاون وأفضل مصالح، وأي خدٍش في هذا 

التعايش يأخذ هذه املصالح إلى اختالل شديد اإليذاء.
ما تم في مباحثات بوتني وأردوغان، في قصر في سان بطرسبورغ قرأنا أنه شهد، 
في تاريٍخ مضى، خطط حروب على تركيا العثمانية، ترسيٌم جديٌد للبديهية أعاله. 
ليس فقط ألن مليار دوالر من الصادرات إلى روسيا خسرتها تركيا في الشهور 
السبعة عقب واقعة السوخوي، بل ألن االتفاق السابق بني البلدين، زيادة حجم التبادل 
التجاري من 30 مليار دوالر إلى مائة مليار خالل سنتني، أمر أْولى وأهم، وفي الوسع 
إلــى تركيا، مع تخصيص  الروسي  الغاز  لنقل  التركي  السيل  أمــا مشروع  إنــجــازه. 
نصف الكمية لالستهالك التركي، فأمٌر من الحماقة التهاون في أمره، وكذا مشروع 
الحزمة من  الــطــاقــة، بمساعدٍة روســيــة. هــذه  لتوليد  فــي تركيا  نــوويــة  إقــامــة محطة 
 على الدفع بالسياحة الروسية في أنطاليا وعموم تركيا، 

ً
القضايا )الكبرى(، معطوفة

وغير ذلك من ملفات التعاون االقتصادي التي أكدت مباحثات أردوغان وبوتني على 
صيانتها من أيٍّ خدش فيها، ال سيما وأن إلسناد الرئاسة الروسية نظيرتها التركية، 

ليلة محاولة االنقالب إياها، تأثيره الحاسم وشديد اإليجابية.
أين سورية في هذا كله؟ سؤال بالغ الوجاهة، لكنه يتجاهل الحقيقة األوضح، وهي 
أن األزمة في هذا البلد وصلت إلى منزلٍة من العفونة، ليس في وسع الرئيس أردوغان 
فعل املعجزات لحلها، إذ ال يستطيع التأثير على قرارات صديقه بوتني )كما وصفه(. 
ومع كل االحترام ملن رأى في مستجّدات معركة حلب منجزًا يحمله أردوغــان إلى 
سان بطرسبورغ، فإن مطلب الــروس من األتــراك أن يعّرفوهم على املواقع السورية 
التي ال ينبغي ضربها ينزع عن هذا التحليل أي وجاهة. لكن هذا ال يعني أن الرئيس 
التركي مطالٌب بتبني املنظور الروسي املقيت في الصراع، فقد كان الرجل واضحًا 
 سياسيًا في سورية ال يقوم على 

ً
في قوله، قبل مباحثات سان بطرسبورغ، إن حال

تنّحي األسد ال يمكن نجاحه. وال تعني اإلشــارة إلى حلب هنا تبخيسًا من أهمية 
البسالة التي أبداها الثوار املحاربون هناك، وإنما القول إن حسابات الطريق إلى قصر 

األباطرة في سان بطرسبورغ غير حسابات طريق الكاستيلو شمال حلب.

أحمد عمر

كان يومًا نحسًا قمطريرًا، ذلك اليوم الذي ختم األسد األب صورته على األلف ليرة.
الحق في الغرب، والواجب كذلك، مقّدسان. ولذلك، بلغت ما بلغت من سؤدد. في أي 
سوبر ماركت سيعيدون لك أصغر قطعة نقدية، ويتمنون لك يومًا سعيدًا، أما في 
املحالت واملقاهي، فينصبون للزبائن علبتني زجاجتني، واحدة للبقشيش، والثانية 
في شؤون  كثيرة  اختراعاٍت  املوقرة  الدولة  اخترعت  األســد،  في سورية  للتبرعات. 
اكتشفتها صبيًا. ذهبت  ة. 

ّ
فك لها  ليس  التي  النقدية  القطع  الفساد واإلفساد، مثل: 

َد الفراطة، فخرجت أفكُّ 
ْ
ألشتري بطاقة سفر، كان ثمنها 48 ليرة، اّدعى املوظف فق

كأنه  نائية،  منطقة  فــي  واملكتب  جــيــران،  للقمر  يكن  لــم  لكن،  لــيــرة.  الخمسني  عقدة 
قطعة عسكرية، نظر إليَّ سائق أجرة ثم عبس وبسر، وفّك لغز برمودا: هذه خدعة، 
املوظف يريد الليرتني. وكانت الليرتان تعادالن دوالرًا تقريبًا!  هذا لكم، وهذا بقي 
إلــى الصيدلية،  لــي، وكــان أن عــدت بليرتي ُحنني، الحرب خدعة. صــار ُحنني يذهب 
فيعيد له الصيدلي، وهو طبيٌب آٍس، الفراطة الباقية لصيقات جروح، أو حّبات صداع. 
نحن أصحاب جروح، ورؤوسنا مصدوعة دائمًا. من تحكمه هذه العصابة هو في 
ربــاٍط إلى يوم الدين. نعود من ثكنات األفــران بصداع، ومن مشاجرات جــّرار الغاز 
بجروح، الحمد لله على كنز لصيقات الجروح، و»قطع النقد الطبية«. اشترت الزوجة 
حذاًء ضيقًا، فحمدنا الله على لصيقات الجروح لعرقوب القدم. ال تشترينَّ إال أحذية 
ضيقة، يا حّبة التوت، حرام أن تضيع لصيقات الجروح ُسدًى، سنستخدمها للزينة 
البشرية، للهدايا، للمقاومة، لعني الحاسد، تبلى بالعمى. لُحنني املوظف حقوق عمالية، 
ــرة رأت أن تصرفها 

ّ
الــدولــة املــوق في السنة له »عــطــاء« قــدره خمسة آالف ليرة، لكن 

 مــن شركة لها اســم مــقــاوم وممانع هــو »وســيــم«، كما فــي العهود األولــى 
ً
لــه كــســوة

للجيران،  بها  يتبرع  ثــم  باألمتعة،  يعود  ُحنني  كــان  النقد.  اخــتــراع  قبل  التاريخ  مــن 
رز قديمة من عهد عاد وثمود واألحقاف. 

ُ
فالقياسات موحدة، كلها »إكس الرج«، والط

ثم قرأ في الشريط اإلخباري، ذات مصادفة، أّن شركة وسيم رابحة، وقد بلغ ربحها 
بريشه  ُحنني  يفر  أن  قبل  ِة.   ــوَّ

ُ
ــق

ْ
ال وِلــي 

ُ
أ ُعْصَبِة 

ْ
ِبال وُء 

ُ
ن
َ
ت
َ
ل اِتَحُه 

َ
َمف ِإنَّ  ما  السنة  هــذه 

إلى تركيا، قصد إحدى هذه الشركات، الستالم حصته السنوية من العطاء، وكان 
لجبر كسور خواطر  فاكساتور  علبة  لــه  فــأخــرج  ة، 

ّ
الفك إليه  يعيد  أن  املــوظــف  على 

البيئة، والفاكساتور مثقٌب ناعم  إيــذاء  العملة، فامتنع ُحنني، ُحنني وطني، ويتجنب 
املوظف في وجه ُحنني  السقف. أشهر  لن يشارك في تدمير هذا  املقدسة،  للسماء 
لديه معمل  الرئيس  أن  لم يكن يعرف  الرئيس؟  السيد  أترفض عطاء  الخيانة:  تهمة 
 ،40 واحــدة  بنمرتني:  فردتي جزمة،  فوجد حصته   السنة،  هــذه  تأخر  فاكساتور. 
والثانية أكس أكس الرج. فقال للموظف: ماذا أفعل بهما؟ قال: خذهما ذكرى.  الحقًا، 
ها الفاكساتور على شعبه اإلرهابي، تصديقًا لشعار 

ّ
بعد سنتني من الحرب التي شن

الله حاميها«،  القدس، وإيمانًا بمقولة »سورية  املقاومة واملمانعة، وبحثًا عن طريق 
خسَّ النقد، وخسَّ األسد، وصار فأرًا جائعًا على األلف ليرة، وساد البصل والنذل، 
ة األولني، عملة عاد وثمود، الذهب والفضة والحديد والحجارة.. 

َ
وعاد الناس إلى ُعْمل

وأصواع العدس والقمح والخبز اليابس. ُيقال إن بيت الفاكساتور ال يخلو من العظام، 
وقد طرح في األسواق عظمتني، هما: إما األسد، أو نحرق البلد.  تتفق كل التحليالت 
على أّن األســد الجونيور، أكــس أكــس الرج، تــحــّول إلــى عملة دولــيــة، ويــبــاع اآلن في 
املزادات الدولية. السعر غير محّدد حتى اآلن. لكن، من الواضح أّن سعره باهظ وأّن 
ّدست األبواط، والجزم، 

ُ
الشعب فراطة. وكانت للموظف »الوسيم« املقاوم فراسة، فقد ق

من أجل األنصاب والذكرى.
، ارتفع سعر الطاغية، ونزل سعر الشعب... فراطة.

َ
س النظام األبواط إذا قدَّ

سالمة كيلة

لم يعد الحج نحو موسكو يقتصر على دول الخليج، بل كانت تركيا تسبقها قبل 
، فقد عادت تركيا إلى الحج إليها. 

ٌ
»الصدام« العسكري الذي حدث. وألن موسكو حاجة

ال شك في أن تحوالت الوضع الدولي تفرض ذلك، حيث أن امليل التركي إلى التحّول 
تبدو منافسًا )وليس عــدوًا( ألميركا.  التي  الــذهــاب نحو روسيا  فــرض   

ً
 عاملية

ً
قــوة

وفرضت أزمة أميركا االقتصادية، وتخوفها من »نهوض الصني«، امليل إلى التحالف 
مع إيران، ما أخاف دول الخليج، فدفعها إلى امليل نحو روسيا، والحج املستمر إلى 
موسكو. نحن، إذن، في سيولة في الوضع الدولي، نتيجة األزمة االقتصادية العميقة 
محاوالٍت  السيولة  هــذه  فرضت  وقــد  وأميركا خصوصًا.  الرأسمالية  ضربت  التي 
لتأسيس تحالفاٍت جديدة، انطالقًا من مصالح كل دولة، حتى التي تخضع لسيطرة 
أميركية، حيث أن »ضــعــف يــد« أمــيــركــا بــات يسمح بــذلــك. مــا عــالقــة ذلــك بالوضع 
أثــار تراجع تركيا عن صدامها مع روسيا حــول سورية شكوكًا بشأن  الــســوري؟ 
القبول التركي ببقاء بشار األسد، ضمن صفقة املصالحة التي تحققت. لكن، قبل 
ذلك، كانت تركيا في »تحالف« مع روسيا، على الرغم من الخالف حول سورية، وهو 
خالف كان يبدو عميقًا، نتيجة التنافس على سورية، ألنها من منظور كل منهما 
تركيا.  وكــذلــك  األوســــط«،  »الــشــرق  للهيمنة على  فــي سياساتهما، روســيــا  مفصل 
وربما كان التصعيد التركي ضد روسيا قد أوحى بجدية تركيا للتدخل في سورية، 
بالتالي، كان تراجعها يشير إلى خسرانها، ومن ثم قبولها السيطرة الروسية على 
الــدور الروسي في سورية، وهو  سورية. وهذا ما يظهر من تأكيدها على محورية 
اعتراف بـ »األمر الواقع«، لم تكن تركيا تريده سابقًا. لكن، هل يوصل ذلك إلى قبول 

الحل الروسي في سورية، والقائم )إلى اآلن( على بقاء بشار األسد؟
، هو مصالحها في سورية، حيث حصلت من بشار األسد على 

ً
ما يهّم تركيا، أوال

امتيازاٍت اقتصادية كبيرة، بما في ذلك تسهيل مرور السلع التركية إلى السعودية 
إلى  التركية  السلع  دخــول  وتسهيل  اقتصادية،  إلــى مشاريع  إضافة  الخليج،  ودول 
السوق السوري. لهذا، سيكون التفاهم األساس مع روسيا حول ما يمكن أن تتحصل 
عليه تركيا، بعد اإلقرار بالسيطرة الروسية على سورية. وما تتحصل عليه هو الذي 
سيحّدد مدى قبولها الحل الروسي بكل تأكيد، لكن هذا ال يعني أال يكون مصير 
ل رحيل األســد، على األقــل، للقول إنها 

ّ
األســد مطروحًا، حيث أظــن أن تركيا تفض

حققت شيئًا ما »يخدم الشعب السوري«، ويعّزز من مصداقيتها.
من جهة أخرى، تركز السعودية على عالقتها املميزة مع روسيا، وتؤكد أنها تسعى 
إلى تطويرها، على الرغم من الخالف حول املسألة السورية. وال شك في أن تخوفها 
وتطوير  مع روسيا،  تقاربها  تعّزز  أن  إلــى  يدفعها  اإليــرانــي  األميركي  التقارب  من 
التي  تركيا  بعكس  هنا،  أساسية  ليست  االقتصادية  العالقات  أن  مع  بها،  عالقتها 
الــتــبــادل التجاري  الــثــانــي، بعد االتــحــاد األوروبــــي كــكــل، فــي  أصبحت روســيــا البلد 
والعالقة االقتصادية. وما يبدو أن السعودية تصّر على رحيل األسد، ليس لخالٍف 
األسلمة  في  وتكتيكيًا، خصوصًا  ماليًا  الثورة،  بعد  دعمته سنتني  فقد  شخصي، 
وتفكيك قــوى الــثــورة، لكنها وجــدت أن ضعف النظام فــرض بــدل الوصول إلــى حل 
 عسكريًا إيرانيًا كثيفًا، أفضى إلى السيطرة على القرار السياسي 

ً
سياسي تدخال

في دمشق. هذا األمر بالتحديد هو الذي فرض انقالب املوقف السعودي، والتمسك 
برحيل األسد. ونتيجة امليل إلى التقارب األميركي اإليراني، سعت دول الخليج إلى 
تطوير عالقتها مع روسيا، على الرغم من اختالف موقفها من رحيل بشار األسد، 
حيث أن بعضها ليس معنيًا بذلك. لكن كمجموعة يبدو أنها أميل إلى التأكيد على 
رحيل األسد. وتحالف روسيا مع كل هذه الدول مغٍر لها، وبالتالي، قد يدفعها إلى 
قبول رحيل بشار األسد، ما دامت كل هذه الدول قد قبلت بـ »دورها« السوري. على 
الرغم من أن العنجهية الروسية التي تريد »تعليم العالم« أنها تفرض ما تريد، يمكن 
أال توصل إلى ذلك، على أمل قبول كل هذه الدول بحلها. ربما فقط اليأس من حسم 

عسكري هو ما يجعلها تقبل بما تحقق.

عبد الحكيم حيدر

القاطرة الدافعة للوطن التي كان يعنيها محمد حسنني هيكل، قبل »30 يونيو«، مكونة 
من لواءات الشرطة والجيش وكبار الصحافيني واإلعالميني ومديري ورؤساء البنوك 
ومستشاري الــوزراء والــوزراء والخبراء والعلماء ورؤساء الجامعات وكبار القضاة 
اب الواجهة من األدباء وكبار مشايخ الطرق الصوفية والنقابات الفنية 

ّ
واملحامني وكت

ف 
ّ
يكل كم  وقوميًا.  وخارجيًا  داخليًا  األمنية  األجهزة  وكبار  والسفراء  واملوسيقية 

ميزانية هذا الوطن املنهك، أو شبيه الوطن على حد تعبير عبد الفتاح السيسي نفسه، 
مليوني جنيه  عكاشة،  أحمد  األهلي هشام  البنك  لرئيس  الشهري  الــراتــب  كــان  إذا 

مصري و865 ألفًا و540 جنيهًا؟
الرقم  القاطرة، وحــاول أن تبلع الشاي. ليس هذا  الرقم جيدًا، وتأمل طول  تأمل هذا 
الشهري املهول ثمنًا للوحة لفان غوغ، وال أجر الراقصة دينا نظير حفالتها في شرم 
الشيخ، وال أتعاب صافينار الراقصة من حفالت )الجونة( في رأس السنة، وال عائد 
قــارات،  الكبيرة فيروز خالل سنة في سبع  العرب  العلني ألغاني مغنية  األداء  حق 
لكنه الراتب الشهري لرئيس البنك األهلي املصري، هشام أحمد عكاشة الذي أثبت 
واإلجـــراءات  الفرويدية  والوسائل  بالعلم  عكاشة،  أحمد  الدكتور  النفس،  عالم  والــده 
من  يقترب  مرسي  محمد  الرئيس  أن  النفسية،  معامله  فــي  والسلوكية  املختبرية 
الرافعة والدافعة  أن يكون مريضًا نفسيًا. وهذا مثال وحيد باألرقام لقاطرة هيكل 
للوطن. فماذا أبقت قاطرة هيكل في القاهرة للفقراء من التسعني مليونًا في سواد 

الوطن وعمومه، من دمياط حتى حاليب وشالتني؟
الدابودية  القضاء، من  اإلعـــدام وغــرامــات  أحكام  أبقت فقط على  القاطرة  أن  واضــح 
قــاطــرة هيكل منعمة خلف  بــشــرط أن تظل  مـــرورًا بقنا وأســيــوط واملنيا والــجــيــزة، 
الستائر كما هي، والجراء الشاردة هنا وهناك تدهس على القضبان الحديدية، وكل 
آٍن تخرج نازلي من حنطورها أو دهبيتها أو قطارها، أو تخرج ســوزان أو جيهان 
تلّوح بمروحتها للواقفني، ويظل هيكل ستني سنة ينظر للقاطرة من باريس أو لندن 
أو من حدائق قصره في برقاش، حتى تصل فوائد الدين العام إلى أن تتوازى سنويًا، 
 
ً
بالتمام والكمال، مع مرتبات املحروسة مصر، ومازالت بقايا قاطرة هيكل صالحة
 في الفنادق، 

ً
إلثارة الدهشة وجلب االستثمارات واملؤتمرات االقتصادية الضخمة ليال

والتي يهرب أصحاب األرقام منها صباحًا، بعد حفل االفتتاح الذي غالبًا ما ينتهي 
بدينا أو صافينار أو بعض البهارات الحداثية من محمد منير أخيرًا.

الحـــظ أنــنــا فــقــط حسبنا راتــبــًا واحــــدًا فــقــط بـــاألرقـــام مــن مــرتــبــات جــنــود الــقــاطــرة، 
وتجاوزنا عن تالعب ابٍن لهيكل نفسه مع ابن ملبارك في أموال البورصة، وكم تكلف 
الوطن جّراء التالعب، ألننا نحسب )الحالل البالل( فقط، وال نحسب املسالك األخرى 
 أخرى تحتاج 

ٌ
األرضية ألفراد القاطرة ومنظريها وأبنائهم وأحفادهم، وتلك مصيبة

حكومات وثــورات، ولك أن تتأمل أن ترسًا واحــدًا من تــروس تلك القاطرة الصائمة 
املــنــاضــلــة، وهــو حسني ســالــم، قــد ســدد لــلــدولــة فقط خمسة مــلــيــارات ونــصــف من 
الجنيهات املصرية، كّونها ضابط مخابرات، فماذا كان سوف يكّون لو كان ضابطًا 

في الجمرك؟ فما بالك بباقي التروس األخرى الكامشة في الداخل والخارج؟
أمالك  اليد على  األعمال، ومن واضعي  تمامًا من رجــال  القاطرة  أخلينا  أننا  الحظ 
الدولة ومن الهاربني بأموال البنوك ودماء العّبارات. وأخلينا القاطرة تمامًا من جزاري 
الحمير والكالب والقطط، ومن تّجار املخدرات واألعراض والسالح، وجعلناهم كلهم 
قــاطــرة هيكل، وذلــك  فــي  قــوة حيوية نابضة جــدًا  القومي  سندًا وتــرســًا لالقتصاد 
تسامحًا ومدنية وتجاوزًا. ولك، بعد ذلك، أن تتخيل مستقبل الوطن. هذا فيما قال 
السيسي لهيكل نفسه إنه ال ينام سوى ساعتني، على ما أبلغ هيكل مليس الحديدي. 
ينام مــلء جفيه هانئًا الهيًا عــن شــواردهــا  السيسي  كــان  لــو  بالله،  فــمــاذا، والعياذ 
أو  الشيخ صيفًا،  ومصائبها ونخيلها وماعزها وركبانها سبع ساعات في شرم 
أسوان شتاء أو يدخن السيجار الكوبي أو البايب والعياذ بالله؟، حينئٍذ، لهلكت األمة 

م.
ّ
عن بكرة أبيها وأمها وأخوالها وأعمامها أيضًا، لكن الله سل

بعد لقاء بوتين وأردوغان كيف فتح السوريون 
معبرًا في األوزون؟

الحاجة إلى روسيا
كم تكلّف قاطرة 

هيكل الوطن؟
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فضاء مفتوح

آراء

راتب شعبو

للنظــام  الخاضعــة  املناطــق  أهالــي  يعيــش 
السوري في ظل دولٍة قديمة، أقصد موجودة 
لخســائر  وتتعــرض  تعّرضــت  دولــة  ســلفًا. 
كثيــرة فــي السياســة والجغرافيــا علــى مــدى 
الســنوات الخمــس ونصــف الســنة املنصرمــة، 
، وتبقى، بعد كل شــيء، 

ً
لكنها ال تزال صامدة

 تمــارس وظائفهــا املعهــودة إلــى جانــب 
ً
دولــة

»وظيفــة الحــرب«. صحيــح أنهــا ألحقــت بقيــة 
الوظائــف بهــذه الوظيفــة الطارئــة، وصحيــح 
وأن  ازدهــر،  التشــبيح  وأن  ازداد،  الفســاد  أن 
طبيعــة  مــن  ذلــك  لكــن  طغــى،  املــوت  ســواد 

األمور، تلك هي الحرب. 
التــي  املناطــق  أهالــي  يعيــش  املقابــل،  فــي 
خرجــت عــن النظــام فــي ظــل »دول« جنينيــة، 
الدولــة  وظيفــة  انحســار  لتغطــي  نشــأت 
جديــدة،  أو  محليــة  »دول«  فبــرزت  القديمــة، 
قاهــرة  نشــوٍء  لبيئــة  خضعــت  مــا  ســرعان 
العــام،  املدنــي  النشــاط  كان  مؤاتيــة.  وغيــر 
فــي بدايــة انحســار الدولــة القديمــة، عموميــًا 
الســيطرة  مــن  الخــاص  بفرحــة  ممتزجــًا 
األسدية، وبفرحة التجريب والتصّدي لتولي 
ظــروف  تحــت  ولكــن،  كبيــرة.  مســؤولياٍت 
الدولــة  ضــد  الخارجيــة  للحمايــة  الحاجــة 
القديمــة، والصراعــات البينيــة، والحاجــة إلى 
املــوارد، ونقــص الخبــرات ..إلــخ، بــدأت الــدول 
املحليــة هــذه تتجــه، كلمــا طــال أمدها واشــتد 
عودها، أكثر نحو نمط دولة اســتبداد ديني، 

منى عبد الفتاح

لــم تتوقــف أخبــار املــوت فــي الصومــال، حتــى 
تأتــي أخبــار متجّددة، أخيــرًا، عن مواجهة 50 
ألف طفل املوت، بســبب الجفاف هناك. ومتى 
املــوت؟  مواجهــة  عــن  بعيــدًا  الصومــال  كان 
فهــذه الدولــة األفريقيــة العربية التي صمدت، 
حتى إلى وقت قصير، حني اعترت التغييرات 
دول املنطقــة علــى مســتوى الثقافــة والهويــة 
ونمــوذج الدولــة، تقــف اآلن مثــااًل بائســًا فــي 

وجه التدمير، بفعل أبنائها والطبيعة. 
أفريقيــًا  نمــوذج  أســوأ  الصومــال  أصبحــت 
وتناثــر  الدولــة،  كيــان  فيهــا  ق 

ّ
تمــز وعربيــًا، 

املثــل  مضــرب  وأضحــت  املجتمــع،  تكويــن 
للمأســاة فــي أبشــع صورهــا مــن جــوع وفقــر 
ومــرض، باإلضافــة إلــى انهيــار أركان الدولــة. 
أســوأ  بــرز  ســبق،  مــا   

ّ
لــكل حتميــة  ونتيجــة 

ليــس  الصومــال،  تقدمــه  أن  يمكــن  نمــوذج 
مــا 

ّ
وإن فحســب،  العربــي  والعالــم  ألفريقيــا 

للعالــم أجمــع، وهــو نموذج الجــوع الذي أخذ 
يفتــك بالدولــة منــذ بدايــات حــرب الصومــال 
الجديــدة فــي العــام 2009، وظهــرت نتائجهــا 
بالتالــي  وبقيــت   .2010 العــام  فــي  املدمــرة 
)الصوملــة( املرادف والتشــبيه لهــذا النموذج 

 بشاعة عن املشّبه به.
ّ

في وجٍه ال يقل
ينــام العالــم مــلء جفونــه، وبأثقل مــا يمكن أن 
تســتوعبه بطــون ســاكنيه مــن لذائــذ الطعــام 

بفعــل تزايد ســيطرة القــوى الدينية على هذه 
ماديــة  إمكانــات  مــن  بــه  تتمتــع  ملــا  املناطــق، 

وصات خارجية. 
هــذه  املحليــة  الــدول  النشــأة  هــذه  جعلــت 
 من ناحية عاقتها باملجتمع املحلي، 

ً
مقزومة

وطبعتهــا بالطابــع العســكري الدينــي، علــى 
املجالــس  تناولــت ظاهــرة  تقاريــر  تشــير  مــا 
املحليــة وســياق ســيطرة اإلســاميني عليهــا، 
مثــل )أنمــاط الحكــم املحلــي فــي ســورية بعــد 
الثــورة( الصــادر عــن املركــز العربــي لألبحاث 
 .2016 مايو/أيــار  فــي  السياســات،  ودراســة 
كونــه  مــن  القديمــة  الدولــة  انحســار  فتحــول 
 البتكار مؤسسات ذات شفافية 

ً
 فريدة

ً
تجربة

املتحّرريــن  النــاس  بيــد  بنــى 
ُ
ت مــة،  وماء

وتوقهــم إلدارة شــؤونهم، إلــى فــرض أنمــاط 
جاهــزة وســطحية وغيــر مائمــة، تحمــل مــن 
املامــح  مــن  هــذا  وكان  أبشــعه.  االســتبداد 

الباكرة لنكوص الثورة. 
وتثبيــت  البطــيء  الجغرافــي  القضــم  طريقــة 
مناطــق »محــّررة« واالضطــرار إلدارتهــا، مــع 
فــي  الصــراع  جعــل  القديمــة،  الدولــة  صمــود 
الصــراع  هــو  جديــدًا،  طابعــًا  يتخــذ  ســورية 
مــا  وهــذا  الدولــة،  علــى  وليــس  األرض  علــى 
باملســاحة  النصــر  لحســاب  املجــال  فتــح 
الحاســم،  العنصــر  إهمــال  مــع  الجغرافيــة، 
أقصد آلية الحكم. ففي املناطق »املحّررة«، تم 
التراخــي فــي موضــوع العاقــة مــع الجمهــور 
لصالح الفاعلية العســكرية. تم التغاضي عن 
القمــع والفســاد، لكــي ال يتــم التشــويش علــى 

والشــراب، وبأقصــى مــا تســتطيع أن تصــوره 
أحامــه الشــِرهة فــي طلــب مزيــٍد من كل شــيء 
بــل  ضميــره،  يســتيقظ  وال  الوســائل،  وبــكل 
 جفنــه، بعــد صــدور التقاريــر 

ً
يرتعــش برهــة

املتواصلــة الصادرة عــن األمم املتحدة، والتي 
تحكــي عــن حجــم الكارثــة. مــا أشــبه تقاريــر 
هــذا العــام بتقاريــر عــام 2009، والتــي أعدتهــا 
و»شــبكة  )فــاو(  والزراعــة  األغذيــة  منظمــة 
فقــد  املجاعــات«،  بشــأن  املبّكــر  اإلنــذار  نظــم 
 
ّ
بــأن إفاداتهــا  فــي  يأتــي  تلــك  مضمــون  كان 
املجاعــة وانعــدام األمــن الغذائــي تســّببا علــى 
نحــٍو خطيــٍر بوفــاة 133 ألــف طفــل دون عمــر 
األزمــة  ضحايــا  حصيلــة   

ّ
وأن الخامســة، 

الغذائيــة فــي الصومــال هــم 4.6 فــي املائــة مــن 
إجمالــي الســكان، و10 فــي املائــة مــن األطفــال 
الذيــن تقــل أعمارهــم عــن خمــس ســنوات لقوا 
حتفهم في جنوب الصومال ووسطه. بمعنى 
ألــف   258 حوالــى   

ّ
أن التقريــر  ذاك  أكــد  آخــر، 

صومالــي نصفهــم مــن األطفال، قضــوا جوعًا 
وأبريــل/  2010 األول  أكتوبر/تشــرين  بــني 
نيسان 2012 في أزمة غذائية خطيرة ضربت 

هذا البلد.
حدثــت املجاعــة بســبب  موجــة جفــاٍف قويــٍة 
العوامــل  تكــن  لــم  ولكــن،  املنطقــة.  ضربــت 
منهــا،  فاقمــت  التــي  وحدهــا  الطبيعيــة 
أكبــر  املرحلــة، فاألمــر  إلــى هــذه  وأوصلتهــا 
هــا إخفاقــاٌت 

ّ
مــن مجــرد ظاهــرٍة طبيعيــة، إن

وغيــر الرســمي )وبأشــد ممــا كان عليه الحال 
دائمــًا(، لكنــه تنــوع موجود مثــل واقع يتفوق 
علــى الواقــع وحيــد اللون في مناطق ســيطرة 
للتيــار  مبّكــر  فشــل  فــي  الجديــدة«،  »الــدول 
الديموقراطــي الوطنــي املعــارض. وإذا كانــت 
الدولــة القديمــة قــد نزفــت كل شــرعيتها فــي 
نظــر أهالــي املناطــق الخارجــة، والتــي باتــت 
هدفًا مســتمرًا لطائراتها وأســلحتها الثقيلة، 
فــإن هــذه الدولــة ال تــزال تحافــظ علــى قيمــة 
معنوية في نظر قسم كبير من أهالي مناطق 

النظام مستمدة من مواجهة »اإلساميني«. 
هــذه فــرادة مســتحقة للحالة الســورية، الدولة 
 فائقــة لــدى قطاع غير 

ً
القديمــة تحــوز شــرعية

قليل من السوريني، على الرغم من أنها تهمل 
عمليــًا كل وظائــف الدولــة املعهــودة، وتفشــل 
فــي حمايــة أمــن محكوميهــا ولقمــة عيشــهم، 
وذلــك ليــس ألنهــا تدافــع عــن الوطن ضــد عدوٍّ 
خارجــي، يريــد احتــال األرض، بــل ضد حركة 

التــي بقيت تســيطر على بضعــة كيلومترات 
وفقــدان  األمنيــة  الفوضــى  حالــة  منهــا. 
ــرت أزمــة الصومــال، 

ّ
املؤسســية هــي التــي أط

وضاعفــت مــن حجــم املأســاة، وحّولت األزمة 
مــن أزمــة جفــاٍف، يمكــن درء بعــض مخاطــره 
باملســاعدات اإلنســانية، حتى تسترد الدولة 
عافيتها إلى كارثٍة إنسانيٍة، أعيت املنظمات 
توصيــل  مجــرد  عــن  وأعجزتهــا  الدوليــة، 

اإلغاثات إلى مستحقيها.
أضعفت حركة الشــباب اإلســامية من فعالية 
مجهــودات القــوى الدوليــة املانحــة، وأهــدرت 
كثيــرًا مــن فــرص اإلغاثــة الدوليــة التــي كانــت 
الحركــة تقابلهــا بإنكار املجاعة من أساســها. 
دول  مــن  حمــات  بضــع  فهنــاك  عربيــًا  أمــا 
الخليــج، مــع الغيــاب على مســتوى التعاطف، 

داخلية واسعة )وإن كانت مدعومة خارجيًا(، 
تريــد الســلطة، أو املشــاركة الجديــة فيهــا.  إن 
خروج قطاع واســع من الســوريني على الدولة 
القديمــة خروجــًا راح يتجــذر أكثــر فأكثــر مــع 
تكشــف طبيعة هذه الدولة، باعتبارها جهازًا 
جــرى  مؤبــدة،  ســلطة  علــى  للحفــاظ  مســخرًا 
تعويضــه بدخــول قطاعــاٍت أخــرى إلــى دائــرة 
الوالء الشديد للدولة نفسها، باعتبارها جدار 
»فاشــيني«،  إســاميني  ضــد  الوحيــد  الصــد 

و»يشكلون أداة تدمير الدولة والوطن«. 
الدولــة التــي تحولــت إلــى عدو في نظر نســبٍة 
إلــى  تحولــت  الســوري،  الشــعب  مــن  كبيــرة 
أخــرى. حتــى  كبيــرة  لنســبة  خشــبة خــاص 
تغــذي  لطــرٍف  السياســية  الجذريــة  باتــت 
 مضــاّدة لــدى الطــرف اآلخــر. والعنــف 

ً
جذريــة

املفــرط لطــرٍف يغــذي عنفــًا مضــادًا، مــا يغــذي 
بــدوره كل صنــوف الاعقانيــة واالنحطــاط 
األمــر  انتهــى  حتــى  واألخاقــي،  السياســي 
الــذي هــو  إلــى قتــل الضميــر الوطنــي  فعليــًا 
للتجمعــات  املشــتركة  املعنويــة  الخلفيــة 

السياسية أو للدول الحديثة. 
املســتحكم،  العــداء  مــن  املســتوى  هــذا  علــى 
تنقــل  أن  مــن  القديمــة  الدولــة  تمّكنــت 
الوليــدة،  املحليــة  »الــدول«  إلــى  اســتبدادها 
هــذا  ديمومــة  بفعــل  الســوريون،  وخســر 
التــي  النظيفــة  املســاحة  وتعفنــه،  الصــراع 
يبتكــرون عليهــا دولتهــم التــي نشــدوها فــي 

مطلع 2011.  
)كاتب سوري(

العربيــة  الــدول  لبقيــة  الفعليــة  املســاهمة  أو 
ظهــرت  الفــراغ،  هــذا  ووســط  واإلســامية. 
الحاجة إلى الدعم على مستوى الدولة ألكثر 
مــن ذلــك فــي أزمــة دامت عشــرين عامــًا، وألقت 
السياســي  املشــهدين،  علــى  الســالبة  ظالهــا 

والثقافي، لدول القرن األفريقي.
واآلن، بعــد أن كانــت الدولــة تعّد العدة إلجراء 
االنتخابــات املتأخــرة عقودًا، أعلنت الحكومة 
الصوماليــة وبرملانهــا عــدم إمكانيــة تحقيــق 
ألرض  هــي  الفيدراليــة  والحكومــة  ذلــك. 
تنفصــل  أن  قبــل  األم،  الدولــة  أو  الصومــال 
بــل  اإلداري،  حكمهــا  وتعلــن  منهــا،  واليــات 
تدخــل فــي نزاعات مثل والية بونت الند التي 
أرض  إدارة  إلــى  تحذيراتهــا  أخيــرًا،  أطلقــت، 
الصومال، حول ما ســمته اســتفزازًا تقوم بها 
املتنــازع  وســناج  ســول  إقليمــي  فــي  قواتهــا 
الواليــة  أعلنــت  كمــا  الطرفــني.  بــني  عليهمــا 
عــدم اســتعدادها للمشــاركة فــي االنتخابــات 
إجراؤهــا  املفتــرض  مــن  كان  التــي  الرئاســية 

الشهر الجاري.
الديمقراطيــة يمكــن  اٍت لتحقيــق  إجــراء فأيــة 
كانــت  إذا  الصوماليــة،  الحكومــة  أن تتبعهــا 
القضايا املاثلة من تقسيم الباد واملصالحة، 
االقتصاد السيىء والعطالة، ومحاربة حركة 
أكثــر  قضيــٍة  إلــى  عبؤهــا  ُيضــاف  الشــباب، 

تهديدًا للحياة، وهي الجوع.
)كاتبة سودانية(

»الجهــاد«. وبذلــك فتــح بــاب للتعثــر مــن وراء 
ظهر املعنيني، ومن دون انتباه السياسيني. 

تحــت غبــار املعــارك والقتــل والدمــار اليومــي 
فــي ســورية علــى مــدى هــذه الســنوات، مــّررت 
 لم تلفت االنتباه الذي 

ً
الدولــة القديمــة نتيجة

دولــة  بنــاء  إمكانيــة  إفشــال  وهــي  تســتحقه، 
بديلــة ذات جاذبيــة سياســية، أو إفشــال بنــاء 
مؤسســة دولــٍة ذات عاقــة شــفافة وجذابة مع 
محكوميهــا. فبضغط من ضرورات املواجهة، 
قبل سوريون كثيرون التنازل عن »كل شيء« 
تقريبــًا. بهــذا، نجحــت الدولــة القديمــة فــي أن 

تظهر أن »الجديد« كالقديم أو أسوأ. 
لــم  وهنــاك،  هنــا  الســوريني،  أن  يعنــي  هــذا 
قــد  كانــوا  وإن  الحريــة،  طعــم   

ً
فعــا يعرفــوا 

عابــرة،  فرحــة  معينــة  مناطــق  فــي  تذّوقــوا 
قبــل  ودحــره،  القديــم  املســتبد  هزيمــة  جــّراء 
 
ً
ثقــا تقــل  ال  الجديــدة  القــوى  أن  يدركــوا  أن 
االحتجاجــات  بعــض  بــروز  إن  واســتبدادًا. 
ضــد  »املحــّررة«  املناطــق  ألهالــي  املدنيــة 
األســياد الجدد )وهي احتجاجات قليلة على 
أية حال(، ال تجد تفسيرها في سعة صدر أو 
تســاهل و»ديموقراطيــة« مــن جانــب »الدولــة 
الجديــدة«، بل بحداثة عهدها باألحرى، وقلة 

خبرة الناس بها.
القديمــة  الدولــة  تــزال  ال  شــيء،  كل  وبعــد 
تتميــز فــي أن مناطقهــا تحافــظ علــى التنــوع 
قبــل.  مــن  الحــال  عليــه  كان  كمــا  الســوري، 
مــن  إطــاٍر  فــي  عليــه  تحافــظ  أنهــا  صحيــٌح 
الرســمي  الفاســد  األمنــي  والحكــم  التمييــز 

 وعنــف وصــراع كارثي فشــلت معه 
ٌ
سياســية

ــة فــي إشــاعة األمــن، فأصبحــت 
ّ

الدولــة الهش
البلــد  ذلــك  إليهــا،  ُيشــار  حــني  الصومــال، 
مآســيه  بســبب  البعيــد  جغرافيــًا،  القريــب 
هــا أســباب نابعــة عــن أخطاء 

ّ
وعزلتــه. كمــا أن

العنــف  إلــى  الوحشــية  ونزعتهــم  البشــر، 
هــذه  تفاقــم  فــي  ســاهم  وقــد  واالحتــراب. 
وتواصــل  املســلح  النــزاع  اشــتعال  الحــرب 
بــني  الثانيــة،  دورتهــا  فــي  األهليــة،  الحــرب 
جماعاٍت مختلفٍة، فيما تعرضت أكثر أقاليم 
املجاعــة، وهــي مناطــق  تلــك  إلــى  الصومــال 
تقع تحت سيطرة حركة الشباب اإلسامية، 
التــي أعاقــت وحظــرت عمل منظمــات اإلغاثة 
الدوليــة، والغربيــة بالــذات، لتنتشــر املأســاة 
فــي مناطــق أخــرى. كانــت البداية فــي يناير/ 
كانــون الثانــي 2009، حــني انســحب الجنــود 
اإلثيوبيــون مــن الصومــال، وتركــوا وراءهــم 
الجنــود،  بــآالف  األفريقــي  االتحــاد  وحــدات 
الضعيفــة  االئتافيــة  الحكومــة  لتســاعد 
على فرض ســلطتها. بعد انســحاب إثيوبيا 
مــن الصومــال، ســقط النصــف الجنوبــي مــن 
الشــباب  حركــة  أيــدي  فــي  بســرعٍة  الدولــة 
رئيســية  مناطــق  عــدة  لتبقــى  اإلســامية،  
تحــت ســيطرة الحكومــة الصوماليــة وقــوات 
االتحــاد األفريقــي. وبعــد مهاجمــة العاصمة 
معظــم  علــى  الحركــة  اســتولت  مقديشــو، 
املدينــة، لكنهــا فشــلت فــي إســقاط الحكومــة 
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الرئاسة اللبنانية... إلى الوراء درحقوق الالجئين وواجباتهم
شــهدت املنطقــة مــع بدايــة الصــراع الفلســطيني 
- اإلســرائيلي عــام 1948، موجــات نــزوح عــدة، 
عــام  بعــد  وقعــت  التــي  األحــداث  أخرهــا  كانــت 
2011، عــام »ثــورات الشــعوب«.  لعــل مــن أبــرز 
البلــدان التــي تضّررت مــن »انتفاضة« الكادحني، 
ضــّد »االقطاعيــني« وأذنابهم، هي ســورية، حيث 
تل األطفال، وُهّجر 

ُ
دفع الشعب ثمن صحوته، فق

بيدت مدٌن 
ُ
الشــباب، وانتهكت أعراض النســاء، وأ

شــير األرقام إلى 
ُ
بكاملها. في ســورية وحدها، ت

وجــود أكثــر مــن أربعــة ماليــني الجئ فــي البلدان 
هــا أكبر موجة 

ّ
العربيــة فقــط، األمــر الــذي يؤكد أن

 الحــرب العامليــة الثانيــة، علمــا أّن هــذه 
ْ
لجــوء ُمنــذ

األرقــام ال تشــمل الذيــن تركــوا منازلهــم ونزحوا 
إلى مناطق أخرى داخل سورية.

الالجئــني  آالف  مئــات  هنــاك  املقابــل،  وفــي 
الســوريني الذيــن نزحوا إلــى أوروبا، وخصوصا 
أملانيــا التــي اتبعــت سياســة »الحــدود املفتوحــة«، 
لتحقيــق مصالح ضّيقة، تتمثل بتوظيف قضية 
بـ»طبقــة  الحــاد  النقــص  لتعويــض  الالجئــني 

الشباب« في املجتمع األملاني.
التقصيــر  مــن  كثيــر  الالجئــني  قضيــة  رافــق 
امللــف  هــذا  مــع  التعامــل  فــي  والدولــي  اإلقليمــي 
دولــٍة   

ِّ
كل علــى   

ً
عالــة أصبحــوا  فهــم  اإلنســاني، 

وكأنهــم  بــدوا  أنهــم  درجــة  إلــى  تســتضيفهم، 
»كرة قدم« يتم تمريرها بشــكٍل مســتمر، بهدف 
املقــام  هــذا  فــي  نســتثني  وال  منهــا،  ــص 

ّ
التخل

املخزيــة  مواقفهــا  حيــث  العربيــة،  الــدول  بعــض 
دوليــة  اتفاقيــة  هنــاك  الســوريني.  األخــوة  تجــاه 

وهــي   ،1951 عــام  بالالجئــني، صــدرت  خاصــة 
يوجــد  شــخص  »كل  ــه: 

ّ
أن علــى  الالجــئ  عّرفــت 

نتيجــة أحــداث وقعــت فــي بلــده، ويتواجــد خــارج 
الضطهــاد،  التعــرض  بســبب  جنســيته  دولــة 
ألســباٍب ترجع إلى عرقه أو دينه أو جنســيته أو 
انتمائــه لعضويــة فئــٍة اجتماعيــٍة معينــة أو آرائــه 
السياســية«، علما أّن هذه االتفاقية هي جزٌء من 

عاملية حقوق اإلنسان. 
وقد تضّمنت تلك االتفاقية الكثير من التفصيل 
لجميــع النواحــي الجوهريــة لحيــاة الالجــئ، مــن 
حيــث حقوقــه، باإلضافــة إلــى مســؤولية الدولــة 

ضيفة، واملجتمع الدولي اتجاهه. 
ُ
امل

ومــن أبــرز الحقــوق التــي يجــب أن تتوفــر لالجــئ 
الــذي تنطبــق عليــه شــروط اللجــوء، عــدم التمييز 
بســبب العــرق أو الديــن أو بلــد املنشــأ والحــق في 
املســاواة مــع مواطنــي الدولــة املضيفة فــي العديد 
مــن األمــور، مثل حــق التقاضي، والحصول على 
التعليــم الرســمي األول، والتضامــن االجتماعــي، 

والسكن، والرعاية الصحية.
ممارســة  حريــة  الالجئــني  منــح  علــى   

ً
عــالوة

شــعائرهم الدينيــة، وحريــة توفير التربية الدينية 
ألوالدهــم، واحتــرام الحياة الشــخصية والحقوق 
املنقولــة  األمــوال  ملكيــة  فــي  والحــق  املكتســبة، 
وغيــر املنقولــة، وحــق االنتمــاء للجمعيــات، فأيــن 
املجتمــع الدولــي، بمــا فــي ذلــك الــدول العربية، من 
 هــذه الحقــوق التــي أقّرهــا القانــون، أو ليســت 

ّ
كل

طّبق القوانني بحذافيرها؟
ُ
الدولة الديمقراطية ت

أمــا فيمــا يتعلــق بواجبــات الالجئــني تجــاه الدولة 

تســوية  فــي  اإلســراع  فــي  فتتمثــل  املضيفــة، 
أوضاعهــم القانونيــة، واســتيفاء جميع الشــروط 
الدولــة  وأنظمــة  لقوانــني  واالمتثــال  املطلوبــة، 
بالالجئــني  املنوطــة  الواجبــات  ومــن  املضيفــة.  
أتــوا  التــي  املجتمعــات  تمثيــل  ضــرورة  أيضــا، 
منهــا خّيــر تمثيــل، وإعطــاء خلفيــة جيــدة عــن 
 ال 

ٌ
الحضــارة العربيــة واإلســالمية، فهي حضارة

تعــرف »الغــدر« أبدًا، ومن ُيكرمها أكرمته إكراما 
ومتطلباتهــا،  السياســة  عــن  وبعيــدًا  مضاعفــا. 
أن  ســيكتب  فالتاريــخ  ومصالحهــا،  والــدول 
الكثيــر مــن دول أوروبــا فتحــت أبوابهــا لالجئني، 
واســتضافتهم، ومنحتهــم فرصــة االندمــاج فــي 
ــم علــى الالجئــني 

ّ
مجتمعاتهــم، األمــر الــذي يحت

والعرفــان  الجميــل  رّد  جنســياتهم  بمختلــف 
مــن  أملانيــا،  فــي  مؤخــرًا  حــدث  كمــا  ال  إليهــم، 
نكــراِن شــاٍب أفغانــيٍّ الجــئ، لفضِل عائلــٍة أملانيٍة 
احتضنتــه أثنــاء فتــرة لجوئــه، فــراح يــرد الجميل 
إليهــم، بشــنِّ هجــوٍم بفــأٍس وســكني علــى ركاب 

قطار في »فورتسبورغ«.
أعلــم أّن الالجــئ الــذي أراَد أن يأمــن علــى عائلتــه 
املدفعيــات،  وقنابــل  الطائــرات،  صواريــخ  مــن 
الهجمــات  تســتهويه  ال  الرشاشــات،  ورصــاص 
التــي يقــوم بها أصحــاب النفوس املريضة، ولكن 
من الواجب أيضا، أن يســتنكر الالجئون أحداث 
مثل التي وقعت في »نيس«، ألّن اإلسالم لم يحث 
علــى القتــل بــدمٍّ بــارد، حتى ولــو كان اآلخر يعبد 

»الشمس«. 
بشير الكبيسي )العراق(

املضحــك املبكــي فــي الســاحة اللبنانيــة، أن 
يدعــو رئيــس مجلــس النواب، نبيه بري، إلى 
جلســة النتخــاب الرئيــس، فــي اليــوم نفســه 
الــذي انتهــت بــه ثالثيــة الحــوار الوطنــي التي 
ثالثــة  التينــة  عــني  فــي  برئاســته  انعقــدت 
أيــام مــن دون أّي جــدوى، وال أّي تقــّدم، وال 
أّي اتفــاق علــى حــل الشــغور الــذي يضــرب 
الرئاســة األولــى. لــم تختلــف الجلســة الثالثة 
مــا  فســرعان  ســابقاتها،  عــن  واألربعــون 
أيلــول  ســبتمبر/  إلــى  تأجلــت  حتــى  بــدأت 
 
ً
املقبــل، بســبب عــدم اكتمال النصــاب، وبدال

مــن أن يزيــد عــدد النــواب فــي الجلســة، فهو 
تراجــع هــذه املــرة إلــى واحــد وثالثــني نائبــا 
فقــط، مــا معنــاه »إلــى الــوراء در«، وأّن بــري 
حتــى  الجلســات  إلــى  بالدعــوة  ســيواصل 
املجلــس  إلــى  يحضــر  مرحلــة  إلــى  يصــل 
وحده من دون نواب.  دعوة بري للجلسات 
لن تغّير ثابتا مع تجديد حزب الله تمّســكه 
يار انتخاب النائب ميشال عون رئيسا، 

َ
بخ

ســليمان  النائــب  بخيــار  املســتقبل  وتيــار 
فــي  القديــم  الجديــد  لكــن  فرنجيــة رئيســا، 
موضوع الرئاســة هو دفع رئيس الحكومة، 
تمام ســالم، باتجاه اختيار مرشــح خامس 
للرئاســة، وهــذا مــا يخلــق تشــعبات جديــدة 

لألزمة.
ومــا  حلــب،  معركــة  علــى  بعضهــم  يراهــن 
املعــارك  مجمــل  علــى  تحققــه  أن  يمكــن 
علــى  تعكســه  أن  يمكــن  ومــا  العســكرية، 

 
ّ

حــل أّن  املعــروف  مــن  إذ  اللبنانيــة،  األزمــة 
امللفــات اللبنانيــة غالبــا مــا يكــون عالقــا بيد 
القوى الخارجية، فامللف الرئاسي في لبنان 
اليمــن  إلــى  وســورية،  إيــران  مــن  متشــعبا 
وفرنســا،  وروســيا  وأميريــكا  والســعودية 
وغيرها من القوى الخارجية، إال أّن الالعب 
ــل لالنتخابــات هــي طهــران، 

ّ
األقــوى واملعط

عبر حليفها حزب الله الذي يعطل جلسات 
االنتخــاب بمنــع نوابــه وحلفائــه مــن النــزول 
إلــى الجلســة، علــى الرغــم مــن أن املرشــَحني 
همــا  فرنجيــة(،  ســليمان  عــون،  )ميشــال 
أّن حــزب  علــى  دليــل  حلفــاؤه، وهــذا خيــر 
اللــه، وفــي ظهــره طهــران، ال تريــد ال عــون 
رئيســا  تريــد  ال  إنهــا  بــل  فرنجيــة،  وال 
للجمهورية اللبنانية في الوقت الحالي، إنما 
تريد التعطيل واســتمرار الشــغور في سدة 
الرئاســة األولــى، حتــى تتضح معالم الحرب 

السورية.
 يغنــي 

ٌ
إذًا القــوى السياســية فــي لبنــان كل

تحقيــق  إلــى  يســعى  وكل  ليــاله،  علــى 
علــى  والشــخصية  السياســية  مكاســبه 
حســاب تعطيــل البلــد، إال أّن الالعــب األكبــر 
طريــق  عــن  إيــران  هــو  األســاس  ــل 

ّ
واملعط

حزبهــا اللبناني »حزب الله«، ليبقي املواطن 
اللبنانــي الكــرة في ملعب الزعماء واألحزاب 
املوقــف  ســّيد  ــب 

ّ
الترق ويبقــى  السياســية، 

ني الداخلي واإلقليمي.
ّ
على الخط

ريحانة نجم )لبنان(
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العراقيون يهجرون الوطن ويخسرون لهجته

»لنا 
الغُد«
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بغداد ـ ميمونة الباسل

يواجــه أبــو طــارق الــذي يقيــم وعائلتــه فــي 
مصــر، بعــض الصعوبــات فــي االندمــاج فــي 
بلهجتــه  تمّســكه  بســبب  الجديــد،  املجتمــع 
جديــدة  بلهجــة  التحــّدث  إليــه،  بالنســبة  العراقيــة. 
ســوف يفقدهــم هويتهــم. ويقــول لـــ »العربــي الجديد« 
أطفالــه   

ّ
لكــن املصرّيــة،  باللهجــة  الــكام  يفهــم  ــه 

ّ
إن

الخمســة يجــدون صعوبــة فــي ذلــك. مــن جهــة أخــرى، 
يجد صعوبة في شرح كلماته التي ينطقها باللهجة 
 »الحفــاظ علــى اللهجــة األّم 

ّ
العراقيــة. ويشــّدد علــى أن

يحافظ على الهوية«.
البــاد  هجــر  آخــر  عراقــّي  اللــه،  نصــر  الــرزاق  عبــد 
ليســتقّر مــع عائلتــه فــي الغربــة. منــذ ســبع ســنوات، 
يقيــم فــي لبنــان مــع أطفالــه الصغــار الذيــن تتــراوح 
أعمارهــم بــني 5 و12 عامــًا. يقــول: »أجــد صعوبــة فــي 
حريــص  نــي 

ّ
وألن اللبنانــي.  املجتمــع  فــي  االندمــاج 

العراقيــة ومراقبــة  لهجتنــا  علــى  الحفــاظ  علــى  جــدًا 
 ذلــك يخلق 

ّ
أطفالــي حــني يتحدثــون داخــل املنــزل، فإن

أجدنــي  لهجتنــا،  بغيــر  تحّدثــوا  إن  لنــا.  متاعــب 
 
ّ
أوّبخهــم وأطلــب منهم عــدم تغيير لهجة وطنهم. لكن

الصعوبــة تكمــن فــي عــدم فهــم اللبنانيــني لهجتنــا«. 
 »أطفالــي، علــى الرغم 

ّ
يضيــف لـــ »العربــي الجديــد« أن

هم 
ّ
مــن حرصــي علــى تعليمهــم اللهجة العراقيــة، إال أن

كثيــرًا مــا يتحّدثون اللهجة اللبنانية تلقائيًا، نتيجة 
فــي  زمائهــم  مــع  واختاطهــم  باملجتمــع  احتكاكهــم 

املدارس اللبنانية«.
مــن جهتــه، يــرى عبــد الرحمــن الشــهرباني املقيــم فــي 
يصعــب  واألمهــات  واآلبــاء   

ّ
الســن »كبــار   

ّ
أن أوروبــا، 

لغتــه،  أو  الجديــد  البلــد  بلهجــة  التخاطــب  عليهــم 
فــي املنــزل  اللهجــة العراقيــة  فيســتمرون باســتخدام 
ومع األوالد. وهو أمر من شأنه أن يساهم في الحفاظ 
عليهــا بني أفراد األســرة«. ويقــول لـ »العربي الجديد« 
 »مفــردات عديــدة باللهجــة العراقية ســوف تختفي 

ّ
إن

فــي األســر املقيمــة خــارج البــاد، عنــد رحيــل الجيــل 
املهاجــر األّول. األبنــاء يقضــون وقتــًا يصــل إلــى ســبع 
وهــم  العمــل،  أو  املدرســة  فــي  املنــزل  خــارج  ســاعات 
بلــد  فــي  املحكيــة  باللغــة  التواصــل  إلــى  مضطــرون 
إقامتهم«. ويتابع الشهرباني: »نعاني كمغتربني في 
التحدث باللهجة العراقية مع أبنائنا الذين ترعرعوا 
يتقنــون  يعــودوا  لــم  ألنهــم  ليــس  الغربــة،  بــاد  فــي 
. إن 

ّ
هم يفقدون لغتنا العربية ككل

ّ
التحّدث بها بل ألن

هم ال 
ّ
مــت معهــم باللهجــة العراقية يــردون عليك أن

ّ
تكل

مت بالفصحى تراهم غير راغبني 
ّ
يفهمونها، وإن تكل

التكــرار، نتواصــل معهــم  مــن  بالــرّد. وبعدمــا نتعــب 
باللغة األجنبية الختصار الوقت«.

في هذا السياق، يرى الناشط في منظمات املجتمع 
 الحفاظ 

ّ
املدني في العراق، أبو مقداد السامرائي، أن

علــى اللهجــة العراقيــة ُيعــّد »تحديــًا أمــام العراقيــني 
فــي الخــارج. صعوبــات فهــم تلــك اللهجــة مــن قبــل 
أبنــاء الــدول العربيــة، تضطــر العراقــي إلــى البحــث 
عّمــا هــو مشــترك. فيلجــأ إلــى أكثــر مــن مفــردة ذات 
جيــب  يقــول  كأن  الفكــرة،  إليصــال  واحــد،  معنــى 
وهــات واعطنــي وغيــر ذلــك«. أّما في الــدول الغربّية، 
فاألمــر أكثــر تعقيــدًا. ويلفــت الســامرائي لـــ »العربــي 
 »صعوبة اللهجة العراقية يكمن في 

ّ
الجديد« إلى أن

أصــل املفــردة وفــي طريقــة تركيبهــا. وهنــا أقــول: إذا 
أردت أن تفهــم ثقافــة شــعب، عليــك أن تفهــم خارطته 
الذيــن  كاملغــول  العــراق  كثيــرون  غــزا  التاريخيــة. 
والعثمانيــون  والفــرس   ،

ً
طويــا وجودهــم  يــدم  لــم 

واإلنكليــز. لــذا، مــن الطبيعــي أن تجــد فــي اللهجــة 
العراقية مفردات تركية أو فارسية أو حتى إنكليزية 

ومغولية، قديمة وحديثة«.
مــن جهتــه، يقــول أســتاذ اللغــة والنحــو فــي جامعــة 
اللهجــة   »اختــاف 

ّ
إن الدكتــور مكــي نومــان،  ديالــى، 

 
ّ
العراقيــة عــن بقيــة اللهجات العربية، أمر مألوف. لكن

 األصــل واحــد وهــو اللغــة 
ّ
املشــترك بينهــا كثيــر، ألن

ه 
ّ
العربيــة الفصحــى«. يضيــف لـــ »العربــي الجديــد« أن

»نتيجــة التطــّور اللغــوّي، تعــّددت اللهجــات العربيــة، 

بخصــوص  أمــا  تمّيزهــا.  خصائــص  منهــا   
ّ

ولــكل
 

ّ
اختافهــا عــن اللهجــات الخليجيــة والشــامية، فلــكل

والتــي  بهــا  تختــص  التــي  لهجتهــا  جغرافيــة  بيئــة 
 بعض 

ّ
يعرفهــا أهلهــا الناطقــون بها«. ويشــير إلــى أن

اللهجــات هــي وريثــة لغــات قديمة. فاللهجــة العراقية 
 عــن الفصحــى أشــياء عــن اللغــة األكديــة 

ً
ورثــت فضــا

بفرَعيها اآلشوري والبابلي«.
العراقيــني  غيــر  فهــم  عــدم  أســباب  نومــان  ويعــزو 
اللهجــة العراقيــة، إلــى »محدوديــة انتشــارها خــارج 
العــراق، علــى عكــس اللهجــة املصريــة التــي انتشــرت 
بواســطة اإلعــام واألعمال الفنيــة الرائجة في الباد 
ه ياحظ »تغّيرًا خال الحقبة األخيرة، 

ّ
العربية«. لكن

إذ راحــت اللهجــة العراقيــة تســّجل حضــورًا لهــا فــي 
البلــدان العربيــة، علــى خلفّيــة املســتجدات األخيــرة 
وهجرة العراقيني واختاطهم مع الشــعوب العربية 

األخرى«.
 »اللهجة 

ّ
أّما األكاديمي فاضل عبود التميمي فيرى أن

العراقيــة أقــرب اللهجــات العربيــة إلــى اللغــة العربيــة 
الفصحــى. ويســتطيع الباحــث أن يــرّد معظــم األلفــاظ 
العاميــة إلــى أصلهــا الفصيــح، إذا اســتثنينا األلفــاظ 
التركيــة والفارســية«. ويلفــت لـ«العربــي الجديــد« إلى 
 »ثّمــة مفــردات محليــة غارقــة فــي عامّيتهــا، لــذا ال 

ّ
أن

يفهمها العربي وال حتى العراقي البعيد عنها«.

مجتمع
أنقذت قوات خفر الســواحل اليونانية 67 مهاجرًا عثرت عليهم مختبئني في زورق في بحر إيجه. 
 عمليــة اإلنقــاذ جــرت في نقطة تقع في غــرب املنطقة التي عادة 

ّ
وقالــت الســلطات، أمــس األربعــاء، إن

 وخمــس نســاء 
ً
مــا يفضلهــا أولئــك الذيــن يعبــرون مــن ســاحل تركيــا املجــاورة. وعثــر علــى 60 رجــا

وطفلــني علــى بعــد 8 أميــال بحريــة )14 كيلومتــرًا( شــمال شــرق جزيــرة أمورغــوس، الواقعــة ضمــن 
مجموعــة جــزر كيــكادس. ونقلتهــم قــوات خفــر الســواحل إلــى جزيــرة ليــروس الصغيــرة فــي بحــر 
)أسوشييتد برس( إيجه، حيث يتواجد مركز للتعامل مع املهاجرين.  

أعلنــت ســلطات الصحــة فــي واليــة تكســاس األميركيــة، أمــس األربعــاء، وفــاة أول طفــل فــي الواليــة 
مــن جــّراء إصابتــه بصغــر الــرأس املرتبــط بفيــروس زيــكا الــذي ينتشــر فــي البرازيــل واألميركتــني. 
وكان الطفل قد أصيب بالفيروس وهو جنني، عندما كانت والدته في رحلة إلى الســلفادور. توفي 
 إصابته بالفيروس تأّكدت يوم الجمعة املاضي. إلى ذلك، طمأنت 

ّ
الصغير قبل بضعة أسابيع، لكن

 ال خطورة في انتقال زيكا محليًا، في الوالية، حيث سّجلت 
ّ
إدارة الخدمات الصحية في تكساس أن

)األناضول( 79 حالة إصابة بالفيروس.  

وفاة أول طفل بفيروس زيكا في تكساس األميركيةاليونان: إنقاذ 67 مهاجرًا عثر عليهم في زورق

غدًا الجمعة، الثاني عشر من أغسطس/ 
 عــام، تحتفــل األمــم املتحدة 

ّ
آب، مثــل كل

ومعهــا العالــم بأكملــه بمناســبة عزيــزة 
الشــباب  »يــوم  يمثلهــا  عليهــا،  جــدًا 

الدولي«.
اللبنانــي  الشــاعر  نظمــه  الــذي  النشــيد 
مواطنــاه  ولحنــه  الصغيــر،  األخطــل 
»نحــن  مطلعــه:  يقــول  فليفــل،  األخــوان 
ُد«. وبعيدًا 

ّ
الشباب لنا الغُد، ومجده املخل

عــن األبيــات املؤدلجــة قوميــا، يصــل في 
 

ّ
الختام إلى إعالن شــبابي أساســي لكل

 لنــا 
ُ

 مــكان: »لنــا يــٌد والعمــل
ّ

زمــان ولــكل
.»

ُ
غٌد واألمل

هــو شــعار يأمل في غــد أفضل كالعادة 
لشــباب الوطــن العربــي ولشــباب العالــم 

. فما رأي األمم املتحدة بذلك؟
ّ

ككل
ترفع املنظمة عنوان »الطريق إلى 2030: 
القضاء على الفقر وتحقيق االستهالك 
واإلنتاج املستدامني« كشعار لالحتفال 

بيوم الشباب الدولي لهذا العام.
للغايــة،  صعبــة  الطريــق  تلــك  لكــّن 
خصوصــا مــع مــا يواجه الدول املســماة 
العربيــة مــن  الــدول  ناميــة، ومــن بينهــا 
شــبابها  مــن  الكثيــر  دفعــت  مشــاكل 
إلــى تــرك التعليــم، والدخــول فــي ســوق 
العمــل مبكــرًا ليواجهــوا البطالة بعد ذلك 
بوجوهها املقنعة في كثير من األحيان. 
ســاحات  إلــى  البعــض  دفعــت  كذلــك، 
الحــروب، وتركــت آخرين إلى مصيرهم 
البحــار  يجوبــون  مهاجريــن  املجهــول 
والجبــال كــي يســتقروا فــي بلــد يؤّمــن 

 ما ملستقبل آمن.
ً
لهم شكال

 شــعار األمــم املتحــدة ينجــح 
ّ

لكــن، لعــل
 فــي تعزيز الدور القيادي للشــباب 

ً
فعــال

لضمــان القضــاء علــى الفقــر وتحقيــق 
أهــداف التنميــة املســتدامة بحلــول العــام 
2030، فيرتفــع صــوت النشــيد: »نحــن 

الشباب لنا الغُد«.
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أو  البالد من دون أهلهم  إلى  ألمانيا، وصلوا  يجد الجئون قّصر في 
مع أحد الوالدين، صعوبات عديدة في طريقهم، في ظل المعاناة 

اليومية التي يعايشونها والمستقبل المجهول

بحث عن االندماج ال العزلة

روسينوفو السوفييتيّة وجهة المكفوفين

1819
مجتمع

هانوفر ـ شادي عاكوم

عــن  عــــــامــــــا(   16( مــــحــــمــــد  يــــعــــجــــز 
يعانيه  الـــذي  الــتــعــب  عــن  التعبير 
ــه عندما  ــ

ّ
ــان يــأمــل أن فـــي أملــانــيــا. كـ

يــصــل إلــيــهــا ســيــتــجــاوز الــكــثــيــر مـــن الــهــمــوم 
والعقبات. هو الفتى السوري الذي اشتغل في 
معمل للخياطة في تركيا تسعة أشهر بهدف 
تــأمــن مــصــاريــف الــرحــلــة بــالــقــارب املــطــاطــي. 
اختار الهجرة في فصل الشتاء القتصاد أكبر 
مبلغ ممكن من املال مع انخفاض الكلفة إلى 
الــنــصــف. بــذلــك، لــم يــدفــع أكــثــر مــن 600 دوالر 
أمــيــركــي مــّكــنــتــه مـــن الـــوصـــول إلــــى الــيــونــان، 
 حياته وحياة 

ّ
أن  

ّ
التي ظن أملانيا  إلى  ومنها 

العالقة في سورية، ستتغير فيها ما  عائلته 
إن تطأ قدماه أرضها.

الواقع جاء مختلفا. زاد الوضع تعقيدًا بعدما 
رفض طلب لّم شمل عائلته املؤلفة من أربعة 
أفراد في القنصلية العامة األملانية في إزمير 
الحصول  ينتظر  زال  ومـــا  مـــرة،  أول  الــتــركــيــة 
على جواب جديد بعدما تقدم بطلب لّم شمل 
الــذي سمع الكثير عن  ثــان منذ فــتــرة. محمد 
طــبــيــعــة الــحــيــاة فـــي أملــانــيــا والـــخـــدمـــات الــتــي 
تــقــدمــهــا الــســلــطــات لــاجــئــن مـــن مــســاعــدات 
ــم يــصــل مــنــهــا شــيء  وإعــــانــــات اجــتــمــاعــيــة، لـ
ه لم يعان الكثير 

ّ
إليه كما يقول. يشير إلى أن

قــبــل الــحــصــول عــلــى الــلــجــوء فــي أملــانــيــا التي 
ــم نفسه 

ّ
وصــلــهــا بــدايــة الــعــام، وهـــو الـــذي ســل

فــي واليـــة سكسونيا  إلــى السلطات األملــانــيــة 
السفلى حيث يسكن مع عمه وعائلته.

الــذيــن جـــاؤوا إلــى أملانيا مــن دون  القاصرين 
والديهم أو من دون أحدهما، دفع العديد من 
والحكومات  البلديات  مــن  بدعم  الجمعيات، 
الرعاية في بيوت جهزت  إلى تقديم  املحلية، 
خصيصا ملــتــابــعــة أوضــــاع هــــؤالء وإيــوائــهــم 
فـــي مـــا يــعــرف بــبــيــوت الـــشـــبـــاب. هــنــاك تــقــدم 
إليهم الرعاية النفسية، واملساعدة التعليمية، 
ــذاء، وتـــتـــابـــع أوضـــاعـــهـــم لــــدى الـــدوائـــر  ــ ــغـ ــ والـ
العديد  فــي  إشــراكــهــم  إلــى  الرسمية، وتسعى 
من النشاطات الترفيهية والرياضية وصواًل 
إلــى سن الرشد أو التحاق عائاتهم بهم في 

أملانيا.  
وكانت املفوضية األوروبــيــة قد أكــدت مؤخرًا 
 األطــفــال والــقــّصــر هــم مــن أضــعــف الفئات، 

ّ
أن

والــتــي مــن املــمــكــن أن تــكــون مــعــرضــة ألزمـــات 
نــفــســيــة أو الـــوقـــوع فــريــســة فـــي يـــد عــصــابــات 
ارتفاع معدالت  االتجار بالبشر. وحــذرت من 
الــهــجــرة إلـــى دول االتـــحـــاد األوروبــــــي. كــذلــك، 
ــداد  ــ ــادة فــــي أعــ ــ ــزيــ ــ ــ ــة مــــن ال ــيـ ــفـــوضـ حـــــــذرت املـ
أو  بــالــســخــرة،  الــعــمــل  أو  املستغلن جــنــســيــا، 
 ثلثي 

ّ
ضحايا تجارة األعضاء، مشيرة إلى أن

الضحايا من داخل دول االتحاد، ومنها دول 
مثل بلغاريا واملجر وبولندا ورومانيا.

ــا، أظــهــرت هــيــئــة اإلحـــصـــاء األوروبــــي  بـــدورهـ
ـــه 

ّ
»يـــوروســـتـــات« فـــي مـــايـــو/ أيــــار املـــاضـــي أن

ألــفــا و300 قــاصــر مــن دون  جــرى تسجيل 88 
أولـــيـــاء أمـــورهـــم ضــمــن طــالــبــي الــلــجــوء الــعــام 
املاضي، 90 في املائة منهم من الذكور، وأكثر 
من 50 في املائة تتراوح أعمارهم بن 16 و17 

عاما، معظم هؤالء من سورية وأفغانستان.

خالل عهد االتحاد 
السوفييتي، كان يعمل 

في المصنع أكثر من 
ألف شخص

جرى تسجيل 88 ألفًا 
و300 قاصر من دون 

أوليائهم ضمن طالبي 
اللجوء العام الماضي

تــكــمــن مــعــانــاة مــحــمــد الــنــفــســيــة واملـــاديـــة في 
الصراع الــذي يعيشه بن رغبته في االنتقال 
إلى دار للشباب، ورغبة األهل ال سيما والده 
ــقــــول: »أعـــانـــي  ــاء فــــي مـــنـــزل عـــمـــه. يــ ــقـ ــبـ فــــي الـ
ــو يــســتــولــي عــلــى املــبــلــغ  ــط عـــمـــي. هـ

ّ
ــن تــســل مـ

املــســاعــدات،  إلـــّي مكتب  الـــذي يقدمه  الشهري 
لــدى املكتب فنفى  وقدمت شكوى بهذا األمــر 
عمي التهمة وهو ما انعكس سلبا أكثر على 
ــام. أشــعــر  ــ ــلـــى حـــالـــتـــي بــشــكــل عــ عــاقــتــنــا وعـ
بــالــحــزن وال أســتــطــيــع الــتــركــيــز فــي دروســــي، 
على الرغم من الصعوبة التي أعانيها أساسا 
في التعامل مع املــدّرســن بسبب عــدم قدرتي 
أكــره املدرسة  بــّت  التواصل جيدًا معهم.  على 
وأتغيب عنها. وبالرغم من خروجي من املنزل 
صباحا، لكنني أذهب إلى الحدائق واألسواق 
رفقة بعض الشباب الاجئن. ندخن ونمضي 
»الــعــربــي الــجــديــد«:  الـــوقـــت مـــعـــا«.  يــضــيــف لـــ
إلــى سورية  بالعودة  أفكر  بالضياع.  »أشــعــر 
الوضع  مــن  بالرغم  وإخــوتــي  بأهلي  ألجتمع 
املأساوي هناك. وفي الوقت عينه، أخــاف من 
العسكرية  الخدمة  تأدية  إجباري الحقا على 

فأكون بذلك كتبت نهاية مصيري بيدي«.
ال يختلف وضع مصطفى )15 عاما( صديق 
مــحــمــد، الــــذي فــقــد والــــده واثــنــن مــن أشــقــائــه 
خـــال الــرحــلــة فــي الــبــحــر. يــعــيــش مــع والــدتــه 
ــر الــعــام  ــ وثـــاثـــة أشـــقـــاء أطـــفـــال. وصـــلـــوا أواخـ
املاضي عن طريق الجزائر، ومنها إلى ليبيا، 
»العربي  وبحرًا إلى إيطاليا ثم أملانيا. يقول لـ
الجديد«: »أنا في وضع صعب جدًا. بن ليلة 
وضــحــاهــا أصــبــحــت الــســنــد لـــوالـــدتـــي«. يجد 

مصطفى نفسه غير قادر على تحمل الوضع 
 من 

ّ
الجديد الــذي بــات يعيش فيه: »أعــرف أن

الــتــركــيــز عــلــى مستقبلي ومــســاعــدة  الـــواجـــب 
والدتي، إاّل أنني في حالة من عدم االستقرار 
وانـــعـــدام الـــتـــوازن الــفــكــري. أعــانــي الكثير في 
ــــرب فـــي الــكــثــيــر من  تــعــلــم الــلــغــة األملـــانـــيـــة. أهـ
األحيان من املدرسة على الرغم من التحذيرات 
والدتي  اإلدارة  استدعت  وقــد  تلقيتها.  التي 

لهذه الغاية أكثر من مرة«.
ــــدى ســــــؤال مــحــمــد ومــصــطــفــى عــــن طــبــيــعــة  لـ
العمل الذي يرغبان فيه في حال االستقرار في 
أملانيا، ال يجدان جوابا. هما شبه ضائعن ال 
يعرفان شيئا عن املستقبل. يشعران بالعزلة 
الرغم من  االنــدمــاج على  والضياع وصعوبة 
 هناك زيارات دورية للعاملن في 

ّ
تأكيدهما أن

املــجــال االجــتــمــاعــي، حيث يــقــدمــون للتاميذ 
الــاجــئــن املــســاعــدة، ويــتــواصــلــون مــع األهــل 
التعليمية  أمـــورهـــم  وتــرتــيــب  تــحــســن  بــغــيــة 
والنفسية، مع األمل في تحقيق بعض التقدم 
في مسار املغامرة الطويلة التي يخوضونها.
الاجئن  وضــع محمد ومصطفى وكثير من 

ال يريد المكفوفون في 
روسيا العزلة. وإن كان 

االتحاد السوفييتي السابق 
قد منحهم بلدة صغيرة 

صّممت وفق حاجاتهم، 
إال أن أكثر ما يرغبون فيه 

هو اعتراف المجتمع 
بهم واالندماج

روسينوفو ـ رامي القليوبي

واحد  فيها شــارع  بلدة صغيرة  روسينوفو 
فقط. تقع في مقاطعة كالوغا، مائة كيلومتر 
جــنــوب غــــرب مــوســكــو. خــــال عــهــد االتــحــاد 
فــي مصنع  كــان يعمل  الــســابــق،  السوفييتي 
ــــد صــّمــم  ــئـــات املـــكـــفـــوفـــن، وقـ نــــشــــئ فــيــهــا مـ

ُ
أ

خصيصا لهم. املصنع الذي تأّسس في العام 
1948، والتابع التحاد املكفوفن، كان يصنع 
العاملن  أجــور  وكــانــت  للتلفزيونات،  قطعا 

فيه جيدة جدًا.
وبــعــد تــفــّكــك االتـــحـــاد فـــي الـــعـــام 1991، فقد 
املــصــنــع قـــدرتـــه الــتــنــافــســيــة فـــي ظـــل انــتــقــال 
روســيــا إلـــى نــظــام اقــتــصــاد الـــســـوق، وإلــغــاء 
إعفاء مصانع اتحاد املكفوفن من الضرائب. 
ويــقــول رئــيــس اتــحــاد املــكــفــوفــن فــي منطقة 
بـــوروفـــســـكـــي الـــتـــي تــتــبــع لــهــا روســيــنــوفــو، 
لــم يعد يعمل في  إنــه  ألكسندر راكــوفــيــتــش، 
مــن أصــل 190 كفيفا يقيمون   50 

ّ
إال املصنع 

الــقــريــة. ويتقاضى هـــؤالء أجـــورًا زهيدة  فــي 
تــتــراوح ما بن 100 و150 دوالرًا، باإلضافة 
ــــب آخــــر خــــاص بـــاإلعـــاقـــة، وتـــتـــراوح  إلــــى راتـ

قيمته ما بن 250 و300 دوالر.
 
ً
كــان راكوفيتش قد فقد بصره مذ كــان طفا
أنــه رفض   

ّ
إال فــي الخامسة عشر مــن عــمــره. 

ــّرر تــحــّدي إعــاقــتــه ومــمــارســة  االســتــســام وقــ
م تحديد االتجاهات. وبعكس 

ّ
الرياضة وتعل

الــكــثــيــر مـــن املــكــفــوفــن، ال يــجــد صــعــوبــة في 
معهم،  لــدى حديثه  املــبــصــريــن.  مــع  التعامل 
ــه 

ّ
أن ينسى  يجعله  مــا  ويبتسم،  إليهم  ينظر 

أعمى. وحول عمل املصنع في الوقت الحالي، 
ــّوى، فــــي مــا  ــ ــقـ ــ ــه يــنــتــج الــــــــورق  املـ ــ يـــوضـــح أنـ
وألعاب  الطبية  املــقــّصــات  املكفوفون  يصنع 
ــراديـــو وغــيــرهــا.  الــطــاولــة وقــطــعــا ألجـــهـــزة الـ
ستخدم إيرادات 

ُ
ق أرباحا، فت

ّ
وعملهم ال يحق

وكان راكوفيتش من بن أولئك الذين رفضوا 
الــعــيــش بـــن املــكــفــوفــن فـــي عــزلــتــهــم، وعــمــل 
التجارة  في  السوفييتي  االتحاد  تفكك  بعد 

 جّيدًا.
ً
وتربية الدواجن، ما أّمن له دخا

لم  الــســابــق،  السوفييتي  االتــحــاد  عهد  منذ 
يــقــتــصــر بــرنــامــج اســتــيــعــاب املــكــفــوفــن في 
روســيــنــوفــو عــلــى املــصــنــع، بـــل شــمــل أيــضــا 

إقـــامـــة بــيــئــة تــنــاســب احــتــيــاجــاتــهــم. منها 
ــي الـــــشـــــوارع تــســاعــدهــم  وجــــــود مـــســـكـــات فــ
ة 

ّ
وعـــزل محط االســتــدالل على طريقهم،  فــي 

الحافات عن الطريق من خال أسوار، حتى 
ــن طـــريـــق خــطــأ،  ال يـــخـــرج إلــيــهــا الــكــفــيــف عـ
ووضع إشارات مرور صوتية، وأخرى تحذر 
سائقي السيارات من وجود مشاة مكفوفن. 
ــــال الـــســـنـــوات املـــاضـــيـــة، أنــشــئــت صــالــة  وخـ
م استخدام الكومبيوتر 

ّ
رياضية وفصل لتعل

ــنــــص إلــــــى الــــصــــوت،  وبــــرنــــامــــج تـــحـــويـــل الــ
بـــاإلضـــافـــة إلــــى مــكــتــبــة خـــاصـــة تــتــبــع نــظــام 
بـــرايـــل. وفـــي املــصــنــع طــرقــات خــاصــة تربط 
ى 

ّ
البعض، حت بن بعضها  اإلنتاج  خطوط 

ال يفقد العامل الكفيف طريقه.
روسينوفو  فــي  املكفوفن  حــيــاة  تخلو  وال 
ــن الــــفــــرح. هــــــؤالء يـــتـــزوجـــون ويــنــجــبــون  مــ
ــم  ــ ــااًل. يـــأمـــل كـــثـــيـــرون أن يـــكـــون أوالدهـ ــفــ أطــ

أنــه ولــد العديد من املكفوفن  مبصرين، إال 
الذين ينتمون إلى الجيلن الثاني والثالث. 
ولدت ليودميا من والدين كفيفن، وتعمل 
فــي املصنع منذ أكــثــر مــن 30 عــامــا. تــقــول لـ 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«: »تـــتـــحـــدر والــــدتــــي من 
مقاطعة كــالــوغــا وقــد ولـــدت عــمــيــاء. والــدي 
الـــذي فقد البصر فــي وقــت الحـــق، جــاء إلى 
إليها وتــزّوجــا«. وعلى  روسينوفو وتعرف 
الــرغــم مــن زواجـــهـــا مــن رجـــل مــبــصــر، إال أن 
نجل ليودميا ولد أعمى أيضا. وحن كبر، 
 أن ابنة ليودميا 

ّ
صار يعمل مع والدته. إال

في  كثيرًا  والدتها  ولــدت مبصرة، وتساعد 
األعمال املنزلية.   

ــة الـــعـــالـــم مــن  ــ  حـــرمـــانـــهـــم مــــن رؤيــ
ّ

ــل ــ ــــي ظـ وفـ
ــوفـــون فــــي املــوســيــقــى  ــفـ ــكـ حـــولـــهـــم، يـــجـــد املـ
موسيقية  فرقة  روسينوفو  ففي  سعادتهم. 
مــــحــــتــــرفــــة تـــــضـــــم مــــكــــفــــوفــــن وشـــخـــصـــن 
إلى  البقية في الصعود  مبصرين يساعدان 

خشبة املسرح. 
 يقّدر عدد 

ّ
تغيب اإلحصائّيات الدقيقة، لكن

املكفوفن في روسيا بنحو مليون، 214 ألفا 
منهم مــســّجــلــون فــي »اتــحــاد عــمــوم روســيــا 
الــذي يهتم بدمجهم في سوق  للمكفوفن«، 
الـــعـــمـــل والــتــعــلــيــم واملـــجـــتـــمـــع والـــنـــشـــاطـــات 
الرياضية، ويضم مراكز متخصصة للتأهيل 
والتدريب واالستجمام، وينشر كتبا تعتمد 

طريقة برايل وأخرى صوتية. 
ــنـــوفـــو نـــاجـــحـــة خـــال  ــيـ عــــــّدت تـــجـــربـــة روسـ
الــحــلــم  أن  الــســوفــيــيــتــي، إال  عـــهـــد االتــــحــــاد 
ــر لــلــمــكــفــوفــن هــــو اعــــتــــراف املــجــتــمــع  ــبــ األكــ
ــص 

ّ
بــهــم وبــالــتــالــي االنــــدمــــاج فـــيـــه، والــتــخــل

في  املكفوفن  تخلو قصص  العزلة. وال  مــن 
روسيا من تجارب ناجحة، لعل أبرزها قصة 
املــطــربــة الــعــمــيــاء مـــن أصـــل جـــورجـــي ديــانــا 
غــورتــســكــايــا، الــتــي أثــــارت بــصــوتــهــا الــرائــع 
»أنــت هنا« )صــدر في  وعزيمتها وألبومها 
العام 2000(، و»أنت تعلمن يا ماما« )صدر 
في العام 2002(، إعجاب الجماهير في كافة 

أنحاء روسيا وخارجها. 
مرتدية نظارتها السوداء، كانت غورتسكايا 
أول مطربة كفيفة من أوروبا الشرقية تشارك 
الــتــي أقيمت في  فــي مسابقة »يــوروفــيــجــن« 

العاصمة الصربية بلغراد في العام 2008.

ــقــــوى لــتــغــطــيــة الــخــســائــر.  ــاج الـــــــورق املــ ــتــ إنــ
يضيف راكــوفــيــتــش أنــه خــال عهد االتــحــاد 
ــان يــعــمــل فـــي املــصــنــع أكــثــر  الــســوفــيــيــتــي، كــ
مــن ألــف شــخــص، وقــد جــاء 600 مكفوف من 
ــبــــاد. يــتــابــع أن الــوضــع  مــخــتــلــف أنـــحـــاء الــ
ــقــــرن املـــاضـــي  ــــال تــســعــيــنــيــات الــ تــــدهــــور خـ
الطرقات  البناء وساء وضع  وتوقفت أعمال 
ما جعل املكفوفن معرضن للسقوط. يلفت 
 تــردي األوضــاع االقتصادية 

ّ
ــه في ظــل

ّ
إلــى أن

للمكفوفن،  االجتماعية  الرعاية  ومنظومة 
الكثير منهم للبحث عن فرص أفضل  يتجه 
م مهن أخرى 

ّ
في ســوق العمل، من خــال تعل

ــرار الــتــدلــيــك. يــقــول إن الــتــدلــيــك يعد  عــلــى غــ
من  الكفيف  الـــذي يستطيع  الــوحــيــد  املــجــال 
خاله منافسة اآلخرين. كذلك، يمكن للكفيف 
أن يعمل في مصانع خاصة بصنع األدوات 
املكتبية ومراكز خدمة العماء )كول سنتر(.

الجئون قّصر 
في ألمانيـا

أّول برنامج يرسم 
مستقبل طالب غزة

يستطيع كّل طالب 
أن يتعّرف على نمط 

شخصيته والمهن 
المناسبة له

غزة ـ يامن سلمان

ــزة ولـــلـــمـــّرة  ــ طـــرحـــت جـــامـــعـــة فــلــســطــن فــــي غـ
األولـــــى عــلــى مــســتــوى جــامــعــات املــحــافــظــات 
ــد مـــســـار  ــديـ ــتـــحـ الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة، بــــرنــــامــــجــــا لـ
مــســتــقــبــل كـــل طـــالـــب مــنــتــســب إلــــى الــجــامــعــة، 
يناسب شخصيته  الــذي  التخّصص  فيختار 
ومهاراته، في ظل توّجه عشرات آالف تاميذ 
الــثــانــويــة الــعــامــة ســنــويــا نــحــو اختصاصات 
جــامــعــيــة مــــحــــّددة تـــعـــانـــي فــــي األســـــــاس مــن 
»تـــّكـــدس خــّريــجــيــهــا«، األمــــر الــــذي تــنــتــج عنه 

مشاكل عديدة في سوق العمل.
راحت الجامعة تخطط لوضع برنامج يطّور 
نــظــامــهــا الــتــعــلــيــمــي خــــال الـــســـنـــوات املــقــبــلــة 
ويحّسن مستواها الدراسي في نظام التعليم 
مستشارًا  فــاخــتــارت  الفلسطيني.  األكــاديــمــي 
فــي تــطــويــر األعــمــال لــيــشــرف عــلــى الــبــرنــامــج، 
هو الدكتور ياسر العالم، الحائز على جائزة 
األمير عبد العزيز بن عبد الله العاملية للريادة 

كأفضل مرشد أعمال في العالم لسنة 2015.
ه »خال 

ّ
لـ »العربي الجديد« إن يقول العالم 

 خــريــجــن 
ّ
أن ــا  ــنـ ــظـ مـــحـــلـــيـــة، الحـ دراســــــــــات 

يعملون  أو  تخصصهم،  يــغــّيــرون  كثيرين 
فــي مــجــاالت أخــــرى بــعــيــدة عــن تحصيلهم 
يضيف  املــهــارة«.  على  معتمدين  الجامعي 
 »جامعة فلسطن استقبلت هذا البرنامج 

ّ
أن

املـــال عليه، حتى  أبــوابــهــا وأنــفــقــت  وفتحت 
تـــقـــّدمـــه إلـــــى الـــطـــالـــب مـــجـــانـــا. مــــن خـــالـــه، 
على  يتعّرف  أن  إليه  منتسب   

ّ
كــل يستطيع 

املناسبة  املهن  ومجموعة  شخصيته  نمط 

له، بهدف اختيار املهنة أو خلق فرصة عمل 
بعد التخّرج«.

خال إعداده البرنامج التدريبي، اعتمد العالم 
العالم  عــديــدة، ال سيما نظرية  على نظريات 
جون هوالند الــذي يقسم أنماط اإلنسان إلى 
 نــمــط مــهــنــا مناسبة. 

ّ
 لــكــل

ّ
ســتــة. ويــوضــح أن

بناًء على ذلك، استحدث برنامج رسم املسار 
الثانوية  خريجي  وملصلحة  للشباب  املهني 
الــعــامــة، حــتــى يــخــتــاروا الــتــخــصــص بحسب 
نــمــط شــخــصــيــتــهــم، بــعــيــدًا عـــن أّي عـــامـــل قد 
. وعلى سبيل املثال، يتحّدث 

ً
يعّوقهم مستقبا

النمط  العالم عن أنماط الشخصية من قبيل 
االجــتــمــاعــي الـــذي يــــؤّدي إلـــى مــهــن الــتــدريــس 
والخدمة االجتماعية واملهن الطبية، ويحتاج 
إلى التعامل اإلنساني. وعليه، يختار الطالب 

التخصص الذي يائم شخصيته.
وكــانــت دراســــات عـــّدة مرتبطة بــســوق العمل 
الفلسطيني - أشرف العالم على واحدة منها 
- قد أوضحت وجــود فجوة بن ســوق العمل 
 الــبــرامــج 

ّ
ــإن ومـــهـــارات الــخــريــجــن. بــالــتــالــي، فـ

الــتــدريــبــيــة تـــأتـــي لـــســـّد هــــذه الـــفـــجـــوة. وهـــذا 
ــالـــب، الكــتــشــاف   طـ

ّ
ــل ــه كــ الــبــرنــامــج يــخــضــع لـ

نمط تخصصه، ووضــع خطة ملساره املهني، 
التي  الدراسة  وتحديد مستقبله عبر اختيار 
نفسه.  فــي  ثقة  وتمنحه  املهني  هــدفــه  تحقق 
البرنامج ضرورة   »هــذا 

ّ
أن ويلفت العالم إلى 

فــي الــنــظــام التعليمي، فــي ظــل انــعــدام فــرص 
العمل وحجم البطالة املتزايدة سنويا«.

فــي ضـــوء ذلـــك، عــمــدت جــامــعــة فلسطن هــذا 
العام إلى إضافة أربعة اختصاصات جديدة 
يحتاجها سوق العمل في غزة، وهي الصحة 
ــواد الــطــبــيــة  ــ الـــعـــامـــة والــتــغــذيــة وهـــنـــدســـة املــ

والــقــانــون بــالــلــغــة اإلنــكــلــيــزيــة. ويــقــول نائب 
رئيس التخطيط في جامعة فلسطن الدكتور 
 
ّ
مــوســى أبــــو ســلــيــم لــــ »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« إن

األكاديمي.  نظامها  سنويا  تطّور  »الجامعة 
وتــأتــي االســتــراتــيــجــيــة الــجــامــعــيــة مــن خــال 
هـــذا الــبــرنــامــج، كــجــزء مــن مــحــاربــة الــبــطــالــة. 
نحن نشّجع فكرة توعية الطالب على اختيار 
ه »خال 

ّ
تخصصه«. ويشير أبو سليم إلى أن

عملي فــي عـــدد مــن الــجــامــعــات فــي الــواليــات 
 مراكز التعليم 

ّ
املتحدة األميركية، تبّن لي أن

والجامعات  في الدول املتطورة تعّد دراسات 
الــتــي يحتاجها  الــتــخــصــصــات  كــثــيــرة حـــول 
أّمــا في  التالية.  السنوات  العمل خــال  ســوق 
 الحكومة ووكالة غوث 

ّ
الواقع الفلسطيني، فإن

ــــروا(  )أونـ الفلسطينين  الــاجــئــن  وتــشــغــيــل 
التوظيف، عدد  أكثر مؤسسات  كما  تحّددان 
نــحــو 2500  املــطــلــوب وتستقطب  الــخــريــجــن 
 هـــؤالء يــتــجــاوز عــددهــم 12 ألفا 

ّ
خــّريــج. لــكــن

 مؤسسات 
ّ
و500 خّريج. وهــذه مشكلة، إذ إن

ــة، ويــتــوّجــه 
ّ
غـــزة األخــــرى ال تــســتــوعــب إال قــل

عشرات اآلالف إلى البطالة«.
 ما تقوم به جامعته 

ّ
إلى ذلك، يرى أبو سليم أن

 مشاكل 
ّ

هو »عملية ضغط على الحكومة لحل
فرص العمل والبطالة في غزة، في وقت تفتقد 
وزارة الــتــربــيــة والــتــعــلــيــم فـــي فــلــســطــن إلــى 

التخطيط االستراتيجي والوعي التعليمي«.
وأولــــى الــنــتــائــج اإليــجــابــيــة لــبــرنــامــج تحديد 
املــســار املــهــنــي، كــانــت اقــتــنــاع األهـــل باختيار 
اعــتــادوا هم  فــي حــن  أبنائهم تخصصاتهم، 
اختيارها لهم. أحمد فضل من الذين حضروا 
الــبــرنــامــج بــرفــقــة والــــــده، واخـــتـــار تــخــّصــص 
التغذية إذ هو مهتّم جدًا بهذا املجال. يقول لـ 
 »البرنامج كان بالنسبة 

ّ
»العربي الجديد« إن

ــّب، وكيف  إلـــّي وسيطا إلقــنــاع والـــدي بما أحـ
يمكنني أن أزيـــد مــن قــوتــي فــي املستقبل من 
خال تخصصي«. يضيف: »واستطعت أيضا 
وضــــع خــطــة لـــلـــدراســـة والـــتـــدريـــب واالطـــــاع 
الــعــام، ألتــمــّكــن مــن التخصص وأدخــــل ســوق 

العمل بقوة«.

ل عدم السباحة 
ّ

الجزر ُيقّوي النظر، وُيفض
بــعــد األكـــل مــبــاشــرة، ويــجــب شـــرب ثمانية 
أكــواب من املياه يوميا وغيرها من األمــور 
الـــتـــي نـــؤمـــن بــصــّحــتــهــا، لــيــســت كـــذلـــك في 
الحقيقة. ويعرض موقع »بزنس إنسايدر« 

ستة منها، وهي:

تناول الطعام بعد سقوطه 
على األرض بخمس ثواٍن

إنه ألمر سّيئ أن يسقط طعام على األرض 
لكن في حــال ملمته  كنت ترغب في تناوله. 
ــواٍن، لـــن يــشــّكــل تــنــاولــه أي  خــــال خــمــس ثــــ
خطر عليك. أليس كذلك؟ هذا ليس حقيقيا 
الطعام خال  أن تفسد  للبكتيريا  إذ يمكن 
 ال »مّدة آمنة«.

ّ
أجزاء من الثانية، ما يعني أن

تناول الشوكوالتة يؤدي 
إلى ظهور حّب الشباب

خــطــأ. عــلــى مــــدى شــهــر واحـــــد، أجــــرى عــلــمــاء 
ــلـــى مـــجـــمـــوعـــتـــن مــــن األشــــخــــاص.  دراســــــــة عـ
فة من الشوكوالتة، 

ّ
األولى تناولت كمّيات مكث

ها تحتوي عليها. 
ّ
وهمت بأن

ُ
والثانية ألواحا أ

 ال الشوكوالتة وال الدهون 
ّ
وأظهرت النتائج أن

تؤّدي إلى ظهور حّب الشباب.

تّفاحة يوميًا تُغنيك عن طبيب
وألياف  »ســي«  فيتامن  على  اح 

ّ
التف يحتوي 

 التفاح 
ّ
مهّمة للصحة على املدى الطويل. لكن

صـــبـــت 
ُ
 مــــا تـــحـــتـــاج لـــــه. فــــي حـــــال أ

ّ
لـــيـــس كـــــل

بفيروسات أو بكتيريا، لن يكون التفاح قادرًا 
عــلــى حــمــايــتــك. فــي هـــذه الــحــالــة، مــن األفــضــل 

الحصول على لقاح اإلنفلونزا، حتى لو كنت 
اح.

ّ
تأكل التف

القهوة تؤثّر في النمّو
تــشــيــر األبـــحـــاث بــمــعــظــمــهــا إلــــى عــــدم وجـــود 
رابــــط بــن اســتــهــاك الــكــافــيــن ونــمــّو الــعــظــام 
لـــدى األطـــفـــال. بالنسبة إلـــى الــبــالــغــن، الحــظ 
يمكن  الكافين  استهاك  زيــادة   

ّ
أن الباحثون 

 
ّ
الكالسيوم، لكن  من امتصاص 

ً
أن تحّد قليا

التأثير يبقى بسيطا ويمكن تعويض النقص 
من خال تناول الحليب.

األغذية العضوية خالية 
من المبيدات ومغّذية

هذا ليس صحيحا. األغذية العضوية ليست 

خالية من املبيدات، وليست أفضل بالضرورة. 
ُيسمح للمزارعن باستخدام املبيدات املشتقة 
 االصــطــنــاعــيــة أفــضــل 

ّ
مـــن الــطــبــيــعــة، عــلــمــا أن

منها في بعض الحاالت. بحسب وزارة الزراعة 
املبيدات  كميات  بن  ُيذكر  فــرق  ال  األميركية، 

في األغذية غير العضوية والعضوية.

شرب ثمانية أكواب من الماء يوميًّا
ه من غير الضروري شرب 

ّ
املــاء مهم جــدًا، لكن

ــا. مــــن جــهــة  ــيـ ــّدد مــــن األكــــــــواب يـــومـ ــدد مــــحــ ــ عـ
أخرى، لم يجد الباحثون أّي عاقة بن تناول 
الــســوائــل والــحــّد مــن أمـــراض الكلى أو القلب 
وغيرها. لذلك، األفضل لك أن تشرب املاء حن 

تشعر بالعطش.
)العربي الجديد(

»حقائق« 
صحيّة غير 

صحيحة

زهير هواري

العاملي  الــيــوم  أكــتــوبــر/ تشرين األّول هــو  أّن األّول مــن  يــعــرف  ــا 
ّ
مــن مــن 

يــعــرفــون هم  يــعــبــأون، والــذيــن ال  يــعــرفــون ال  الــذيــن  ني؟ قليلون. 
ّ
للمسن

أّن اليوم يمّر مــرور الكرام وبــدون أن  الهــون بطبيعة الحال. والخالصة 
يشعر به أحد. يحدث ذلك فيما العالم يزداد شيخوخة مع تطّور الخدمات 
الصحية وعلوم الطب وصناعة األدويــة وآليات التشخيص. لكّن ذلك ال 
يأتي بالتساوي بني أجزاء القرية الكونية وعلى كبار السّن في أحيائها. 
لدينا »أبناء سّت« في الدول الصناعية املتطّورة و»أبناء جارية« في الدول 

النامية أو املتخلفة، ال فرق.
ــبــنّي املعطيات أّن مــعــّدل األعــمــار فــي الــقــرون الوسطى لــم يــزد عــن 35 

ُ
ت

إلــى 50  أن يرتفع  القرن املاضي كــان نحو 40 عامًا قبل  عامًا، ومطلع 
 أو أكثر، وفقًا للدول والفئات. في 

ّ
عامًا. واليوم، يسّجل 75 عامًا أو أقل

الدول الفقيرة أيضًا، يرتفع معّدل األعمار. إلى ذلك، تعفي دول عّدة كبار 
الجامعيني واملدّرسني من سّن  التقنيني والفنانني والباحثني واألساتذة 
الرابعة والستني، وتفتح املجال أمامهم  أو  التقاعد اإللزامي عند الستني 

لغاية سّن السبعني وأكثر في القطاع الخاص.
يختلف هرم األعمار بني دولة وأخرى نتيجة عوامل اقتصادية وثقافية 
تليهم  القاعدة،  العمل( يشغلون  )الذين هم دون سّن  األطفال  وغيرها. 
ــوا ســـّن الــعــمــل(. جــوهــر هــذا 

ّ
ــون )الــذيــن تــخــط

ّ
الــفــئــة الــعــامــلــة، وثـــم املــســن

التقسيم اقتصادي، وُيستخَدم عادة للحديث عن الفئات املنتجة وغير 
عند  لكن  الــســّن.  وكــبــار  الصغار  تعيل  التي  هــي  املنتجة  الفئة  املنتجة. 
ه غير منتظم، 

ّ
ضح أن

ّ
دراسة هرم األعمار في أّي من الدول املتطّورة، يت

أّن فئة كبار السن تعادل فئة الصغار. بالتالي، فإّن املجتمعات  بمعنى 
جه نحو الشيخوخة.

ّ
تت

مة الــصــحــة الــعــاملــيــة فــي عـــام 2011، أشـــارت 
ّ
فــي تــقــريــر أصــدرتــه منظ

ــان العالم الــذيــن يبلغون 65 عــامــًا ومــا فـــوق، هــو 524 
ّ
إلــى أّن عــدد ســك

مليون شخص )فــي ذلــك الــحــني( أي مــا نسبته 8% مــن إجــمــالــي عدد 
يرتفع بثالثة أضعاف بحلول  الرقم سوف  أّن هذا  ان. وأوضحت 

ّ
السك

ان الكوكب. 
ّ
عام 2050 ليصل إلى 1.6 مليار شخص، أي 16% من سك

مة هذا االرتفاع إلى تحّسن نوعية الحياة وانخفاض معّدالت 
ّ
وتعيد املنظ

إلى  املــاضــي  الــقــرن  فــي خمسينيات  أطــفــال  النساء مــن ثالثة  خصوبة 
ة 

ّ
 تطّورًا، ُسّجل انخفاض من ست

ّ
ني في سبعينياته. في الدول األقل

َ
طفل

أطفال إلى طفلني أو ثالثة في عام 2005، لكّن املعّدل انخفض إلى طفلني 
فقط في أكثر من 44 دولة من الدول األقل تطّورًا في عام 2006.

إن كــانــت هـــذه األرقـــــام تــعــنــي شــيــئــًا، فــهــو أّن الــبــشــريــة ال تــتــجــه نحو 
إلى  يحتاجون  والــرجــال  النساء  ماليني  مئات  بل  فحسب،  الشيخوخة 
رها لهم الحكومات 

ّ
عناية وموارد بشرية ومادية أكثر، ال بّد من أن توف

واملنظمات وكذلك األفراد.
)أستاذ جامعي(

عالم أكثر شيخوخة

لماذا نقتل آباءنا؟ تحقيق

مصنع 
للمكفوفين 

في روسينوفو 
)العربي الجديد(
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يشاركن في البرنامج )محمد الحجار(

نظرة إلى المستقبل المجهول )جان فويتاس/ فرانس برس(



قضايا

المركز العربي لألبحاث 
ودراسة السياسات

بـــعـــد مــــعــــارك طــــاحــــنــــة، تــمــّكــنــت 
قــــــوات املـــعـــارضـــة الـــســـوريـــة مــن 
قوات  الــذي فرضته  الحصار  فك 
الــنــظــام وحــلــفــاؤهــا عــلــى األحــيــاء الشرقية 
من مدينة حلب، بعد سيطرتها على طريق 
ــمـــوز  2016.  »الــكــاســتــيــلــو« فـــي يـــولـــيـــو/ تـ
السيطرة  مــن  املــعــارضــة  قـــوى  فــقــد تمكنت 
العسكرية  الــنــظــام  معاقل  أهــم  بعض  على 
ــيــــة وكـــلـــيـــة  ــة املــــدفــــعــ ــيـ ــلـ ــثــــل كـ ــــب، مــ ــلـ ــ فـــــي حـ
وقلبت  الــجــويــة،  الفنية  والــكــلــيــة  التسليح 
بــذلــك املــعــطــيــات وحـــاصـــرت الــنــظــام داخـــل 
اإلنــجــازات  لهذه  تكون  أن  ويتوقع  املدينة. 
العسكرية، إذا تمّكنت املعارضة من الحفاظ 
الــصــراع على  تــداعــيــات كبيرة على  عليها، 

حلب وعموم املسألة السورية.

انقالب في الميدان 
احتماالت  استباق  وحلفاؤه  النظام  حــاول 
التوّصل إلى اتفاق تنسيق عسكري روسي 
- أمـــيـــركـــي، بــمــحــاولــة اســتــنــســاخ »تــجــربــة 
ــٍة« عـــلـــى حــلــب،  حــــمــــص«، وفــــــرض »تــــســــويــ
وفــــق اســتــراتــيــجــيــة »الـــجـــوع أو الـــركـــوع«، 
الــتــي اتــبــعــهــا الــنــظــام فــي مــنــاطــق مختلفة 
ــــاد، وأفــــضــــت إلـــــى خـــــــروج »آمـــــن«  ــبـ ــ مــــن الـ
وإخــــراج  الــخــفــيــفــة،  بأسلحتهم  للمقاتلني 
املــديــنــة مــن مـــعـــادالت الـــصـــراع. ومـــع بــدايــة 
النظام  قــوات  بــدأت  يونيو/ حزيران 2016، 
بــمــحــاولــة تــرجــمــة أهـــدافـــه املــتــعــلــقــة بــعــزل 
قوات املعارضة في حلب في جيوب صغيرة 
تلك  وخصوصًا  إمــداداتــهــا،  خطوط  وقطع 
الــتــي تربطها مــع تــركــيــا. وقـــد بـــدأت حملة 
الـــنـــظـــام واملــلــيــشــيــات الــحــلــيــفــة، بــمــســانــدة 
الليرمون،  مناطق  على  الــروســي،  الــطــيــران 
وبني زيد، واملاح، و»الكاستيلو«، ومخيم 
في  النظام  واستند  وكفر حمرة.  حــنــدرات، 
هجومه إلى ثاث قوى رئيسة: قوات النمر 
الحسن، ولواء  العقيد سهيل  التي يقودها 
من  ولـــواءان  التابع ألحمد جبريل،  القدس 
أخرى  مليشيات  عن   

ً
فضا الرابعة،  الفرقة 

مساندة. ونتج من ذلك قطع طريق اإلمداد 
الوحيد لقوى املعارضة السورية في مدينة 
حلب. وفي صباح 28 يوليو/ تموز 2016، 
بات أكثر من 300 ألف مدني تحت الحصار، 
ومــــن ثــــّم بــــدأ الـــنـــظـــام والـــقـــيـــادة الــروســيــة 

بترويج فكرة فتح معابر إنسانية.
كان لتمّكن النظام من فرض الحصار على 
حـــلـــب تـــداعـــيـــات كـــارثـــيـــة عـــلـــى املـــعـــارضـــة، 
ســيــاســًيــا وعــســكــرًيــا وإنــســانــًيــا، مــا دفعها 
إلـــــى تــنــســيــق جـــهـــدهـــا، وتـــوحـــيـــد هــدفــهــا 

املتمثل بفك الحصار.
قـــوات  أغــســطــس/ آب 2016، شــنــت  وفـــي 3 
املــعــارضــة هــجــومــًا كــبــيــًرا، اســتــهــدف قــوات 
الــنــظــام املــتــمــركــزة فـــي املــشــاريــع السكنية 
املعروفة باسم 1070 ومدرسة الحكمة، وفي 
تال مؤتة، وأحد، واملحروقات، والعامرية. 
ومع انتهاء اليوم األول من املعارك، أعلنت 
ــة مــــن عـــدة  ــكـــونـ املـــعـــارضـــة عــــن خــطــتــهــا املـ

مراحل لفك الحصار.
وفي 6 أغسطس/ آب 2016، بدأت املعارضة 
هجومها على املدرسة الفنية، وكانت تعتبر 
آخــر نــقــاط تمركز الــنــظــام قبل أوتــوســتــراد 
الراموسة، وفي الوقت نفسه، قامت فصائل 
بهجوم  املدينة  داخــل  املحاصرة  املعارضة 
مـــن الــجــهــة املـــقـــابـــلـــة، تــمــّكــنــت خــالــهــا من 
الــســيــطــرة عــلــى دوار الــرامــوســة مــن الجهة 
الداخلية واملدرسة الفنية الجوية من الجهة 
الــخــارجــيــة. وبـــذلـــك، تـــم فــتــح الــطــريــق وفــك 

الحصار عن أحياء حلب الشرقية. 

عوامل نجاح 
فك الحصار 

على الــرغــم مــن وجــود مــؤشــراٍت قوية على 
عــــودة الـــدعـــم الــنــوعــي الــــذي تــقــدمــه الــــدول 
الـــداعـــمـــة لــلــمــعــارضــة، مـــن أجــــل اســتــرجــاع 
ــر  ــب، وكـــسـ ــ ــلـ ــ ــري فــــــي حـ ــكــ ــســ ــعــ الــــــــتــــــــوزان الــ
وحلفائه  للنظام  السماح  وعـــدم  الــحــصــار، 
االســـتـــفـــادة مـــن الـــوضـــع املـــيـــدانـــي، لتعزيز 
شــروطــه فــي الــجــوالت الــتــفــاوضــيــة املقبلة، 
فــإنــه يمكن إرجــــاع االنــتــصــار الـــذي حققته 
قــوات املــعــارضــة الــســوريــة فــي معركة حلب 

إلى تضافر عدة عوامل:

: األداء الجيد لقوى املعارضة ويشمل: 
ً

أوال
ــأة،  ــفـــاجـ ■ الــتــخــطــيــط الـــجـــيـــد وعـــنـــصـــر املـ

وحسن التعامل مع املتغيرات امليدانية. 
■ التنسيق العالي بني الفصائل املنضوية 
في غرفتي عمليات فتح حلب وجيش الفتح 
فـــي جــمــيــع مـــراحـــل املـــعـــركـــة، إذ تـــم تــوزيــع 
املــشــاركــة،  الفصائل  على  القتالية  املــحــاور 
التعامل  كل فصيل مسؤولية  تلقى  بحيث 

مع محور معني.

■ اســـتـــخـــدام الـــســـاح الــثــقــيــل والــعــمــلــيــات 
االنــغــمــاســيــة الــتــي كـــان لــهــا أكــبــر األثــــر في 
الــتــمــهــيــد لـــدخـــول مــقــاتــلــي املـــعـــارضـــة إلــى 
دمــرت  أن  بعد  واملــدفــعــيــة،  التسليح  كليتي 
عـــــــدًدا كـــبـــيـــًرا مــــن املـــبـــانـــي والــتــحــصــيــنــات 
البوابات  عند  املوالية  للمليشيات  التابعة 

الرئيسة.

■ املـــســـانـــدة الــشــعــبــيــة الـــتـــي كــــان لــهــا أثــر 
ــة،  ــعـــارضـ ــي تــحــفــيــز املـ مـــعـــنـــوي واضـــــــح، فــ
مئات  بإشعال  ساندتها  عندما  خصوصًا 
ــارات الــقــديــمــة الــتــي انبعثت منها  ــ مــن اإلطـ
الــدخــان األســـود بغرض  مــن  كميات هائلة 
الــتــعــمــيــة عــلــى الــطــيــران الــحــربــي الــروســي، 

ومروحيات البراميل التابع لنظام األسد.

وحــلــفــائــه  لـــلـــنـــظـــام  الــــســــيء  األداء  ــا:  ــ ــًي ــانــ ثــ
امتصاص صدمة  فــي  الفشل  ذلــك:  ويشمل 
املعارضة، وقد بلغت خسائر قوات  هجوم 
ستة  خــال  الحليفة  املليشيات  مــع  النظام 
أيـــام أكــثــر مــن 1000 قتيل وتــدمــيــر عشرات 
اآللــيــات وســيــارات الــدفــع الــربــاعــي املجهزة 
بـــرشـــاشـــات ثــقــيــلــة ومــتــوســطــة وصـــواريـــخ 
مــضــادة لـــلـــدروع، إضــافــة إلـــى تــدمــيــر عشر 
قــواعــد إطـــاق صــواريــخ حــراريــة كــورنــيــت، 

ومدافع 57 وهاون. 
ــا املـــســـانـــدة الـــروســـيـــة الــتــي  ويـــشـــمـــل أيـــضـ
اتــســمــت بــعــدم الــنــجــاعــة، ألســـبـــاٍب تتعلق، 
بشكل رئــيــس، بــتــقــارب خــطــوط االشــتــبــاك، 
وســرعــة تــدحــرج انــتــصــار املــعــارضــة، على 

ــم مـــن كــثــافــة طــلــعــاتــهــا الـــتـــي اتــســمــت  ــرغـ الـ
بالعشوائية في املناطق املحاصرة.  

ــنــــصــــرة: قــدمــت  ــا: تــــحــــوالت جـــبـــهـــة الــ ــ
ً
ــث ــالــ  ثــ

ــة  ــعـــركـ ــة الــــنــــصــــرة نـــفـــســـهـــا خـــــــال املـ ــهـ ــبـ جـ
أعلنت  أن  بعد  ســورًيــا،   

ً
فصيا باعتبارها 

الــقــاعــدة، وتغيير اسمها  عــن  ارتباطها  فــك 
الــشــام، وكــان لهذا التحول  إلــى جبهة فتح 
إذ  آثــار مهمة فــي معركة فــك حصار حلب؛ 
لــنــشــوء تنسيق كامل  ـــا أفــضــل 

ً
أتــــاح ظـــروف

من  الفصائل  تخوفات  ت 
ّ
قل أن  بعد  معها، 

الــعــمــل مــعــهــا، وااللــتــقــاء حـــول هـــدف إنــهــاء 
الحصار.

التداعيات السياسية 
والعسكرية المتوقعة

ــارك حـــلـــب، أخــــيــــرًا، الـــتـــي جـــرت  ــعــ تــشــيــر مــ
بالتزامن مع محادثات روسية - أميركية في 
جنيف، للتوصل إلى اتفاق تنسيق عسكري 
بينهما في سورية، إلى استمرار التناقض 
وانعدام الثقة بني واشنطن وموسكو، كما 
أوحــــت بــذلــك الــتــصــريــحــات الــتــي أطــلــقــهــا، 
أخـــيـــرًا، الــرئــيــس األمـــيـــركـــي بـــــاراك أوبـــامـــا. 
ــا بــمــجــريــات املــيــدان 

ً
ــا لــذلــك، وارتــبــاط

ً
ووفــق

 جملة من التداعيات املتوقعة 
ّ
في حلب، فإن

امليدانية  املـــعـــادالت  عــلــى  بظالها  ستلقي 
والسياسية.

ز فصائل املعارضة 
ّ
ميدانًيا، يتوقع أن تعز

خـــط فـــك الـــحـــصـــار فـــي مــنــطــقــة الـــرامـــوســـة، 
وتــوســيــع امــتــداداتــه بــاتــجــاه حــلــب املدينة 
)هذا أعلنه جيش الفتح بتاريخ 2016/8/7(، 
مـــع تــعــزيــز جــبــهــتــي ريــــف حــلــب الــجــنــوبــي 
ومـــحـــاصـــرة املــلــيــشــيــات اإليـــرانـــيـــة الـــتـــي ال 
تــــزال تـــحـــاول الـــوصـــول إلــــى بــلــدتــي كــفــريــا 
والــفــوعــة املــوالــيــتــني فــي إدلـــب. وقــد تحاول 
قـــوى املــعــارضــة اســتــمــرار الــتــقــّدم بــاتــجــاه 
يبدو  وإذ  عــلــيــهــا،  للسيطرة  املــديــنــة  مــركــز 
الهدف الثاني أكثر إغراًء، بسبب مردوديته 
في  خصوصًا  وعسكريًا،  سياسيًا  الكبيرة 
عليه  الـــذي حصلت  الــنــوعــي  التسليح  ظــل 
قوات املعارضة، جّراء سيطرتها على كلية 
ا جــًدا، وسوف 

ً
املدفعية، فإنه سيكون مكلف

يـــصـــطـــدم، عــلــى األرجـــــــح، بــضــغــوط دولــيــة 
للحفاظ على مبدأ التوازن العسكري. وفي 
جــمــيــع األحـــــــــوال، يــمــكــن اســـتـــخـــاص عـــدة 
املرحلة  عــنــوان  ستشكل  رئــيــســٍة،  معطياٍت 

املقبلة:
1. انــهــيــار عملية الــهــدنــة، ووقـــف »األعــمــال 
ــودة املـــواجـــهـــات على  ــ الــعــدائــيــة« كــلــًيــا، وعـ
ظــلــت  أن  بـــعـــد  ــة،  ــوريــ ــســ الــ األرض  ــــداد  ــتـ ــ امـ

مــحــصــورة، فـــي الــفــتــرة املــاضــيــة، بمناطق 
حلب وريف دمشق.

2. سوف يحاول النظام وحلفاؤه استرداد 
ــادة فـــرض الــحــصــار على  مــا خـــســـروه، وإعـــ
حــلــب. وبــنــاء عليه، فــإن أي حــالــة كسب في 

 وغير مستقرة.
ً
هذه اآلونة ال تزال قلقة

3. تعزيز مناطق النفوذ والسيطرة وتنامي 
شروط التقسيم، خصوصًا إن تم الربط مع 
الكردية  الشعبية  الحماية  قــوات  تحركات 
الرامي  النظام  السوري، وجهد  الشمال  في 
إلــــى تــعــزيــز الــســيــطــرة عــلــى كــامــل الجبهة 

الساحلية وتثبيتها.
4. فشل قــوات النظام بحكم سرعة التقهقر 
نفسها  فــي تصدير  البشرية  األزمـــة  وعمق 
، شريكة مع املجتمع 

ً
قوة مركزية متماسكة

الدولي في محاربة اإلرهاب.
الروسية،  العمليات الجوية  5. عدم نجاعة 
فــي ظــل عــدم وجـــود قــوة بــريــة فاعلة قــادرة 

على الحسم.
أما سياسًيا، ستلقي معارك حلب ظالها على 
املفاوضات التي ال يزال موعد جولتها الثالثة 
السياسي في  املــســار  مــحــّدد، وسيدخل  غير 
حالة من عدم اليقني، وصواًل إلى االنتخابات 
اإلدارة  توجهات  ح 

ّ
وتوض املقبلة،  األميركية 

الــجــديــدة. كــمــا تـــدل املـــعـــارك عــلــى بـــدء عــودة 
للمعارضة،  الداعمة  اإلقليمية  الــدول  فاعلية 
بـــعـــد انـــكـــفـــائـــهـــا )بـــحـــكـــم الـــتـــدخـــل الـــروســـي 
الــعــســكــري املـــبـــاشـــر(، خــصــوصــًا بــعــد سعي 
قوات النظام وحلفائه إلى اقتناص الفرص، 
وإجهاض العملية السياسية، وترويج فكرة 
شراكته »املوضوعية« في محاربة اإلرهــاب، 
ورقة ضغط وابتزاز تهدف إلى إعادة تأهيله 

وشرعنة استمراره.

خاتمة
ال شك في أن قوات املعارضة السورية حققت 
ــرة، لــــم يــتــوقــعــهــا خــصــومــه،  ــاهــ ــاٍت بــ ــاحـ نـــجـ
بتمّكنها من قلب املعطيات في وجه روسيا 
ــوات الــنــظــام، بــعــد أن  وإيــــــران، ومــحــاصــرة قــ
كــانــت مــحــاصــرة ومـــدعـــوة إلـــى االســتــســام. 
ويعود ذلك إلى تنسيق جهدها والتخطيط 
ــهـــدف. ومــع  املــحــكــم واالتــــفــــاق عــلــى وحــــدة الـ
ــرًا االحــــتــــفــــال بـــالـــنـــصـــر،  ــ ــّك ــبــ ذلــــــــك، مـــــــــازال مــ
فــالــتــحــّديــات املــاثــلــة مـــازالـــت كــبــيــرة، وهــنــاك 
حلب.  على  كبرى  ملعركة  تجري  استعدادات 
ومــن جهة أخــرى، ربما حــان الوقت ألن تبدأ 
التي  بالصورة  االهتمام  في  املعارضة  قــوى 
تلتزم  منضبطة،   

ً
قــــوة نفسها  عــن  تعطيها 

قــواعــد الــحــرب وأخــاقــيــاتــهــا، وبــأنــهــا تقدم 
 مقبواًل قادرًا على إدارة شؤون الباد. 

ً
بديا

إنجاز ميداني للمعارضة يستدعي تنسيق جهودها لمواجهة تحديات ماثلة

معارك كسر حصار حلب 
التداعيات الميدانية والسياسية

التخطيط الجيد 
وعنصر المفاجأة، 

وحسن التعامل مع 
المتغيرات الميدانية من 

العوامل التي ساعدت 
المعارضة على 

تحقيق انتصارها في 
حلب

 بلغت خسائر قوات 
النظام مع المليشيات 

الحليفة خالل ستة أيام 
أكثر من 1000 قتيل 

وتدمير عشرات اآلليات

تمّكنت المعارضة الســورية، أخيرًا، من فك الحصار عن األجزاء المعارضة من حلب، وانتزعت زمام المبادرة لتبدأ الهجوم 
معلنة هدفها بتحرير حلب. المركز العربي لألبحاث ودارسة السياسات، يبحث في مطالعته هذه، في األسباب التي أدت 

إلى هذه النصر، ويدرس االحتماالت الممكنة مستقبال

)Getty( 2016 دبابة معطلة للنظام السوري بعد سيطرة المعارضة على مدرسة المدفعية في حلب 6 أغسطس

الحصار  فك  خط  السورية  المعارضة  فصائل  تعزّز  أن  مراقبون  يتوقع 
في منطقة الراموسة، وتوسيع امتداداته باتجاه حلب المدينة، مع 
التي ال  اإليرانية  المليشيات  الجنوبي ومحاصرة  ريف حلب  تعزيز جبهتي 
المواليتين في إدلب.  تزال تحاول الوصول إلى بلدتي كفريا والفوعة 
المدينة  مركز  باتجاه  التقدم  استمرار  المعارضة  قوى  تحاول  وقد 
للسيطرة عليها، ألن األمر أكثر إغراًء، بسبب مردوديته سياسيًا وعسكريا، 
مبدأ  على  للحفاظ  دولية  بضغوط  األرجح،  على  يصطدم،  وسوف 

التوازن العسكري.

توقعات الوضع الميداني
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OTV األزمة المالية تحاصر القناة البرتقالية

عبد السالم المريني  الكاريكاتور ال يغيب

بيروت ـ نادر فوز

مــن واقــع األزمة املاليــة العامة التي تحيط 
باملؤسســات اإلعاميــة اللبنانيــة، ظهــرت 
تلفزيــون  تضــرب  أزمــة  بــوادر  أخيــرًا 
»الليمونــة«  تلفزيــون  أو  اللبنانــي،   OTV
)بحســب اســم املحطــة وهــو »أورانــج تــي 
فــي«( املحســوب على التيــار الوطني الحّر 
ورئاســة  عــون  ميشــال  النائــب  بزعامــة 
صهــره وزيــر الخارجيــة اللبنانــي جبــران 
الحاصــل  املالــي  االقتطــاع  فعــدا  باســيل. 
وإنتــاج  التوظيفــات  مســتويي  علــى 
فــي  العامــني  يقــارب  مــا  منــذ  البرامــج، 
املحطة، خرجت إلى العلن أخيرًا معلومات 
فــي  اللبنانيــة  املناطــق  مراســلي  نّيــة  عــن 
OTV تنظيم اعتصام للمطالبة بحقوقهم 
مــن  أكثــر  التــي حرمــوا منهــا منــذ  املاليــة 
املعلومــات  هــذه  وتختفــي  لتعــود  عــام. 
والنوايــا بغضــون أيــام. وفــي هــذا اإلطــار 
ينفــي عــدد مــن الزمــاء فــي التلفزيــون أن 
بتنظيــم  نّيــة  األســاس  فــي  ثمــة  »يكــون 
اعتصــام للمراســلني، لكــن ذلــك كان ربمــا 
مــن اقتراحــات تقــّدم بهــا هــؤالء املوظفــون 
فــي محاولــة للمطالبــة بحقوقهــم«، نافــني 
أن يكون في هذه املؤسســة أي أزمة مالية. 
 إدارة املحطــة 

ّ
لكــن فعليــًا ال يلغــي ذلــك أن

مراســلي  مــع  نقاشــات  اليــوم  تخــوض 
املناطــق بهــدف تمريــر مســتحقاتهم علــى 
 هذه 

ّ
دفعــات. ويضيــف الزمــاء أنفســهم أن

، فــي ظــل 
ّ

القضيــة فــي طريقهــا إلــى الحــل
املحطــة  فــي  الرســميني  املديريــن  امتنــاع 
خــاص  موضــوع  أي  علــى  التعليــق  عــن 

باألحوال املالية فيها.
رئيســي،  بشــكل  األمــر،  هــذا  يعــود  وقــد 
إلــى كــون OTV مؤسســة إعاميــة حزبيــة 
بامتيــاز، خاضعــة لســلطة التيــار الوطني 
االعتــراف   

ّ
فــإن وبالتالــي  وقيادتــه،  الحــّر 

أو  بشــكل  يعنــي  ماليــة  أزمــة  بوجــود 
بآخــر وجــود أزمــة ماليــة لــدى هــذا الطرف 
يعنــي  ذلــك،  مــن  أكثــر  بــل  ال  السياســي. 
وجــود أزمــة سياســية/مالية لــدى العائلــة 
التــي تديــر التيــار الوطنــي الحــّر، أي عــون 
 أي بــوادر أزمــة مالية ال 

ّ
وأصهرتــه، ولــو أن

تظهر في العائات الثاث املحيطة بعون. 
أزمــة  وجــود  عــن  الحديــث   

ّ
فــإن وبالتالــي 

 
ّ
أن إمــا  يعنــي  املحطــة،  هــذه  فــي  ماليــة 

منوعات
مقاطعة 

غوغل
عمر قصقص

جه الشــركات التكنولوجية الكبرى إلى إرضاء 
ّ
تت

جميــع الفئــات واألطــراف والبلــدان، خاصة في ما 
يتعلق بالبلدان التي تشــهد نزاعات وحربًا، إذ ال 
تحــذف أي بلــد محتــل عــن خرائطهــا، كفلســطني 
اســم  بإظهــار  »فيســبوك«  شــركة  فتقــوم   ،

ً
مثــا

العربيــة،  الــدول  فــي  خرائطهــا  علــى  فلســطني 

واســم االحتــال اإلســرائيلي في الــدول األوروبية 
بًا الســتفزاز املســتخدمني 

ّ
واألميركية، وذلك تجن

العرب. لكن شركة »غوغل« العاملية، منذ سنوات، 
وضعت على خرائطها اســم »إســرائيل« على كل 
إلــى  عــام 1948،  املحتلــة  الفلســطينية  األراضــي 
جانبها عاصمة فلسطني »القدس«، ومعها قطاع 
غــزة، والضفــة الغربية املحتلــة، ليتفاجأ الجمهور 
العربي منذ أيام بالتحديث الجديد لتطبيق وموقع 

بحــذف  غوغــل،  خرائــط  أي   »Google Maps«
العاصمــة وكل املناطــق، ووضــع اســم »اســرائيل« 
علــى كل خريطــة فلســطني. مــا هــي إال ســاعات، 
الفعــل  بــردود  التواصــل  مواقــع  غّصــت  حتــى 
الغاضبة والشــاجبة لقرار شــركة »غوغل« املثير 
للجدل. وانتشر وسم »#خرايط_غوغل_تحذف_

ليصبــح  اآلالف  اســتخدمه  والــذي  فلســطني«، 
الــدول  مــن  العديــد  فــي  انتشــارا  األكثــر  الوســم 

العربية. كما انتشــر وســم #فلســطني، باإلضافة 
 .ElQudsIsPalestinesCapital# إلى وسم

بعــض الناشــطني حــذروا مــن هــذه الخطــوة، التــي 
والقضيــة،  الفلســطينية  للدولــة  تهميشــًا  تعــد 
مطالبني بمقاطعة التطبيق ومحرك البحث التابع 
جهــة  مــن  عليهــا.   الضغــط  بهــدف  »غوغــل«  لـــ 
أخــرى، شــدد مغــردون علــى أهميــة أن تكــون فــي 

وجدان العرب.

العائلة مأزومة ماليًا )أو عاجزة عن تأمني 
الدعــم مــن املســتثمرين أو رجــال األعمــال 
املحيطني بها وبمشروعها السياسي(، أو 
هــو »كذبــة« مطلوب منها تأمني املزيد من 
األموال أو محاولة لفرض سياسة التوفير 
املؤسســات  تعتمدهــا  التــي  االعتياديــة 

اإلعامية في املحطة.

 ،OTV فــي  املالــي  الوضــع  تفاصيــل  وفــي 
عــون علــى هــذا امللــف مــن املحطــة 

ّ
أكــد مطل

 موازنــات الرواتــب 
ّ
»العربــي الجديــد« أن لـ

العامــني  منــذ  االنخفــاض  فــي  مســتمرة 
املاضيني. 

مــا  تشــّكل  الثابتــة  الرواتــب  كانــت  فــإذا 
ألــف دوالر ســنويًا  يقــارب مجموعــه 300 

الــدوالرات(،  آالف  عشــرات  أيضــًا  ــص 
ّ
)تقل

 موازنــة رواتــب املوظفــني املتعاقديــن 
ّ
فــإن

بشــكل  ــص 
ّ
بالتقل مســتمرة   )freelancers(

إلــى  ألــف دوالر عــام 2014  كبيــر مــن 150 
130 ألفــًا عــام 2015، وصــواًل إلــى 70 ألــف 

دوالر فقط عام 2016.
فــي  التخفيضــات  هــذه  مــن  الرغــم  وعلــى 
العارفــني  تقديــرات  تــزال  ال  املوازنــة، 
 
ّ
بالوضــع املالــي فــي OTV يشــيرون إلى أن

الخســارة املاليــة تتجــاوز 125 ألــف دوالر 
شهريًا، وهو ما قد يضع املحطة في مأزق 
كبيــر فــي حال عدم تأمني الخطة املناســبة 
مــع  املالــي.  واقعهــا  وتعزيــز  العجــز  لســّد 
 عددًا من رجال األعمال اللبنانيني 

ّ
العلم أن

والعرب، سبق أن شاركوا في تقديم الدعم 
 ذلك 

ّ
للمحطــة فــي العامــني األخيرين. إال أن

»الصراعــات  بعــض  بفعــل  اليــوم  انقطــع 
العارفــون،  يقــول  مــا  بحســب  الداخليــة«، 
شــخصية  تيــارات  بــني  صراعــات  وهــي 
والعائلــة  الحــّر  الوطنــي  التيــار  داخــل 

املحيطة بعون.
التيــار  باســم  ناطقــة  وكــون OTV محطــة 
تابعــني  فيهــا  واملوظفــني  الحــر،  الوطنــي 
مــن  منهــم  يخــرج  أن  يصعــب  للتيــار، 
يتحــدث عــن هــذه األحــوال علــى اعتبــار أن 
اتهم السياســية والشــخصية تغلب  انتماء
علــى أي شــيء آخــر. وهــو مــا يدفــع عــددًا 
منهم إلى التأكيد لـ »العربي الجديد« على 
مســتمر حتــى  املحطــة  فــي   »وجودهــم 

ّ
أن

بدون رواتب، لكوننا مقتنعني بهذا الخط 
ونحن نعرف أن تيارنا لن يتركنا نجوع«. 
فهــؤالء مســتمرون فــي وظائفهــم وتأديــة 
أعمالهــم، ولــو أنهــم يدركــون صعوبــة مــا 
املاليــة  يحصــل، ومطلعــون علــى األجــواء 
فيهــا، وأن ال زيــادات ســتطرأ على الرواتب 
فــي املــدى املنظــور. وكان ذلــك في األســاس 
دافعــًا لهجــرة بعــض املوظفــني )مراســلني، 
إلــى   OTV مــن   وتقنيــني(  مصوريــن 
مؤسســات إعاميــة محليــة وعربيــة منــذ 
مســتمر  نــزف  وهــو  اليــوم.  وإلــى  عامــني 
علــى  الوضــع  بقــاء  حــال  فــي  وسيســتمّر 

حاله داخل املؤسسة. 
 األزمــة املاليــة واضحــة بشــكل تــام 

ّ
كمــا أن

املحطــة،  فــي  البرامــج  اإلنتــاج  فــي عمليــة 
نحــو  ســريعًا  أيضــًا  تســير  عمليــة  وهــي 

الهاوية منذ أكثر من عامني.

موازنات الرواتب مستمرة 
في االنخفاض منذ 

العامين الماضيين

تعّرض بيت الرسام 
المغربي لحريق مقصود 

أتى على 800 لوحة

الرباط ـ وصال الشيخ

عندما ُولد في مدينة أصيلة، شــمال املغرب، 
مدينــة  إلــى  العائلــة  تنتقــل  أن  والــده  قــرر 
علــى  والــده  حصــل  حيــث  الكبيــر،  القصــر 
وظيفــة هنــاك وأنشــأ عائلتــه ورّبــى أطفالــه. 
من بينهم عبد الســام املريني )1952(، الذي 
أصبح في ما بعد رّسام كاريكاتور، له نفس 
كاريكاتورّي صاحب بصمة يمّيزها االلتزام 

بقضاياه املحلية والعربية. 
ناجــي  الفلســطيني  الكاريكاتــور  فنــان  كان 
بالنســبة  والتأثــر  الرجــوع  أســاس  العلــي 
برســومات  كثيــرًا  »تأثــرت  يقــول  للمرينــي، 
ناجي العلي التي كانت تصلنا عبر الجرائد 
ــا جميعا 

ّ
املحليــة. كنــت أشــعر بأنــه ينوب عن

الظلــم  تجــاه  لغضبنــا  ويثــأر  التعبيــر،  فــي 
الذي يعيشــه الفلسطينيون«، مردفًا: »لطاملا 
كانــت القضيــة الفلســطينية قضيــة روحيــة. 
لقــد كان أســلوب ناجــي العلــي قوّيــا والفتــا 

ومؤثرا«. 
اســتمّر املرينــي بالبحــث والتنقيــب مــن أجــل 
خارجيــة  مســاحات  ووجــد  أدائــه،  تطويــر 
املحليــة  الصحــف  أهملتــه  بعدمــا  للنشــر 
والوطنيــة، فكانــت تجربتــه األولــى مع مجلة 
الفرصــة  لــه  أتاحــت  وقــد  اليوســف«،  »روز 
التاقــي والتواصــل مــع رســامي كاريكاتــور 
مــن العالــم العربي. يقــول »لم تعط الصحافة 
الجرائــد  كانــت  لرســوماتي.  قيمــة  املحليــة 
فــي  السياســية  لألحــزاب  أبــواق  عــن  عبــارة 
للكاريكاتوريــني  اهتمامــا  تــوِل  ولــم  البلــد 
وتفتقر لثقافة الكاريكاتور وُمقيدة لإلبداع. 
علــى  يعــدون  حينهــا  الكاريكاتوريــني  كان 
الصّبــان  العربــي  محمــد  أمثــال  األصابــع، 
للخــارج  االلتفــات  وحمــودة«.  واملهــادي 
أعمــال  تســتوعب  التــي  األولــى  املحطــة   

ّ
ظــل

»الخضــراء  جريــدة  نشــوء  حتــى  املرينــي 
وشــكل  بمضمــون  جــاءت  التــي  الجديــدة«، 
نوعيــنّي، صغيــرة الحجــم ومضمونها زاخر 
ومباشــر وأســبوعية الصــدور، وشــاعت بــني 
النــاس كالنــار فــي الهشــيم. حينــذاك وضــع 
أرضيــة محليــة صلبــة،  علــى  قدمــه  املرينــي 
 فــي 

ً
عمــل فــي »الخضــراء الجديــدة« متنقــا

عملــه بــني 13 جريــدة محليــة وجهوية، منها 
تهتــم  كانــت  التــي  البحــر«  »لســان  جريــدة 

بشــأن البّحــارة املغاربــة، وأتبعهــا بمعــرض 
للوحاتــه التــي تحدثــت عــن هــذه الفئــة. كمــا 
»آفــاق  جريــدة  فــي  التحريــر  ســكرتير  عمــل 
مغربيــة«، إضافــة إلــى »عملــه تحــت الطلب«، 
كمــا قــال، وكان ُينجــز فيــه لوحــات تشــكيلية 

زيتية. 
بــدأ املرينــي يفكــر بإصــدار  الفتــرة  فــي تلــك 
ذلــك  فــي  اســتمر   

ً
وفعــا الخاصــة،  جريدتــه 

عــدة مــرات وعــدة محــاوالت، فكانــت جريدته 

األولى بعنوان »كاريكام«، وتبعتها جريدة 
»الوشــاية  تلتهــا  ثــم  الضاحــك«،  »الشــمال 
توقفــت  ماديــة  ألســباب  ولكــن  الســاخرة«، 

جميعها عن الصدور. 
إقامــة معارضــه  فــي  املرينــي  اســتّمر  كذلــك، 
الفنيــة حتــى بعدمــا تعــّرض بيتــه لـ«حريــق 
رمــاد  لكــن  لوحــة،  علــى 800  أتــى  مقصــود« 
مــن  املســامير  دق  عــن  يثنــه  لــم  طــوال  ليــال 
منهــا  بعضــا  خصــص  التــي  لوحاتــه  أجــل 
لألطفــال، يقــول: »أعــددت ثمانــني لوحــة عــن 
وألــوان مختلفــة، وكانــت  الطفولــة بأحجــام 
قضيــة أطفــال الحجــارة الفلســطينيني أكثــر 

ما سيطر على لوحاتي«. 
ورغم عمله على صعيدين محلي ودولي، لم 
يجد املريني صعوبة في العمل على قضاياه 
املحليــة والعربيــة واختزالها فــي كاريكاتور 
بــه،  خاصــا  أســلوبًا  وانتهــج  عنهــا،  يعّبــر 
الشــخصيات  رســم  عــن  »ابتعــدت  يقــول: 
املتحاورة، وأختزل فكرتي في رســم إيحائي 
واحــد، وأحــاول الحفــاظ علــى البســاطة فــي 

رسوماتي كي يتلقاها الجميع«. 
ويرى املريني أن واقع الكاريكاتور في املغرب 
حاليًا »يشــهد انفتاحًا وحرية أكبر وطاقات 
عامليــني،  كاريكاتوريــني  تنافــس  ة 

ّ
فــذ شــابة 

أنــه  ورغــم  النســوي،  العنصــر  إلــى  إضافــة 
عنصر ينطوي على نفسه لكنه عنصر فّعال 
للتشــجيع  الطاقــات  ومبــدع، وتحتــاج هــذه 
املستمر«. وعن انشغال الكاريكاتور املغربي 
»إنهــا  املرينــي  ــق 

ّ
يعل املحليــة،  بقضايــاه 

املحليــة  والقضايــا  املعانــاة  علــى  الثــورة 
لــي مضايقــات  »وقعــت  الشــائكة«، مضيفــًا: 
عــدة فــي عهــد الحســن الثانــي نتيجــة بعــض 
الرقابــة  كانــت  لقــد  الســاخرة.  الرســومات 
نطمئــن  أن  يمكننــا  اليــوم  آنــذاك.  مفروضــة 

على مسار الكاريكاتور في املغرب«. 

هل يعاني التيار الوطني الحر من أزمة مالية؟ )األناضول(

عبد السالم المريني )العربي الجديد(

في وقت تعيش أغلب وســائل اإلعالم اللبنانية أزمات مالية تهّدد مصير مئات الموظفين فيها، تبرز للمرة األولى بهذا الشــكل الواضح 
أزمة داخل قناة OTV التابعة للتيار الوطني الحر بزعامة النائب ميشال عون
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عــلــى حــرفــيــتــهــا الــعــالــيــة فـــي طــريــقــة الــطــرح 
ــلــــوب، وكــــان أيــضــا ملــشــاركــة مجموعة  واألســ
ــفـــرق املــســرحــيــة )35 فـــرقـــة( مـــن جميع  مـــن الـ
لطريقة  بعد جيد  املصرية  املحافظات  أنحاء 
االنـــدمـــاج املــســرحــي  لــهــذا الــفــن الــــذي مــا زال 

يعتبر واحدًا من أهم فنون التعبير املباشر.

 الجوائز
ــز إلــــى عــــرض »الـــقـــروش  ذهـــبـــت أهــــم الـــجـــوائـ

ملنتخب جامعة طنطا، حيث حصل  الثالثة« 
ــل، كـــرم  ــ ــراحـ ــ ــفـــنـــان الـ ــائــــزة الـ الــــعــــرض عـــلـــى جــ
مــطــاوع ألفــضــل عـــرض مــســرحــي، كــمــا حصل 
مــخــرجــه الــســعــيــد مــنــســي عــلــى جـــائـــزة كــمــال 

ياسني ألفضل إخراج مسرحي.
أمــا جــائــزة سمير الــعــدل ، فكانت مــن نصيب 
ــــؤاد عـــن فــئــة أفـــضـــل مــخــرج  املـــخـــرج مــحــمــد فـ
ــعـــشـــق  مـــــســـــرحـــــي، عــــــن عــــــــرض » قــــــواعــــــد الـ
األربـــــــعـــــــون« لـــكـــلـــيـــة الــــحــــقــــوق جــــامــــعــــة عــني 

القاهرة ـ مروة عبد الفضيل

فــعــالــيــات  ــــس  أمــ مــــن  ــتـــم أول  ــتـ اخـ
املهرجان القومي للمسرح املصري 
فــي دورتـــه التاسعة والــتــي تحمل 
اسم الفنان الراحل نور الشريف، وقام بتوزيع 
النمنم،  حلمي  دكــتــور  الثقافة  وزيــر  الجوائز 
وذلــك على املسرح الكبير بــدار األوبـــرا، وكان 
حـــفـــل خــــتــــام املــــهــــرجــــان تــــأجــــل يــــومــــا واحـــــدًا 
ــرار الــلــجــنــة املــنــظــمــة لــلــمــشــاركــة  ــ بـــنـــاء عــلــى قـ
فــي الــحــداد الشعبي على رحــيــل أحــمــد زويــل 
الكيمياء، وكان  الحائز على جائزة نوبل في 
الفتا للنظر غياب أفراد عائلة  الفنان الراحل، 
نــور الــشــريــف، على الــرغــم مــن حــرص أرملته 
الــفــنــانــة بـــوســـي وابــنــتــيــه ســـــارة ومـــــي، على 
ــقــام 

ُ
حــضــور أي مـــن  حــفــالت الــتــكــريــم الــتــي ت

لــنــور الـــشـــريـــف، واكــتــفــت األســـــرة بــــأن يــنــوب 
الـــرداد.   الفنان حسن  الــجــائــزة  عنها الســتــالم 
ــرحــت فــي املــهــرجــان القومي 

ُ
أســئــلــة كــثــيــرة ط

ــان أبـــرزهـــا، أســلــوب  لــلــمــســرح هـــذا الـــعـــام، وكــ
ــدمــت 

ُ
ومــســتــوى الــنــصــوص املــســرحــيــة الــتــي ق

كان  أيضا  والالفت  للعرض،  ُرشحت  التي  أو 
النقاد  أجمع  التي  الجامعي  املــســرح  عــروض 

الفاكهة تغذي
البشرة والملح قد يضر 

بها أحيانًا

وصل عدد الفرق 
المشاركة في المهرجان 

إلى 35 فرقة مسرحية

غاب عن صنّاع هذا 
العمل، أنه ال يمكن تكرار 

نفس الخدعة مرتين

2223
منوعات

ــري مـــخـــرج  ــ ــ ــدويـ ــ ــ شــــمــــس، وحــــصــــل طــــــــارق الـ
عــرض »الــرمــادي« ملركز الهناجر على جائزة 
حسن عبد الــســالم ألفــضــل عــرض مــركــز ثــان، 
وحــصــل عـــرض »اإلنـــســـان الــطــيــب« للمخرج 
على  الطليعة  مسرح  إنــتــاج  سليمان،  سعيد 
جائزة لجنة التحكيم الخاصة »جائزة مهدي 
الــحــســيــنــي«، مــنــاصــفــة مـــع عــــرض »أنـــشـــودة 
لكلية  املــالــكــي  ــراج محمد  إخـ لوزيتانيا  غــول 
النوبي، ألفضل  ببورسعيد. جائزة  الهندسة 

عمرو حسني  عليها  دعــايــة مسرحية حصل 
عــن عـــرض » الـــزومـــبـــي«، وعـــن نــفــس الــعــرض 
حــصــل طــــارق الـــدويـــري ونــشــوى مــحــرم على 
جــائــزة الــشــريــف خــاطــر ألفــضــل درامـــاتـــورج، 
الشاعر أحمد عطا على جائزة  بينما حصل 
نجيب ســرور ألفضل أشعار عن عــرض »بير 
الــســقــايــا« لــفــرقــة مـــطـــروح الــقــومــيــة، وحــصــل 
جائزة  على  حجازي  وشيرين  عنتر  مناضل 
اســتــعــراضــات  تصميم  ألفــضــل  خليل  محمد 
مــنــاصــفــة عـــن عـــرضـــي »الـــبـــصـــاصـــني« إنــتــاج 
األوبرا، و»يا سم« فرقة مستقلة، وفاز كاميللو 
بــجــائــزة زكــريــا الــحــجــاوي ألفــضــل موسيقى 
الزومبي. جائزة شكري  عــرض  عن  مسرحية 
الــوهــاب ألفــضــل تصميم إضـــاءة حصل  عبد 
عليها باسل ممدوح عن عرض »القاع« لكلية 
هــنــدســة عــني شــمــس، وحــصــلــت أمــيــرة صابر 
العينني ألفضل  أبــو  الغني  عبد  جــائــزة  على 
تصميم أزيــاء عن عــرض »الحضيض« لكلية 
الهندسة جامعة القاهرة، وفاز أحمد حسني 
بجائزة صالح عبد الكريم ألفضل ديكور عن 
عـــرض »أنـــشـــودة غـــول لــوزيــتــانــيــا« لهندسة 

بورسعيد. 
وفي جوائز التمثيل حصلت إيمان غنيم على 
الزهيري، ألفضل ممثلة صاعدة  آمــال  جائزة 
عن عرض »جميلة« إنتاج مسرح الغد، وفازت 
فــاطــمــة حــســن بـــجـــائـــزة مــلــك الــجــمــل ألفــضــل 
ممثلة دور ثان عن عرض »القيد« ملركز شباب 
املــعــنــى بــقــنــا، أمــــا جـــائـــزة مـــاجـــدة الــخــطــيــب 
عــلــيــهــا  فــحــصــلــت  أول  دور  مــمــثــلــة  ألفــــضــــل 
هاجر عفيفي عن عرض »الخروج عن النص« 

للمعهد العالي للفنون املسرحية.
وفي جوائز التمثيل رجال، حصل على جائزة 
مخلص البحيري ألفضل ممثل صاعد أحمد 
ــــي عـــن عــــرض »درامــــــا الــشــحــاتــني«  ســعــد والـ
ماجد  أحمد  وفــاز  املسرحية،  فيكتور  لفرقة 
بــجــائــزة محمد وفــيــق ألفضل  ومحمد وائـــل 
ممثل دور ثان مناصفة عن عرضي الخروج 
»عن النص«، و»القروش الثالثة«، أما جائزة 
عمر الحريري ألفضل ممثل دور أول فقد فاز 
إنتاج  »الفنار«  عــرض  عن  عثمان  أحمد  بها 
ــي الـــتـــألـــيـــف املــســرحــي  ــ مـــســـرح الـــشـــبـــاب. وفـ
ــح عـــثـــمـــان عــلــى  ــامــ حـــصـــل أحـــمـــد نــبــيــل وســ
ــدران ألفــضــل مــؤلــف صــاعــد،  ــ جـــائـــزة نــبــيــل بـ
مناصفة عــن عــرضــي »الــخــروج عــن الــنــص«، 
»ونـــســـاء شــكــســبــيــر«، وفـــاز د. ســامــح مــهــران 
بجائزة محمود دياب ألفضل نص مسرحي 
عن عرض »إن بوكس« ملسرح الغد. ومنحت 
لكل  التالية  التقدير  التحكيم شهادات  لجنة 
السقايا«،  مــن: نهلة مرسي عــن ديــكــور »بير 
محمد صبري عن ديكور »الحضيض«، هبة 
الــعــطــار عـــن دورهـــــا فـــي »نـــســـاء شــكــســبــيــر«، 
ــوقـــي عــــن دوره فــــي »صـــاحـــب  شـــريـــف الـــدسـ
ــــادة كـــمـــال عـــن مــوســيــقــى وغــنــاء  الـــســـمـــو«، غـ
ــام أبــــو بــكــر عـــن دورهــــــا في  ــهــ ــاع«، وريــ ــ ــقـ ــ »الـ
ــا في  »الــعــشــيــقــة«، ونــجــالء يــونــس عــن دورهــ
»اإلنـــســـان الــطــيــب«، هــانــي عــبــد الــنــاصــر عن 
موسيقى »اإلنسان الطيب«، فؤاد يوسف عن 
دوره فــي »الــخــروج عــن الــنــص«، إســالم علي 
عــن دوره فــي »هــبــط املـــالك فــي بــابــل«، األداء 
الجماعي لعرض »قضية ظل الحمار« ملسرح 
الــشــبــاب، عـــرض »لــيــل الــغــنــا والـــدهـــب« قصر 
ثــقــافــة الـــشـــالتـــني، عــــرض »درامــــــا الــشــحــاتــني 
»فـــرقـــة فــيــكــتــور املــســرحــيــة، مــحــمــد مــكــي عن 
إخـــراج »حلم ليلة صــيــف«، محمد طايع عن 
ــراج »نــســاء شــكــســبــيــر«، ومــنــحــت اللجنة  إخــ
شـــهـــادة لــلــتــمــيــز فـــي األداء الــحــركــي بــعــرض 
البصاصني لكل من رشا الوكيل، إيمان رزيق، 

عمرو صالح، محمد عبد العزيز.
الفائزين  الجوائز على  كما شــارك في توزيع 
املــخــرج نــاصــر عــبــد املــنــعــم، رئــيــس املــهــرجــان 
مختار  إسماعيل  واملــخــرج  للمسرح،  القومي 

مدير املهرجان، والفنانة سميحة أيوب.

ميسون شقير

مـــئـــات آالف الــضــحــايــا، مـــاليـــني الــجــرحــى، 
ــاة  الـــســـوريـــة  ــ ــأسـ ــ ــئــــني، حــصــيــلــة املـ والــــالجــ
املــســتــمــرة حــتــى الـــســـاعـــة. مـــأســـاة يــقــودهــا 
نظام مجرم، ومعه حلفاء ال يقلون إجراما 
عنه. لكن وسط كل هذا الدمار تبرز مواهب 
فنية كثيرة تخرج بني الحني واآلخر لتعبر 
عن نفسها، وعن حنينها لألرض والوطن، 
ــداث  ــ مــــواهــــب تــتــمــاشــى مــــع يـــومـــيـــات األحــ

ق اللحظة بلغة تعبيرية فنّية خاصة.
ّ
لتوث

بني موسيقى »الــراب« واألغنيات املستقلة، 
وحتى الرسم واملعارض، يعيش املهاجرون 
الـــســـوريـــون فـــي دائــــــرة خـــاصـــة تـــعـــود بهم 
أحــيــانــا إلــــى وطــنــهــم وتــســتــلــهــم مـــن خــالل 
الــفــن والــشــعــر واملــوســيــقــى حــكــايــات تضج 

بالحنني والتعبير.
 في أبريل/ نيسان املاضي، خرج أحمد ابن 
الـ 14 عاما، ليعبر في أغنية »راب« عن شوقه 
ألهـــلـــه فـــي ســـوريـــة بــعــدمــا هـــاجـــر مـــع عمه 
قبل نحو عـــام، ووصـــل إلــى أملــانــيــا. صــورة 

الشيخوخة. وتحارب  البشرة  ب 
ّ
ترط ها 

ّ
ألن

وتنبه من خطورة تنظيف ومعالجة البثور 
إلـــى اختصاصيني:  الــلــجــوء  الــوجــه دون  فــي 
ــــول الــبــكــتــيــريــا  ــــؤدي إلــــى دخـ  ذلــــك قـــد يـ

ّ
»ألن

واألوساخ إلى أعمق املسام في الجلد. وال بّد 
 تحت 

ً
من االنتباه إلى عدم البقاء وقتا طويال

املياه خالل االستحمام، ألن ذلك يضّر الطبقة 
إلــى جفافها،  ويـــؤّدي  البشرة  مــن  الخارجية 

عندما تبدأ باالحمرار«.
وتــــشــــّدد الـــخـــطـــيـــب، عـــلـــى »ضــــــــرورة تـــنـــاول 
وجــبــات تــحــتــوي عــلــى الــفــيــتــامــيــنــات، منها 
فيتامني C )موجود بكثرة في البرتقال(، و

 Aموجود بكثرة في األفوكادو(، و( Eو ،  b3
)موجود بكثرة في البطاطا الحلوة(  ويجب 
أن تحتوي املأكوالت على هذه الفيتامينات 
الــبــشــرة«. كما  ألنــهــا تــؤثــر بشكل جيد على 
األطعمة  امللح في  »التخفيف من  إلــى  تدعو 
 كثرة الصوديوم تجعله يمتّص الرطوبة 

ّ
ألن

مـــن الــجــلــد، مـــا يــجــعــلــه جـــافـــا. أيــضــا الــســّكــر 
البشرة.  إلى ترهل  الكوالجني ويــؤدي  يضّر 

ومن األفضل استبداله بالفواكه الطبيعية.
وتـــنـــصـــح بــــعــــدم اســـتـــعـــمـــال مــســتــحــضــرات 
الــتــجــمــيــل الــقــديــمــة واملــنــظــفــات الــتــي مضى 
زمن على شرائها وفتحها. واألفضل وضع 

بيروت ـ عتاب شمس الدين

هناك عادات نداوم عليها، قد تؤذي بشرتنا 
ــى. وهــنــاك 

ّ
حــت ننتبه  أن  كــبــيــر، دون  بشكل 

ر سلبا على وجوهنا 
ّ
عوامل ال نعي كم تؤث

ــهــا 
ّ
ــاء جــســمــنــا، لــكــن وأيــــديــــنــــا وبـــقـــيـــة أنــــحــ

تـــــؤذي مـــع مـــــرور الــــوقــــت، لـــنـــالحـــظ، شيئا 
لتلك  نتيجة  مشاكل جديدة  فشيئا، ظهور 
الـــعـــادات الــســيــئــة. تــقــول خــبــيــرة التجميل 
بــعــادات تؤذي  ــنــا نقوم 

ّ
»إن الخطيب  ريهام 

لها،  االنــتــبــاه  دون  مستمّر  بشكل  بشرتنا 
مثل التعّرض للكلور في مياه املسبح. وهو 
ـــى بــعــد االســتــحــمــام، 

ّ
يــتــّمــســك بــالــجــلــد حـــت

ويتفاعل مع األدويــة املوضعية واملطهرات 
واملــــســــتــــحــــضــــرات، لـــــــذا يــــجــــب اســـتـــعـــمـــال 

الصابون بشكل مرّكز إلزالة الكلور«.
ــربـــي  ــعـ »الـ ـــ ــديــــث لـ ــــي حــ ــام فـ ــ ــهـ ــ ــــضــــيــــف ريـ

ُ
وت

 »عــادة النوم دون إزالــة ماكياج 
ّ
الجديد« أن

ــهـــرة، غــالــبــا مـــا تــــــؤّدي إلــى  الـــنـــهـــار أو الـــسـ
الـــتـــهـــابـــات بــكــتــيــريــة وانــــســــداد فـــي املـــســـام. 
ــّب الـــشـــبـــاب... وحــتــى  وُيــمــكــن أن تــســّبــب حــ
الــبــقــايــا والــخــاليــا املــيــتــة الــتــي تــتــراكــم على 
الـــوســـادة ُيــمــكــن أن تـــؤذي الــجــلــد. لــذلــك من 
إزالة  مناديل  إبقاء  التذكير بضرورة  املفيد 
املــاكــيــاج إلـــى جــانــب الــســريــر ملــســح الــوجــه 
جّيدًا قبل النوم، وإلى ضرورة تغيير غطاء 

. »
ّ

 أسبوعني على األقل
ّ

الوسادة مّرة كل
 شـــرب الــكــثــيــر مــن الــقــهــوة، التي 

ّ
كــذلــك فــــإن

الكافيني، يضّر  تحتوي على قدر كبير من 
ف الجلد ويساعد في اإلكثار 

ّ
بالبشرة ويجف

من التجاعيد. لذلك تنصح خبيرة التجميل 
ــن الــكــافــيــني  »بــالــتــخــفــيــف قـــــدر اإلمــــكــــان مــ
النهار،  املــيــاه بكميات كافية خــالل  وشــرب 

تناقلها  الــصــدق،  من  الكثير  فيها  إيحائية 
ــرون الـــســـوريـــون  ــاجــ ــهــ ــمـــد واملــ أصــــدقــــاء أحـ
على هواتفهم النقالة، بينما يستغل أحمد 
أوقات فراغه، بعد املدرسة وُيفضل الذهاب 
يوميا إلى األستوديو املوسيقي القريب في 
املدينة، ويقضي معظم وقته، مرددًا أغنيات 

يؤلفها هو على طريقته الخاصة.
ــيــــوب بـــمـــجـــمـــوعـــة مــن  ــع يــــوتــ ــوقــ ويـــحـــفـــل مــ
األعمال السورية الخاصة بالتهجير ومنها 
ما هو موّجه تحديدًا  لألطفال يــروي قصة 
املــأســاة منذ خمس ســنــوات، وتــنــوعــت هذه 
األغنيات بني العربية واالنكليزية، كمان كان 
لفن »الراب« حصة كبيرة في نصوص نشرت 

على مواقع الكترونية تتعلق بالنزوح.  
قبل أســبــوع أصـــدر املغني الــســوري »ريــبــال 
»الــالجــئ إلـــى أملــانــيــا أغــنــيــة جــديــدة  كتبها 
الشاعر السوري رامي العاشق وتحمل عنوان 
»يا بيتي شو اشتقتلك« يقول عنها الشاعر: 
إلى  السوريني  تعبر عن حنني  الكلمات  »إن 
ــســــوري، ال  مــنــازلــهــم وبـــلـــدهـــم، فـــي ثــقــافــة الــ
يشكل »الــبــيــت« أبـــدًا مــجــرد جـــدران وسقف، 
وال مجرد غرف وأثاث قد ُيباع ويشترى في 
أية لحظة، على العكس تماما هو ملجأ كل 
ان يضيع من كرامته وألفته  إنسان ال يريد 
مــع حــيــطــة ونــســيــجــه االجــتــمــاعــي،  لـــذا فقد 
السوري املهجر  أن يغني  الطبيعي  كــان من 
ــئ فـــي دول الـــعـــالـــم أغــنــيــة الـــشـــوق،  والــــالجــ

والحنني إلى منزله هذه املرة«.
سجلة 

ُ
وخالل أسبوع واحد حققت األغنية امل

في  السوريني  الالجئني  بني  كبيرًا  انتشارًا 
املــهــجــر وهــــي أغــنــيــة تــخــتــلــف عـــن األغــانــي 
بداية  مــع  كثيرا  انــتــشــرت  الــتــي  الحماسية 
ــثـــورة فـــي ســـوريـــة، والـــتـــي كــانــت أغلبها  الـ

عّبر عن 
ُ
موجهة للشهداء الذين رحلوا، أو ت

حال  الدمار واملوت واإلعالن عن  التحدي، 
في مواجهة آلة القتل املتمثلة في النظام.

يا بيتي شو اشتقتلك
مش عم بقدر أوصلك
خياالتن عباب البيت 

  »يا بيتي شو اشتقتلك« 
ّ
وجوهن عم تحتال

والحقيقة،  باإلنسانية،  مفعمة  أغنية   هــي 
ــعـــور الـــــســـــوري بــالــضــيــاع  فــــي وصــــــف لـــشـ
الحقيقي بعد فقدان الناس ملنازلها، حتى لو 
 هاجر، ووصل الى أجمل الدول واألماكن، هي 
 عـــمـــل مـــوســـيـــقـــي غـــنـــائـــي بـــســـيـــط يــحــاكــي 

الناس املهجرة، نشرت على موقع يوتيوب 
وتحقق نسبة مشاهدة مقبولة، مع مشاهد 
التي  اليومية  السورية  املعاناة  مــن  موثقة 
تــنــقــل آثــــــار الــــحــــرب عـــلـــى املــــــدن والـــشـــعـــب، 
كــمــا يــتــنــاقــلــهــا الـــســـوريـــون عــلــى هــواتــفــهــم 

املحمولة.

القليل من املستحضرات الجديدة على بشرة 
 الخــتــبــار رّد الــفــعــل 

ً
ــتـــظـــار قــلــيــال الـــيـــد واالنـ

التحّسسي قبل املباشرة بدهن بشرة الوجه. 
 اإلفراط في إزالة شعر الحواجب مضّر. 

ّ
كما أن

امللقط بالصابون  واألكــثــر صــّحــة هــو غسل 
ثــم وضــع فوطة ساخنة  للبكتيريا،  املــضــاّد 
على املنطقة لفتح املسام، ووضع غسول من 

الصبار الحقا.
 »اإلفــراط في التقشير يؤذي 

ّ
وتشّدد على أن

الــبــشــرة ويــجــّردهــا مــن الـــزيـــوت الــضــروريــة 
لذا  توّهجها،  على  للحفاظ  تحتاجها  التي 
أسبوعيا  واحــدة  مــرة  البشرة  تقشير  يمكن 
كثرة   

ّ
أن وتــوضــح  صحتها«.  على  للحفاظ 

اســـتـــخـــدام أحـــمـــر الـــشـــفـــاه يــتــســّبــب بــظــهــور 
ــلــــى الــــشــــفــــاه ويـــســـّبـــب  ــة عــ ــديــ ــلــ ــات جــ ــقــ ــبــ طــ
ــقــهــا، لـــذلـــك يــجــب وضــــع أحـــمـــر شــفــاه 

ّ
بــتــشــق

وامليثيكون،  الــفــازلــني،  على  يحتوي  وبلسم 
والغليسيرين، لتبقى الشفاه رطبة«. كما أن 
لتظهر  البشرة  في  العيوب  يسّبب  اإلجــهــاد 
الــوقــت. ولتجنبها  التوتر مع مــرور  خطوط 
القراءة  أو  اليوغا  تمارين  »باعتماد  ننصح 
ة النوم تفقد البشرة 

ّ
 قل

ّ
أو الطبخ. كذلك فــإن

نــضــارتــهــا وتــجــعــلــهــا تــبــدو بــاهــتــة وتـــؤدي 
إلــى انــســداد املــســام. لــذا يجب النوم لثماني 

ساعات يوميا.
 »هناك عاداٍت ال ننتبه 

ّ
وتختم بالتذكير بأن

لوقت  الشمسية  الــنــظــارات  لــهــا، مثل وضــع 
مــســحــهــا جـــيـــدا،  أو  تــنــظــيــفــهــا  طـــويـــل دون 
مـــا  يـــؤدي إلـــى نــقــل البكتيريا حـــول األنـــف. 
قد  الهاتف لوقت طويل  التحّدث على  كذلك 
يؤدي إلى طفح جلدي حول الفّك والخّدين، 
دائما  والبشرة  الهاتف  تنطيف  يجب  لذلك 

بمناديل مضادة للجراثيم«.

»يا بيتي شو اشتقتلك«... الحنين لسوريةعادات ال تخطرعلى البال... تدّمر بشرتك بصمت
بين الحين واآلخر 

يعبّر بعض السوريين 
المهّجرين عن شوقهم 

إلى مدنهم. وقراهم 
»يا بيتي شو اشتقتلك« 

أغنية يتناقلها السوريون 
في أوروبا

محمد جابر

ذلك  السحرة«،  »السحر« و»أالعيب  الناس  يحب 
ــك؟«، حتى  ــ ــ »كـــيـــف فــعــل ذلـ الـــغـــمـــوض املـــرتـــبـــط بــــ
يعمل  كــان  شخص  طــورهــا  نفسها  السينما  أن 
ساحرًا قبل أن يبدأ اإلخراج وهو جورج ميلييه، 
لذلك فلم يكن غريبا النجاح الضخم الذي حققه 
 Now You See الجزء األول من فيلم »اآلن تراني
املقومات  الكثير من  امتلك  عــام 2013، حيث   Me
الجاذبة للجمهور، سواء املمثلني الناجحني، أو 
كونه عمل إثارة، ولكن األهم كان خدعه السحرية 
جلب  لــذلــك  تفسيرها،  نحو  املتفرجني  وفــضــول 
عائدات عاملية بلغت 350 مليون دوالر، مما كان 

داعما إلنتاج جزء ثان.
الجزء الثاني يبدأ بعد عام من نهاية الجزء األول، 
يبدو كل شيء بخير، ويجهز »الفرسان األربعة« 
ــال الـــفـــيـــلـــم لــخــدعــتــهــم وعـــرضـــهـــم الــجــديــد  ــطــ أبــ
ــكـــن الــــعــــرض يــفــشــل بــشــكــل   أمــــــام الـــجـــمـــهـــور، ولـ
الغريبة،  األحــــداث  مــن  لتتابع  ويــتــحــول  مفاجئ 
ــتــــي تــنــتــهــي بــــاألربــــعــــة يـــقـــفـــزون فــــي إحــــدى  والــ
املــواســيــر هـــربـــا، فــيــجــدون أنــفــســهــم فـــي الــصــني، 
مختطفني مــن قــبــل رجـــل أعــمــال يــريــد الحصول 
عــلــى مــفــتــاح مــا يــخــتــرق أي نــظــام كمبيوتر في 
الحصول  هي  املباشرة  مهمتهم  وتكون  العالم، 
ــبـــاشـــرة هـــي إنــقــاذ  ــتـــاح، وغـــيـــر املـ ــفـ عــلــى هــــذا املـ

أنفسهم من الخطف.

اع هذا العمل، 
ّ
الشيء الواضح الذي غاب عن صن

أنه ال يمكن تكرار نفس الخدعة مرتني متتاليتني، 
وإن كان الفيلم األول دعم نجاحه االنبهار بالعالم 
عاد نفس تفاصيل 

ُ
ت أن  أبــدًا  املختلف، فال يمكن 

عن السحرة املطاردين ومحاولتهم إنقاذ أنفسهم 
وتنفيذهم لعدد من الخدع السحرية.

الفيلم ال يحتفظ بنفس مستوى  ولكن األهــم أن 
جـــزئـــه األول فـــي كـــافـــة تــفــاصــيــلــه، فــمــع تــشــابــه 
الفيلم  الحبكة والــقــصــة ومــســار  فــي  الــتــفــاصــيــل 

واستخدام الخدع.. 
كان التفوق في أي مقارنة لصالح العمل األسبق، 
، والــعــالقــة املــعــقــدة مع 

ً
كــاملــطــاردة والــخــطــر مــثــال

»ديـــالن رودس« و»ثــاديــوس بــرادلــي« فــي الجزء 
أعــــمــــال ذي  لــــرجــــل  تـــحـــولـــت هـــنـــا  األول والــــتــــي 
شــخــصــيــة بــاهــتــة مــثــل »والـــتـــر مـــابـــري« وهـــدف 
حبكة ساذج من قبيل »مفتاح قادر على الدخول 
ألي كــمــبــيــوتــر!«، كــذلــك الـــخـــدع الــســحــريــة الــتــي 
األربــعــة« ويفسرونها على  »الــفــرســان  بها  يقوم 

الشاشة كانت من النقط التي جاءت أضعف في 
كانت  حيث  السابق،  بالجزء  مقارنة  الجزء  هــذا 
باهتة  لتفسيرات  وتلجأ  أحــيــانــا،  متوقعة  هنا 
)كالتنويم املغناطيسي!( في أحياٍن أخــرى. ومع 
غــيــاب الــجــديــد عـــن األحـــــداث أو الــتــفــاصــيــل فــإن 
البطيء  باإليقاع  اتصفوا  الفيلم  عــرض  ساعتي 
جـــدًا وافــتــقــاد »الــســحــر« حــتــى وهـــو يــتــحــدث عن 

سحرة.
وأمــام كل هذا التقييد، والشعور بأن الفيلم يتم 
السريع لنجاح  تنفيذه فقط من أجل االستثمار 
الجزء األول، فإنه لم يسبق ألبطال هذا الفيلم أن 
كانوا مقيدين بهذا الشكل في أعمالهم األخرى، 
ــدون الشخصيات 

ّ
هــنــاك شــعــور بــأنــهــم فــقــط يــقــل

التي أدوها قبل ثالث سنوات، دون أي جديد على 
وفي  التفاصيل،  أو  الحركة  أو  املشاعر  مستوى 
آيزنبيرج   جيسي 

ً
مثال فيه  يعيش  الــذي  الــوقــت 

فــي مسيرتهم فإن  تــألــق  رافــالــو لحظات  ومـــارك 
أداءهـــــم فـــي الــفــيــلــم كـــان ضــعــيــفــا، وتــفــشــل إيـــزي 
شابالن في تعويض إيسال فيشر- التي اعتذرت 
الــعــام فــي كــل شيء  عــن الفيلم - بسبب الضعف 
الفيلم األدائــيــة األكــبــر فهو  أمــا مشكلة  حــولــهــا، 
األداء الباهت جــدًا مــن دانــيــال رادكــلــيــف، »هــاري 
بوتر« الــذي ما زال يبحث عن نفسه بعد انتهاء 
السلسلة الناجحة، يؤدي هنا شخصية أحادية 
وسطحية جدًا لرجل أعمال شبه مجنون يحاول 

السيطرة على »الفرسان األربعة«.

غياب أسرة نور الشريف وفوز عرض »القروش الثالثة«

)Getty( األغنية تعبّر عن شوق المهجرين لديارهم

أسرة فيلم »اآلن 
تراني« في الجزء 
الثاني 
)Getty(

)Getty( الفاكهة ضرورية جدًا لبشرة نضرة

من الدورة السابقة للمهرجان الفنانة سميحة أيوب )فيسبوك(

اختتمت في القاهرة فعاليات مهرجان المسرح القومي، في دورته التاسعة وحملت اسم 
الفنان الراحل نور الشريف في ظل غياب ألسرته، ونيابة الفنان حسن الرداد عن العائلة في الحفل 

الختامي

المسرح القومي المصري

تكرار الخدعة نفسها ُممّل

فنون وكوكتيل
مهرجان

سينما

أغنيةتجميل

شارك الممثل الراحل نور 
الشريف في 5 مسرحيات 

هي: »يا غولة عينك 
حمرا«، و »األميرة 

والصعلوك« كوميديا من 
إخراج نور الشريف ، تأليف 

ألفريد فرج، مسرحية 
»يا مسافر وحدك« عن 
نص لرواية »كل إنسان« 
الشهيرة مقتبسة عن 

مسرح العصور الوسطى 
األوروبية، وشاركته البطولة 

منى زكي )الصورة(، 
مسرحية »كنت فين يا 

علي« تأليف الكاتب يوسف 
عوف وبطولة نور الشريف 

وبوسي، مسرحية »لن 
تسقط القدس أبًدا«

5 أعمال مسرحية 
لنور الشريف
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 لــلــســلــب ثـــاث مــــرات تــحــت تهديد 
َ

تـــعـــرض
الساح،

 ما هو قّيم،
ّ

يقول بي.: »قد خسرُت كل
الوطن، والشباب، واألحام

كان لدى عائلتي في سايغون خادمان
وسائق

َمــن يعمل سائقًا تحت إمرة  وأمــا اآلن فأنا 
املايني من الناس،

ــوقــف ســيــارة 
ُ
فــي هـــذه املــديــنــة يمكنك أن ت

أجرة بالصفير
وســأركــن ســيــارتــي قــربــك بــمــجــرد أن تلوح 

بيدك
ككلب أصفر اسمه تاكسي...

... ال تقلق، ال حاجة ألن تعطيني إكرامية،
 شـــــــــــيء، نـــحـــن 

ّ
ــر عـــــــن كـــــــــل ــ ــظـ ــ ــنـ ــ  الـ

ّ
ــــض ــغـ ــ ــبـ ــ فـ

ڤيتناميان«.

األحد، 10 أيار، 1998
صباح األحد، 10 أيار، 1998

ال شيء مميزًا بمعنى الكلمة في هذا اليوم
إنه عيد مياد آالف البشر وأنا لسُت منهم

ال شيء مميزًا
بـــعـــض الـــحـــيـــتـــان الـــنـــافـــقـــة يــغــســلــهــا مـــاء 

الشاطئ
أفتُح علبة سردين

ثمة سمكات دون رؤوس تتفّكُر في صمت
أفتح يدي

تنبئني التقاطيع على راحة كفي بأن وقت 
املوت لم يحن بعد

أفتح كتابًا لـ وولت ويتمان
ــراء فــي  ــ ــــضــ ــعــــشــــب خــ ال تـــــــــزال وريــــــقــــــات الــ

تضاعيف ابتسامة متعالية
باعُد ما بني ساقيِك

ُ
أ

فيولد كائن كسير
أفتح باب الصباح

َ
وإذ بالساعة قد تجاوزت العاشرة

في  الكلمة  بمعنى  مميز  هــو  مــا  ثمة  ليس 
صباح األحد

سوى أنه ينقصني 25 سنتًا
ملغسلة الثياب.

تصنيع الشعر
ٍة

َ
في ظهيرِة عطال

ُع القصائد
ِّ
قعدُت أصن

وصفيحتني  برغيًا،  عشر  ستة  مستخدمًا 
معدنيتني،

وأربع عجات. ثم تزّودِت القصائُد بوقوٍد
هو مزيج من الصراع واألمل والاجدوى.

ما يكفيها مؤونة السير من أميركا وحتى 
الصني

 األرض
َ
في نفق حاِلٍك يشطُر نواة

 في النفق
ُ

وغل
ُ
أ

مجتِرحًا َمصيرًا ُمشرَع األبواب.

بريد إلكتروني من كُوْوك تشان
ها قد أتممُت أسبوعًا

فان نيان هاو

برفقة سائق سيارة أجرة في 
نيويورك

تجري سيارة األجرة الصفراء فوق 
شوارع تشققت

رأْب بعُد
ُ
بفعل الزالزل ثم لم ت

وناطحات السحاب تعبر في األعالي
عاش نغوين ڤان بي، ثمانية وعشرين عامًا 

في نيويورك
 تشوب إنكليزيته

ٌ
والتزال لكنة

بينما فرنسيته أكثر طاقة

عبد الحق ميفراني

لـــــم يــــكــــن إصــــــــــدار كــــتــــاب »مــــفــــتــــاح نـــظـــريـــة 
السينما« ألنــدريــه غــاردي وجــون بيساليل 
بــالــلــغــة الــعــربــيــة خـــطـــوة ســهــلــة، بــالــنــســبــة 
إلـــى املــتــرجــمــني مــحــمــد عــبــدالــفــتــاح حــســان 
الحيحي،  وبوبكر  بوخصيبي  ونــورالــديــن 
فــقــد تـــحـــول الـــكـــتـــاب الــــى مـــشـــروع مستمر 
ــة مـــتـــواصـــلـــة.  ــنـ لــلــبــحــث طـــيـــلـــة عـــشـــريـــن سـ
لألندية  الوطنية  »الجامعة  تبنته  املشروع 
الــســيــنــمــائــيــة« فــــي املــــغــــرب. الـــكـــتـــاب صـــدر 
أساسي  مصطلح    200 ويضم   ،1992 سنة 
أنها  كما  السينما،  نظرية  مصطلحات  مــن 
مستمدة من حقول معرفية مجاورة للسينما 
والسرديات  الخطاب  وتحليل  كاللسانيات 
والتحليل النفسي والسيميائيات على وجه 
الــخــصــوص. الــكــتــاب مــوجــه إلـــى الباحثني 

تحّكم  وقــد  اد، 
ّ
وللنق السينمائي  الحقل  في 

في وضع تعريفات املصطلحات وعي حاد 
املفاهيمي،  والوضوح  املنهجية  بالصرامة 
ــبـــعـــد الـــبـــيـــداغـــوجـــي  ــاة الـ ــ ــراعـ ــ  عــــن مـ

ً
فــــضــــا

والتواصلي. فريق العمل العربي يتكّون من 
والترجمة  والتواصل  العربية  اللغة  أستاذ 
منسق مختبر  حــســان،  الــفــتــاح  عبد  محمد 
الــتــرجــمــة، ونـــورالـــديـــن بــوخــصــيــبــي الــنــاقــد 
السينمائي ومدّرس مادة الفلسفة، وبوبكر 
ــد الــنــشــطــاء فـــي مـــجـــال حــركــة  الــحــيــحــي أحــ

األندية السينمائية في املغرب.
ُيطرح سؤال املصطلح النظري السينمائي 
ــا تـــشـــهـــده الــكــتــابــة  الــــيــــوم، بـــاقـــتـــران مــــع مــ
ــــوات األخـــــــيـــــــرة. لــكــن  ــنـ ــ ــسـ ــ الـــســـيـــنـــمـــائـــيـــة الـ
 مــغــيــّبــًا مـــن بــنــيــة الــخــطــاب 

ّ
املــصــطــلــح ظــــل

ــأن الــنــقــد  ــ ــــذي تــشــكــل حــــول الــســيــنــمــا، وكـ الـ
قيمة  عــن  يستغني  أن  يمكنه  السينمائي 
طرح 

ُ
الكثير من األحــيــان، ت املصطلح، وفــي 

إشــكــالــيــات عــلــى املــســتــوى الــنــظــري ترتبط 
بحقول معرفية )التوليد والتعريب..(.

يستجيب هذا اإلصــدار إلى حاجة معرفية 

مصير 
ُمشرع األبواب

يستجيب هذا اإلصدار 
إلى حاجة معرفية 

أساسية، تتعلق بخلو 
المكتبة العربية من معجم 

حول نظرية السينما رغم 
التراكم على مستوى 

المنجز الفيلمي

شاعر فيتنامي، 
ولد سنة 1967 في 

كونتوم، ويقيم في 
والية إلينوي، الواليات 

المتحدة منذ 1991. من 
مجموعاته: »فردوس 

األجراس الورقية«، 1998، 
و»تصنيع الشعر«، 2004

عالقة اإلنسان 
باأللم تظل عالقة 
تأويلية بامتياز قد 

تهدف إلى تجاوزه 
وإلى مصالحتنا معه 
وإقناعنا باالعتراف به 

كمحدد من محددات 
شرطنا اإلنساني

مفتاح نظرية السينما سؤال المصطلح وتوليداته المعرفية

طريق معبّدة بالصراخ

بغّض النظر عن كّل شيء نحن فيتناميان

يظّل ضبط المصطلحات 
السينمائية المرتبطة 
بنظرية السينما مغيبًا

الحيرة تجاه العالم 
تجعل اإلنسان يلوذ 

بالفرار من ذاته

ڤينس  ــي  ــرك ــي األم ــاقــد  ــن ال بــحــســب 
 Phan( هــاو  نيان  فــان  فــإن  غوتيرا، 
الــثــقــافــة  ــزج  ــمـ »يـ  )Nhien Hao
والعصرية  التقليدية  الفيتنامية 
بمؤثرات من األدب الفرنسي، المشبع 
التجريب،  من  كثير  مع  بالفلسفة، 
يتوافق  الذي  األميركي  األدب  ومن 
فيه المجتمع االستهالكي والثقافة 
البراغماتية«. إن أشعار فان نيان هاو، 
بامتياز،  مهاجرة  أميركية  نصوص 
الــســوداويــة  ــج مــن  »مــزي بما هــي 

واالحتفالية في نفس اآلن«.

مزيج من السوداوية واالحتفالية

2425
ثقافة

شعر

كتاب

إطاللة

فعاليات

في داالت
كانت سايغون حاّرة للغاية

أكثر حرارة من السنوات املاضية
 يوم يمّر يزداد خوفي من الناس

ّ
ومع كل

حـــتـــى الـــعـــشـــب واألشـــــجـــــار تـــبـــدو مــحــمــرة 
بعض الشيء

أمطرت البارحة هنا
َمألْت غيوم داكنة السماَء

وكسا الذباُب األرض
وفي مطعم ڤيتنامي سألُت أحدهم

ه
ّ
ما قصة هذا الذباب كل
فقال إنه موسم الذباب.

بصحتك.

سمكة في بئر
 صغارًا كان ابن عمي

ً
عندما كنا فتية

يصطاد األسماك ويقليها
كان يلقي ببعضها إلى بئٍر

ضحلٍة وموحلة
وهو يقول: »إنها السمكات املحظوظة«

 يوم
َّ

ولكن كل
كان الدلو املعدني

يغطس في املاء عشرات املرات،
فأيقنُت أن البئَر جحيٌم

للناجيات منها.
ً
في تلك الفترة كان عمي ال يزال نزيا

في »معسكر إعادة التأهيل«.

السينمائية  املكتبة  أساسية، تتعلق بخلو 
السينما.  نظرية  حــول  معجم  مــن  العربية 
رغم التراكم الذي تحقق على مستوى املنجز 
الــفــيــلــمــي، وحــتــى عــلــى مــســتــوى الــكــتــابــات 
النقدية ضمن الخطاب النقدي السينمائي 
العربي، إال أن مجهودًا معرفيًا يهتم بضبط 
بنظرية  املرتبطة  السينمائية  املصطلحات 

السينما يظل مغيبًا. 
الخطاب  لولوج  مفاتيح  املترجمون  وضــع 
ــنـــاصـــره. واألكـــيـــد  الــســيــنــمــائــي وتــفــكــيــك عـ
أن حــقــل الــســيــمــيــولــوجــيــا قـــد أغــنــى تــنــّوع 
الــتــفــكــيــر، فـــي الــســيــنــمــا، إن عــلــى مــســتــوى 
املناهج واملقاربات أو على مستوى النماذج 
الباحثان  ــر 

ّ
يــؤش املــعــطــى،  هــذا  املفاهيمية. 

كـــــاردي وبــيــســالــيــل، قـــد صــاحــبــه تضخمًا 
الفــتــًا عــلــى مــســتــوى املــصــطــلــح، فأصبحنا 
نـــجـــد »تــــعــــويــــمــــات« ملــــــفــــــردات، ومـــفـــاهـــيـــم 
»معقدة« أضحت حاضرة بقوة في املشهد 

السينمائي.
الحق  السينمائية  لــلــدراســات  أضــحــى  لقد 
في دخــول الحرم األكــاديــمــي، وهــو الفضاء 
الـــذي أســهــم فــي ســد فــجــوة فــي الــبــحــث. في 
ُيــقــّدم مصحوبًا  الكتاب  يــقــّدم  السياق  هــذا 
التي  واألفـــكـــار  للمفاهيم  مــســهــب  بتعليق 
يــتــوســل بــهــا مـــا اصــطــلــح عــلــى تــســمــيــتــه بـ 
أن  املــؤلــفــان  السينما«، واســتــطــاع  »نــظــريــة 
يوفرا كل أسباب الولوج السريع إلى مداخل 
لاستعمال  تيسيرًا  املــعــرفــة  املــصــطــلــحــات 
األمثل لهذا املعجم واإلفــادة من التعريفات 

املوضوعة ملصطلحاته.

على متن طائرة بمحرّك واحد، يكاد 
ينفد منها الوقود، وبي حاجة إلى 

التبّول
كم من الوقت أستطيع مكابدة الطيران

عــلــى مــن هـــذه الــطــائــرة املــصــابــة بالتهاب 
عًا إلى رتل البشر

ِّ
املفاصل متطل

بون بعض اللحم في معبد األدب.
ّ
يترق

أبدو وسيمًا في هذا املجال الجّوي
بهذا الوشاح الذي ُيستخدم لوقف النزف،

ــان عــلــى  ــكـ ــّي حــــــذاء بـــنـــّيـــتـــني تـــوشـ ــردتــ ــفــ وبــ
االفتراق.

 هذه إلى وفير الوقود
ُ
تحتاج الِوحشة

لكن ال نجدة من األرض.
إنه مطار محلّي في بلد من العالم الثالث،

ومراقب الحركة الجوية املسن واألمّي
تأخذه ِسنة من النوم
لة

ّ
قرب آلة البيع املعط

يحتار مقياس االرتفاع
ما بني الوزغة وخيالها.

إنه ملن املستحيل الهبوط بأمان،
لــكــن لــيــس هــنــاك مــا هــو أكــثــر خــطــورة مما 

نحن فيه.
والسؤال الوحيد الذي بقي يلّح في ذهني

 أو ال تبول
َ

أن تبول
في مقصورة الطيار.

)ترجمة عن اإلنكليزية: أحمد م. أحمد(

تصويب

محمد األسعد

-1-
لي وحدي 

ًيترُك أبنائي الذكريات
.. خطوة

ً
خطوة

أتقدُم إلى كهوفها
في وعِر املاضي الذي كاَن

ولم يكْن
وحدي 

أخاطُب األصداَء
هنا نحُن

هناك نحُن 
 الجهات

ِّ
في كل

صوٌر بألواٍن مائية 
 وجٍه

ُ
نصف

يمحوني
 وجٍه  يعيدني

ُ
ُنصف

ا الغائُب أيتها السهول
ّ
من من

والبراري؟
من منا الذاهُب واآلتي
على طرقاِت الصغار؟

-2-
لهذه األشجار املنسّية

ها
ُ
أغصان

أزهاُر دفلى
يمّر بها العابُر

ٌأحجاٌر
ظالل

صوُت ماندولني
ٌبني وجهي

ووجهِك رقرقة
للمياِه

مسارُب للخطى
وجوٌه منسّية

في مهّب الرياِح
أحّدُث أمسي

ويومي
ما 

ّ
 كل

ُ
وأعزف

أصغيُت 
ما 

ّ
أعزف كل

مّر النسيُم
وارتبكْت خطى

ما زلنا عند عتبة الترجمة

الفلسفة هبة األلم

يعقد »مركز دال لألبحاث«، في القاهرة، عند السابعة من مساء اليوم الخميس 
بمشاركة  نموذجًا  الروسي  األدب  الترجمة:  وراهــن  إشكاليات  بعنوان  نــدوة 
األكاديمي أنور إبراهيم، والمترجم أحمد صالح الدين )الصورة(، واللذان يناقشان 
الترجمة بوصفها فعًال معرفيًا يتطلّب إلمامًا بالفضاءات الفكرية وخصوصياتها.

العاصمة،  تونس  في  الدندان«  الِحَرفية  »القرية  في  ينطلق  اليوم،  من  بداية 
منّظماه  يقّدم  وفيه   ،1950 ـ   1850 تونس  قديمة.  بريدية  بطاقات  معرض 
فائزة الماجري وعبد الرزاق خضرواي عرض فيديو تعريفي بالصور، يليه نقاش 
محتوى  عن  وتفاصيل  واألنثروبولوجية،  التاريخية  خلفياتها  حول  الحضور  مع 

الرسائل المرافقة للبطاقات.

القاهرة  بنك  سمبوزيوم  من  الثانية  الدورة  فعاليات  عّمان  في  السبت،  تنطلق، 
عّمان الدولي للفنون التشكيلية وتتواصل إلى 21 من الشهر الجاري، بمشاركة 
)الصورة(  النمري  وبسمة  صادق  محمود  بينهم:  من  وعالميًا؛  عربيًا  فنانًا   20
من األردن، وإيمان أسامة ووائل درويش من مصر، وسالم الدباغ من العراق، 

وإسماعيل الرفاعي من سورية، ومنى قاسم من السودان.

اللبناني«، التي انطلقت في  صيف 16 من »مسرح الدمى  ضمن فعاليات موسم 
السابع من تّموز/ يوليو الماضي، في مسرح »دوار الشمس« في بيروت، ستُعرض 
عند الخامسة والنصف من من مساء اليوم مسرحية يلال ينام مرجان من تأليف 
وإخراج كريم دكروب )الصورة(، والتي تروي فيها قصة طفل يرفض االعتراف 

بعمره ويرى نفسه رجًال.

رشيد بوطيب

ــــم اإلنـــــــــســـــــــان«. تــــلــــك جــمــلــة 
ّ
»األلـــــــــــم يــــعــــل

ألسخيلوس. جملة ال تعني بالضرورة أن 
ما ُيعلمنا األلم معرفة مثل بقية املعارف. 
إنه تعبير عن الهوية الضعيفة لإلنسان. 
ــه مختلف  ــم يــتــعــلــم اإلنـــســـان أنـ فــعــبــر األلــ
عــن اآللــهــة وعـــن بقية الــكــائــنــات األخـــرى. 
وعاوة على ذلك، فإن األلم طريقه إلى ذاته 
وإلى اآلخرين وإلى العالم؛ طريق معّبدة 
بالصراخ. إن األلم استحالة امليتافيزيقيا.

بتجربة  الــفــاســفــة  عليه  يصطلح  مــا  إن 
ــّدد لـــلـــظـــاهـــرة اإلنـــســـانـــيـــة.  الـــســـلـــبـــي، مــــحــ
ــواء  ــّدي اآلخــــــر، سـ ــحـ فـــاإلنـــســـان يــعــيــش تـ
كان هذا اآلخــر مرضًا، أملــًا، أو موتًا، وهو 
ل  ــا بــعــد«، بــل هــو مشكِّ ال يعيشه فــي »مـ

لحقيقته كإنسان. 
السعادة  عــن  البحث  عبثية  هيغل  يــؤكــد 
في التاريخ اإلنساني، أما فرويد فيرى أن 
اإلنسان لم يخلق للسعادة. ومن املثير أن 
وجوديات القرن التاسع عشر والعشرين 
السلبي طريقًا ملعرفة  وجــدت في تجربة 
ق األمــر 

ّ
عميقة حــول اإلنــســان، ســـواء تعل

الــفــراغ. لقد  أو  امللل  أو  الشك  أو  بالخوف 
ــد يـــاســـبـــرز أنـــنـــا نــتــحــقــق حـــني نــواجــه  ــ أّكـ
الوضعيات  تلك  إنها  نهائية.  وضعيات 
التي نواجه فيها كل كينونتنا، وتصبح 

فيها كينونتنا موضع سؤال.
يــتــحــّدث الــفــيــلــســوف الــســويــســري إيميل 
آنـــغـــيـــرن عــــن تــمــظــهــريــن لــلــســلــبــّي: األلــــم 
والعجز عن تجاوزه على مستوى املعنى، 
اإلنسان  إن  اإلنساني.  للشرط  كمحددين 
لكنه  واملعنى،  السعادة  إلــى  برأيه يطمح 
محكوٌم بالفشل في سعيه إلى ذلــك. ففي 
رأيــــه، إن األلــــم وغــيــاب املــعــنــى أو الــقــدرة 
ــم وتــــــجــــــاوزه، شــــرطــــان ال  ــ ــ عـــلـــى فـــهـــم األلـ
يمكن تجاوزهما، وهو يؤكد عبر ذلك ما 
التي ترى  الفلسفة الوجودية  ذهبت إليه 
الشروط  أن اإلنسان يدخل في عاقة مع 

األساسية لكينونته في تجربة السلبي. 
يتساءل الفيلسوف السويسري: ملاذا هذا 
االمتياز للسلبي؟ وملاذا يرتبط الجوهري 
فـــي اإلنـــســـان بــتــجــربــة الــفــقــد والــخــســارة 
اإليجابّيني؟  والتحقق  بالطموح  ولــيــس 
إنـــه يـــرى أن املــــرض وفــهــم اإلنـــســـان هما 
ــدة. إن هــذه  ــ قــطــبــان فـــي عــمــلــيــة فــهــم واحــ
الحيرة تجاه العالم أو هذا الخوف الذي 
ــان يــلــوذ  ــ ــسـ ــ ال مــــوضــــوع لـــــه، يـــجـــعـــل اإلنـ

أدورنــو في »الجدل السلبي« عن ضرورة 
أن نـــتـــرك األلــــــم يــتــكــلــم، فـــذلـــك فــــي رأيـــــه، 
شرط الحقيقة. وبذلك يقف أدورنــو على 
الفلسفة،  فــي  الغالب  التيار  مــن  النقيض 
الذي كان يرى املبدأ األسمى للفلسفة في 
الخير مع أفاطون، واملهمة األساسية في 

مصالحة اإلنسان مع العالم لدى هيغل. 
ــــف شــوبــنــهــاور  لـــكـــن قـــبـــل أدورنـــــــــو، وقـ
مؤكدًا  امليتافيزيقي،  التفاؤل  هــذا  ضد 
أنــنــا ال نعيش فــي أفــضــل الــعــوالــم كما 

العوالم  »أســوأ  في  بل  اليبنيتز،  اعتقد 
خطوة  فسيذهب  نيتشه  أمــا  املمكنة«. 
أبـــعـــد وهــــو يـــؤكـــد فـــي »جــيــنــيــالــوجــيــا 
األخـــاق« أن املشكلة ال تكمن فــي األلــم 
ــه، ولــكــن فــي غــيــاب جـــواب عن  بــحــد ذاتــ
سؤال: ِلَم األلم؟ أما املثال الزهدي، فهو 
لــم يــقــّدم فــي رأيـــه ســـوى جــوابــًا مزيفًا، 
ســيــجــعــل اإلنـــســـان يــكــتــفــي بــاألكــذوبــة، 
ــا يهمنا  ــه يـــخـــاف الــحــقــيــقــة. لــكــن مـ ألنــ
هنا هو تأكيد آنغيرن بأن األلم يتطلب 
التأويل، وأن عاقة اإلنسان باأللم تظل 
إلى  تهدف  قد  بامتياز،  تأويلية  عاقة 
تجاوزه كما قد تعمل على مصالحتنا 
معه وإقناعنا باالعتراف به كمحّدد من 
محّددات شرطنا اإلنساني، وقد يدفعنا 
ــم بشكل  ــ ــى كــبــت األلـ الـــتـــأويـــل أيـــضـــًا إلــ
عقاني أو إلــى السقوط في الــيــأس. إن 

التأويل هبة األلم.

بــالــفــرار مــن ذاتـــه، إلــى مــا أســمــاه هايدغر 
بالاأصالة، وما يعنيه ذلك من استسام 

لألمر الواقع والحقيقة السائدة.  
إن اإلنــــســــان هــــو الـــكـــائـــن الـــوحـــيـــد الــــذي 
يــتــألــم روحـــيـــًا، وهـــو فــي أملـــه ذلـــك يقترب 
يعّبر  كما  فلسفي  كائن  إنــه  الفلسفة.  من 
ــــن شـــأن  ــن ذلــــــك إيـــمـــيـــل آرنـــــغـــــني. إن مـ ــ عـ
أنــثــروبــولــوجــيــا ســلــبــيــة تــــدرس اإلنــســان 
ــقـــراءة  ــط الـــضـــوء عــلــى تــهــافــت الـ

ّ
أن تــســل

التي تنطلق من  التقليدية،  امليتافيزيقية 
م وإنسان خير. 

ّ
عالم منظ

 ،)2015( الـــســـلـــبـــي«  »تــــحــــدي  كـــتـــابـــه  فــــي 
يـــرى آرنــغــني أن مــن أهـــم الــفــاســفــة الــذيــن 
ــلـــب فــلــســفــتــهــم،  وضــــعــــوا الـــســـلـــبـــي فــــي قـ
ــيــــودور أدورنــــــــو، الـــــذي ذكـــرنـــا بــمــقــولــة  ثــ
عــالــم االجـــتـــمـــاع غـــيـــورغ زيـــمـــل: »إنــــه من 
املــدهــش كــيــف ســكــت تــاريــخ الفلسفة عن 
منها سيكتب  وانطاقًا  اإلنساني«.  األلــم 
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لم يعد الصغار 
يعتنون بالذكرى

بال عنوان، للفنان الڤيتنامي دانغ شوان هوا

تركيب ضوئي لـ فو كيم ذو، فييتنام

»الغرفة الزرقاء«، لـ آالن برين، ألوان مائية



كاريكاتير
26

باسل طلوزي

لــم يعــر انتباهــا للصورة املرســومة على 
مــن  اشــتراها  التــي  »البلــوزة«،  صــدر 
محــل ألبســة مســتعملة، فقــد كان كل مــا 
ســعر  هــو  اللحظــة،  تلــك  فــي  فــرج،  يهــم 
مــع  يتســاوى  الــذي  نفســه،  »البلــوزة« 

املبلغ الذي ادخره.
غيــر أن المباالتــه بالصــورة انقلبــت، فــي 
اليــوم التالــي، إلى اهتمام بالغ، في أثناء 
مراجعتــه إلحدى املؤسســات الحكومية، 
إذ فوجئ بمبلغ االحترام الذي حظي به، 
من قبل املوظفني، والذي لم يألفه سابقا.
أنفســهم،  املوظفــني  فــرأى  اآلن،  أمــا 
اقتــرب منهــم،  ينهضــون لتحيتــه، كلمــا 
علــى  تتســّمر  عيونهــم  كانــت  فيمــا 
الصــورة التــي تزين »البلــوزة«، وعندها، 
فقــط، انتبــه فــرج إلــى أنــه يــزدان بصــورة 

)الزعيم( على صدره.
االهتمــام  هــذا  مــع  فــرج  اندمــج  وقــد 
الــذي بــات يحظــى بــه، فــراح يتســكع فــي 
الشــوارع، ويتعمــد املــرور من أمــام رجال 
الشــرطة، الذيــن صــاروا يــؤدون التحيــة 
املطاعــم  ارتيــاد  تعمــد  كمــا  للصــورة، 
واملقاهــي، ليتنــاول مــا شــاءت لــه معدتــه 
الخاويــة مــن أطاييــب الطعــام والشــراب، 
وكلما اقترب منه النادل وبيده الفاتورة، 
نهض وراح يمسح الصورة على صدره، 
فيضطــر النــادل إلــى االنســحاب ســريعا، 
مليمــا  يدفــع  أن  دون  هــو  يغــادر  فيمــا 

واحدًا.
فــي صباح اليــوم التالي، وبعد أن ارتدى 
»بلوزتــه« الخارقــة، غــادر بيتــه متهيئــا 
التــي  التحيــات  موجــات  الســتقبال 
ســتنهال عليــه، غيــر أنه فوجئ برشــقات 
موضــع  فــي  صــدره  تختــرق  رصــاص 
الصــورة تمامــا، فقــد نســيت زوجتــه أن 
الــذي  الزعيــم،  علــى  بـ«االنقــاب«  تبلغــه 

حدث فجر هذا اليوم.

عجلتــان ومقــود ومقعــد، ال أكثــر وال أقــل مــن عبقرية 
خضــم  فــي  املنســّية  البســيطة  الهوائيــة..  الدراجــة 
أزمات النقل التي تعاني منها املدن العربية. العجلة 
أو »البســكليت« كمــا نســميها كانــت ملهمــة بيكاســو والكثيــر 
مــن الفنانــني واألدبــاء املحبــني للعزلــة والتأمــل، وهــي رفيقــة 
مــن يرفقــون بالبيئــة ويحاربــون التلــوث. جولــة مرســومة عــن 

ساحرة التجوال.

درّاجة 
الهواء 
النقي

مضحكات عربية

كاريكاتير مترجم

قتيل الصورة

شريط
أحمد إيكنات )تركيا(

أولمبياد 
الفقراء!

األسد )برترام جويب ـ كيجل كارتونز(

مرض زيكا واإلرهاب هاجسا أولمبياد ريو ـ االتحاد اإلماراتية

منطقتنا حصان يئن تحت فرسان كثر ـ الشرق األوسط اللندنية

مسرب الدرّاجات تسرقه السيارات )يوري غليكباروف/أوكرانيا(الدرجة الهوائية تتجاوز االزدحام مع كمامة )أندريه لويز/البرازيل( 

أنا والدراجة سائق أم من المشاة )إيفيلو سيفتكوف/ بلغاريا( درّاجة هوائية ثم باص هوائي... لم ال )عابدين محمدي/إيران(

رأس ترامب المشتعل في االنتخابات ـ مكة السعوديةليبيا تختنق بخالفات أبناء مدنها ـ الشروق الجزائرية

إمبراطور اليابان ال يريد كرسي العرش ويريد كرسيًّا آخر ـ القدس العربي 

أبيض وأسوأ
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قال املدير الفني لفريق برشلونة، لويس إنريكي، 
إن لديه أفضل فريق منذ أن تولى مسؤولية 

تدريب الفريق، رغم أنه أكد أن الباب مفتوح أمام 
انضمام مهاجم جديد، وأكد إنريكي »ال تزال 

لدينا نفس الفكرة والتخطيط لضم مهاجم« قبل 
أن يشير إلى أنه يراهن على هذه الصفقة ما دامت 
تروق له، وأضاف »على الورق، نملك أفضل فريق 
في األعوام الثاثة األخيرة، إذا وجدنا العبا جيدًا 

سنتعاقد معه«.

كشفت تقارير إخبارية أن نادي ويست هام 
اإلنكليزي يرغب في ضم الاعب النرويجي 

الصاعد، مارتن أوديغارد على سبيل اإلعارة من 
فريقه ريال مدريد اإلسباني قبل نهاية األسبوع 

الجاري، وأشارت صحيفة »ديلي ميل« البريطانية 
إلى أن ويست هام يود إتمام الصفقة في األيام 

القليلة القادمة، قبل أن يعرف النادي امللكي ببت 
االتحاد الدولي لكرة القدم »الفيفا« في طعنه ضد 

عقوبة حرمانه من إجراء تعاقدات جديدة.

قرر املصنف األول عامليا، الصربي نوفاك 
ديوكوفيتش، عدم خوض منافسات بطولة 

سينسيناتي األميركية والتي من املقرر أن تبدأ 
في 15 أغسطس/آب الجاري، وذلك بعد أيام من 

توديع منافسات دورة األلعاب األوملبية من الدور 
األول، وقرر عدم خوض منافسات سينسيناتي 

ذات األلف نقطة، والتي لم يتوج بلقبها طوال 
مسيرته، وذلك من أجل أخذ قسط من الراحة قبل 
انطاق منافسات بطولة أميركا املفتوحة للتنس.

لويس إنريكي: 
لدي أفضل فريق منذ 

وصولي لبرشلونة

ويست هام اإلنكليزي 
يرغب في ضم أوديغارد 

هذا األسبوع

ديوكوفيتش 
يقرر عدم خوض بطولة 

سينسيناتي

دخل فريق 
جمباز سيدات 
أميركا التاريخ 
األولمبي من 
أوسع األبواب، 
وذلك بعد 
حصده ذهبية 
الجمباز في ريو 
2016، ليصبح 
أول فريق في 
التاريخ يحقق 
الذهبية في 
مرتين متتاليتين، 
إذ سبق لهذا 
الفريق أن 
حصد الذهب 
في أولمبياد 
لندن 2012. 
يُضاف إلى ذلك 
سيطرته على 
هذه الرياضة 
سيدات أميركا يحتفلن بالذهب )Getty(منذ 2011.

اإلنجاز الذهبي
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سيرينا كانت بطلة
الفردي والزوجي في 

2000 و2008 و2012

الصفاء والنجمة يتأهالن لنصف نهائي 
كأس النخبة اللبنانية  

ضمن الصفاء بطل الدوري اللبناني والنجمة حامل لقب كأس لبنان التأهل 
للدور نصف النهائي في كأس النخبة اللبنانية لكرة القدم بعد تعادلهما مع 
النبي شيت واألنصار في الجولة الثانية للمسابقة.  وتقدم النبي شيت الذي 
مــن ركلة جــزاء  بــزي  البطولة بهدف سجله علي  فــي  أولــى مبارياته  خــاض 
في الدقيقة 31 قبل أن يــدرك السنغالي المــن ديــوب من ضربة رأس هدف 
تألق حسن هزيمة  األخــيــرة  الدقائق  وفــي   ،52 الدقيقة  في  للصفاء  التعادل 
وأنقذ الصفاء من الخسارة بتصديه لركلة جزاء بعد أن حل بمركز حراسة 
املرمي بدال من زميله يوسف الجشي الذي طرد بعد عرقلته العب الخصم 
داخل منطقته املحرمة. وانتزع النجمة نقطة ثمينة بتعادله مع غريمه التقليدي 
األنصار )1 - 1(، وافتتح ربيع عطايا التسجيل لالنصار بتسديدة قوية من 
خارج املنطقة ارتــدت من العارضة إلى داخل مرمى النجمة في الدقيقة 37، 
الدقيقة 44 بعد كرة مررها  للنجمة في  التعادل  يــدرك خالد تكجي  قبل أن 

حسن املحمد.

صيحات استهجان تضع روسيا تحت الحصار
بعد أن نالت منها أكبر فضيحة منشطات في عالم الرياضة خالل عقود باتت 
روسيا تحت الحصار في أوملبياد ريو دي جانيرو. ويكظم الفريق الروسي، 
الذي انخفض قوام بعثته األوملبية بعد مزاعم بوجود برنامج تعاطي منشطات 
برعاية الدولة، غيظه بعدما تعرض لهتافات عدائية من الجماهير في مختلف 

املالعب، ولكن الجماهير الروسية عبرت عن غضبها في املقابل.
ألف كيلومتر من سيبيريا  التي سافرت نحو 15  وقالت تاتيانا أوملشينكو 
ملتابعة منافسات املبارزة »ال يحبوننا هنا، يعتقدون أننا نفعل كل هذه األمور 
للروس  معادية  أجـــواء  هناك  »قطعًا  وتابعت  أشـــرار«،  أننا  يعتقدون  السيئة، 

نشعر بها، إنهم يهابوننا ألننا أقوياء«.

ألمانيا تبحث عن ذهبية جديدة في الهوكي

بعد  ريــو  بأوملبياد  للرجال  الهوكي  منافسات  في  الثمانية  دور  أملانيا  بلغت 
فوزها )3 - 2( على أيرلندا املتواضعة، لتواصل سعيها للفوز بامليدالية الذهبية 
للمرة الثالثة على التوالي. وسجل موريتس فورسته مرتن ألملانيا كما سجل 
مارتن زفيكر هدفا لتحقق أملانيا فوزها الثالث على التوالي بعد التغلب على 
الهند وكندا لتتصدر املجموعة الثانية. وستواجه أملانيا اختبارًا أكثر صعوبة 
والتي  العاملي  التصنيف  الثاني في  املركز  أمــام هولندا صاحبة  األرجــح  على 
سحقت أملانيا )6 - 1( في نهائي بطولة أوروبا العام املاضي. ورغم أن أيرلندا 
اللعبة في  ظــهــور  األوملــبــيــة منذ  الهوكي  فــي منافسات  األولـــى  للمرة  تــشــارك 

األوملبياد ألول مرة عام 1908 إال أنها صّعبت األمور على أملانيا.

شركة خدمات رياضية تنفي اتهامات باالحتيال 
في بيع تذاكر ريو

نفت شــركــة تــي.اتــش.جــي للخدمات الــريــاضــيــة الــدولــيــة اتــهــامــات وجــهــت لها 
بها وموظفة تعمل  اعتقال مدير  بعد  ريــو،  أوملبياد  تذاكر  بيع  باالحتيال في 
مترجمة باألوملبياد. وقالت الشرطة البرازيلية أمس االثنن إنها صادرت أكثر 
من ألف تذكرة كانت تباع بأسعار عالية جدا في أول ألعاب تستضيفها قارة 
أمريكا الجنوبية. وكانت التذاكر موجهة للمجلس األيرلندي األوملبي والذي قال 
إنــه يحقق في املسألة، وذكــرت الشرطة في مؤتمر صحافي أمــس االثنن أن 
الشركة ربحت نحو عشرة مالين ريال )ثالثة مالين دوالر( من شراء التذاكر 
وإعادة بيعها بأسعار مرتفعة، وهذه ليست املرة األولى التي يتصدر فيها اسم 
الشركة العناوين بسبب مشاكل تتعلق ببيع التذاكر. واعتقل املدير التنفيذي 
للشركة جيمس سينتون في ريو دي جانيرو في 2014 بعدما اتهمته الشرطة 
العام،  القدم في نفس  لكرة  العالم  التذاكر خالل كأس  لبيع  »مافيا«  بتشكيل 

وعوقب سينتون بدفع غرامة وغادر البرازيل على الفور.

ــــدي مــــــوراي، املــصــنــف  ــــل الــبــريــطــانــي، آنـ واصـ
ثــانــيــا، حــمــلــة الـــدفـــاع عــن لــقــبــه بــنــجــاح وبلغ 
الـــدور الثالث مــن منافسات كــرة املــضــرب في 
األلــعــاب األوملبية في ريــو دي جانيرو،  دورة 
ــــوان  ــــوزه الـــســـهـــل عـــلـــى األرجــــنــــتــــيــــنــــي، خـ ــفـ ــ بـ
الــثــانــيــة  املــــبــــاراة  وهــــي  و1-6.   3-6 مـــونـــاكـــو، 
ملوراي منذ تتويجه بلقب بطولة ويمبلدون، 
الكبرى، مطلع تموز/ األربــع  البطوالت  ثالث 
ــــي. وكــــــان مــــــــوراي قــــد اســتــهــل  ــــاضـ يـــولـــيـــو املـ
مــــشــــواره بـــفـــوز ســهــل أيـــضـــا عــلــى الــصــربــي، 
األحــــد.  يــــوم  و2-6   3-6 تـــرويـــســـكـــي،  فــيــكــتــور 
الــتــي نالها قبل  ويــدافــع مـــوراي عــن الذهبية 
أربعة أعوام بني جماهيره بفوزه في النهائي 
على السويسري، روجيه فيدرر، أبرز الغائبني 
فــي ريـــو بسبب اإلصـــابـــة، بسهولة تــامــة 2-6 
و6-1 و6-3. وتحضر موراي جيدا أللعاب ريو، 
ألنه لم يشارك في أية دورة منذ تتويجه بطال 

لويمبلدون قبل ثالثة أسابيع.
ــــوراي عـــن أســفــه لـــخـــروج الــصــربــي،  ــــرب مـ وأعـ
نـــوفـــاك ديــوكــوفــيــتــش، املــصــنــف أول عــاملــيــا، 
مــن الـــدور األول ملسابقتي الــفــردي والــزوجــي 

ريو دي جانيرو ـ العربي الجديد

تــعــرض العـــب الـــجـــودو الــلــبــنــانــي، ناصيف 
الـــيـــاس، لــقــرار تحكيمي ظــالــم بــحــقــه، وذلــك 
فــي املــبــاراة االفتتاحية ملــشــواره فــي األلعاب 
األوملبية ريو 2016، عندما واجه األرجنتيني، 
لـــقـــرار  ــعــــرض  ــتــــي، إذ تــ ــانــ لــــوشــ ــانــــويــــل  إيــــمــ

باإلقصاء بعد دقائق من انطالق املواجهة.
ودخل ناصيف الياس األلعاب األوملبية وكله 
أمل بأن ُيحقق ميدالية لبلده لبنان، وأسفرت 
إيمانويل  الرقعة عن مواجهته لألرجنتيني 
ــــدور الــــ 32 مـــن املــنــافــســات،  لــوشــانــتــي فـــي الـ
وكان من املتوقع أن يعبر اللبناني إلى الدور 
الـ 16 ألنه األفضل. دخل ناصيف املباراة ومن 
ــام بــهــا وهـــي مــســك يــد الخصم  أول حــركــة قـ
ومـــحـــاولـــة إنـــزالـــه عــلــى األرض، وهــــو األمـــر 
القانوني في رياضة الجودو، انقلبت املباراة 
ــعـــرض الــلــبــنــانــي لظلم  رأســـــا عــلــى عــقــب وتـ

تحكيمي كبير. 
بدا وكأن األرجنتيني يعاني من إصابة في 
زاويــة  فــي  يتألم  وكــان  الحركة،  نتيجة  كتفه 

فــي األلـــعـــاب األوملــبــيــة. وتــلــقــى ديــوكــوفــيــتــش 
يــومــني، فتبخر  فــي مــدى  ضربتني موجعتني 
حلمه بالتتويج بذهبية الفردي إثر خسارته 
أمام دل بوترو الذي هزم أيضا الصربي قبل 
الثالث  املركز  مــبــاراة  لندن، في  4 سنوات في 
البرونزية، ثم خسر مع مواطنه، نيناد  ونــال 
زيمونييتش، أمام البرازيليني مارسيلو ميلو 
وبرونو سواريش، في الزوجي. وبدوره، حجز 
ــادال، املــصــنــف خــامــســا، بــطــاقــتــه إلـــى الـــدور  ــ نـ
ثمن النهائي بتغلبه على اإليطالي أندرياس 
الـــدور  فـــي  نـــــادال  ســيــبــي 6-3 و6-3. ويــلــتــقــي 
الخامس  سيمون،  جيل  الفرنسي،  مــع  املقبل 
الــيــابــانــي، يويشي  ــذي تغلب عــلــى  عــشــر، والــ
اإلسباني  ويــأمــل  و2-6.   )3-7(  6-7 سوجيتا، 
الفائز بـ14 لقبا في بطوالت الغراند سالم أن 
يــكــون قــد تعافى بشكل كــامــل مــن إصــابــة في 
معصمه أبعدته عن املالعب منذ انسحابه من 
الدور الثالث لبطولة روالن غاروس في أواخر 
أيــار/مــايــو املــاضــي. ولــحــق اإلســبــانــي دافــيــد 
فيرير، السابع، بديوكوفيتش، بخسارته أمام 
الروسي، يفغيني دونسكوي، 6-3 و7-6 )7-1( 

املــلــعــب، فـــي وقـــت كـــان فــيــه نــاصــيــف ينتظر 
ــبــــاراة أو انــســحــاب  قــــرار الــحــكــام ملــتــابــعــة املــ
األرجــنــتــيــنــي امُلـــصـــاب، لــكــنــه لــم يــتــوقــع قــرار 

تحكيمي بهذه الصرامة.
ــى الــحــلــبــة  ــ ــاد األرجـــنـــتـــيـــنـــي لـــوشـــانـــتـــي إلـ ــ عـ
ملتابعة املــواجــهــة، وبــعــد ثـــوان أعــلــن الحكام 
ارتكابه  املــبــاراة، بسبب  اللبناني من  إقصاء 
ــنـــي، رغـــــم أن  ــيـ ــتـ ــنـ خـــطـــأ بـــهـــدف إيـــــــذاء األرجـ
لم  نــاصــيــف  أن  أثــبــتــت  التلفزيونية  اإلعــــادة 
املباشر  الطرد  يستحق  قاسيا  خطأ  يرتكب 
بهذه الطريقة. بعد إعالن الحكم القرار املثير 
ــيـــاس الـــذي  لـــلـــجـــدل، جـــن جـــنـــون نــاصــيــف الـ
ــدأ يـــصـــرخ فـــي املـــلـــعـــب، مــحــتــجــا عــلــى هــذا  بــ
القرار غير امُلحق والذي ظلمه كثيرًا، ورفض 
الخروج من امللعب ألن قرار إقصائه مخالف 
للقوانني. وأشار معلق قناة »بي إن سبورت« 
الناقلة لألوملبياد، والتي كانت تبث املواجهة 
مباشرًة، أن القرار التحكيمي كان ظاملا بحق 
املباشر،  اإلقصاء  الــذي ال يستحق  اللبناني 
ــادة الــتــلــفــزيــونــيــة أظــهــرت  ــ خــصــوصــا أن اإلعـ
أنه قام بحركة رياضية مشروعة في رياضة 

»الجودو«.
في املقابل افتتحت بعثة اإلمــارات ميداليات 
العرب في أوملبياد ريو 2016، وذلك بعد فوز 
البرونزية  بامليدالية  توما  سرجيو  الــالعــب 
في منافسات الجودو لوزن أقل من 81 كغم، 

لتكون امليدالية الثانية في تاريخ البالد.
املــركــزيــن الثالث  وفـــاز سيرجيو فــي مــبــاراة 
والرابع على اإليطالي ماتيو ماركونتشيني، 

و5-7، ليضرب األخــيــر مــوعــدا مــع األمــيــركــي، 
ستيف جونسون، الثاني عشر، والــذي تغلب 

على البرتغالي، غاشتاو الياس، 6-3 و4-6.
ولــــدى الـــســـيـــدات، فــقــدت األمــيــركــيــة، سيرينا 
ــيـــامـــس، األولـــــــى، لــقــبــهــا بــخــســارتــهــا أمـــام  ولـ
األوكــــرانــــيــــة، إيــلــيــنــا ســفــيــتــولــيــنــا، الــخــامــســة 
ســيــريــنــا  ــدان  ــ ــقـ ــ فـ وجــــــــاء  و6-3.   6-4 عــــشــــرة 
فقدانها  األوملبي بعد يومني فقط من  للقبها 
وشقيقتها فينوس لقب الزوجي، بخسارتهما 
التشيكيتني لوسي ســافــاروفــا وبــربــورا  أمــام 
ســيــريــنــا،  وكــــانــــت  و6-4.   6-3 ــتـــريـــكـــوفـــا،  سـ
الــتــي عـــادلـــت الـــرقـــم الــقــيــاســي املــســجــل بــاســم 
األملانية، شتيفي غــراف، بعد إحــرازهــا لقبها 
بطلة  بتتويجها  والــعــشــريــن  الــثــانــي  الــكــبــيــر 
لــويــمــبــلــدون لــلــمــرة الــســابــعــة الــشــهــر املــاضــي، 
الـــعـــادة لــالحــتــفــاظ بذهبيتي  فــــوق  مــرشــحــة 
اللذين أحرزتهما في نسخ  الفردي والزوجي 
شــقــيــقــتــهــا  بــصــحــبــة  و2012  و2008   2000
ــردي  ــفــ ــتــــي ودعــــــــت مـــنـــافـــســـات الــ فـــيـــنـــوس الــ
كيرسنت  البلجيكية  يــد  على  املــاضــي  السبت 
فليبكنز. وانتهى مشوار اإلسبانية، غاربيني 
مـــوغـــوروزا، الــثــالــثــة، فــي الـــدور ثمن النهائي 
بخسارتها أمام البورتوريكية، مونيكا بويغ، 
املقبل مع  الـــدور  فــي  بويغ  و1-6. وتلعب   6-1
تغلبت على  الــتــي  لـــورا سيغموند،  األملــانــيــة، 
فليبكنز 6-4 و6-3. وتأهلت األملانية، أنجيليك 
كيربر، الثانية، إلى ربع النهائي بتغلبها على 

سامانتا ستوسور 6-صفر و5-7.
)فرانس برس(

الــبــطــولــة،  لــلــعــرب فــي  ليحصد أول مــيــدالــيــة 
بــعــد عـــدة مــحــاوالت غــيــر نــاجــحــة عــلــى مــدار 

األيام الخمسة األولى للبطولة.
وكـــــــانـــــــت اإلمــــــــــــــــــارات قـــــــد افــــتــــتــــحــــت ســـجـــل 
بذهبية  األوملــبــي  الصعيد  على  ميدالياتها 

خـــالل مــنــافــســات بــطــولــة أثــيــنــا 2004، وذلــك 
في منافسات الرماية، بينما تعتبر هذه هي 
امليدالية الـ95 في تاريخ العرب في املنافسات 
األوملــبــيــة، وحــقــقــت ســيــمــون بــايــلــز أول لقب 
أوملبي لها بعدما ساعدت الواليات املتحدة 

على الفوز بذهبية فرق السيدات للجمباز في 
ريو، وكان الفريق األميركي بطل 2012 بثاني 
ذهــبــيــة أوملــبــيــة عــلــى الــتــوالــي بمجموع بلغ 
184.897 نقطة، في وقت حصلت فيه روسيا 

على الفضية ونالت الصني البرونزية.
وتــغــلــبــت الــســلــوفــيــنــيــة، تــيــنــا تــرســتــيــنــجــاك، 
عــلــى الــفــرنــســيــة، كـــالريـــس أجــبــيــنــونــو، في 
ــنــــافــــســــات الــــــجــــــودو أقـــــــل مـــــن 63  نــــهــــائــــي مــ
لــلــســيــدات  لتصبح ثــانــي بطلة  كــيــلــوغــرامــا 
سلوفينية في هذه الرياضة، وبعد أن فطرت 
بــالــتــفــوق على  الــبــرازيــلــيــة  الجماهير  قــلــوب 
ماريانا سيلفا في الدور قبل النهائي، فازت 
تفوقت  أن  بعد  الفرنسية  على  ترستينجاك 
ــبــــون. وأنـــهـــت أجــبــيــنــونــو  عــلــيــهــا بــحــركــة آيــ
ــارًا فــرنــســيــا عــلــى صــعــيــد املــيــدالــيــات  ــتـــظـ انـ
فـــي هــــذه الـــريـــاضـــة بــعــد أن كـــانـــت مــرشــحــة 
 

َ
لتحقيق اإلنجازات في ريــو، ولكنها لم ترق
إلى مستوى التوقعات في أول ثالثة أيام من 

منافسات الجودو.
وفازت الصينيتان تشن رولني وليو هوشيا 
ثابتة  مــن منصة  املــتــزامــن  الــغــطــس  بذهبية 
مـــن مــســافــة عــشــرة أمـــتـــار، وفـــــازت تــشــن في 
ــيـــاد الــصــيــفــي  ــبـ مــشــاركــتــهــا الـــثـــالـــثـــة بـــاألوملـ
بألقاب منافسات الغطس املتزامن من منصة 

ثابتة من مسافة عشرة أمتار منذ 2006.
أعلى  تحقيق  فــي  الثنائي  أخفق  املقابل  فــي 
نــتــيــجــة فـــي املــحــاولــتــني الــثــالــثــة والـــرابـــعـــة، 
ولكنهما عــادتــا بــقــوة فــي املــحــاولــة األخــيــرة 

لتحتفال بعدما حققتا 354 نقطة إجماال.

إنجاز إماراتي وظلم تحكيمي ضد العب جودو لبنانيمفاجآت التنس تتواصل وموراي يواصل المشوار
تواصلت مفاجآت 

التنس في دورة األلعاب 
األولمبية بخروج سيرينا 

ويليامز وموغوروزا

نستعرض في هذا 
التقرير إنجازات وأرقام 

اليوم الرابع من 
منافسات األولمبياد

)Getty( الحزن على وجه سيرينا خالل المباراة

)Getty( كاربخال ودور كبير في التتويج

)Getty( زيدان يواصل إثبات أحقيته بقيادة الريال

)Getty( اللبناني ناصيف الياس يخرج باكيًا)Getty( توما يحقق الميدالية البرونزية

مباريـات
      األسبـوع

مدريد ـ العربي الجديد

ــــي بـــدايـــة  ــد فـ ــ ــدريـ ــ نـــجـــح ريـــــــال مـ
ــا يــكــون،  مــوســمــه عــلــى أفـــضـــل مـ
الكثيرة  الغيابات  عقبة  ليجتاز 
في صفوفه، ويحسم لقب السوبر األوروبي 
بفوز صعب على إشبيلية اإلسباني بثالثة 
أهداف مقابل اثنني، في املباراة التي أقيمت 

على ملعب ليركندال في النرويج.
شـــهـــدت مــــبــــاراة ريــــــال مــــدريــــد وإشــبــيــلــيــة 
ــــي تــكــريــم طفلني  فــي كـــأس الــســوبــر األوروبـ
مـــن ضــحــايــا قــصــف املـــدنـــيـــني فـــي ســوريــة 
وأفــغــانــســتــان، وذلـــك لبعث رســالــة تضامن 
مــع كــل ضحايا الــحــروب مــن املدنيني حول 

إنجاز جديد 
للريال

السوبر وأرقام قياسية

بلقب  بالتتويج  الجديد  موسمه  مدريد  ريال  بدأ 
يبدأ  الذي  إشبيلية،  حساب  على  األوروبي  السوبر 
رحلة جديدة مع المدير الفني التشيلي خورخي 
سامباولي بعد رحيل أوناي إيمري إلى باريس سان 

جيرمان الفرنسي

تقرير

ــادة مـــن جماهير  ــ الــعــالــم، وهـــو مـــا نـــال إشـ
الفريقني على مواقع التواصل االجتماعي.

ــد اإلســـبـــانـــي  ــدريــ ــع ريــــــال مــ ــدافــ ــح مــ ــبــ وأصــ
ــريـــق وبــطــل  ــفـ ســيــرجــيــو رامـــــــوس ُمـــنـــقـــذ الـ
ــرة فـــي املـــبـــاريـــات الــكــبــيــرة،  ــيـ الـــثـــوانـــي األخـ
وذلك بعد أن لعب دور املنقذ للمرة الثانية 

فـــي الـــوقـــت الــقــاتــل وتـــحـــديـــدًا الــدقــيــقــة 92. 
وكــــان رامـــــوس صــاحــب الــفــضــل فـــي تــتــويــج 
ريـــال مــدريــد بلقب دوري أبــطــال أوروبــــا في 
التعادل أمام  عــام 2014، عندما سجل هــدف 
أتــلــتــيــكــو مـــدريـــد فـــي الــدقــيــقــة 92:48 وأخـــذ 
ــواط اإلضـــافـــيـــة، ليكتسح  ــ املـــبـــاراة إلـــى األشــ
ــذاك  ــ آنــ  )1  -  4( خـــصـــمـــه  ــكــــي«  ــلــ »املــ ــادي  ــ ــنـ ــ الـ

ويحصد اللقب العاشر أوروبيا.
عــام 2016  في  السابق  إشبيلية  ليعود نجم 
وُيــكــرر نــفــس الــصــورة لــلــمــرة الــثــانــيــة، وذلــك 
في مباراة »السوبر« األوروبــي التي جمعت 
ريال مدريد وإشبيلية في ملعب تروندهايم 
ُترفع  الــذي  امُلنقذ  الــنــرويــج، ويلعب دور  فــي 
القبعة له دائما في األوقات الحاسمة. وعند 
الدقيقة 92:34 كان إشبيلية متقدما )2 - 1(، 
ليخترق كارباخال دفاع إشبيلية ويلعب كرة 
املــدافــع رامــوس برأسه في  عرضية يتابعها 
أعــاد  الــذي  بالهدف  الجميع  لُيذكر  الــشــبــاك، 

النادي »امللكي« في نهائي لشبونة 2014.
ونـــجـــح املـــديـــر الــفــنــي لــفــريــق ريـــــال مـــدريـــد، 
ــدان، بــالــتــتــويــج من  ــ الــفــرنــســي زيـــن الــديــن زيـ
جــديــد بــلــقــب كـــأس الــســوبــر األوروبــــــي الــتــي 
ســبــق أن تــــّوج بــهــا كــالعــب مـــع فــريــقــه ريـــال 
مــدريــد اإلســبــانــي قبل أعـــوام مــضــت. وتمكن 
ــدان، من  ــ ــ ــكـــرة الــفــرنــســيــة الـــســـابـــق زيـ نــجــم الـ
التتويج باللقب القاري الذي يجمع بني بطل 
ــا وبـــني بــطــل الــيــوروبــا  ــ دوري أبـــطـــال أوروبــ
لــيــغ، وذلـــك بعدما فــاز مــع ريـــال مــدريــد على 
فــريــق فــيــنــورد الــهــولــنــدي فــي مــوســم 2002. 
ــال مــدريــد  ــ ــــان زيـــــدان أحــــد أهــــم العـــبـــي ريـ وكـ
اإلسباني في تلك املباراة، حيث توج الفريق 
امللكي بكأس السوبر األوروبي، بعد فوزه في 
املباراة بنتيجة 3-1 وتحقيق أول بطولة في 
تاريخه وتاريخ النادي امللكي معا، ليضيف 
املوسم  للريال في  اللقب كمدرب  إلــى سجله 

الحالي 2017-2016.
ــتـــويـــج بـــلـــقـــب كـــأس  ــتـ ونــــجــــح زيــــــــدان فــــي الـ
تاريخ  فــي  الثالثة  للمرة  األوروبــــي  السوبر 
الــريــال بلقبني  فــاز  الــنــادي، بعدما سبق أن 
على حساب كل من فينورد وإشبيلية، فيما 
خسر املباراة أمام كل من تشلسي اإلنكليزي 
وغاالتا سراي التركي. وانضم زيدان لكوكبة 
الــنــجــوم الــتــي ســبــق أن تــوجــت بــهــذا اللقب 
ــلـــى مـــقـــاعـــد اإلدارة  الــــقــــاري فــــي املـــلـــعـــب وعـ
الفنية، إذ أصبح ســادس نجم على التوالي 
ينجح في خطف لقب كأس السوبر األوروبي 
كـــالعـــب ومــــــدرب مـــعـــا، حــيــث ســبــق أن تــوج 
بــه خمسة مــدربــني والعــبــني، وهــم اإليطالي 

زيدان حقق الللقب 
كالعب ومدرب مثل  

أنشيلوتي وبيب وإنريكي

)Getty( فريق ريال مدريد أثناء التتويج

كــــارلــــو أنــشــيــلــوتــي واألرجـــنـــتـــيـــنـــي ديــيــغــو 
ــوارديـــوال  ســيــمــيــونــي واإلســـبـــانـــيـــان بــيــب غـ
ولويس إنريكي. ويعتبر املدربان اإلسباني 
بــيــب غــــوارديــــوال ونــظــيــره اإليــطــالــي كــارلــو 
أنــشــيــلــوتــي أكـــثـــر مـــن فـــــازوا بــلــقــب الــســوبــر 
اللقب مع  أنشيلوتي  األوروبـــي، حيث حقق 
كان  حينما  اإليطالي  ميالن  السابق  فريقه 
نــال لقب  العبا في عامي 1989، 1990، فيما 
كأس السوبر األوروبي مرتني كمدرب مليالن 
فيه  التتويج  عامي 2003، 2007، ونجح في 

كمدرب لريال مدريد اإلسباني عام 2014.
ونـــجـــح غــــوارديــــوال فـــي الـــفـــوز بــلــقــب كــأس 
ــرتـــني مــــع بــرشــلــونــة  الـــســـوبـــر األوروبـــــــــي مـ

بسرجيو راموس الذي سجل هدف التعادل 
حيث أكــد »هــذا هــو دور الــقــائــد. مــن الجيد 
فــــي لـــحـــظـــة عــصــيــبــة أن يــــبــــرز العـــــب مــهــم 
و)سرجيو راموس( متواجد هنا دائما كي 
يــرفــع الـــكـــؤوس«. وتــابــع »أنــــا ســعــيــد بهذا 
أنجزناه  الــذي  بالعمل  فعلناه،  بما  الــفــوز، 
ويجب أن أهنئ إشبيلية أيضا ألنهم قدموا 
مباراة رائعة«. وتعد هذه ثالث مرة يتمكن 
فيها الريال من التتويج بلقب كأس السوبر 

األوروبي بعد نسختي 2014 و2002.
وكـــــان لــلــنــجــم الـــشـــبـــاب مـــاركـــو أســيــنــســيــو 
العــب ريــال مــدريــد الجديد ظهور جيد في 
املــبــاراة، وأحـــرز هدفا رائــعــا للفريق امللكي 

اإلســبــانــي كــالعــب فــي عــامــي 1992 و1997، 
وناله مرتني كمدرب مع برشلونة اإلسباني 
الــســوبــر  ــكـــأس  بـ ــــوج  تـ كـــمـــا   )2009،2011(
األوروبــــــــي كـــمـــدرب لــفــريــق بـــايـــرن مــيــونــخ 

األملاني عام 2013.
ــاراة عـــن ســعــادتــه  ــبــ ــدان بــعــد املــ ــ ــرب زيــ ــ وأعــ
بالعمل الذي تم إنجازه وهنأ الالعب داني 
كاربخال صاحب هدف الفوز، وقال مداعبا 
إياه بالقول »فعلها داني اليوم، على طريقة 
ــلـــو، وحــيــنــمــا تــســجــل هـــدفـــا كــهــذا  مـــارســـيـ
فيجب أن نهنئك ونشكرك«، في تصريحات 
أدلــــــــى بــــهــــا لـــشـــبـــكـــة )بـــــــي إن ســــبــــورتــــس( 
ــاد املــــدرب الفرنسي  الــريــاضــيــة. بــاملــثــل، أشـ

افتتح به سجل التهديف في اللقاء القاري. 
صحافية  تصريحات  فــي  أسينسيو  وقـــال 
بــعــد املـــبـــاراة »أشــعــر بــســعــادة غـــامـــرة، فقد 
عرفنا كيف نتعامل مع املباراة، وتمكنا من 
التعادل في الدقيقة األخيرة من عمر اللقاء، 

قبل أن نحقق الفوز في الوقت اإلضافي«.
وبالرغم من إحرازه هدفا عامليا على طريقة 
الكبار، إال أن أسينسيو أشاد بهدف زميله 
التتويج  كــان سبب  وأنــه  كاربخال، خاصة 
الـــقـــاري الــجــديــد لــلــريــال، وعـــن هــدفــه األول 
مــع الــريــال قــال الــالعــب إنــه شاهد أن زاويــة 
الـــتـــســـديـــد مـــفـــتـــوحـــة وأنــــــه كـــــان فــــي وضـــع 

يسمح له بتنفيذ الكرة بالشكل املطلوب.

ــم مـــا يــمــيــزنــا هـــو أنــنــا  وأردف الـــالعـــب »أهــ
النهاية  حتى  أنــه  أثبتنا  أبـــدًا.  نستسلم  ال 
يمكنك الــتــعــادل والـــفـــوز. هـــذا هــو الــطــريــق 
ــا ســـعـــيـــد عــلــى  ــ الـــــــذي يـــجـــب أن نـــتـــبـــعـــه. أنــ
يمكنني  ال  والجماعي.  الفردي  الصعيدين 

طلب املزيد«.
املوسم  أمــام مهمة صعبة  الريال  وسيكون 
ــات  ــافـــسـ ــنـ الـــــجـــــديـــــد، حــــيــــث ســــيــــخــــوض مـ
كـــأس الــعــالــم لــألنــديــة، وســيــســعــى لــلــعــودة 
إلــــى الــتــتــويــج املــحــلــي مـــجـــددًا بــعــد غــيــاب، 
بــاإلضــافــة إلـــى تحقيق رقـــم قــيــاســي جديد 
التوالي  الثانية على  للمرة  الفوز  في حالة 

بدوري أبطال أوروبا.
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رياض الترك

ــر يــــونــــايــــتــــد  ــ ــتـ ــ ــسـ ــ ــشـ ــ ــانـ ــ نــــــجــــــح مـ
اإلنكليزي في إبرام أربع صفقات 
ُمـــــمـــــيـــــزة قــــبــــل انــــــطــــــاق املــــوســــم 
الـــكـــروي الــجــديــد، وآخـــرهـــا عــــودة الــفــرنــســي 
بول بوغبا إلى صفوف »الشياطني الُحمر«، 
تواجه  عقدة  هناك  البداية  قبل صــافــرة  لكن 
أســـرع وقــت ممكن  فــي  مورينيو عليه حلها 
قبل فوات األوان. في تموز/يوليو 2016، وعد 
رئيس مانشستر يونايتد، إد وودورد، بأنه 
قـــادر عــلــى فــعــل أشــيــاء فــي ســـوق االنــتــقــاالت 
يــفــعــلــهــا.  أن  فـــريـــق  يــمــكــن ألي  الــصــيــفــيــة ال 
القليل أخذ هذا الرجل على محمل الجد، لكن 
وقبل أيام قليلة من انطاق »البريمييرليغ«، 
وفـــى وودورد بـــوعـــوده وأكــمــل الــتــعــاقــد مع 
قــادرة على تغيير وجه  كبيرة  أسماء  أربعة 

»اليونايتد« رأسًا على عقب.
ــلــــي، زالتــــــان  ــــع إريـــــــك بــــايــ ــفــــريــــق مـ ــد الــ ــاقـ ــعـ تـ
وأخــيــرًا  مختريان  هنريك  إبراهيموفيتش، 
بــــول بـــوغـــبـــا، أربـــعـــة صــفــقــات كــبــيــرة تــؤكــد 
أن »الــيــونــايــتــد« لـــن يــمــرح فـــي هــــذا املــوســم 
وبذلك  اللقب،  على  جديًا  منافسًا  وسيكون 
أنها على قدر  اإلنكليزي  النادي  إدارة  تؤكد 

الوعود التي قطعتها قبل أشهر من اآلن.

معضلة مورينيو 
التكتيكية

بعد تعاقد مانشستر يونايتد مع أربعة العبين من الطراز الرفيع، وآخرهم 
الصعيد  على  وُمعقدة  خطيرة  مشكلة  مورينيو  يواجه  بوغبا،  بول 
البرتغالي  المدرب  ُتحير  التي  العقدة  بمثابة  سيكون  بوغبا  ألن  التكتيكي، 

بين خطة تناسب الفرنسي وأخرى تتناسب مع أسلوب لعب واين روني
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تقرير

ــان »الــيــونــايــتــد«  ــة كــ ــدويــ ــذه الــصــفــقــات امُلــ هــ
ــه عـــانـــى مــنــذ رحـــيـــل الــســيــر  بــحــاجــة لــهــا ألنــ
أليكس فيرغيسون، وتدهورت حالته الفنية 
املدربني  مــن  عــدد  عليه  ليتعاقب  واملعنوية، 
ــم يــنــجــحــوا فـــي إعــــــادة الـــفـــريـــق إلــى  ــن لـ ــذيـ الـ
ــداًل مــن أن يــكــون مرعب  عــصــره الــذهــبــي، وبــ
أندية إنكلترا، أصبح فريقًا عادّيًا يخسر من 
الكبار والصغار ويعاني أمام جماهير ملعب 
»أولد ترافود«، التي لطاملا تعودت على رؤية 

فريقها من بني األبطال.
ورغم أن املدرب البرتغالي، جوزيه مورينيو، 
حــصــل عــلــى أربــعــة أوراق رابــحــة فــي فريقه 
وبدأ مشوار سد الثغرات التي خلفها املدرب 
الهولندي، لويس فان غال، إال أنه اليوم أمام 
معضلة تكتيكية وهي جمع كل األسماء في 
مــجــمــوعــة واحــــدة مــتــكــامــلــة، وبــشــكــل خــاص 

عقدة »بول بوغبا وروني«.

االستفادة من بول بوغبا عندما يكسر نادي 
كرة قدم الرقم القياسي في قيمة العب، فيجب 
أن يكون األخير مؤثرًا بشكل كبير على أرض 
امللعب ويعتمد عليه الفريق كثيرًا، وبالتالي 
يــتــكــئ املـــــدرب عــلــيــه ألنــــه العــــب ُمــمــيــز يغير 
شكل اللعب تمامًا. في يوفنتوس كان بوغبا 
يــلــعــب بــشــكــل ُمــمــيــز عــنــدمــا يــكــون فـــي مــركــز 
خــط الــوســط عــلــى الــجــهــة الــُيــســرى، فــي خط 
مؤلف من ثاثة العبني، وبذلك يمكن للنادي 
اإليطالي االستفادة منه في الربع األخير من 

امللعب ألنه يلعب بحرية أكثر.
واملــثــيــر أنـــه العـــب خـــط الـــوســـط الــوحــيــد في 
أكبر عدد  استرجاع  فــي  الــذي نجح  إيطاليا 
من كرات الخصم في ثلثه األخير من امللعب، 
هذا باإلضافة إلى حنكته الكبيرة في تمرير 

الكرات وصناعة األهداف وتسجيلها.
يمكن ملانشستر يونايتد أن ُيقدم هذا املركز 
لذلك،  متهيئة  املــؤشــرات  وكــل  بوغبا  لــبــول 
ألن لوك شاو يلعب في الدفاع ويتقدم على 
غرار ما يفعله إيفرا في »اليوفي«، وبالتالي 
ــــذي  ــــب الـ ــــاعـ فــــــإن بـــوغـــبـــا ســـيـــجـــد نـــفـــس الـ
يــســانــده عــلــى الـــيـــســـار. أنــطــونــي مــارســيــال 
سيكون مساندًا لبوغبا في خط الهجوم في 
لبوغبا  تسمح   3-3-4 تشكيلة  الجهة.  نفس 
بـــأن يــلــعــب فــي مــركــزه امُلـــحـــدد، ُيــضــاف إلــى 
الــنــجــوم الــجــديــدة الفرصة  ذلـــك أنــهــا تمنح 
لــلــظــهــور بــشــكــل ُمــمــيــز عــلــى أرض املــلــعــب، 
مثل مختريان الـــذي قــدم مــواســم رائــعــة مع 
دورتموند األملاني وسجل 11 هدفًا وصنع 
15، فــي حــني أن إبــراهــيــمــوفــيــتــش غــنــي عن 
الــتــعــريــف ويـــريـــد مــهــاجــمــة املـــرمـــى بأفضل 

الطرق امُلمكنة.

ما هو دور واين روني؟
ُيــفــكــر كثيرًا  ألــيــكــس فيرغيسون  الــســيــر  كـــان 
فـــي بــيــعــه، ديــفــيــد مــويــس مــــدد لـــه عــقــده مع 
ــال جــعــلــه قــائــدًا  ــان غـ »الــيــونــايــتــد«، لــويــس فـ
للفريق، واين روني واحد من أكثر الصفقات 
الناجحة في مانشستر وهو يلعب في مركز 
غير ُمحدد. هنا مورينيو لديه مشكلة كبيرة، 
هل ُيجلس روني على مقاعد البدالء؟ القائد 
وأيقونة »أولد ترافورد«، اللعب بخطة 3-3-4 
التي ُتناسب أسلوب لعب الوافد الجديد بول 
بوغبا أو اللعب بخطة تتاءم مع طريقة لعب 

واين روني؟ 
ولــكــي يــتــعــامــل مــوريــنــيــو مــع معضلة وايــن 
 ،)1-3-2-4( بتشكيلة  يلعب  أن  يمكن  رونـــي، 
لقب  تشلسي  مــنــحــت  الــتــي  التشكيلة  وهـــي 
الــعــام 2015، ليوظف  فــي  لــيــغ«  »الــبــريــمــيــيــر 
ــال  ــيـ ــغــــاس، مـــارسـ ــريــ ــابــ ــز فــ ــا فــــي مــــركــ ــبـ بـــوغـ
ومــخــتــريــان على األجــنــحــة مثل دور هـــازارد 
ــكــــار،  ــان، ووايـــــــن رونــــــي فــــي دور أوســ ــ ــيـ ــ وولـ
للسلطان زالتـــان  مــكــان  أي  لــن يبقى  وهــكــذا 
الحل  أن  اعتبرنا  إبراهيموفيتش. وفي حال 
ــو نــســخ أســلــوب  الـــوحـــيـــد أمـــــام مــوريــنــيــو هـ

بين نجومية بوغبا 
وعظمة روني تقع 

المشكلة في اليونايتد

سانتوس الغونا المكسيكي يشكو بوكا جونيورز لـ»فيفا«
أعــلــن نــــادي ســانــتــوس الغــونــا املكسيكي أنـــه ســيــقــدم شــكــوى ضــد بــوكــا جــونــيــورز 
األرجنتيني أمام االتحاد الدولي لكرة القدم، بسبب تجاوزاته في محاولة الحصول على 

خدمات الحارس، أغوستني مارشسني.
وقال النادي املكسيكي، في بيان، إنه عقب رفض »عروض غير مصرح بها« من قبل 
الفريق األرجنتيني سيرفع شكوى ضد بوكا جونيورز أمام فيفا، بسبب األضرار التي 

تسببت بها تصرفاته وتسببت في زعزعة »االستقرار التعاقدي مع الالعب«.
الحارس »لم تكن مقبولة«، حيث طالب  التي قدمت لضم  العروض  وقــال سانتوس إن 
نادي بوكا »بالتوقف عن مهمة اإلغــراء« التي تضر بالعب لديه عقد ساٍر مع النادي. 

يشار إلى أن الحارس تعرض إلصابة في اليد اليمنى في آخر مباراة للفريق.

لوكاس فاسكيز: راموس هو رجل المباريات النهائية
ــد  ــاح ريـــــــال مـــدريـ ــنــ ــال لــــوكــــاس فـــاســـكـــيـــز جــ ــ قــ
اإلسباني إن زميله سرخيو راموس، الذي سجل 
هدف التعادل )د93( في مرمى إشبيلية بكأس 
النهائية.  املباريات  رجــل  هو  األوروبـــي،  السوبر 
فــي تــصــريــحــات تلفزيونية  فــاســكــيــز  وأضــــاف 
املــبــاراة »املــبــاراة كانت شبه ضائعة ولكن  عقب 
هدف رامــوس، الــذي ال يفشل أبــدًا في املباريات 

النهائية، غّير كل شيء«.
وتــابــع الــالعــب »كــاربــاخــال أيــضــا أضـــاف هدفا 
يــســتــحــقــه أكـــثـــر مـــن أي شــخــص ويــثــبــت مــدى 
مــشــيــدا  فـــاســـكـــيـــز  وأردف  ــــب«،  ــــالعـ كـ عــظــمــتــه 
براموس: »إنه أول من يثبت أن القائد ال يستسلم 
ــدا. يظهر دائــمــا فــي الــلــحــظــات الــهــامــة. قيمته  أبــ

كالعب ال توصف«.

حاكمة طوكيو تطالب بخفض تكاليف دورة ألعاب 2020
 طالبت حاكمة طوكيو، يوريكو كويكيه، رئيَس اللجنة املنظمة لدورة األلعاب األوملبية 
مقبولة.  إلى مستويات  املشروع  تكاليف  مــوري، بخفض  يوشيرو  )طوكيو 2020(، 
وفي أول لقاء بينهما منذ تولي كويكيه منصبها، اتفقت مع رئيس الــوزراء الياباني 
السابق، يوشيرو موري، على إعادة النظر في اتخاذ تدابير لخفض التكاليف، وفقا 
طوكيو  مدينة  بني  التعاون  ضــرورة  على  الجانبان  واتفق  اليابانية.   )NHK( ملحطة 
واللجنة املنظمة والحكومة املركزية، لضمان نجاح دورتي األلعاب األوملبية والباراملبية، 
املزمع إقامتهما في العاصمة اليابانية خالل أربع سنوات. يشار إلى أن دورة األلعاب 
املتوقعة  التكاليف  الجدل بسبب  الكثير من  اليابان، يدور حولها  املقبلة في  األوملبية 

للمشروعات.

مانشستر سيتي يضم المدافع جون ستونز 
تــعــاقــده مع  نـــادي مانشستر سيتي عــن  أعــلــن 
الـــدولـــي اإلنــكــلــيــزي، جــــون ســتــونــز، قـــادمـــا من 
ــفـــرتـــون مــقــابــل صــفــقــة بــلــغــت 47.5 مــلــيــون  إيـ
جنيه إسترليني، وكان ستونز قد ظهر بشكل 
مبكر في قائمة »السيتي« امُلسجلة في االتحاد 
األوروبــي لكرة القدم لــدوري األبطال في املوسم 
الجديد، ليكشف ذلك عن إتمامه الصفقة، بعدها 
إتمام  عــن  موقعه  عبر  اإلنكليزي  الــنــادي  أعــلــن 

الصفقة، ُمرّحبا بالالعب.
ووقـــع ســتــونــز، الــبــالــغ مــن العمر 22 عــامــا، على 
عــقــد انــضــمــامــه لــفــريــق املــــدرب اإلســبــانــي، بيب 
غوارديوال، لستة مواسم قادمة، وتعد هذه ثامن 
صفقة يجريها النادي مع قدوم غوارديوال لتدريبه هذا الصيف، بعد ساني وجوندوجان 

وجابرييل جيسوس ومارلوس ونوليتو وآرون موي.

بورخا غونزاليز يقترب من سوانزي سيتي
سيتي  سوانزي  لصفوف  االنضمام  من  غونزاليز،  بورخا  اإلسباني،  املهاجم  اقترب 
اإلنكليزي قادما من أتلتيكو مدريد، وكان بورخا قد غاب عن مران »الروخيبالنكوس«، 
حيث ينتظر أن ينتقل إلى ويلز للتوقيع على عقد انضمامه لسوانزي، الذي سيدفع 18 
مليون يورو مقابل الحصول على خدماته، بحسب ما أكدته صحيفة )أس( الرياضية.

وال يدخل بورخا )23 عاما( في خطط مدرب أتلتيكو، األرجنتيني دييغو سيميوني، 
رغم تألقه املوسم املاضي معارا إلى إيبار، لذا فّضل تغيير األجواء، ولم يحجز بورخا 
األول في 2010 بسبب تعدد  للفريق  أتلتيكو منذ تصعيده  مكانا أساسيا بصفوف 
إصاباته، ليقرر الفريق إعارته لعدة أندية كمورسيا وهويسكا وديبورتيفو الكورونيا 

وساراغوسا وإيبار.

في العام 2008 تعاقد مع سندرالند اإلنكليزي على سبيل 
اإلعارة ليلعب معه 35 مباراة وُيسجل عشرة أهداف.

في موسم 2009 - 2011 انتقل إلى بانتانيكوس اليوناني 
الـــذي لعب معه 63 مــبــاراة وســجــل 49 هــدفــا، ثــم لعب مع 
التــســيــو اإليــطــالــي 18 مـــبـــاراة ســجــل فــيــهــا هــدفــا وحــيــدًا، 
رينجرز  بــارك  كوينز  مــع  لعب   2013-2012 موسم  وفــي 
26 مباراة سجل فيها تسعة أهداف. في العام 2013 قرر 
ــتـــراف فــي الــخــلــيــج، ولــعــب مع  سيسيه تــجــربــة فــكــرة االحـ
الغرافة القطري تسع مباريات سجل فيها هدفا واحدًا، ثم 
ذهب إلى كوبان كراسنودار الروسي ليلعب معه 15 مباراة 
سجل فيها أربعة أهداف، وفي العام 2014 لعب مع باستيا 
الفرنسي 23 مباراة أحرز خاللها هدفني فقط، وحاليا يلعب 
مع فريق فرنسي مغمور هو سانت بيرواز، ومع املنتخب 
الفرنسي لعب جبريل سيسيه 41 مباراة دولية سجل فيها 

تسعة أهداف. تصل عدد مباريات سيسيه طوال مسيرته 
الكروية التي انطلقت في العام 1998 إلى حوالى 576 مباراة 
سجل فيها 248 هدفا مع كل األندية التي لعب معها. وحقق 
سيسيه طوال مسيرته الكروية لقب الدوري الفرنسي مع 
أوكسير، ومع ليفربول حقق لقب كأس االتحاد اإلنكليزي، 
لقب دوري أبطال أوروبا في العام 2005، ولقب »السوبر« 
اليوناني أحرز  العام. مع بانتانيكوس  األوروبــي في نفس 
لقب الــدوري في موسم 2009-2010، ولقب كأس الدوري 
فــي نفس املــوســم، أمــا دولــيــا فحقق مــع منتخب »الــديــوك« 

الفرنسية لقب كأس القارات في العام 2003.
وعلى صعيد إنجازاته الشخصية، حصد سيسيه جائزة 
 ،2010( الــيــونــان  هـــداف   ،)2004  ،2002( فــرنــســا  هـــداف 

2011(، العب العام في فرنسا 2002.
رياض...

ــدًا مــن األســـمـــاء الــالمــعــة في  ُيــعــتــبــر جــبــريــل سيسيه واحــ
كـــرة الــقــدم الــفــرنــســيــة، وذلـــك ألنـــه حــقــق عـــددًا مــن األلــقــاب 
ــازات مــع األنـــديـــة الــتــي لــعــب مــعــهــا، بــاإلضــافــة إلــى  واإلنــــجــ
ــازات الــشــخــصــيــة، وهــــو الـــالعـــب الــــذي تــــرك بصمة  ــجــ اإلنــ
اإليطالية  وكذلك  والفرنسية  اإلنكليزية  املالعب  في  ُمميزة 
واليونانية. بدأ سيسيه مسيرته الكروية مع فريق أوكسير 
الفرنسي في العام 1998، ولعب معه 128 مباراة سجل فيها 
إلــى حوالى 70 هدفا،  نسبة مرتفعة من األهـــداف، وصلت 
بعد ذلك بدأ مشوار ناجح في »البريميير ليغ« مع ليفربول، 
وهناك خاض بالقميص األحمر 49 مباراة سجل فيها 13 
هدفا. لكن فريق »الريدز« قرر إعارته في العام 2006 إلى 
ثمانية  وُيسجل  مباراة   21 ليخوض  الفرنسي،  مارسيليا 
أهداف، ثم اشتراه مارسيليا في العام 2007 واستمّر معه 
حتى 2009، وفي هذه الفترة سجل 16 هدفا في 37 مباراة. 

جبريل سيسـيه

على هامش الحدث

هو العب فرنسي 
ُمميز قدم الكثير 

في المالعب 
األوروبية وترك 

بصمة ذهبية

هل ينجح 
مورينيو في 
حل العقدة 
التكتيكية 
)Getty(

حامل لقب الدوري اإلسبان

مانشستر  لنادي  عودته  أن  بوغبا  بول  الفرنسي  القدم  كرة  العب  أكد 
بيته،  إلى  للتو  وعاد  إجازة  في  كان  من  بمثابة  كانت  اإلنكليزي  يونايتد 
النادي اإلنكليزي  وهو ما يشعره بفرح شديد. وصرح بوغبا، الذي ترك 
أنه  يونايتد  مانشستر  نادي  لموقع  اإليطالي،  يوفنتوس  إلى   2012 عام 
قلبي  في  يونايتد  أحمل  كنت  ما  فدائمًا  أعــود،  أن  لي  مقدرًا  »كان 
ولهذا عدت، وببساطة أنا سعيد«، معترفًا أنه عاد ليكمل ما بدأه في 

بدايات مسيرته الكروية. 

بوغبا: اليونايتد في قلبي

وجه رياضي

ــــي خــط  ــكـــون فـ ــتـ تـــشـــلـــســـي، فــــــإن املـــشـــكـــلـــة سـ
الـــوســـط، ألن فـــريـــق »الــشــيــاطــني الـــُحـــمـــر« ال 
يملك العبًا بحجم نيمانجا ماتيتش، وهناك 
كـــاريـــك الـــــذي أصـــبـــح فـــي ســـن كـــبـــيـــرة، ومــن 
الوحيد  الحل  أندير هيريرا  يكون  أن  املمكن 
فــــي خــــط الـــــوســـــط، والـــــاعـــــب الـــــــذي يــمــكــنــه 
لــعــب دور مــاتــيــتــش )تــشــلــســي(، فــي حــني أن 

وكـــان آخــرهــا فــي مــبــاراة »الــــدرع الــخــيــريــة«، 
عندما أعاد كرة فادحة إلى حارسه دي خيا 

وخطفها فاردي وسجل هدف التعادل.
الجديد،  الــكــروي  املوسم  انطاق  وقبل  لذلك 
املناسبة  »التوليفة«  يجد  أن  مورينيو  على 
القادرة على حمل »اليونايتد« وإعادته إلى 
املــقــدمــة بــني الــكــبــار، ولــيــس فــقــط املــقــدمــة بل 

مـــورغـــان شــنــايــدرلــني بــحــاجــة إلـــى كثير من 
العمل والخبرة لكي يكون العبًا مؤثرًا على 
مــروان  البلجيكي،  فــإن  امللعب. وأخيرًا  أرض 
ــه أوقــــاتــــه الـــخـــاصـــة،  فـــيـــايـــنـــي، هــــو العـــــب لــ
وال يــمــكــنــه املــســاهــمــة فـــي الـــخـــط الـــدفـــاعـــي، 
ــن نــوعــيــة الـــاعـــبـــني الــذيــن  خــصــوصــًا أنــــه مـ
يــرتــكــبــون أخــطــاء قــاتــلــة فــي الــخــط الخلفي، 

املنافسة على األلقاب التي لطاملا كان األكثر 
محليًا  وتحقيقها  حصدها  فــي  اختصاصًا 
فــي املــاعــب اإلنــكــلــيــزيــة، وكـــل شـــيء يتوقف 
وكيفية  التكتيكي  مورينيو  جهد  على  اآلن 
ــي انـــتـــدبـــهـــا بــأفــضــل  ــتـ تـــوظـــيـــف الـــنـــجـــوم، الـ
طريقة ممكنة، من أجل صناعة فريق األحام 

اإلنكليزي.

ذكرت تقارير إعالمية فرنسية أن الالعب الجزائري، رياض بودبوز، تلقى العديد من 
ناديه مونبلييه  تألقه مع  بعد  وذلــك  الحالي،  الصيفية  االنتقاالت  العروض في ســوق 
القدم. ونشرت صحيفة »ليكيب«  الفرنسي لكرة  الدرجة األولــى  الفرنسي في دوري 
الفرنسية عن الالعب الجزائري، البالغ من العمر 26 عاما، أنباء تفيد بتلقيه عروضا 
من قبل نادي التسيو اإليطالي، وكذلك نادي سيلتا فيغو اإلسباني، ليلعب مع أحدهما 

املوسم املقبل على الرغم من توقيعه عقدًا مع مونبلييه يمتد حتى عام 2019.

صورة في خبر
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»أو بون«
مهرجان استعادة أرواح األسالف

محمد كريم

ــــدد ســكــان  عـــلـــى الــــرغــــم مــــن أن عـ
ــد  ــزيـ يـ ــيــــمــــا ال  تــــوكــــوشــ ــزيــــــرة  جــــ
عـــن ربـــع مــلــيــون شــخــص؛ فإنها 
تستقبل أعــدادًا غفيرة من الزائرين تصل 
إلى 1.3 مليون شخص في أثناء مهرجان 
»أو بون« الذي يقام سنويًا، وفيه تمتلئ 
الـــشـــوارع بــاملــوســيــقــى والــراقــصــن الــذيــن 
يــرتــدون أزيـــاء تــعــود إلــى الــقــرن الــســادس 

عشر من كل لون وثقافة.
أرواح  لــتــكــريــم  ــااًل  ــفـ ــتـ احـ بـــــون«  »أو  يــعــد 
األســـاف، وهــو العطلة الدينية األهــم في 
اليابان. وتقام له عدة احتفاالت في الباد 

)Getty/طقوس يابانية راسخة تتخللها البهجة )أساهي شيمبون

االحتفاالت  عــروس  لكن  املناسبة،  بنفس 
هـــي الـــتـــي تــعــقــد فـــي شــهــر أغــســطــس/آب 
من كل سنة في توكوشيما. تقوم فلسفة 
املــهــرجــان على ضـــرورة تــذكــر األشــخــاص 
إلينا  ــادوا  عـ لــو  ونتمنى  فقدناهم  الــذيــن 
ــان الـــيـــابـــانـــي  ــهــــرجــ ــذا املــ ــ ــــي هــ ثـــانـــيـــة، وفــ
العريق يتم إغواء األرواح الغائبة للعودة 

بالفوانيس والشموع والرقص. 
أثناء هذا  في  اليابانين  أمــا عن حصول 
العقيدة  إلــى  فيستند  عطلة،  على  العيد 
ــيـــث تـــفـــتـــح بـــــوابـــــات الــجــنــة  الــــبــــوذيــــة، حـ
عالم  بــزيــارة  لـــأرواح  وتسمح  والجحيم 
ــان إلـــى  ــهــــرجــ األحـــــيـــــاء. وتــــعــــود قـــصـــة املــ
أسطورة موكورن، وهو أحد تاميذ بوذا، 

فاستخدم  للطبيعة،  قوة خارقة  له  كانت 
قــوتــه لــاطــمــئــنــان عــلــى والـــدتـــه املــتــوفــاة. 
فاكتشف مــوكــورن أن والــدتــه سقطت في 
عــالــم األرواح الــجــائــعــة. وهـــو عــالــم مـــواٍز 
ومكان لأرواح التي كتب عليها أن تعاني 

الجوع األبدي!
إلــى  تنقسم  الــيــابــانــيــة  الــجــائــعــة  األرواح 
الذين عاشوا  نوعن، هما »جاكي«، وهم 
حــيــاة الجشع فــي الــدنــيــا، ثــم بعد موتهم 
ــانــــون جــــوعــــا ونـــهـــمـــا لـــكـــائـــن واحـــــد  ــعــ يــ
ــنــــوع الــثــانــي  مــعــن تــبــعــا لــجــشــعــهــم. والــ
هـــم »جــيــكــيــنــيــنــكــي«، وهـــم الـــذيـــن عــاشــوا 
ثم  الناس،  أنانية بن  الدنيا في  حياتهم 
إنــهــم فــي اآلخـــرة ال يملكون ســوى شهية 

مفرطة ونهم ألكل املوتى، فينهبون املقابر 
ليا بحثا عن اللحم البشري.

ــوذا عـــلـــى تــلــمــيــذه مــــوكــــورن أن  ــ اقــــتــــرح بــ
من  الصاة مجموعة  إلــى  ويدعو  ي 

ّ
يصل

الــرهــبــان، الــذيــن كــانــوا عــائــديــن مــن الحج 
ــن الــشــهــر  ــوم الـــســـابـــع مـ ــيـ الــصــيــفــي فـــي الـ
القمري، والذي وافق آنذاك 15 أغسطس/
آب. فاستجيبت دعوات وصلوات موكورن 
ــلــــق ســـــراح األم مـــن عــالــم  طــ

ُ
والـــرهـــبـــان وأ

الجوع األبدي. وبعد إطاق سراحها تذّكر 
موكورن لطف والدته معه، ورقــص فرحا 
بخاصها من العذاب. وتحول رقصه ذلك 
إلى تقليد في مهرجان »أو بون« وأصبح 

رمزا ثقافيا دائما لهذا العيد.
ــن؛ تـــحـــول هــــذا الـــحـــدث إلــى  ــزمــ بـــمـــرور الــ
مــنــاســبــة لــجــمــع شــمــل األســــرة الــيــابــانــيــة. 
ــع لـــســـكـــان املــــــدن أن يــــــزوروا  ــائـ فـــمـــن الـــشـ
ــم فــــي األريــــــــــاف، ويـــزيـــنـــوا  ــهــ مــســقــط رأســ
 
ّ
قبور أسافهم وأقاربهم بالزهور، كما أن
العديد من املنازل تقوم بتجهيز الذبائح 
وتذهب  الــجــائــعــة،  لــــأرواح  وتخصصها 
الفوانيس  بصحبة  بالطعام  املقابر  إلــى 
الــتــي تــضــيء لهم الــطــريــق. فمن الطقوس 
ــيـــس فــي  ــوانـ ــفـ الـــشـــائـــعـــة هـــنـــاك إطــــــاق الـ
املــحــيــط واألنــــهــــار والـــبـــحـــيـــرات، وتــســمــى 
العائمة،  الفوانيس  أي  نــغــاشــي«،  »تـــورو 
ــذه الــفــوانــيــس  ويــعــتــقــد الــيــابــانــيــون أن هـ
اآلخـــرة.  إلــى  ثانية  ــداد  األجــ أرواح  تحمل 
ــا فــي  ــزيـ ــركـ أيـــضـــا دورا مـ ــار  ــنــ الــ وتـــلـــعـــب 
تطهير االحــتــفــاالت لـــذا تــحــتــوي املــعــابــد 

على الكثير من الشموع التي تنيرها. 
فالرقص  صارمة؛  كانت  القديمة  القواعد 
في الشوارع لم يكن مسموحًا به في غير 
فمسموح  الساموراي  أمــا  املهرجان،  أيــام 
لهم بالرقص في املنازل مع بقاء األبــواب 
في  بــالــرقــص  يــكــن مسموحا  ولـــم  مغلقة. 
ــواء  بــالــســيــوف أو بــاألقــنــعــة.  ــ املــعــابــد، سـ
ويحتفل  أيـــام  لثاثة  املــهــرجــان  ويستمر 
به في أوقات مختلفة في مناطق مختلفة، 
بــســبــب االخـــتـــاف بـــن الــتــقــويــم الــقــمــري 
والشمسي. لذلك يمكن أن يكون للمهرجان 

ثاثة مواقيت مختلفة.
ــات، أنــــــــه يــــتــــم االحــــتــــفــــال  ــ ــ ــارقـ ــ ــ ــفـ ــ ــ ومــــــــن املـ
ــــون« فـــي شــهــر يــولــيــو/ بــمــهــرجــان »أو بـ
تــمــوز فــي مــنــاطــق »طــوكــيــو، يــوكــوهــامــا، 
ــا املــهــرجــان الــشــائــع  وتــوهــوكــو« فــقــط، أمـ
ــذي يليه،  ــذي يــكــون فـــي الــشــهــر الــ فــهــو الــ
القديم،  القمري  التقويم  به على  ويحتفل 
بمهرجان  لاحتفال  الثالث  التوقيت  أمــا 
بـــون« أو »بــون  بــــون«، فيسمى »كـــن  »أو 
القمري،  للتوقيت  طبقا  وُيحدد  القديم«، 

ويتغير ميعاده من عام آلخر.
ويــتــمــيــز مــهــرجــان »أو بــــون« بــأنــه ُيعقد 
في شوارع اليابان أو في أماكن مفتوحة، 
وتنتشر خاله االحتفاالت، وأكشاك لبيع 
الــبــيــتــزا الــيــابــانــيــة، األوكــونــومــيــاكــي مع 
صوت  ويعلو  والتاكوياكي،  الياكيتوري 
املشاركون  ويــرقــص  الشعبية،  املوسيقي 
ــوارع الــيــابــان  ــ فـــي املـــهـــرجـــان، وتــمــتــلــئ شـ

بالبهجة.

 
ً
يعد »أو بون« احتفاال

ذا جذور بوذية لتكريم 
أرواح األسالف، وهو 

العطلة الدينية األهم في 
اليابان، وتقام له عدة 

احتفاالت.

■ ■ ■
يطلق عليه أيضًا اسم 
»مهرجان القناديل« 

وقد بدأ االحتفال به في 
اليابان منذ 500عام، 
وغالبًا ما ترقص فيه 
رقصة خاصة اسمها 

بون أودوري. 

■ ■ ■
يسود االعتقاد في 

هذا اليوم بأن بوابات 
الجنة والجحيم تفتح، 
وتسمح لألرواح التي 

يتم إغواؤها بالفوانيس 
بزيارة عالم األحياء.

باختصار

لالحتفال  الماليين  إلى مقصد  تتحول كل عام  المليون،  ربع  يتجاوز عدد سكانها  ال  والتي  اليابان،  النائية، في  توكوشيما  جزيرة 
بمهرجان »أو بون«، الذي يرتبط بمعتقدات قديمة الستعادة وتكريم أرواح األسالف

هوامش

سعدية مفرح

مفوضّية  مــوقــع  عــلــى  لــهــا  التعريفّية  الصفحة  فــي 
ل جميع 

ّ
الالجئني، كتبت يسرا مارديني: »أريد أن أمث

الالجئني، ألنني أرغب في أن أثبت للجميع أنه، بعد 
أن أحثهم على  أريــد  الــهــدوء.  األلــم والعاصفة، يحل 
القيام بأمور جيدة في حياتهم«. ويبدو أن السّباحة 
قــالــت وفــعــلــت. فعبر إطاللتها  الــصــغــيــرة  الــســوريــة 
األولى من على حافة املسبح األوليمبي في ريو دي 
إلى ماليني  األولــى  أرسلت يسرا رسالتها  جانيرو، 
والحاملني  أوطــانــهــم،  فــي  البقاء  مــن  املحبط  الشباب 
كثيرة.   بأسباب  املعلقة  أحالمهم  لتحقيق  باللجوء 
لتحققوا  هاجروا  الرسالة،  بهذه  يسرا،  لهم  تقل  لم 
أحالمكم، لكنها قالت لهم أصّروا على هذه األحالم، 
واعــمــلــوا مــن أجــلــهــا، ومــن أجــل مــن يشارككم بها، 
وغيرهم،  الشباب،  تابع  تعرفونه.  ال  كنتم  لــو  حتى 
قصة يسرا امللهمة، وصفقوا لها طويال، عندما أنهت 
ســبــاق مــائــة متر فــراشــة فــي املــركــز األول، وتأهلت 
التي  الــتــالــيــة، وكــأنــهــا بطلتهم األســطــوريــة  لــــألدوار 
رسمت لهم طريق الــوصــول بــألــوان قــوس قــزح إلى 

سماء التحقق الذاتي. 

لم يعد أحد اآلن تقريبا ال يعرف قصة مارديني التي 
رّددتـــهـــا، خــالل أيـــام، كــل وســائــل اإلعــــالم، ونشرت 
عنها مقاالٌت في كل الصحف واملجالت، وبكل لغات 
فقط   يومني  خــالل  تلقت  أنها  وذكــر  تقريبا،  العالم 
أكثر من ألف طلب، إلجــراء مقابلة صحافية معها. 
وكالعادة، سارعت »هوليوود« إلى إبداء رغبتها في 
التي  الفتاة  إنتاج فيلم سينمائي، يحكي قصة هذه 

لم تتجاوز الثامنة عشرة من عمرها.
انــطــلــقــت يـــســـرا، بــرفــقــة بــعــض أفـــــراد عــائــلــتــهــا من 
يعد ممكنًا  لم  العيش  أن  اكتشفت  أن  بعد  ســوريــة، 
للبشر وللحجر،  في ظل ما يحدث هناك من دمــار 
 ،

ً
ــات، إلــــى لــبــنــان أوال ــوحـ ــمـ ــطـ وقــبــلــهــمــا لـــآمـــال والـ

يملكون  ما  جميعا  دفعوا  حيث  تركيا،  إلــى   ومنها 
اطي 

ّ
للمهربني ثمنًا لنقلهم إلى اليونان، في قارٍب مط

أفــراد،  أنــه ال يكفي أكثر من ستة  متهالك، يفترض 
ــردًا، ومــا هــي إال ساعات  فـ لكنهم وضــعــوا فيه 20 
الــقــارب يستعد  الــبــحــر، حتى بــدأ   قليلة فــي عــرض 
حمولته  نتيجة  املــيــاه،  إلــيــه  تسّربت  أن  بعد  للغرق، 

الزائدة. 
كانت دقائق حاسمة في حياة هؤالء الركاب، الذين 
وشقيقتها  يسرا  أمــا  السباحة،  معظمهم  يجيد  ال 

وشــابــة ســوريــة ثالثة، فقد كــان األمــر بالنسبة لهن 
نــوعــا مــن الــتــحــّدي الــفــاصــل مــا بــني الــحــيــاة واملـــوت، 
أن  املنطقي  غير  فمن  السباحة،  يجدن  باعتبارهن 
يتركن القارب يغرق بمن فيه من الالجئني. وهكذا، 
 منهن بواحٍد من الحبال 

ٌّ
قفزن إلى املاء، وأمسكت كل

املــتــدلــيــة مــن جــوانــب الـــقـــارب، وســبــحــن بــأقــصــى ما 
الــعــوم، وتحدٍّ  قـــوٍة جسديٍة وقـــدرة على  يملكن مــن 

للمجهول الغارق في أعماق البحر.. 
وأمــــل رافــقــهــن مــنــذ بــدايــة الــرحــلــة،  أكــثــر مــن ثــالث 

ســاعــات، حــتــى وصـــل الــقــارب املــتــهــالــك إلـــى شاطئ 
األختان  قطعت  ثم  ومــن  اليونانية،  لسبوس  جزيرة 
صعوباٌت  تخللتها  النمسا،  إلــى  طويلة   

ً
برية  

ً
رحلة

بداية  أملانيا..  إلى  النهاية،  في  كثيرة، حتى وصلتا، 
تحقيق الحلم.

اللجوء  فــي  يسرا  بتجربة  مـــّروا  وكــثــيــرات  كثيرون 
ــتـــصـــار عــلــى تــلــك املــصــاعــب في  ومــصــاعــبــه، واالنـ
لــكــن األضــــواء تعشق شــخــصــيــاٍت معينة،  الــنــهــايــة، 
ال  ســحــريــٍة،  بخلطٍة  النجومية  ســمــات  فيها  تتوفر 
التي  الشابة  يسرا  في  توفرت  وقــد  للجميع،  تتوفر 
 للتحّدي والنهايات السعيدة. تماما 

ً
أصبحت أيقونة

كــمــا أصــبــح الــطــفــل الــغــريــق عــلــى شــواطــئ الــلــجــوء، 
الحزينة  والنهايات  للخذالن  أيقونة  الكردي،  عيالن 

في املأساة السورية.
البراقة حول  وســواء بالغ اإلعــالم في إحــداث هالته 
يسرا، كما يظن بعضهم، أم ال، إال أن هذا كله ال يمنع 
 دائمًا بحاجٍة الى 

ّ
من التوكيد على أن العالم سيظل

هذا النوع من امللهمني الفرديني، وإلى هذه القصص 
البطولية الفارقة بني الحياة واملوت، وما بني الهزيمة 
والنصر، وما بني االنكسار واإلرادة.. على األقل، لكي 

يبقى البشر على قيد األمل دائمًا.

فراشة األمل في المأساة السورية

وأخيرًا

يسرا الشابة أصبحت 
أيقونًة للتحّدي والنهايات 

السعيدة كما أصبح الطفل 
عيالن رمزًا للخذالن
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